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Sammanfattning 
Studien beskriver åtta fall där effekter av kraniosakral terapi (KST) kartlagts utifrån konventionella 

enkätfrågor för patienter med knäartros, migrän respektive kronisk lumbago. Sammantaget har, i 

28% av fallen, förbättringar noterats vid utförande av fysiska aktiviteter. I 76% av fallen har 

förbättringar noterats för smärta/värk, ohälsans påverkan på umgänge respektive arbetsförmåga. I 

48% av fallen har positiva samband noterats vad gäller det känslomässiga tillståndet. Svaren på 

frågor rörande fysiska aktiviteter visade stor spridning i resultat medan övriga analyserade frågor var 

mer samstämmiga.  

Utvärderingen av behandlingsresultaten visar två specifika trender. Den ena trenden, som återfinns i 

den största gruppen (fem fall), är patienter som svarar positivt på KST-behandling. Den andra 

trenden återfinns i en mindre grupp (tre fall) som i flera avseenden svarar negativt på behandlingen 

och upplever att besvären ökar under behandlingsperioden.  

För den gruppen som svarar positivt visar studien att KST kan förbättra smärttillstånd och förmåga 

att hantera arbete och känsloliv. Alla klienter anger temporära eller långsiktiga förbättringar inom 

något av de svarsalternativ som enkäten anger, varav majoriteten inom alla områden. Effekterna 

kommer efter 5-10 behandlingar. 

Ett antal samvariationer är intressanta att notera. Fysiska och känslomässiga tillstånd följer varandra 

relativt väl, liksom upplevd smärta visavi sociala- och arbetsmässiga konsekvenser. Vissa diskrepanser 

i svar är dock svåra att förklara vid analys på denna nivå. 

Den patientgrupp som svarat negativt på behandlingen är intressant att utvärdera vidare. Dels vad 

gäller terapiformens effektivitet och dels vilka faktorer som kan verka begränsande på 

behandlingsresultaten. I studien diskuteras därför också utmaningar vid användandet av en 

terapiform, som är holistisk i sin teoretiska beskrivning, i reduktionistiska forskningsstudier. Detta 

redovisas i form av faktorer som kan förväntas motverka ett positivt behandlingsresultat, och 

omfattar multidimensionell sjukdom, emotionella tillstånd, näringsstatus och övriga faktorer.  

Arbetet innehåller ett begränsat antal fall, och betydligt fler skulle behövas för att kunna verifiera 

behandlingsresultaten statistiskt.  Ett viktigt arbete har dock påbörjats, och studien har utöver de 

statistiska resultaten givit värdefulla insikter i metodval, patienturval och arbetssätt för framtida 

projekt.  

Sökord: kraniosakral terapi, knäartros, kronisk lumbago, migrän, holistisk medicin, integrativ medicin, 

komplementär medicin 
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Inledning 
Kraniosakral terapi, nedan KST, är en manuell terapi som bygger på att stimulera patientens 

endogena respons, dvs den egna förmågan att korrigera ohälsa. Metoden har utvecklats ur 

osteopatin, som grundades i USA och där utgör en av flera inriktningar för läkarexamen. Teknikerna 

har ursprungligen utvecklats för det kraniosakrala systemet, vilket innefattar det hydrauliska system 

som finns i och omkring kranium och ryggrad i form av hjärnhinnor, membran, ventrikelsystem, 

cerebrospinalvätska och skelett, men principerna har senare tillämpats i alla delar av kroppen. 

Metoden syftar till att med minsta möjliga fysiska tryck åstadkomma korrigeringar som förbättrar 

fysiologiska kvaliteter (”texture, structure”) samt vågrörelser och flöden som utgår ifrån det 

kraniosakrala systemet. Metoden anses påverka såväl fysisk som emotionell hälsa. 

Metoden KST används kliniskt i Sverige, men är sparsamt beforskad. Denna studie är ett 

terapeutgemensamt initiativ för att på en övergripande nivå få indikationer om effekter på hälsa av 

KST-behandlingar kan mätas med konventionella enkäter. De tre diagnoser som valts ut för denna 

undersökning är: knäartros, kroniska ländryggsmärtor (lumbago) samt migrän. 

 

Metod 
Diagnoserna har syftat till att vara vanligt förekommande och av måttlig komplexitet ur ett KST 

perspektiv. Valda diagnoser omfattar knäartros, kronisk lumbago och migrän. Kravet för att delta i 

studien har varit att diagnoserna är fastställda av läkare. Patienterna har behandlats med 

förutbestämda intervall, totalt 15 behandlingar för knäartros, 10 behandlingar för lumbago och 10 

behandlingar för migrän. Hälsoenkäter har fyllts i före behandlingsstart, efter var femte behandling 

samt två och sex månader efter avslutad behandlingsserie. Detta innebär fem ifyllda enkäter för 

lumbago och migrän, samt sex för knäartros. 

Studien har varit ett samarbetsprojekt mellan fristående kraniosakral terapeuter i Sverige på minst 

diplomerad nivå. Deltagande terapeuter har erbjudits utbildningsmaterial samt föreläsnings- och 

workshopdag om studien. Materialet omfattar bl. a. fakta om respektive diagnos, hur ofta respektive 

diagnos ska behandlas, med vilka handpositioner samt när och hur uppföljning ska ske. Vidare ingår 

mallar bl. a. för information till patienter, medgivande att använda information etc. 

Patienter har rekryterats på terapeuternas respektive hemsida och erbjudits kostnadsfritt deltagande 

i studien. Patienterna har inte tidigare behandlats med KST. Urval har gjorts så att patienter med så 

få sjukdomar som möjligt prioriterats. Totalt har åtta fall fullföljts. Av dessa var två över 60 år gamla 

samt tre personer över 70 år gamla. Resterande patienter var 24, 39 respektive 49 år. Könsmässig 

fördelning - en man och sju kvinnor. 

Uppföljning av resultat har skett via ifyllande av enkäter på webben eller för hand (för inläggning 

senare), och analys och rapport har sammanställts av projektledaren samt diskuterats i arbetsgrupp 

och godkänts av styrgruppen. Enkätfrågorna som använts är analoga med dem som använts av 

Sahlgrenska universitetssjukhuset för liknande studier.  

I diskussionen ligger fokus på bestående (långsiktiga) effekter, dvs mätningarna före första, och sex 

månader efter sista behandling. Motivet är att temporära upp- och nedgångar inte anses vara 
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ovanligt i KST eftersom de är en del av den naturliga läkeprocessen när kroppen integrerar de 

förändringar som åstadkommits av behandlingar, samt att bestående effekter eftersträvas.  

Enkäten omfattar totalt elva frågor varav fem frågor valts ut för analys. Samtliga frågor återfinns i 
bilaga. De frågor som inte analyserats vidare har haft motsägelsefulla eller ospecifika resultat 
eller/och överlappar analyserade frågor. Frågor med för få svarsalternativ har i första hand valts bort 
eftersom de ger för lite möjlighet att kvantifiera förändringen. Fråga 3, fysiska aktiviteter, har tagits 
med trots stor spridning i svaren p.g.a. att frågan i sig är intressant för studien.  
 
För att kompensera för bristande antal svarsalternativ har viss hänsyn tagits genom att minska 

antalet möjliga förbättringar med de noteringar som var i topp i första mätningen och minska antalet 

möjliga försämringar med de som var i botten initialt. 

Resultat 
Nedan presenteras de svar som inkommit på enkätens frågor. Vissa fall har också kommenterats av 

respektive terapeut vilket redovisas i bilaga. Samtliga frågor, delfrågor och svarsalternativ återfinns 

också i bilaga. 

Enkätsvaren redovisas i tabellform där tabellen ska tolkas enligt följande: 

Kolumnrubrikerna Knä 1, Lumbago 2 osv hänvisar till vilken diagnos och löpnummer respektive 

patient åsatts. Raden ”Förbättringar” visar antalet förbättringar som respektive patient uppgivit som 

svar på delfrågorna mätt mellan första och sista mätningen (före första behandling och sex månader 

efter sista behandlingstillfälle). ”Försämringar” visar på motsvarande sätt om en patient bedömer sin 

hälsa som försämrad mellan första behandlingstillfälle och sex månader efter sista behandling.  

Temporär förbättring (Temporär +) respektive försämring (Temporär -) beskriver att en klient 

uppgivit bättre respektive sämre värden, som ett ”brott” i trenden, någon gång under perioden från 

första behandling till sex månader efter avslutad behandlingsserie.  

I diagrammens x-axel är 1= före första behandling, 2=efter fem behandlingar, 3= efter 10 

behandlingar osv. Observera att knäpatienterna har en mätpunkt mer p.g.a. fler behandlingar. 
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Fig. 1. Läsanvisning för rapportens tabeller

 

Fråga 3 
”De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under en vanlig dag. Är du på 

grund av ditt hälsotillstånd begränsad i dessa aktiviteter nu? Om så är fallet, hur mycket? ” 

Frågan omfattar 10 fysiska aktiviteter av olika ansträngandegrad med vardera 3 svarsalternativ. 

Tabellen nedan visar hur många aktiviteter som förbättrades respektive försämrades med minst ett 

steg. 

Tabell 1. Hälsotillståndets påverkan på tio specificerade fysiska aktiviteter 

 

(antal av 10) Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumbago 1 Lumbago  2 Migrän 1  Migrän 5 

Förbättringar 3 0 0 0 4 3 0 0 

Försämringar 0 6 0 1 0 0 6 0 

         Temporär + 3 0 0 1 2 1 2 0 

Temporär - 0 2 5 1 0 1 0 4 

 

Knä 2, Lumbago 1 och Lumbago 2 anger flera långsiktiga förbättringar. Knä 3 samt Migrän 1 anger 

flera försämringar långsiktigt. Migrän 5 och Knä 4 anger ingen skillnad långsiktigt. Fem av åtta har 

angivit temporära förbättringar och fem av åtta temporära försämringar.  

Resultaten visar på stor spridning. Tre patienter redovisar förbättringar på flera områden, tre 

patienter får inga förändringar och två anger flera försämringar avseende långsiktiga effekter. 

Temporära effekter kan vara en del av läkeprocessen, men även här är spridningen stor. De 

statistiska svaren ger därför liten vägledning i sig.  
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Möjligheten att notera förbättringar kan också bero på svaren i den första mätningen, dvs 

utgångspunkten. Om en person angivit toppresultat i en fråga initialt finns inget utrymme för 

förbättring. Om en person angivit bottenresultat i en fråga finns inget utrymme för försämring. 

Nedan redovisas antal aktiviteter där förbättringar/försämringar inte var möjliga och därför inte 

kunde ingå i det totala antalet observationer. 

 

Tabell 2. Fysiska aktiviteter – antal delfrågor som givits bästa resultat vid första mättillfället 

 
Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumbago 1 Lumbago  2 Migrän 1  Migrän 5 

Fråga 3  4 6 4 6 4 6 7 7 

 

Knä 3, Knä 5, Lumbago 2, Migrän 1, Migrän 5 hade begränsat antal möjligheter att notera 

förbättringar på fråga 3 då de inte noterat några restriktioner för 60 % eller flera av aktiviteterna 

inledningsvis. 

 

Tabell 3. Fysiska aktiviteter – antal delfrågor som givits sämsta resultat vid första mättillfället 

 
Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumbago 1 Lumbago  2 Migrän 1  Migrän 5 

Fråga 3 4 2 0 0 4 0 0 0 

 

Fråga 6 

”Under de senaste fyra veckorna, i vilken utsträckning har Ditt kroppsliga hälsotillstånd eller Dina 

känslomässiga problem stört Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra?” 

Svarsalternativen ”Inte alls/Lite/Måttligt/Mycket/Väldigt mycket” mycket har i diagrammen översatts 

till procentuell störning på umgänge 0-20-40-60-80-100 %. 

 

Tabell 4  Störning av umgänge t f a kroppsliga-/känslomässiga problem 

Svar fråga 6 (umgänge) Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumb 1 Lumb  2 Migr 1  Migr 5 

Inte alls 0 
 

75 25 0 25 25 50 50 50 

Lite 25 
 

50 25 25 50 25 25 25 25 

Måttligt 50 
 

50 25 0 25 0 0 25 0 

Mycket 75 
 

25 50 0 0 25 0 25 0 

Väldigt mycket 100 
 

0 75 0 0 0 0 50 25 

   
0 0 0 0 

    

   
Röd text - uppskattat värde då enkät saknas 

    

I diagrammen nedan motsvarar mätningarna efter fem respektive tio behandlingar 2 respektive 3 på 

x-axeln. Påverkan på nivån för umgängesstörning förändras i majoriteten av behandlingsfallen efter 

fem eller tio behandlingar. 



8 
 

Fig. 2. Påverkan på umgängesstörning för patienter med knäartros 

 

Samtliga patienter med knäartros har inte haft några störningar alls i sitt umgänge till följd av sin 

kroppsliga hälsa efter behandlingsserien. 

 

Fig. 3. Påverkan på umgängesstörning för patienter med kronisk lumbago 

 

Patienter med kronisk lumbago har inte haft några störningar alls i sitt umgänge till följd av sin 

kroppsliga hälsa efter behandlingsserien. 

Fig. 4. Påverkan på umgängesstörning för patienter med migrän

 

Patienter med migrän anger förbättringar på motsvarande sätt som i de andra diagnoserna efter fem 

behandlingar, men förbättringen kvarstår bara två månader efter sista behandling, därefter vänder 

kurvorna uppåt igen. 
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Samtliga personer utom Migrän 1 har redovisat minskade störningar i umgänget långsiktigt. Sex av 

kvarvarande sju har upplevt förbättringar med minst ett steg. Migrän 1 har upplevt en temporär 

förbättring, men är sex månader efter avslutad behandling på samma nivå som vid behandlingsstart. 

Det går heller inte att utläsa om nivån för Migrän 1 och Migrän 5 har stabiliserats då trenden mellan 

den näst sista och sista behandlingen är uppåtgående. 

Resultaten är mycket positiva och mönstret likartat tvärs diagnoserna. Det är svårt att utläsa om det 

är skillnad mellan diagnoserna eftersom materialet är alldeles för begränsat, men i de båda migrän-

fallen bibehålls den positiva effekten inte lika länge. 

 

Fråga 7 

”Hur mycket värk eller smärta har Du haft under de senaste fyra veckorna? ” 

Svarsalternativen ”Ingen/Mycket lätt/Lätt/Måttlig/Svår/Mycket svår” har i diagrammen översatts till 

procentuell smärta 0-20-40-60-80-100 % 

 

Tabell 5.  Värk/smärtnivå 

Svar fråga 7 (smärta) 
 

Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumb 1 Lumb  2 Migr 1  Migr 5 

Ingen 0 
 

80 20 20 60 80 80 60 80 

Mycket lätt 20 
 

80 50 40 60 40 60 60 50 

Lätt 40 
 

60 80 0 40 60 20 40 20 

Måttlig 60 
 

60 100 20 20 40 60 60 60 

Svår 80 
 

60 100 40 20 60 60 70 60 

Mycket svår 100 
 

60 60 0 0 
    

   
Röd text - uppskattat värde då enkät saknas 

    

Sammantaget har sex av åtta redovisat minskad smärta, varav två blivit smärtfria. Två patienter har 

redovisat ökad smärta, Knä 3 och Migrän 1. Knä 3 har minskat smärtan successivt ifrån en topp efter 

10 behandlingar men har fortfarande högre smärta sex månader efter avslutad behandling än i 

inledningen. Migrän 1 redovisar, efter en kortsiktig förbättring, ett halvt steg högre smärta vid sista 

mätningen (punkt 6 på x-axeln för knäpatienter) än vid inledningen av behandlingsserien (punkt 1 på 

x-axeln). 
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Fig. 5. Påverkan på smärta/värk för patienter med knäartros 

 
Tre av fyra patienter med knäartros minskar smärta med minst ett steg. Två patienter blir helt 

smärtfria sex månader efter avslutad behandling. I det fjärde fallet är trenden långsiktigt 

nedåtgående, men smärtan är två steg högre än före behandlingsstart i den sista mätningen. Även 

här syns smärtnivåerna sjunka efter fem eller tio behandlingar (punkter 2,3 på x-axeln). 

 

Fig. 6. Påverkan på smärta/värk för patienter med kronisk lumbago 

 
Båda patienter med kronisk lumbago minskar smärtan med ett steg. Den nedåtgående trenden 

registreras efter fem behandlingar (värde 2 på x-axeln). Lumbago 1 har inte stabiliserat nivån mellan 

näst sista och sista mätningen. 

Fig. 7. Påverkan på smärta/värk för patienter med migrän
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En patient har minskat smärtnivån med ett steg och en har höjt smärtnivån ett halvt steg  
jämfört med utgångsläge. Minskningen sker efter fem eller tio behandlingar. 
 
Sammantaget har sex av åtta patienter minskat smärtnivån med minst ett steg mellan 

behandlingsstart och tidpunkten sex månader efter avslutad behandling. Förändringen inträffar efter 

fem eller tio behandlingar. 

 

Fråga 8 

”Under de senaste fyra veckorna, hur mycket har värken eller smärtan stört Ditt normala arbete 

(innefattar både arbetet utanför hemmet och hushållssysslor)” 

Svarsalternativen ”Inte alls/Lite/Måttligt/Mycket/Väldigt mycket” har i diagrammen översatts till 

procentuell störning av arbete 0-25-50-75-100 %. 

 

Tabell 6  Störning av arbetsförmåga t f a värk/smärta 

Svar fråga 8 (arbete) 

 
Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumb 1 Lumb  2 Migr 1  Migr 5 

Fråga 8  

  
75 0 0 50 75 25 50 50 

Inte alls 0 
 

75 37,5 25 50 25 25 25 37,5 

Lite 25 
 

50 75 0 37,5 25 0 25 25 

Måttligt 50 
 

25 100 0 25 25 0 25 25 

Mycket 75 
 

25 100 0 25 50 0 50 25 

Väldigt mycket 100 
 

25 25 0 0 
    

   
Röd text - uppskattat värde då enkät saknas 

    

 

Fig. 8. Nedsatt arbetsförmåga t f a värk/smärta för patienter med knäartros 

 

Två av fyra patienter med knäartros förbättrar sin arbetsförmåga med minst ett steg långsiktigt. Även 

här registreras förändring efter fem eller tio behandlingar. 
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Fig. 9.  Nedsatt arbetsförmåga till följd av värk/smärta för patienter med kronisk lumbago 

 

Två patienter med lumbago förbättrar sin arbetsförmåga långsiktigt med ett steg. Skillnaden syns 

efter fem eller tio behandlingar. 

Fig. 10.  Nedsatt arbetsförmåga till följd av värk/smärta för patienter med migrän 

 

En patient med migrän förbättrar sin arbetsförmåga långsiktigt med ett steg. En migränpatient 

bibehåller sin arbetsförmåga långsiktigt. Skillnaden syns efter fem eller tio behandlingar 

Sammantaget redovisar sex av åtta klienter långsiktigt förbättrad arbetsförmåga, en redovisar 

bibehållen arbetsförmåga och en klient (Knä 3) redovisar en försämring med ett steg.  

På frågorna 6-8 har mer enhetliga svar erhållits och svaren på de olika frågorna korrelerar mer 

tillfredsställande. På frågan om smärta, fråga 7, har alla noterat smärtnivåer över noll och under 100 

inledningsvis. Det finns därför utrymme att både höja och sänka. Svarsalternativen är också mer 

nyanserade (fler svarsnivåer) än för fråga 3. 

 

Fråga 9 

”Frågorna här handlar om hur Du känner Dig och hur Du haft det under de senaste fyra veckorna. 

Ange för varje fråga det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig. Hur stor del av tiden 

under de senaste fyra veckorna...... ” 
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Nio positiva och negativa känslobeskrivningar, t ex ”Varit full av energi”, ”Varit dyster och ledsen” 
samt sex svarsalternativ ”Hela tiden/ Största delen av tiden/En hel del av tiden/En del av tiden/Lite 
av tiden/Inget av tiden”. 
 
 
Tabell 7  Upplevda känslomässiga tillstånd 

(antal av 9) Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumbago 1 Lumbago  2 Migrän 1  Migrän 5 

Förbättringar 7 4 1 6 4 6 1 1 

Försämringar 0 1 0 1 0 0 3 5 

         

         Temporär +         2 1 1 3 

Temporär - 
 

4 1 
  

  2 
          

 
  
Fig 11  Långsiktig påverkan på känslotillstånd för samtliga patienter 

  

Figuren illustrerar långsiktiga förbättringar och försämringar där antal förbättringar anges på X-axel 

och antal försämringar på Y-axel.  

Samtliga patienter har angivit minst en förbättring i hur de känt sig i olika avseenden från 

behandlingens början till sex månader efter behandlingarnas slut. Tre patienter har angivit ett 

förbättrat sinnestillstånd och resterande fem i flera (mellan fyra och sju sinnestillstånd har 

förbättrats). Försämringar har noterats i fyra fall, varav två i flera avseenden (tre respektive fem). 

Försämringar i mer än ett sinnestillstånd härrör till klienterna Migrän 1 och Migrän 5. 

Klienternas möjlighet att höja respektive sänka påverkas även i denna fråga av hur många som 

angivit bästa/sämsta initialt. Dock har detta inte så stor inverkan som i frågorna 3-5 eftersom fler 

svarsalternativ och fler förbättringar/försämringar var möjliga. 
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Tabell 8 Känslomässiga tillstånd – antal delfrågor som givits bästa resultat vid första mättillfället 

(antal av 9) Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumbago 1 Lumbago  2 Migrän 1  Migrän 5 

Fråga 9 1 0 5 0 1 1 1 0 

 

Tabell 9 Känslomässiga tillstånd – antal delfrågor som givits sämsta resultat vid första mättillfället 

(antal av 9) Knä 2 Knä 3 Knä 4 Knä 5 Lumbago 1 Lumbago  2 Migrän 1  Migrän 5 

Fråga 9 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

I analysen nedan tas även hänsyn till om möjlighet funnits att höja respektive sänka betyg för fråga 9. 

 

Analys 

Fråga 3 

För fråga 3 har sammanlagt har 8 patienter gjort max 17 bedömningsserier vardera. Totalt har max 

80 bedömningsserier kunnat registrerats.  

Observera att dessa siffror endast anger antal förbättringar vilket innebär att patienter som 

inledningsvis inte uppgivit att de har problem inte heller kan markera positiv förändring, och 

patienter som inledningsvis markerat lägsta nivå inte kan ange försämring.  

Antal aktiviteter där patienten inte haft problem inledningsvis uppgår till 44 av de 80 svaren, vilket 

innebär att max 36 betyg har kunnat höjas. Totalt antal som kan sänkas uppgår till 70 betyg.  

Sammanfattningsvis så har patienterna upplevt förbättringar i 19 aktiviteter varav 10 är långsiktiga, 

vilket innebär att kvarstår 6 mån efter avslutad behandling, och 9 är temporära. I 13 aktiviter har 

patienterna registrerat temporär, negativ påverkan, och i 13 aktiviteter har patienten påverkats 

negativt långsiktigt. Av de 13 långsiktigt negativa noteringarna härrör sex aktiviteter från Migrän 1 

samt sex från Knä 3. Andel långsiktiga förbättringar är 28 % (10/36 aktiviteter), andel försämringar 19 

% (13/70 aktiviteter).  

Två patienter har inte noterat någon förändring långsiktigt (Knä 4 och Migrän 5). De har dock noterat 

förändringar i smärta, arbetsförmåga och umgängesstörningar samt känslostämningar, 

huvudsakligen förbättringar, i frågorna nedan. Frågorna är således inte helt korrelerade. 

Frågorna 6-8 

Trenden i svaren på frågorna 6-8 syns för många patienter följa varandra, däribland också en 

minskning i smärtnivå med bara ett steg följs av minskade störningar i arbete och umgänge i flera 

steg. Detta gäller för tre av fyra knä-patienter, båda kronisk lumbago-patienter och en av två migrän-

patienter. Nedan ett exempel på hur kurvorna kan följa varandra hos en individ. 
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Fig. 12.  Exempel på att kurvor för stört arbete-smärta-stört umgänge följer varandra (Knä 2) 

 

 

Fig. 13.  Exempel på att kurvor för stört arbete-smärta-stört umgänge följer varandra (Migrän 1) 

 

 

Fig. 14.  Exempel på att kurvor för stört arbete-smärta-stört umgänge följer varandra (Migrän 5) 
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Fig. 15.  Exempel på att kurvor för stört arbete-smärta-stört umgänge följer varandra (Knä 3) 

 

 

Sammantaget har fem av sju (en person hade bästa resultat från början, en person oförändrad) 

redovisat förbättringar på fråga 6, sex av åtta redovisade förbättringar på fråga sju samt fem av sex 

(två personer hade bästa resultat från början) på fråga 8. I genomsnitt visade 76 % av svaren 

förbättringar (16/21). I tre instanser redovisades försämringar, motsvarande 12 % (3/24). Fyra 

frågeserier var oförändrade, varav två inte angav störningar i första mätningen.  

En möjlig hypotes för Knä 3, Migrän 1, Migrän 5 som inte noterat långsiktiga förbättringar för 

smärta/värk, är att antalet behandlingar är för litet då dessa fall visar förändringar i smärtnivå, men 

effekterna år inte positiva sex månader efter avslutad behandling jämfört med vid behandlingsstart.  

 

Fråga 9 

På 30 stycken punkter har klienterna redovisat förbättringar med minst ett steg. Maximalt antal 

förbättringar är 63 (8 fall gånger 9 känslobeskrivningar minus 9 instanser som hade toppbetyg redan i 

den första enkäten och således inte kunde höja). På 10 känslobeskrivningar har försämringar skett, 

där migrän-patienterna svarar för tre respektive fem stycken. I 71 stycken instanser kunde betyget 

sänkas. Av de 10 försämringarna hänförs 8 stycken till Migrän 1 och Migrän 5. 

Andel förbättringar är därmed 48%, dvs för ungefär hälften av alla punkter på vilka känslor har 

kunnat förbättras har så skett. Andel försämringar uppgår till 14%. Fråga 9 är dock svårbedömd 

eftersom angivna sinnestillstånd kan påverkas av många olika faktorer, de kan också variera från dag 

till dag samt påverkas av händelser som inte relaterar till behandlingarna. 

 

Diskussion av kraniosakral terapi visavi forskningsmetoden 

En av uppgifterna i studien är att utvärdera forskningsmässiga utmaningar då man försöker anpassa 

en terapiform, som är holistisk i sin teoretiska beskrivning, till ett reduktionistiskt perspektiv. Nedan 

följer en diskussion av några faktorer som kan motverka ett positivt behandlingsresultat:  

Multidimensionella sjukdomsbilder 

Hos vissa personer med en multidimensionell sjukdomsbild är de olika symtomen så tätt fysiologiskt 

sammanlänkade att de utgör delar i ett syndrom. Med en holistisk terapiform, som per definition, 
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påverkar hela människan under en behandling och inte bara det stället där det lokala symtomet visat 

sig, kommer terapeuten att aktivera alla problem som är bundna till problemet där terapeuten lagt 

sitt fokus. Varje synligt symtom har många kopplingar till andra, och vissa symtom är också 

kompensationsmekanismer som kroppen skapat för att bibehålla funktionalitet.  Vid aktivering av ett 

symtom utifrån ett holistiskt behandlingssätt så aktiveras därför normalt syndromet som helhet.  

Detta leder till processer på flera olika nivåer, dels sker läkning, dels skapas utrensningssymtom och 

dels aktiveras symptom som tidigare varit "tysta" (inte kunnat uppmärksammas av patienten). Inom 

holistisk medicin är utgångspunkten att en kroppslig intelligens prioriterar i vilken ordning problemen 

ska läkas. Detta resonemang är inte okontroversiellt men har visst stöd i allopatisk medicin. I denna 

situation är det möjligt att tänka sig att symtom, under en övergångsperiod, uppstår eller förvärras, 

och att syndromets komplexitet påverkar läkningstiden. När det gäller vetenskapliga studier så krävs 

därför tillräckligt långa studier för att säkerställa att resultat i studien speglar det slutliga resultatet 

för klienten och inte är en intermediär fas i klientens läkningsprocess. Flera av patienternas kurvor 

för smärta mm (frågor 6-8) i studien ligger i linje med detta resonemang. 

Urvalet av patienter åldersmässigt kan påverka resultatet eftersom äldre personer kan ha mer 

komplexa sjukdomsbilder. Då många patienter i studien är seniora ökar detta risken för hög 

komplexitet i läkningen. Även kroppens egen förmåga att läka kan minska med tilltagande ålder 

eftersom celldelning m.m. sker i långsammare takt, även om detta inte är generaliserbart – den 84-

åriga klienten med knäartros gjorde stora framsteg i studien.  

Emotionella Tillstånd 

Alla fysioterapeutiska behandlingsformer har en psykosomatisk aspekt som påverkar 

behandlingsresultatet. I de flesta fall är placeboeffekten en positiv kraft där klientens egen 

inneboende vilja till en positiv förändring arbetar i samklang med den terapi som utförs. Litteraturen 

visar dock på att det i vissa fall finns emotionella motstånd där klienten på någon nivå har en 

upplevelse av att problemet har en viktig funktion i personens liv. Orsakerna till detta kan vara 

många, men resultatet är att klienten lägger in ett motstånd vilket blir en negativ placebo som 

motverkar ett tillfrisknande. Då det gäller vetenskapliga studier så är det i dessa fall intressant 

att skapa någon form av kombinationsstudie där det emotionella perspektivet får ett större utrymme 

i studien visavi det fysiologiska perspektivet.  

 

Näringsstatus 

De senaste åren har näringsmässiga brister vid olika sjukdomstillstånd uppmärksammats. I de fall där 

klienten har en biokemisk brist som hindrar tillfrisknandet kan det vara relevant med någon form av 

kombinationsstudier där personens näringsstatus identifieras i samband med behandling. 

Övriga påverkansfaktorer 

Övriga påverkansfaktorer som t.ex. terapeutens erfarenhet och matchning av patienten har 

betydelse på motsvarande sätt som i annan sjuk- och hälsovård. I vissa fall har olika terapeuter 

behandlat patienten vid olika tillfällen, detta har eventuellt kunnat påverka kontinuiteten och 

därmed resultaten. 

Sammanfattningsvis så är läkning individuell, medan studier behöver vara standardiserade för att 

slutsatser ska kunna generaliseras. Studiens resultat indikerar dock att det är av vikt att man vid 
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fortsatt forskning och vidare studier har ett perspektiv där man utarbetar system för att kunna 

utvärdera fler faktorer som kan tänkas påverka resultaten. 

 

Reliabilitet & validitet 
Uppföljning med enkät SF-36, vilken utvecklats för sjukvård och forskning i Västra Götaland, valdes 

för att i möjligaste mån arbeta analogt med gängse naturvetenskaplig forskning. Såväl kroppslig som 

emotionell och mental hälsa efterfrågas i frågeställningarna. Frågorna besvaras av patienten genom 

självskattning. Eftersom det förflyter ganska lång tid mellan enkätsvaren kan många händelser eller 

underliggande faktorer påverka svaren. Då många av skalorna innehåller få steg är risken stor att 

skillnaderna i svar överskattas (patienten kanske inte ens minns vad hen fyllde i vid tidigare tillfälle) 

eller uteblir (till följd av för få svarsalternativ). Detta ger en statistisk osäkerhet, och flera av frågorna 

har därför rensats bort vid analysen för att minska denna. 

Sex månaders uppföljning har fördelen att visa långsiktiga effekter, men samtidigt kan många andra 

händelser påverka hälsan under denna tidsperiod. Detta resulterar i en osäkerhet som är svår att 

bedöma.  

När den relativa enhetligheten i svaren tvärs frågorna ökar, så ökar dock sannolikheten för att svaren 

är valida, dvs några behandlingsfall ”sticker ut” positivt respektive negativt, och det är i huvudsak 

samma behandlingsfall i alla frågor. Svaren måste dock användas just som intressanta fall, inte 

statistiska underlag, eftersom antalet behandlingsfall är för få för säkra resultat statistiskt. 

Fördelen med att låta patienten fylla i enkäten via webben är att resultaten kommer in korrekt och 

att tiden noteras. Nackdelen är att styrningen av när patienten ska fylla i enkäten blir sämre. Vi 

bedömer dock inte att detta påverkar resultaten.  

Utvärdering med enkät har genomförts före, under och efter två respektive sex månader efter 

behandlingsserien. Flera fall har fallit bort p.g.a. att för många enkätsvar saknas. Flera fall har också 

avslutats i förtid p.g.a. att patienten inte har deltagit i behandlingar enligt den förutbestämda 

planeringen. Fyra enkäter/svarsserier föll bort i de fall-studier som finns redovisade, men de 

enkätsvar som saknas omfattar inte första och sista mätningen. Resultat ifrån saknade enkäter har 

estimerats och markerats i studien. Detta bedöms inte ha påverkat resultatet då huvudsakligen 

första och sista mätningen använts för analys. Sammantaget bedöms reliabiliteten i mätningen vara 

låg till måttligt god. 

Urvalet av patienter påverkade resultatet såtillvida att patienter, trots inledande hälsoscreening, i 

flera fall visade sig ha mera komplexa sjukdomsbilder än förväntat. Detta syns vara ett generellt 

problem vid behandling med holistiska metoder som per definition adresserar/relaterar patientens 

olika psykiska och fysiska ohälsotillstånd. Generellt kan också förväntas att äldre personer har fler 

svagheter/ohälsosamma tillstånd, och att studiens relativt höga medelålder minskat validiteten. Fler 

faktorer som kan påverka validiteten redovisas under punkten ”Diskussion av kraniosakral terapi 

visavi forskningsmetoden” ovan. 

I alla enkätstudier finns också en inbyggd svårighet med tolkningar samt med den intention klienten 

har vid ifyllandet av enkäten. Likaså kan den som bygger upp enkäten ha olika agendor, eller för lite 

kunskaper om hur enkäter ska byggas för att ge så rättvisande resultat som möjligt. Denna studie ska 
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dock ses som en intressant indikation och en lärprocess för terapeutgruppen – större studier och 

andra utvärderingsmetoder behövs för resultat med hög validitet och reliabilitet. 

 

Slutsatser 
 

 I 28 % av fallen har förbättringar noterats för fysiska aktiviteter, fråga 3 med delfrågor. 

 
 I 76 % av fallen har förbättringar noterats för Påverkan av hälsotillstånd på umgänge, Nivå på 

smärta/värk samt Smärtans påverkan på arbetsförmåga, frågorna 6-8 med delfrågor. 

 

 

 I 48 % av fallen har förbättringar noterats för olika känslomässiga tillstånd, fråga 9.  

 

Utvärderingen av de åtta patienterna visar två specifika trender. Den ena trenden, som återfinns i 

den största gruppen (fem patienter), är positiva svar på KST-behandling.  Den andra trenden 

återfinns i en mindre grupp (tre patienter) som i vissa avseenden svarar negativt på behandlingen 

och upplever att besvären ökar.  

För den gruppen som svarar positivt visar studien att KST kan förbättra smärttillstånd och förmåga 

att hantera arbete och känsloliv för patienter med knäartros, kronisk lumbago och migrän. Alla 

klienter anger temporära eller långsiktiga förbättringar inom något av dessa områden, varav 

majoriteten inom många/alla områden.  

Ett antal samvariationer är intressanta att notera. Fysiska och känslomässiga tillstånd följer varandra 

relativt väl, liksom upplevd smärta visavi sociala- och arbetsmässiga konsekvenser. I de allra flesta 

fallen registreras förändringarna redan efter fem eller tio behandlingar, vilket måste betraktas som 

mycket positivt för sjukdomstillstånd som betraktas som kroniska.  

Den grupp patienter som inte svarat positivt på KST är intressant att utvärdera vidare dels vad gäller 

terapiformens effektivitet och dels vilka faktorer som kan verka begränsande på behandlingarnas 

effektivitet. I studien diskuteras därför också utmaningar vid användandet av en reduktionistisk 

infallsvinkel då man studerar en terapiform, som är holistisk i sin teoretiska beskrivning. Detta 

redovisas i form av faktorer som kan förväntas motverka ett positivt behandlingsresultat, och 

omfattar multidimensionell sjukdom, emotionella tillstånd, näringsstatus och övriga faktorer.  

För de patienter som inte svarat positivt på behandlingarna i några avseenden finns hypoteser om att 

faktorer som nämnts ovan kan förlänga den individuella läkningsprocessen. Det vore därför 

intressant att testa ett upplägg med längre behandlingsserie eller/och fler mätvariabler och 

mätmetoder för att utforska detta vidare. 

Denna studie innehåller ett begränsat antal fall, och betydligt fler skulle behövas för att kunna 

verifiera behandlingsresultaten statistiskt. Även metoddelarna behöver utvecklas vidare t.ex. 

avseende screening av patienter, vilka mätvariabler som används, hur skalorna ska utformas och hur 
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hänsyn kan tas till den individuella läkningsprocessen. Vidare skulle mer objektiva mätmetoder som 

biomarkörer och mätinstrument kunna komplettera enkätsvar. 

 

Ett varmt tack för fint samarbete 
Studien har varit ett samarbetsprojekt och organiserats som ett virtuellt nätverk med terapeuter som 

arbetat i sina ordinarie lokaler. Projektet har organiserats med arbets- och styrgrupp.  

Ett varmt tack till samtliga deltagande terapeuter – det har varit oerhört spännande att pröva denna 

virtuella organisation för forskning, och utan er hade detta inte varit möjligt att göra denna studie!  

Ett varmt tack också till Dr Elisabeth Johansson, som lämnat konstruktiv feedback på rapporten. 

I styrgruppen har Ming Niku, Jörgen Tranberg och Christer Tranberg arbetat. I arbetsgruppen ingick 

Ming Niku, Tatiana Gordeeva och Sylvia Ekman (projektledare). Anja Svanberg adjungerades till 

arbetsgruppen i samband med rapportskrivandet. 

 

Förslag till fortsatt arbete 
Förbättrad screening av patienter – tydligare selektion för att minska komplexitet. 

Inkluderande av påverkansfaktorer såsom näringsstatus m.m. 

Förbättrad utvärdering via enkäter, självskattning för t.ex. smärta. 

Mätmetoder innefattande olika typer av mätinstrument t.ex. HRV (heart rate variation), 

elektromagnetiska fält samt biomarkörer). 

Upplägg med anpassade/längre behandlingsserier. 

Uppföljning/vidare behandling av vissa patienter i ovanstående studie. 

 

Bilagor 
Bilaga 1;  Enkät med frågor och samtliga delfrågor och svarsalternativ 

Bilaga 2;  Utdrag ur ”Material till terapeuter” 

Bilaga 3;  Terapeuternas kommentarer till vissa fall 

Bilaga 4;  Information om KST av Jörgen Tranberg 


