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Claes Hultling om rehabilitering av ryggmärgsskadade:

”Entusiasm och passion krävs      för lyckat behandlingsresultat”
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Hur kan man motivera 
svårt sjuka patienter att 
genomgå mycket påfres-
tande behandlingar och 
hålla modet uppe trots till 
synes oöverstigliga hin-
der? Hur kan egna svåra 
erfaren heter användas 
för att entusiasmera och 
försöka få patienter att 
känna att livet är värt att 
leva? Det var temat för 
årets special-topic-föreläs-
ning, som hölls av Claes 
Hultling, Stiftelsen Spinalis 
och Karolinska Institutet, 
Stockholm.

Claes Hultling är välkänd som en-
gagerad läkare, pionjär och en-
treprenör när det gäller rehabili-

tering av ryggmärgsskadade. Han arbe-
tade som narkosläkare på Karolinska 
Universitetssjukhuset när han vid 31 
års ålder, år 1984, råkade ut för en dyk-
olycka och drabbades av en svår rygg-
märgsskada i C6-C7-nivå. Han blev 
förlamad i båda benen, från bröstet och 
nedåt, och fick även nedsatt funktion i 

Claes Hultling om rehabilitering av ryggmärgsskadade:

”Entusiasm och passion krävs      för lyckat behandlingsresultat”

I en mycket personlig och 
engagerande ”special-topic-
föreläsning” berättade Claes 
Hultling om sitt liv efter dyk-
olyckan och sitt mångåriga 
ar bete med att förbättra reha -
bilitering och övriga villkor för 
ryggmärgsskadade.
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vänster hand. Olyckan inträffade bara 
några veckor innan det planerade bröl-
lopet mellan Claes och hans blivande 
hustru Barbro, som är barnläkare. 
Trots Claes svåra symtom efter olyckan 
och många stora praktiska problem att 
övervinna kunde bröllopet genomföras 
i stort sett som planerat, och idag 36 år 
senare är de båda fortfarande gifta.

Efter olyckan var Claes Hultling an-
gelägen om att så snart som möjligt 
komma igång med det vanliga livet. 
Bara något halvår senare började han 
arbeta igen som läkare, bland annat 
med hjälp av en ”stående rullstol”. Se-
dan mitten av 1980-talet har han ägnat 
hela sitt yrkesliv åt att förbättra rehabi-
litering och övriga villkor för rygg-
märgsskadade. Tillsammans med Ric-
hard Levi grundade han år 1989 Stif-
telsen Spinalis, för vilken han är verk-
ställande direktör, och år 1992 invigdes 
Spinaliskliniken, där han är verksam 
läkare.

TORFTIG EFTERVÅRD

I Sverige drabbas varje år ungefär 150 
personer av traumatiska ryggmärgsska-
dor och drygt ett femtiotal av icke-
traumatiska ryggmärgsskador (som 
bland annat kan orsakas av aneurysm 
och infektioner). Vanligaste orsak till 
förvärvade skador är trafikolyckor och 
olika typer av fall, till exempel i sam-
band med arbete på hustak eller från 
stegar. Sammanlagt finns i vårt land 
omkring 6 000 personer som lever med 
ryggmärgsskador och ungefär 85 pro-
cent av dem är män.

Tack vare förbättrad akut vård över-
lever allt fler med ryggmärgsskador. 
Men enligt Claes Hultling är det en 
skarp kontrast mellan den högteknolo-

giska akuta vården och den tämligen 
torftiga eftervård som sedan tyvärr 
väntar många patienter. Det behövs en 
helhetssyn; om sjukvården satsar stora 
resurser på att rädda livet i det akuta 
skedet bör den också ha en förpliktelse 
att erbjuda något därefter så att patien-
ten kan få ett fortsatt meningsfullt liv.

I slutet av 1980-talet reste Claes Hult-
ling runt i världen tillsammans med sin 
vän och kollega Richard Levi, specialist 
i neurologi och rehabiliteringsmedicin, 
för att leta efter den bästa rehabilite-
ringskliniken för ryggmärgsskadade. 
Till slut fastnade de för Royal Perth Re-
habilitation Hospital i västra Australien. 
Där stannade de och arbetade i mer än 
ett år och lärde sig grunderna för hur 
man bäst tar hand om patienter som har 
brutit ryggen eller nacken.

Fyllda av entusiasm kom de tillbaka 
till Stockholm, fast beslutna att starta 
en rehabiliteringsklinik för ryggmärgs-
skadade. I början möttes de av en hel 

del byråkratiska hinder och bristande 
samarbetsvilja från landstingets sida. 
Men efter sponsring från företag och 
enskilda samt insamlingar vid bland 
annat invigningen av ishockey-VM i 
Globen 1989 lyckades man få ihop till-
räckliga resurser för att år 1992 starta 
Spinaliskliniken, Sveriges första rygg-
märgsskadeklinik specialiserad på re-
habiliteringsmedicin.

”SMÄRTA OCH SEX PRIORITERAT”

År 1998 blev Spinaliskliniken en del av 
Karolinska Universitetssjukhuset och 
år 2003 flyttade man till Frösundavik i 
Solna, där man nu bedriver verksam-
heten i samma byggnad som Rehab 
Station Stockholm. Sammantaget har 

man plats för 56 inneliggande patienter 
och har omkring 200 anställda. Öp-
penvården har ansvar för cirka 1 400 
patienter, ungefär en fjärdedel av alla 
ryggmärgsskadade i Sverige, som en 
gång per år kommer till kliniken för 
uppföljning.

Parallellt med rehabiliteringsverk-
samheten bedriver Spinaliskliniken 
forskning om ryggmärgsskador. En pa-
tientenkät visade att de största pro-
blemområden som forskningen bör 
prioritera är smärta, sex, infertilitet, in-
kontinens och spasticitet. Forskning 
inom dessa områden har genom åren 
resulterat i ett tjugotal doktorsavhand-
lingar. Claes Hultling betonade den 
stora betydelse som god, evidensbase-
rad forskning har för att förbättra re-
habiliteringen av ryggmärgsskadade, 
och han uttryckte stolthet över att en 
så pass liten enhet har producerat så 
mycket forskning av hög kvalitet.

Ungefär hälften av patienterna anser 
att smärta är den största sekundära 
komplikationen till ryggmärgsskadan. 
Smärtan kan vara mycket svår att lind-
ra, och tyvärr är det en del som beslutar 
att ta sitt liv på grund av det stora li-
dandet. För några år sedan blev Claes 
Hultling den första läkaren i Sverige 
som prövade medicinsk cannabis som 
behandling mot smärta hos denna pa-
tientgrupp. Medicinsk cannabis (Be-
diol, som är torkat material av växten 
Cannabis Sativa) är inte godkänt i Sve-
rige men Läkemedelsverket kan ge li-
cens för behandling av enskilda patien-
ter. Claes Hultling har fått tillstånd för 
och prövat medicinsk cannabis till ett 
tiotal patienter, men tyvärr har resulta-
ten inte varit så bra som man hoppats. 
Hos enstaka patienter som tidigare 
knappt kunnat sova på grund av den 
svåra smärtan har dock behandlingen 
resulterat i att de åtminstone fått fyra-
fem timmars sömn per natt.

PIONJÄR ATT FÅ BARN

Claes Hultling har också varit pionjär 
när det gäller forskning om sexualitet 
och reproduktion hos ryggmärgsska-
dade. En man med komplett rygg-
märgsskada har som regel mycket svårt 
att få orgasm och ejekulation, och 
Claes Hultling fick efter sin dykolycka 
beskedet att han och hans fru inte kun-
de få barn. 

Parallellt med rehabiliterings
verksamheten bedriver Spinalis

kliniken forskning om ryggmärgsskador. 
En patientenkät visade att de största 
problemområden som forskningen bör 
prioritera är smärta, sex, infertilitet, 
inkontinens och spasticitet.
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Men efter idog research och många 
kontakter med experter inom området 
fick Claes Hultling så småningom hjälp 
av en veterinär som i sin forskning an-
vände elektrisk stimulering för att ut-
lösa ejekulationsreflexen hos djur. Med 
denna metod lyckades han efter ett an-
tal försök få fram tillräckligt antal sä-
desceller för att möjliggöra IVF (in vi-
tro-fertilisering), och i oktober 1992 
föddes Claes och Barbros son Emil.

Claes Hultling blev därmed den för-
ste man med en komplett C6-C7-rygg-
märgsskada som fått barn. Sedan dess 
har Spinaliskliniken med denna teknik 
hjälpt över 300 män med ryggmärgs-
skada att få barn, och detta har nu bli-
vit en rutinmetod som används på 
många håll i världen. Forskning vid 
Spinaliskliniken har också bidragit till 
att förbättra möjligheterna för rygg-
märgsskadade kvinnor att bli gravida 
och föda barn.

SPORTIG ENTUSIAST

Förutom sitt stora engagemang i sitt yr-
kesliv tycks Claes Hultling också, trots 
sitt svåra handikapp, ha levt ett rikare 
liv på sin fritid än de flesta av oss icke-
ryggmärgsskadade. För cirka tjugo år 
sedan lärde han sig utförsåkning, så 
kallad ”sit-ski”, på en specialskidskola 
för rörelsehindrade i Åre. I början bara 
ramlade han och trodde länge det var 

en utopi att han någonsin skulle kunna 
åka slalom. Men efter 41 dagar hade 
han förvärvat förmågan, och då kändes 
det ungefär som att ha lärt sig cykla. 
Claes Hultling hade därefter 15 fantas-
tiska skidår då han tillsammans med 
vänner åkte utför i bland annat Alper-
na, Kanada och Colorado i USA. Men 
för några år sedan föll han tyvärr illa i 
samband med skidåkning och skadade 
höger skuldra så svårt att han måste ge-

nomgå rekonstruktiv kirurgi (på grund 
av både supraspinatus- och suprasca-
pularisruptur).

Därefter tvingades han sluta med 
utförsåkning, något som han dock 
kompenserar med ett annat stort in-
tresse, segling. Sedan ett 30-tal år är 
han seglingsentusiast, ett intresse han 
delar med sin fru Barbro och sin son 
Emil. De har ett sommarställe på 
Landsort där han ägnar en stor del av 
tiden åt segling. Han har en liten båt, 
7,2 meter lång, eftersom han föredrar 
den nära kontakten med vattenytan.

Sommaren 2020 tillbringade han tio 
nätter i denna lilla segelbåt, och när 
han år 2019 seglade i Medelhavet längs 
den kroatiska kusten var hans segelbåt 
den i särklass minsta som han kunde 
se. För många år sen tog Claes Hultling 
också initiativ till att bilda seglingsstif-
telsen Skota Hem, som gör det möjligt 
för personer med rörelsenedsättningar 

att segla. Nämnas bör dessutom att 
Claes tillsammans med Richard Levi 
har seglat till New York och att han re-
presenterade Sverige i segling i Para-
lympics i Sydney år 2000.

ENTUSIASM OCH PASSION

Claes Hultling har i sitt arbete använt 
sina egna personliga erfarenheter för 
att försöka entusiasmera sina patienter 
och anställda. Han betonade hur viktig 
motivationen är för tillfrisknande och 
rehabilitering. Det gäller förstås oav-
sett vilken diagnos som patienten har 
men inte minst vid ryggmärgsskador. 
Om patienten inte har en stark motiva-
tion så kan hur stora ansträngningar 
och resurser som helst i form av medi-
cinska och kirurgiska ingrepp använ-
das utan att resultatet blir det önskvär-
da. 

Enligt Claes Hultling handlar det 
inte om att man måste acceptera sitt 
handikapp, det kan leda till att den na-
turliga ilskan ersätts med uppgivenhet 
och passivitet. Istället måste man, trots 
sin förtvivlan, försöka lära sig att leva 
med sitt handikapp. Den stora sorg och 
vrede som man som ryggmärgsskadad 
känner över sitt öde ska inte förnekas, 
och i bästa fall kan denna frustration 
kanaliseras till att bli en konstruktiv 
kraft som gör att man orkar leva vidare.

För att man som läkare ska lyckas 
motivera patienten måste man vara 
passionerad i sitt arbete och hela tiden 
på patientens sida. Även om man inte 
helt kan eliminera symtomen måste 
man göra det som går för att minska 
lidandet. Rehabiliteringen måste med 
Claes Hultlings ord ”rocka fett” och 
präglas av vidsynthet och fantasi. Det 
gäller att hos varje enskild patient för-
söka hitta det som just han eller hon 
behöver för att känna glädje och tycka 
att livet är värt att leva.

Fotnot: Den som vill veta mer om 
Claes Hultlings fascinerande livsresa 
rekommenderas att lyssna på hans 
sommarprogram från den 28 juli 2011, 
som finns på SR Play.

Claes Hultling har i sitt arbete 
använt sina egna personliga erfa

renheter för att försöka entusiasmera sina 
patienter och anställda. Om patienten inte 
har en stark motivation så kan hur stora 
ansträngningar och resurser som helst i 
form av medicinska och kirurgiska ingrepp 
användas utan att resultatet blir det 
önskvärda.
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