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Rygsmerter og Modic Claus Manniche og Connie Mikkelsen Hent PDF : For første gang gives her et bredt
indblik i, hvad ryglidelsen Modic-forandringer betyder for dig som patient, hvordan Modic-forandringer
opstår, hvordan tilstanden udvikler sig, og baggrunden for, at vi i dag kan tilbyde en behandling, som er
effektiv for 50 % af dem, der får konstateret Modic Type 1. Bogen giver et unikt indblik i den proces, der
ledte til det videnskabelige gennembrud i sommeren 2013: de tilfældigheder, der spillede ind, modstanden
der skulle overvindes og det lange, seje træk, der ledte til at brikkerne endelig faldt på plads. Som ledende
overlæge og forskningsleder har professor Claus Manniche haft ansvaret for størstedelen af de tværfaglige

forskningsprojekter, der ligger bag opdagelsen af Modic-forandringernes betydning for tusindvis af
smerteplagede rygpatienter. Claus Manniche stod også bag en epokegørende opdagelse på rygområdet i 1988,
da han var med til at påvise, at målrettet træning er bedre for rygpatienter end passivt sengeleje. En sandhed
som først nu har fundet sin undtagelse. Claus Manniche har været med i rygforskningens frontlinje lige siden

og er derfor også en selvskreven formidler af det ryghistoriske perspektiv i de nye videnskabelige
landvindinger.
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