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Långvarig eller återkommande ländryggssmärta: förväntningar på sjukgymnastik 
 
Prolonged or recurrent low back pain: expectations of physiotherapy 
 
Hämälä, V., & Larsson, J. 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Abstrakt 
Ländryggssmärta hör till de vanligaste besvären som människor söker vård för. Det har visats att 
det finns en skillnad mellan vad sjukvården erbjuder personer med ryggsmärta och vad dessa 
personer förväntar sig. Förväntningar på behandling är en av de faktorer som visats kunna 
påverka det slutliga resultatet av behandlingen. En del patienter med långvarig ländryggssmärta 
beskriver en acceptans över tillståndet. Det saknas dock studier som specifikt undersöker 
förväntningar av sjukgymnastkontakt hos personer som levt en längre tid med ländryggssmärta. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters förväntningar på sjukgymnastik inom 
primärvård, vid långvarig eller återkommande ländryggssmärta. Metod: En kvalitativ ansats 
valdes för studien. Fem informanter intervjuades. Intervjumaterialet transkriberades och en 
kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt induktiv analysmetod. Resultat: Ur analysen växte 
temat En trygghet mitt i svårigheterna fram. Temat byggdes av fyra huvudkategorier, 
Förbättring, Bemötande, Lärande samt Behandling och Undersökning, vilka i sin tur bestod av 
11 underkategorier. Informanterna i denna studie förväntade sig funktionsförbättring och 
smärtlindring. Vidare förväntade de sig ett bra bemötande av en intresserad och engagerad 
sjukgymnast. Det framkom även som viktigt att få tydliga instruktioner för träning och en 
kontinuerlig återkoppling på dessa. Gällande behandling och undersökning fanns förväntningar 
att sjukgymnasten skulle ta tillräckligt med tid för patienten, undersöka och behandla patienten 
med ett helhetsperspektiv och att sjukgymnasten skulle informera om utförande och avsikt för 
varje behandling. Konklusion: Bemötande, god kommunikation och ett bra samarbete mellan 
sjukgymnast och patient framkom som minst lika viktiga faktorer som att bli fri från besvär, för 
informanterna i denna studie. 
 
Nyckelord: Bemötande, förväntningar, långvarig smärta, ländryggssmärta, sjukgymnastik 
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Bakgrund 

Ländryggssmärta hör till de vanligaste besvären som människor söker vård för (1). Ungefär 80 % 

av västvärldens befolkning drabbas vid något tillfälle av ländryggssmärta (2). 

Smärta har definierats av International Association for the study of Pain som ”En 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (3, 4). Ländryggssmärta betyder smärta 

som härrör från det lumbosakrala området, spinalt eller paraspinalt (5). Ländryggssmärta ses inte 

som en specifik diagnos utan som ett symtom (2). Långvarig smärta definieras vanligen som 

smärta som varat mer än tre månader (6). För den del av befolkningen som har långvarig 

ländryggssmärta saknas, hos den största delen, fysiologiska förklaringar till besvären (6). En av 

faktorerna som kan leda till att ett långvarigt smärttillstånd utvecklas är att smärtstimuleringen 

kvarstår under längre tid (4). Detta kan leda till en ökad central smärtkänslighet (4). 

Att leva med långvarig smärta kan leda till att uppmärksamheten koncentreras på smärtan 

och hindrar aktiviteter i det dagliga livet (3). Det har visats att långvarig smärta har ett starkt 

samband med lägre livskvalitet (3). 

Det har visats att det finns en skillnad mellan vad sjukvården erbjuder personer med 

ryggsmärta och vad dessa personer förväntar sig (7). Förväntningar på behandling är en av de 

faktorer som visats kunna påverka det slutliga resultatet av behandlingen (8, 9). En studie 

beskriver att patienter vill ha information om vad det är som är fel och de vill få det förklarat på 

ett lättförståeligt sätt (10). Att få en tydlig diagnos och förklaring för att kunna bevisa för andra 

att deras smärta är riktig är viktigt för många (7). Flertalet förväntar sig bekräftelse på att deras 

smärta är verklig och att vårdgivaren lyssnar, förstår och respekterar dem (7). Enligt SBU kan 

ökade kunskaper om sjukdomstillståndet leda till positiva effekter för patienten (3). 

Smärtlindring är en mycket vanlig önskan hos patienter, det kan ses som det som driver många 

att söka hjälp och att fortsätta söka hjälp för sina problem (7). Enligt SBU söker människor med 

långvarig smärta lindring, främst i form av självkontroll (3). 

Det har visats att många hoppas på att få en grundlig undersökning samt att fler 

diagnostiska tester görs (7). En del missnöje bland patienter har också kunnat skönjas beroende 

på en, enligt patienters uppfattning, otillräcklig undersökning. En del patienter kan vara 

missnöjda med undersökningen och diagnosen då de själva haft en annan uppfattning om vad 

som orsakar besvären. Detta i kombination med en, enligt patientens åsikt, alltför ytlig 
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undersökning kan leda till att patienten misstror terapeuten. Även upplevelsen att inte få nog med 

tid och uppmärksamhet från vårdgivaren kan orsaka missnöje (7). Det är viktigt att vårdgivaren 

lyssnar till patienten och accepterar det patienten säger sig uppleva som sant (3). 

Ländryggspatienter har också berättat att de vill att vårdgivaren ska lyssna på dem, ta det de 

säger på allvar och möta dem med förståelse för deras problem (10). De vill också känna att 

vårdgivaren är engagerad och det finns en lagkänsla mellan dem och vårdgivaren (10). Enligt 

Socialstyrelsen visar forskning att bemötande, delaktighet och förtroende är viktiga komponenter 

för vårdens resultat (11).  

Att inte få ta del i planeringen av sin egen behandling lämnar många patienter frustrerade 

(7). Patienter som får ta del av beslutsfattandet är ofta mer benägna att följa de instruktioner, råd 

och träningsanvisningar som de får (7). Patienter med ländryggssmärta har uttryckt en önskan att 

delta i behandling och att finna metoder för egen hantering av besvär, dock beskriver många 

patienter som haft långvariga besvär att de lärt sig leva med dem och att de inte förväntar sig ett 

fullkomligt tillfrisknande (12). Aspekten självbehandling är också viktigare för patienter med 

kroniska besvär. Det kan därför vara viktigt för terapeuter att få mer kunskap om vad patienterna 

förväntar sig i gällande behandling och hur de ser på självbehandlingens betydelse (12). En 

studie visade dock att flertalet patienter tror att det bästa att göra vid ländryggssmärta är vila och 

att felaktiga rörelser kan orsaka större skador (13).  

Angående förväntningar på träning har det visats att patienter med långvarig 

ländryggssmärta vill att instruktören ska demonstrera övningarna, titta på patientens 

genomförande, ge feedback och hjälpa till med eventuella korrektioner (14). Patienter vill ha 

tydlig information och instruktioner för träning och hantering av sitt problem (7). Det har 

framkommit att patienter tycker att det är svårare att genomföra träningen om övningarna 

upplevs svåra att utföra på ett korrekt sätt (14). Det har även visats att ländryggspatienter önskar 

övningsprogram som är anpassade efter deras fysiska kapacitet och tidigare träningserfarenheter 

(14). 

Det är viktigt att få en djupare förståelse för patienters förväntningar och tankar inför 

behandling för att kunna erbjuda bästa möjliga kvalité på vård och bemötande av patient. Flera 

patienter med kronisk ländryggssmärta beskriver en acceptans över tillståndet (12). Det saknas 

dock studier som specifikt undersöker förväntningar av sjukgymnastkontakt hos personer som 

levt en längre tid med ländryggssmärta. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka patienters förväntningar på sjukgymnastik inom primärvård, 

vid långvarig eller återkommande ländryggssmärta. 

Material och metod 

Informanter 

Ett urval gjordes för att begränsa omfånget på studien. Urvalet begränsades till personer med en 

långvarig eller återkommande smärtproblematik som härrörde från ländryggsområdet. För att 

komma i kontakt med lämpliga informanter söktes kontakt med sjukgymnaster på 

primärvårdsmottagningar inom Luleå och Boden via telefon. Informationsbrev (bilaga 1), 

svarstalonger (bilaga 2) och frankerade svarskuvert skickades ut och förmedlades via 

sjukgymnasterna till, av dem, utvalda patienter som passade in på studiens inklusionskriterier.  

Inklusionskriterier 
Till studien söktes personer med ländryggssmärta, som varat i mer än 3 månader eller som haft 

tre eller fler episoder av ländryggssmärta de senaste tre åren. Informanterna i studien skulle vara 

över 18 års ålder. 

Exklusionskriterier 
Personer med fastställd reumatisk diagnos eller ryggsmärta som är orsakad av annan 

systemsjukdom eller tumör exkluderades ur studien. 

Datainsamling 

En kvalitativ ansats valdes för studien. Fem personer som sökte vård hos sjukgymnast anmälde 

intresse för att delta i studien via svarstalong (bilaga 2) och kontaktades därefter av författarna 

via telefon. En överrenskommelse gjordes om tid och plats för intervju. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med en egenkonstruerad intervjuguide (bilaga 3) som stöd. Fyra av 

intervjuerna ägde rum på av informanterna valda platser och en av intervjuerna genomfördes i en 

lokal på Luleå tekniska universitet, i enlighet med den informantens önskan. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon och varade mellan 35 – 80 minuter. Båda författarna 

närvarade vid samtliga intervjuer varav den ena ledde intervjun och den andra gjorde noteringar 
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och ställde kompletterande frågor. Dessa roller skiftades mellan författarna mellan de olika 

intervjutillfällena. 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys av insamlat data genomfördes av författarna (15). Analysen 

föregicks av en ordagrann transkribering av intervjumaterialet och började med en 

meningskategorisering (16). Författarna läste oberoende av varandra igenom intervjumaterialet 

flera gånger och formade under tiden rubriker med syftet i åtanke. Under diskussion mellan de 

båda författarna sammanfogades rubrikerna till kategorier och sedan till huvudkategorier enligt 

induktiv analysmetod beskriven av Elo och Kyngäs (17). För att stärka trovärdigheten 

diskuterades kategorierna med handledaren som även läst intervjumaterialet. 

Etiska överväganden 

Under intervjuerna spelades allt som sades in, därför var det viktigt att data som samlades in 

hölls anonymt och att informanterna visste om detta. Det inspelade och transkriberade materialet 

kommer att förstöras efter examination. Inga frågor som rörde informanternas sjukdomshistoria 

ställdes, dock var det fullt möjligt att denna information ändå hamnade i materialet på 

informantens initiativ, eftersom frågorna var öppna. Det var också viktigt att de som arbetade på 

klinikerna inte kunde få reda på vilken informant som sagt vad, även om frågorna inte syftade till 

att utvärdera eller kritisera någon verksamhet. Informanterna informerades om att de hade rätt att 

avbryta intervjun och avstå från att svara på frågor när och om de själva ville.  

Arbetet är godkänt av den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet. 
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Förbättring 

Funktion och smärtlindring 
Samtliga informanter uttryckte en förväntning om att få hjälp med sina besvär genom kontakt 

med sjukgymnast. De flesta av informanterna uppgav smärtlindring som ett viktigt resultat av 

behandling. Att återfå funktion var också viktigt för de flesta; att kroppen återfick förlorade 

kvalitéer som rörlighet eller att kunna utföra aktiviteter igen efter att ha besökt sjukgymnasten.  

 

”Smärtlindringen är ju jäkligt viktig om man säger så. Får man bort smärtan blir man ju som en 

tjugoåring igen.” 

 

”Effekterna är ju allt det som görs. Det ska ju rendera till att jag få en bättre funktion. Då man 

kommer dit första gången och det är riktigt eländigt så kan man gå därifrån obehindrat så är det 

ju en önskedröm” 

 

”Det första är ju att jag vill kunna ta mig gåendes därifrån och det helst smärt- och symtomfri.” 

 

En del informanter uppgav låsningar som ett stort problem som de ville få hjälp med direkt. Flera 

av informanterna uttryckte också att hjälpen skulle komma redan vid första besöket, eller 

åtminstone att det blev en skillnad efter första besöket. Förväntningen fanns hos en del att ryggen 

skulle bli justerad av sjukgymnast, att segment skulle hamna på sin rätta plats igen, att 

muskelspänningar skulle släppa eller att delar som fastnat skulle lossas. 

 

”Ja menar om du har en låsning och är riktigt snett krokig så vill jag ju bli rak och ledig så fort 

som möjligt. Och är det en låsning vill man ju att man trycker det på plats” 

 

”Men första besöket, åtminstone dem gånger som senast har varit sådana där 

behandlingsomgångar, då har det ju varit att jag liksom har haft upphakningar och kramp som 

man liksom inte kan lätta själv. Och då har man ju som förväntning att om en timme då kommer 

jag kunna gå igen.” 
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En del saker tar tid 
En del av informanterna förväntade sig inte att alla besvär skulle försvinna helt efter bara ett 

första besök. De ansåg att en del symtom krävde mer än ett behandlingstillfälle. Det fanns dock 

en tydlig förväntning om att besvären, åtminstone till viss del, skulle förbättras vid det första 

besöket. Hos de flesta fanns förväntningen att de någon gång skulle bli helt bra, eller mycket 

bättre, till följd av sjukgymnastiken. 

 

”Jag förväntar ju mig att man någon gång ska bli bättre annars skulle man ju aldrig söka en 

sjukgymnast om man inte tror att det ska bli bra eller bli bättre, bra blir det ju aldrig.” 

 

”Förväntningarna är höga men man måste ändå inse att det kommer att ta sin tid” 

 

”Det blir inte bra efter första gången men det lättar ju betydligt och det är klart att det förväntar 

man sig, man har ju förväntningar då att det ska bli bättre, men man har ju liksom inte 

förväntningar att det ska gå bort. Jag vet att det tar ungefär tio gånger, för mig i alla fall.” 

Bemötande 

Bemötandet som en förutsättning 
De flesta av informanterna uppgav en förväntning om att få ett bra bemötande och flera av dem 

påtalade vikten av bemötandet för en lyckad behandling och att för att få en trygghet i relationen 

till sjukgymnasten. Flera av informanterna ville också ha ett bra första möte och ansåg att just 

första mötet spelade en särskild roll för att den fortsatta kontakten skulle kännas bra. Det 

framgick att det upplevdes viktigt att kunna slappna av och känna sig trygg och att ett förtroende 

utvecklades för sjukgymnasten. Möjligheten att uppnå detta ansågs till stor del bero på 

bemötandet. 

 

”Man får igång en ordväxling så skapar man kanske trygghetskänslan där hos patienten i fråga. 

Här är det någon som kan det de gör och så vidare och det ger ju då förtroende och man törs 

släppa och slappna av. Ja speciellt om det då är första gången man träffas kan det ju vara nog 

så viktigt.” 
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”Just det där med första bemötandet tror jag är väldigt viktigt första gången man träffar 

sjukgymnasten. Ja då får du ju den här kontakten som de allra flesta vill ha tror jag. Det är 

viktigt för annars blir det det här stela bemötandet, utan det är bättre att få en bra kontakt med 

en gång.” 

 

Bemötandet uppgavs också vara av betydelse för den egna motivationsnivån, där ett bra 

bemötande uppmuntrade till egna ansträngningar och ett dåligt bemötande ansågs ha motsatt 

effekt. Flera informanter hade uppfattningen att ett dåligt bemötande hos sjukgymnasten, på 

olika sätt, kan ha negativa effekter på den påföljande behandlingens genomförande och resultat. 

 

”Om man inte blir bemött på ett bra sätt och känner det här så då tror jag att det hela liksom 

läggs ner av sig självt och att jag skiter i det här. Jag bryr mig inte om det.  Jag blir ändå inte 

något bättre. Och det har mycket med bemötande att göra, det känner jag själv.” 

 

”När man blir bra bemött så blir man ju mer sporrad också.” 

 

”Men nog tror jag att det är lättare för bägge om man har ett bra bemötande på en gång än just 

det där stela för då blir det svårare med behandlingen.” 

 

En del informanter beskrev att de förväntade sig att bli tagna på allvar eller att deras problem 

skulle bli tagna på allvar. De tyckte att sjukgymnasten alltid bör bemöta patientens besvär som 

verkliga. 

 

”För det första så är det ju bemötandet, det är på plats nummer ett. Att jag blir bemött på ett sätt 

när jag kommer till sjukgymnasten där sjukgymnasten tar mina problem på allvar.” 

 

”Visa sig engagerad i personen och personens problem. Ta dem på allvar, även om man skulle 

kunna tycka att det är inbillning, att man kanske till och med vet det, så ändå visa det. För att 

just den här personen upplever det som ett problem och för den personen är det ett problem även 

om det bara sitter mellan öronen.” 

 

 12



Vissa informanter förväntade sig att sjukgymnasten skulle möta dem med en positiv inställning. 

De poängterade vikten av att sjukgymnasten förmedlade optimism och inställningen att det 

kommer att ske en förbättring av besvären. Därtill fanns förväntningen att sjukgymnasten skulle 

uppmuntra patienten om att besvären kan lindras, oavsett vad som orsakat besvären eller vilka 

förutfattade meningar sjukgymnasten har om dem. 

 

”Att man visar positiva miner. Att man ändå visar att man är positiv till en läkning och till ett 

bättre resultat än vad det är idag, även om man kanske inte tror på det.” 

 

”Ja oavsett vad det beror på så på något sätt förmedla det här med att oavsett vad det beror på 

så ska man nog kunna komma fram till var det här sitter eller vad det beror på så ska man nog 

kunna komma till rätta med det.” 

 

Den intresserade, lyssnande sjukgymnasten 
Flera av informanterna påpekade att sjukgymnasten bör vara lyssnande och visa intresse för 

patienten. Förväntningen fanns att sjukgymnasten skall bemöta, även patienter med frustration 

över besvären, med intresse och en vilja att sätta sig in i, och förstå, patientens situation. De 

förväntade sig också att sjukgymnasten uppträder på ett ödmjukt sätt som minskar risken att 

patienten känner sig underlägsen. 

 

”När människor har ont kan man bli väldigt tråkig. Alltså inte så rolig att ha att göra med, men 

ändå att den här professionella personen är intresserad utav mig, utav mina problem. Litegrann 

tror jag att ett sådant bemötande lättar lite utav den här bördan utav att man inte mår bra.” 

 

”Ja det är ju egentligen att man känner gehör, att de lyssnar på det man säger och att man på 

något sätt möter och att dem lyssnar och bryr sig. Inte det där nonchalanta, vet inte om jag 

upplevt det men det är ju något som man då inte skulle vilja. Lyssnar, tar till sig och förstår 

egentligen det man beskriver och det är väl säkert inte alltid lätt att förstå.” 

 

”Man ska bjuda på sig själv. Man ska inte vara så här lite stel och anse sig vara förmer utan 

man ska möta folk som är i behov av hjälp och vara ödmjuk mot dem. Ödmjuk, lyssnande.” 
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En del av informanterna berättade att de förväntade sig att sjukgymnasten ställde frågor som en 

del i att fastställa vad som orsakar besvären. Några värderade även dessa frågor minst lika 

mycket som ett tecken på intresse från sjukgymnasten och att denne var mån om att komma till 

roten med patientens besvär. 

 

”SG1 måste ju ställa frågor i sin undersökning som kan härleda till, med SGs kunskap, var 

någonstans man kan tänka sig att det här felet sitter egentligen, så jag förväntar mig naturligtvis 

att de ställer frågor. Ja de ska vara frågvisa förstås, det ska de vara.” 

 

”Om man som sjukgymnast får in en patient som förklarar sin problematik, så kanske man 

ganska snabbt är inne på, det beror nog på det här, men att man ändå ställer frågor, kanske mer 

för att vara intresserad än att verkligen fastställa det man kanske redan misstänker. Men just för 

att det visar för patienten att den här personen är intresserad av just mig.” 

 

Den personliga kontakten 
Flertalet informanter uppgav att de förväntade sig att det, i mötet med sjukgymnasten, skulle 

uppstå en personlig kontakt. Flera informanter ville ha en öppen kommunikation, eller 

ordväxling, med sjukgymnasten för att det skulle bildas en trygghet i relationen. De förmedlade 

också vikten av att denna kontakt kom tidigt, redan vid första besöket, eller så fort som möjligt. 

Uppfattningen fanns också att en god personlig kontakt är något som underlättar för både 

sjukgymnast och patient, men att det är något som måste komma naturligt. En del benämnde 

denna kontakt som personkemi, vilket understryker en skillnad från ett professionellt bemötande 

i att detta handlar om att sjukgymnastens och patientens personligheter samspelar bra på ett 

socialt plan. 

 

”Jo det vill jag ha, den naturliga kontakten, annars blir det så stelt. Jag tror inte det funkar lika 

bra. Man vill ha den personliga kontakten så snabbt som möjligt. Det är väldigt viktigt att få en 

personlig kontakt. Det är a och o.” 

 

                                                 
1 SG innebär att informanten benämnt sjukgymnasten som han eller hon 
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”Sen är det ju så här att om man får en bra kontakt med sjukgymnasten så allting blir så mycket 

lättare. Då behöver man inte hålla på och fundera på vilka ord man ska använda. 

Och sen så tror jag ju att det är mycket lättare för sjukgymnasten jag träffar också att vi kan ha 

den här öppna kommunikationen.” 

 

Informanterna förväntade sig att de kunde ha en kontakt med sjukgymnasten som sträcker sig 

utanför ramarna för behandlingstillfällena eller behandlingsperioden. De beskrev att kontakten 

kunde bibehållas i vardagen exempelvis via telefon. De ville känna att sjukgymnasten hade 

intresse av att veta hur de klarade av att följa instruktionerna och vilken effekt de gav.  

 

”Även att man kanske hör av sig också. Ringer och pejlar läget. ’Hur funkar det nu? Tränar du 

nu som vi har sagt?’ Så man blir som en liten sån där personlig husdoktor. Man ger signaler att 

man bryr sig om även efter att de lämnat och stängt dörren och betalt. Då har man en riktigt bra 

relation.” 

 

”Att jag kan ha den här kontakten med sjukgymnasten om det skulle vara så här att jag skulle 

behöva hjälp igen.” 

 

Lärande 

Vägledning för vardagen 
Flera av informanterna sa att de förväntade sig att få tips och råd som skulle hjälpa dem att 

hantera sina besvär själva. Detta uppfattades av flera som värdefull vägledning, då det kom från 

en person med särskild kunskap. Uppfattningen fanns också att sjukgymnasten, till viss del, har 

en roll som rådgivare. 

 

”Det är jätteviktigt för mig att får reda på vad jag kan göra trots att det gör ont och vilka 

rörelser jag inte kan göra. Det är inte säkert man vet det.” 

 

”Tips och råd som jag då uppfattar från en person som är duktig på det här och som kan 

kroppen, som vet ungefär orsak och verkan.” 
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Tydliga instruktioner för rätt övningar 
De flesta av informanterna vidhöll att det var viktigt att sjukgymnasten instruerade övningar rätt, 

för att undvika att de skulle träna på fel sätt. Det fanns förväntningar om att instruktionerna 

skulle vara tydliga och lätta att förstå. Uppfattningen var att det är en viktig uppgift för 

sjukgymnasten att kontinuerligt kontrollera övningarnas utförande hos patienten. Flera av 

informanterna förväntade sig också att träningen skulle utvecklas, med nya och mer utmanande 

övningar. 

 

”Bra råd, illustrerade övningar där man gör de här övningarna med sjukgymnasten också, så att 

man gör övningarna rätt annars blir det att man förkortar övningarna kanske och kanske de inte 

blir rätt utförda, då kan de ju skada mer eller de ger inte den effekt man tycker. Så det tycker jag 

är viktigt och det förväntar man sig att få. Och det ska inte vara tvåhundra övningar utan det ska 

vara ett par stycken övningar och så ska man bygga på det där så småningom” 

 

”Sjukgymnasten tittar på mina övningar och ser till att jag gör dem rätt. Framför allt så att jag 

inte gör någonting som förvärrar så att jag blir sämre. Att hon liksom har kontrollen över mina 

övningar. Det är väl det som är viktigast nu när jag blivit så här bra så att jag inte gör några 

tokerier.” 

 

Trygghet i att få besked 
De flesta av informanterna uppgav att de förväntade sig att sjukgymnasten skulle förklara, på ett 

lättförståeligt sätt, vad som var orsaken till besvären och till vilken struktur som besvären 

lokaliseras. Det uppfattades som betryggande att få reda på vad som är fel och att på så vis själv 

få möjligheten att söka mer information om det. Det fanns dock en förståelse för komplexiteten i 

besvären och att sjukgymnasten inte alltid kan förväntas ge ett fullständigt svar vid första 

besöket. 
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”Ja, jag ser ju gärna att de berättar att ’här har du den felande länken’, men det förstår man ju 

att det är så komplext det där, så jag förväntar mig inte att få ett fullständigt svar direkt. Det 

finns ju många saker som kan ingå.” 

 

”’Jaha är det det jag har? Jag trodde att det var någonting annat som alla andra läkare och 

sjukgymnaster kommit fram till’, och då känner man ju som en lättnad över att man fått ett 

besked. Nu vet jag vad det här är och då kan jag ju skaffa mig själv information om sjukdomen 

och det blir ju en trygghet för mig också.” 

 

”Just det där att man vill ju gärna veta vad som är fel.” 

 

Behandling och undersökning 

Att ta tid för patienten 
Ett flertal av informanterna beskrev att de förväntar sig att sjukgymnasten skall ha adekvat tid 

avsatt för mötet. De ville känna att tiden fanns och att sjukgymnasten inte stressade för att hinna 

med andra patienter samtidigt, utan att sjukgymnastens uppmärksamhet var riktad mot dem 

under hela behandlingen. Några beskrev tillfällen då sjukgymnaster hade haft flera patienter 

samtidigt eller där behandlingen hade störts av yttre faktorer. Detta hade resulterat i besvikelse 

över behandlingen, då de ansåg att de inte hade fått den behandlingstid som de hade förväntat 

sig. 

 

”Det där med att man känner att de har tid för en. Jag menar de här som springer mellan tre 

fyra olika rum det är ju ett helvete. Det känns inte bra, det känns som att de inte bryr sig riktigt.” 

 

”Men det där är ju också lite grann det beror ju på vad det är för någonting då, på vad man gör, 

men man bör i alla fall hinna prata färdigt med dem innan de ger sig iväg. Jag har haft 

behandlingar som varit på ja över en timme också.” 
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”Jag har varit hos sjukgymnaster där man lagt sig på britsen där och sen så har de knackat på 

dörren och så har sjukgymnasten kommit tillbaka och fortsatt massera sen har telefonen ringt 

eller också har mobilen pipit eller också har det knackat på dörren igen och det springer folk ut 

och in fram och tillbaka. Så koncentrerat på en halvtimmes behandling har jag kanske fått ut sju 

åtta minuter och då är jag inte hjälpt någonting och då har jag inte någon trygghet, ja men jag 

vill inte gå hos någon sådan sjukgymnast.” 

En helhetssyn på människan 
En del av informanterna uttryckte en förväntan om att sjukgymnasten inte bara skulle se till en 

isolerad del av kroppen, utan till hela människan. Förväntningar fanns på att sjukgymnasten 

skulle ha förståelse för att orsaken till smärtan inte alltid behöver sitta på samma ställe som 

smärtan upplevs. Flera hade även synen att smärtsymtom inte alltid behöver ha sitt ursprung i det 

rent kroppsliga och de förväntade sig att sjukgymnasten också skulle dela den synen i mötet med 

patienter. 

 

”Men det är klart, det ska vara helhet i behandlingen, för oftast kan det ju vara en sak som 

renderar där nere kan ju sitta högre upp faktiskt, det är ju så.” 

 

”Jo att de ser helheten. Att de ser jag kanske har ont här, men det kanske är här jag har ont. Här 

är smärtan, men det är i knäet jag har ont, eller i själen. Ja eller i själen. Det kan ju vara där 

också smärtan sitter. Och så kanske man har ont någon annanstans. Just den här helheten. Att 

man ser helheten hos patienten och inte bara armen eller ryggen eller nacken. Just den här 

helhetssynen och empatin och personkemin och bemötandet alltså jag tror att det är åttio 

procent av tillfrisknandet.” 

 

Att förklara hur och varför i behandlingen 
De flesta informanterna förväntade sig att sjukgymnasten ska berätta vad han eller hon planerar 

att göra i sin behandling. Några ville också veta vilket syfte de olika behandlingarna hade och 

vad man skulle uppnå med behandlingen. Förväntningen fanns också att sjukgymnasten skulle 

delge detta innan behandlingen börjar. Det framhölls också som viktigt att sjukgymnasten 

berättar detta på ett lättförståeligt och tydligt sätt. 

 18



 

”Jo jag tycker att SG ska förklara noga från början vad SG tänker göra. Det tror jag är viktigt, 

så att patienten vet vad det handlar om. Ja SG ska förklara på ett förståeligt sätt så att man 

förstår vad SG menar.” 

 

”Ja att man hela tiden berättar informerar vad man gör också syftet, vad man vill uppnå med 

när jag gör det här. ’Nu kanske du känner si och så.’” 

”Jo de berättar SG utförligt alltså SG berättar och visar på bilder och visar exakt och säger när 

SG gör saker och varför SG gör det och det är ju jätteviktigt. Och det säger SG innan. SG börjar 

ju inte och knådar eller bryter eller någonting sådant utan att säga att ’idag hade jag tänkt att vi 

skulle göra så här och att vi skulle göra det här och att du skulle få göra den här övningen’ och 

visa, och SG berättar alltid före.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Fem personer intervjuades trots att intentionen från början var att intervjua sex till åtta, vilket 

minskade omfånget på arbetet något jämfört med vad som först var planerat. Anledningen till 

detta var att författarna hade svårt att få kontakt med fler informanter inom en möjlig tidsram. 

Informanterna söktes endast inom Luleå och Boden vilket kan ha orsakat en del av svårigheterna 

att finna fler informanter. En del av de kontaktade sjukgymnasterna uppgav tidsbrist som en 

orsak till att de inte kunde engagera sig i att söka informanter och det kan därför tänkas att den 

rådande personalsituationen inom primärvården utgjorde ett visst hinder. Detta hinder hade 

kunnat undvikas om författarna hade valt ett annat sätt att komma i kontakt med informanter. 

Författarna valde att söka personer med antingen långvarig smärta eller återkommande 

smärtepisoder. Dessa grupper har dock inte jämförts då författarna inte har undersökt i vilken 

grupp respektive informant passar in. Det går därför inte dra några slutsatser om skillnader i 

förväntning mellan dessa grupper. Anledningen till att båda dessa inklusionskriterier valdes 

samtidigt byggde på författarnas teori att dessa personer borde ha en längre erfarenhet av att få 

sjukgymnastik än personer med akut debuterande smärta, vilket borde leda till särskilda 

förväntningar. Det kan diskuteras att ett lämpligare inklusionkriterium hade varit personer som 

genomgått sjukgymnastisk behandling för ländryggssmärta ett visst antal gånger eller under ett 

visst antal år. Detta hade dock i sin tur medfört svårigheter att jämföra resultaten med andra 

studier då det oftast inte tas någon hänsyn till den totala erfarenhet informanterna har av 

sjukgymnastik. 

Författarna kände aldrig till detaljer kring informanternas diagnoser. Det finns en risk att 

samtliga informanter hade fått liknande eller samma diagnos. Författarna hade heller ingen 

vetskap om vilka sjukgymnaster som behandlade respektive informant. Det är möjligt att flertalet 

informanter hade samma behandlande sjukgymnast. Båda dessa faktorer kan i sin tur leda till att 

de uttrycker liknande förväntningar. Resultatet kan därför inte anses representera alla personer 

med långvarig eller återkommande ländryggssmärta. Det kan inte heller anses representera 

gruppen personer med långvarig smärta, då studien bara omfattade personer vars smärta 

huvudsakligen var lokaliserad i ländryggsområdet. Om studien inte hade begränsats till smärta 
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från ländryggsområdet utan långvarig smärta allmänt är det möjligt att ett större deltagarantal 

hade uppnåtts. Detta kunde också ha lett till ett annorlunda resultat. 

Intervjuerna genomfördes av författarna. Författarna hade vid studiens början ingen 

tidigare erfarenhet av intervjuteknik, vilket kan ha inverkat negativt på mängden och kvaliteten 

av de användbara data som kommit ur intervjuerna. Genom att intervjuerna skedde under 

ljudupptagning kunde författarna vid transkriberingen även inkludera tonen i språket samt pauser 

i samtalet och på så vis öka noggrannheten i transkriptionen och underlätta tolkningen av detta.  

Kategoriseringen utfördes enskilt av båda författarna. Huvudkategorierna bildades därefter 

i samråd mellan författarna som nådde en gemensam konsensus utifrån kategoriseringarna. Att 

flera personer deltar i tolkningen av intervjumaterialet anses av Kvale minska risken för 

godtycklig eller ensidig subjektivitet (16). Författarna hade i stor utsträckning funnit 

överrensstämmande kategorier som svarade mot syftet med studien. Även handledaren var i stort 

enig med författarna om analysens resultat. Författarna anser således att resultatet har en hög 

trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Smärtlindring var viktigt för informanterna i denna studie. Studier har visat att smärtlindring är 

en drivande kraft till att söka vård hos patienter med ländryggsmärta (7). Det har också 

rapporterats att patienter vill ha en effektiv behandling som underlättar dagliga aktiviteter (7). 

Detta framkom även under författarnas intervjuer där informanterna tyckte att funktionen var en 

viktig aspekt av förbättringen. Författarna tycker dels att detta stärker sjukgymnastens roll i att 

arbeta mot ökad funktion, och dels att sjukgymnasten bör vara inställd på att även använda 

metoder för smärtlindring i så stor utsträckning som möjligt. Det senare kan vara extra viktigt för 

att minska risken för att en ökad central smärtkänslighet uppstår hos patienten, vilket kan bidra 

till att ett långvarigt smärttillstånd utvecklas eller vidmakthålls.  

Många informanter i studien hade förväntningen att det oftast tar tid innan god effekt 

uppnås av sjukgymnastisk behandling. May fann å andra sidan i sin studie att informanter 

beskrev att de fått acceptera att lära sig leva med smärtan och att den aldrig kommer att bli helt 

bra (12). De flesta informanter i denna studie förväntade sig ändå att bli betydligt förbättrade mot 

slutet av en behandlingsperiod, vilket kan tyda på att informanterna i denna studie haft en mer 

positiv erfarenhet av effekten av den sjukgymnastik de fått, än informanterna i Mays studie (12). 
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Informanterna i denna studie ansåg att bemötande var en viktig del av behandlingen. De 

upplevde att bemötandet kunde göra att man kände sig tryggare och att det kunde öka den egna 

motivationen. Socialstyrelsen påtalar också vikten av ett gott bemötande för ett lyckat 

vårdresultat (11).  Författarna anser att det är viktigt för all vårdpersonal att ha ett gott 

bemötande för att ge patienten trygghet och förtroende och på det sättet öka chanserna till ett 

positivt resultat av vården.  

Informanterna beskrev förväntningar om att bli bemötta med intresse från sjukgymnasten 

och att denne skulle lyssna och förstå deras situation. Detta framkom även i Slade, Molloy och 

Keatings studie där en del informanter beskrev önskan att primärvårdgivaren lyssnar och 

försöker förstå det som sägs (10). Författarna tycker att detta visar på att det är av stor vikt för 

primärvårdssjukgymnasten att ta god tid i mötet med patienten där denne får berätta om sin 

aktuella situation och känna sig förstådd. Författarna tror att detta kan leda till att patienten 

känner en större nöjdhet över mötet och således den fortsatta relationen med sjukgymnasten. 

Informanterna förväntade sig intresse från sjukgymnasten, särskilt i form av frågor. Verbeek, 

Sengers, Riemens och Haafkens sammanställning rapporterade att missnöje förekommer hos en 

del patienter med ryggsmärtor på grund av att undersökningen upplevdes som bristfällig (7). 

Författarna tror att det är viktigt för patienter att, i undersökningen, få berätta allt om hur det 

känns i kroppen och hur besvären påverkar livet. Författarna menar också att man, på så vis, kan 

minska risken för att patienter känner just ett sådant missnöje. Informanterna uttryckte en 

förväntan om att sjukgymnasten har ett helhetsperspektiv på människan; att sjukgymnasten inte 

bara ser till det fysiska tillståndet. Författarna förmodar att om sjukgymnasten bara beaktar 

patientens fysiska status kan också detta leda till missnöje med behandlingen. 

En av de saker som Slade et al. kom fram till i sin studie var att det var viktigt för patienter 

att känna att framstegen var ett resultat av lagarbete mellan en engagerad vårdgivare och patient 

(10). Detta är något som stöds av denna studie där informanterna förväntade sig en god relation 

med sjukgymnasten. De förväntade sig att sjukgymnasten visade sitt engagemang genom att 

bibehålla kontakt med patienten och följa upp hur tillståndet utvecklas samt ge feedback på 

patientens egna insatser. Författarna tycker, i ljuset av detta, att sjukgymnaster verksamma i 

primärvården bör prioritera att vara engagerad och följa upp patienternas utveckling regelbundet. 

På så vis finns större chans att undvika en eventuell försämring av patientens tillstånd och 
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patienten kan bli nöjdare med behandlingen då det blir tydligare för patienten att det rör sig om 

ett lagarbete.  

Gällande instruktioner för hemträning fanns förhoppningen att detta skulle ske på ett 

tydligt sätt och att träningen skulle börja på en lätt nivå och därefter följas upp och utvecklas. 

Liknande önskningar nämns i en studie av Slade et al. där det framkommit att patienter med 

långvarig ländryggssmärta vill ha tydlig genomgång, kontroll av övningar samt individuellt 

anpassade övningar (14). Det kan vara viktigt även för denna aspekt att sjukgymnasten har en 

god kommunikation med sina patienter, både för att träningen ska kunna gå framåt och för att 

den ska ske på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Informanterna ville få tips och råd om hur de själva kunde underlätta sina besvär i 

vardagen. May rapporterade liknande förväntningar hos sina informanter som också ville hitta 

metoder för egen hantering av besvär (12). Då detta verkar vara en central förväntan hos 

patienter med ländryggssmärta så bör sjukgymnaster sträva efter att ha goda kunskaper om 

självbehandling och att förmedla dessa till sina patienter. Detta torde också vara ett 

kostnadseffektivt sätt att ytterligare hjälpa dessa patienter. 

Verbeek et al. framhöll att patienter med ryggsmärtor vill ha en tydlig förklaring av 

orsaken till besvären (7). Detta framkom även som viktigt i denna studie, där informanterna 

uttryckte en förväntan om att orsaken förklaras tydligt. Författarna anser att sjukgymnaster bör, 

då det är möjligt, förklara så tydligt som möjligt orsaken till patientens besvär. Det kan vara 

viktigt för att inge en trygghet hos patienterna och för att de ska ha möjlighet att förstå varför 

kroppen signalerar smärtan. Goubert, Crombez och De Bourdeaudhuij visade i sin studie att en 

del personer med ländryggssmärta tror att felaktiga rörelser kan förvärra tillståndet och att det 

bästa de kan göra är att vila (13). För informanterna i denna studie var det viktigt att få veta vilka 

rörelser som var nyttiga att göra och vilka som kan vara skadliga. Med detta i åtanke tycker 

författarna att det är viktigt att sjukgymnasten inte bara förklarar besvärens orsak utan också 

smärtfysiologiska funktioner för att minska risken att en rörelserädsla utvecklas hos patienten. 

Informanterna beskrev att de förväntade sig att sjukgymnasten hade tid för dem vid ett 

besök och inte var hade andra åtaganden som tog upp samma tid. I sin litteratursammanställning 

fann Verbeek et al. att upplevelsen av att inte få nog med tid vid möte med sin vårdgivare kunde 

leda till en besvikelse över vården (7). En del informanter i den aktuella studien beskrev 

upplevelser då yttre faktorer, som ringande telefoner, hade stört behandlings- eller 

 23



undersökningstillfällen och hur detta hade lett till missnöjdhet. Det kan vara viktigt för 

sjukgymnaster att ha i åtanke att en del patienter kan ha en förväntan om att få sjukgymnastens 

odelade uppmärksamhet under den avtalade behandlingstiden. För att dessa patienter inte ska 

känna sig förbisedda eller övergivna bör sjukgymnasten kommunicera sina intentioner tydligt. 

En av informanterna upplevde det som mycket viktigt att behandlingen inte fick präglas av 

någon stress från sjukgymnastens sida då detta inverkade negativt på informantens egen 

stressnivå. Författarna tycker att det är viktigt att sjukgymnaster är medvetna om att vissa 

patienter önskar ett möte i en stressfri miljö och att de vidtar åtgärder för att uppnå detta. 

Informanterna upplevde det som viktigt att sjukgymnasten förklarade vad han eller hon 

tänkt göra under en behandling. Författarna befarar att om sjukgymnasten inte informerar 

patienten om vad som kommer att ske i behandlingen kan detta leda till att patienten blir 

överraskad, otrygg eller får en sämre behandlingseffekt till följd av att de har svårt att slappna av. 

Slutligen anser författarna att temat ”En trygghet mitt i svårigheterna” speglar vad 

informanterna förväntar sig av interaktionen med sjukgymnasten. Bemötande har framkommit 

som en central aspekt i att skapa en trygghet hos patienten. Studiens resultat tyder på att det kan 

vara viktigt för en del patienter med långvarig eller återkommande ländryggsmärta att 

sjukgymnasten visar engagemang, tar patienter på allvar och att det uppstår en slags vi-känsla 

med en strävan att lösa patienternas besvär tillsammans som ett team. Denna strävan ska leda 

fram till en bättre hälsa hos patienterna, en lindring av besvären och att patienterna kan känna sig 

tryggare med besvären då de vet att hjälpen finns till hands om besvären återkommer eller 

förvärras. 

Konklusion 

Informanterna i denna studie förväntade sig en förbättring av funktionen och smärtan, men 

samtidigt fanns en insikt om att det kan krävas en serie behandlingar för att uppnå detta. Vidare 

förväntade de sig ett bra bemötande med en intresserad och engagerad sjukgymnast, med vilken 

ett bra lagarbete kunde uppnås. De ville att sjukgymnastkontakten skulle präglas av ett lärande 

där de fick tydlig och lättförståelig information om sina besvär och hanteringen av dessa. Det 

framkom även som viktigt att de skulle få tydliga instruktioner för egna övningar och en 

kontinuerlig återkoppling på dessa. Det var också viktigt att övningarna skulle vara enkla från 

början och byggas på eftersom med nya, mer avancerade övningar. Gällande behandling och 
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undersökning fanns förväntningar att sjukgymnasten skulle ta tillräckligt med tid för patienten, 

undersöka och behandla patienten med ett helhetsperspektiv och att sjukgymnasten skulle 

informera om utförande och avsikt för varje behandling. 
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Information och förfrågan om medverkan i examensarbete 

Ländryggssmärta är ett vanligt förekommande besvär där olika behandlingar och olika 

vårdgivare finns att välja mellan. Studier har gjorts på vilka förväntningar som finns hos 

patienter med ländryggsproblem, men dessa studier har mestadels sett till människor med mer 

akuta och kortvariga besvär där ingen undersökt förväntningar på behandling av långvarig eller 

återkommande ländryggssmärta. Vi hoppas kunna få kunskap om vilka förväntningar av 

sjukgymnastiskbehandling som finns hos patienter med långvariga eller återkommande besvär 

från ländryggen för att få en bättre förståelse och kommunikation med patienter i framtiden.  

Vi kontaktar dig eftersom din sjukgymnast bedömt dig som lämplig för att delta i vår 

studie. Vi vill därför fråga dig om du är intresserad av att delta en intervjustudie angående 

förväntningar på den sjukgymnastiska behandlingen. Intervjun är beräknad att ta ca 30 – 45 

minuter, och kommer till stor del bestå av öppna frågor som ger den som intervjuas möjlighet att 

beskriva med egna ord. Samtalet kommer att spelas in men kommer bara att höras av författarna 

och handledare. Inspelningen kommer att skrivas över i text och det inspelade materialet kommer 

sedan att raderas. Inga personuppgifter kommer att skrivas ner. Intervjun kan vid möjlighet 

utföras på primärvårdsmottagning, men den kan också utföras på en av, den intervjuade, vald 

plats.  

Det är helt frivilligt att delta och din framtida vård kommer inte på något sätt att påverkas 

av ditt val. Vid intervjun har den som intervjuas alltid rätt att avstå från att svara på frågor och 

självklart rätt att avbryta intervjun när som helst utan att ange orsak. Du har när som helst rätt att 

avbryta din medverkan i studien. Resultaten av intervjuerna kommer inte att publiceras så att 

någon person går att identifiera.  

Om du är intresserad att delta, fyll i svarstalongen på följande sida och lägg i bifogad 

frankerade kuvert och lägg på postlådan så tar vi kontakt med dig.  

Studien kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida i juni 2010 

(http://epubl.ltu.se). Vi som genomför studien är två sjukgymnaststuderande vid Luleå tekniska 

universitet inom ramen för vårt examensarbete. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 Sjukgymnaststuderande: 
Jonas Larsson 
0737632108 
jonlal-7@student.ltu.se 
 

Sjukgymnaststuderande: 
Viktoria Hämälä 
0738200949 
vikham-6@student.ltu.se 
 

Handledare:  
Universitetslektor  
Jenny Röding  
Luleå tekniska universitet 
tel.0920-491000  
 

http://epubl.ltu.se/
mailto:jonlal-7@student.ltu.se
mailto:vikham-6@student.ltu.se
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Svarstalong 
 
 
Jag: 
 
□ Vill delta  
 
□ Är intresserad men vill ha mer information  
 

Namn: _________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: _________________________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

Övrigt: _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka svarstalongen i bifogat kuvert. 
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Intervjuguide 

 

• Vad förväntar du dig när du besöker sjukgymnasten? 

 

• Hur vill du bli bemött som patient när du söker vård för dina ryggbesvär? 

• Vilken typ av behandling förväntar du dig? 

• Vilka effekter av behandlingen förväntar du dig? 

 

• Kan du beskriva vad det betyder för dig att komma till sjukgymnasten? 

• Finns det andra saker som är viktiga för dig i din hantering av besvären? 

• Vad tycker du har varit bra? Vad skulle du vilja ha mer av? 

 

• Vilka förväntningar har du på instruktioner och råd från sjukgymnasten? 

• Vad tycker du om att få instruktioner till självbehandling? 

 

Finns det något mer du skulle vilja ta upp?  
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