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Abstrakt 

 
McKenziemetoden är en undersöknings- och behandlingsform för 
rygg- och nackbesvär som har utvecklats av Robin McKenzie, 
sjukgymnast från Nya Zeeland. Syftet med studien var att undersöka i 
vilken utsträckning steg B-utbildade sjukgymnaster använder och 
upplever metoden. Vi var även intresserade av att utreda med vilka 
behandlingsformer metoden integreras samt orsaken till varför inte alla 
sjukgymnaster fullföljer utbildningen. Enkäter skickades ut till 110 
steg B-utbildade sjukgymnaster. Resultatet visade att sjukgymnasterna 
använder sig mest av metoden vid såväl undersökning som behandling 
av lumbalcolumna. Majoriteten upplevde att de har goda kunskaper för 
att behandla patienter. De vanligaste metoderna som användes 
tillsammans med McKenzie var OMT, akupunktur och MFT. Hälften 
av sjukgymnasterna ville inte vidareutbilda sig. En av anledningarna 
var att de ansåg steg B-utbildningen vara tillräcklig.  
 
Nyckelord: columna, enkätstudie, McKenzie, rygg- och nackbesvär 
sjukgymnaster 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

   

Förord      

Under vår primärvårdspraktik kom vi i kontakt med McKenziemetoden. Det är en 

undersöknings- och behandlingsmetod som används till personer med besvär från 

columna. Vi tycker att det är en intressant metod där konceptet går ut på att 

patienten får hjälp till självhjälp. Patienten kan på egen hand lära sig att kontrollera 

sina besvär med hjälp av hållning och egenträning.  

 

Författarna vill tacka: 

De steg B-utbildade sjukgymnaster som tog sig tid att besvara enkäten.  

Inger Jacobson för god handledning under arbetets gång.  

Anette Hegstam, Luleå Rehab, för hennes synpunkter i syfte att förbättra 

bakgrunden samt personalen på Sociomedicinska biblioteket, för god service. 
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Smärttillstånd i ryggen är idag mycket vanligt (Socialstyrelsen, 2002). Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2000) uppger att ryggbesvär kostar 

samhället nära 30 miljarder kronor i form av sjukskrivningar och behandlingar och 

för den enskilde individen innebär det stort lidande. Vidare rapporterar SBU att 8 av 

10 får ont i ryggen någon gång under livet och det kan drabba vem som helst och 

när som helst. Enligt rapporten finns det samband mellan ländryggsbesvär och 

längre tids arbete med tunga lyft och vridmoment samt arbete på skakiga underlag. 

Nackbesvär uppkommer däremot ofta p.g.a. upprepade monotona arbetsmoment 

och låsta arbetsställningar. Fysisk överbelastning är dock sällan orsaken till 

ryggbesvär utan beror snarare på underbelastning, d.v.s. att vi använder kroppen för 

lite. Vi sitter för mycket och rör oss för lite, både i arbete och på fritiden (SBU, 

2000). Förutom arbets- och fritidsrelaterade orsaker kan ryggbesvär bero på t.ex. 

trauma, tumörer, osteoporos, graviditet och medfödda dysfunktioner som ex. 

skolios (Roy,1996). Dessutom kan psykosociala faktorer som stress, sömnlöshet 

och oro vara en annan bidragande orsak (Rozenberg, Alcalay, Duplan & Legrand, 

1998).  

 

Gard, Gille och Degerfeldt (2000) rapporterar att trots ökade ländryggsproblem har 

det varit svårt att utveckla tillfredsställande behandlingsmetoder. Enligt studier av  

bl.a. Ljunggren, Weber och Larsen, och Zulbergold och Piper (citerad/refererad i  

Gard et al., 2000; Gard, Gille och Grahn, 2000) har behandlingar som TENS, 

akupunktur, manipulation, mobilisering och fysisk aktivitet visat sig ge positiv 

effekt vid behandling av ryggsmärtor. Enligt SBU (2000) finns det starka 

vetenskapliga bevis för att man fortare blir frisk om man håller sig igång, försöker 

leva som vanligt och fortsätter med vanliga aktiviteter. Borchgrevink et al. (1998) 

fann att patienter med whiplash skador som uppmuntrades att fortsätta med dagliga 

aktiviteter mådde bättre än de som rekommenderades immobilisering och 

sjukskrivning. Enligt Taylor (1996) finns det inte någon generellt accepterad metod 

utan varje terapeut har sin egen ideologi om vad som är bra.  

 

En undersöknings- och behandlingsform för rygg- och nackbesvär är McKenzie 

metoden. Det är ett koncept som har utvecklats av Robin McKenzie, sjukgymnast 

från Nya Zeeland. Han kallar själv sitt system för Mechanical Diagnosis and 

Therapy, MDT. Konceptet är idag internationellt välkänt och accepterat. I USA är 
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det den allra vanligaste metoden för behandling av ryggbesvär. I Sverige 

introducerades metoden 1985 och i dagsläget har ca 2000 sjukgymnaster och läkare 

gått minst den grundläggande A-kursen om ländryggen (www.mckenzie.a.se).  

 

Enligt sägnen upptäckte McKenzie 1956 sin metod av en slump. En patient satt med 

värmande omslag runt knäna på en brits som vinklats upp för att ge stöd åt hans 

rygg. När knäbehandlingen var klar bad McKenzie nästa patient, en man med 

långvariga ryggbesvär, att lägga sig på mage på britsen, men han hade glömt att 

britsen var uppvinklad. McKenzie fann sin patient liggande med ryggen bakåtböjd 

som en sprättbåge. Mannen upplevde att ryggen kändes bättre än på länge. Sedan 

den dagen har McKenzie utvecklat sin idé (Mannerfelt, 1991).  

 

Konceptet bygger på följande antagande: 

Robin McKenzie menar att ont i ryggen är ett uttryck för obalans. De flesta kutar 

och böjer ryggen mycket mer än de svankar. En del svankar ryggen mer än de böjer 

och kutar den. Vår moderna livsstil gör att vi lever ett ”flekterat” liv och att vi 

ytterst sällan utnyttjar den extension vi har. Resultatet blir att vi så småningom 

stelnar och förlorar den naturliga förmågan till bakåtböjningar. För att bli av med 

det onda måste vi återställa balansen mellan framåt- och bakåtböjning. Hans motto 

gällande rörlighet är: ”If you don’t use it you lose it” (McKenzie, 1981). 

 

En förlorad bakåtböjning, extensionsdysfunktion, kan i sin tur resultera i 

ländryggssmärta. Vid en hopsjunken kroppshållning hamnar lederna mellan kotorna 

i ett ytterläge och ryggens mjukdelar anpassar sig till den framåtböjda ställningen. 

Kroppen uppfattar efter en tid den hopsjunkna kroppshållningen som normal och 

kommer därför att uppleva bakåtböjning av ryggen som onormal (McKenzie, 1981). 

Den som sitter i en avslappnad ställning tappar svanken och rundar ländryggen. 

Ryggmuskulaturen blir därmed mindre spänd och kroppen hänger i ledbanden på 

baksidan av ryggraden som har intagit en maximalt framåtlutad position. Då 

ledbanden sträcks maximalt utlöses smärta redan efter ganska kort tid (Svensson, 

1987). Principen är densamma om man tar och pressar ett av sina fingrar bakåt tills 

det tar stopp. Till en början gör det inte ont men håller man kvar fingret i ytterläget 

smyger smärtan sig på förr eller senare (McKenzie, 1981).  
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En av grundstenarna i McKenziemetoden är att patienten själv ska förstå orsaken 

till varför ryggen gör ont och att själv vara beredd på att ta ansvar för sin rygg. 

Terapeuten lär patienten att hjälpa sig själv. Beroende på besvär lär terapeuten ut 

enkla extensions- eller flexionsövningar som ska utföras flera gånger dagligen. 

Dessutom betonar terapeuten vikten av bibehållen svank. Återkommer besvären 

efter det att patienten blivit smärtfri, kan denne känna igen symtomen och behandla 

sig själv utifrån det som terapeuten har lärt ut (Holdom, 1996; McKenzie, 

1981,1986; Rosenfeld, Gunnarsson & Borenstein, 2000; Stankovic & Johnell, 1990, 

1995; Svensson, 1987). 

 

Det som kännetecknar McKenziemetoden är: 

Tyngdpunkten ligger på egenbehandling 

Genom hållning och egenträning kan patienten på egen hand lära sig att kontrollera 

sina ryggbesvär (McKenzie, 1986). 

 

Diagnostik utifrån symtomatiska och mekaniska svar på belastning 

Vid teströrelserna (bilaga 1) kan patientens symtom förändras eller rörlighet ökas 

eller minskas. Utifrån det kan man sedan ställa diagnos om patienten har något av 

de tre syndrom som vi senare ska beskriva. Patientens tillstånd kan ev. inte påverkas 

med hjälp av mekaniska åtgärder som rörelser, positioner eller mobiliserande 

behandling. Metoden lämpar sig endast för dem som lider av rent mekaniskt 

orsakade ryggproblem d.v.s. ca 80 % av ryggsmärtspatienterna (McKenzie, 1986).   

 

Användning av upprepade rörelser i diagnostik och behandling 

Den reaktion man får av en enstaka rörelse är ofta helt annorlunda än den man får 

vid upprepade rörelser. Exempelvis kan extension ge kraftig smärta i ländryggen 

vid första rörelsen men minska betydligt vid upprepning. Motsatt effekt kan ses vid 

flektion där en rörelse kan vara smärtfri medan upprepade rörelser kan öka smärtan. 

Om man vid undersökningen endast använder sig av en rörelse innebär det en risk. 

Intrycket kan bli att man bör undvika den rörelsen för att den smärtar. I själva 

verket är det den rörelsen som kommer att lindra smärtan (McKenzie, 1986). 
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Betoning av centraliseringsfenomenet 

Vid vissa upprepade rörelser eller intag av vissa positioner kan radierande smärta 

som upplevs distalt flytta till en mera proximalt eller centralt belägen position, 

närmre ryggens mittlinje. Det är detta som kallas centraliseringsfenomenet och är 

en god indikation på att man utför rörelsen i rätt riktning (McKenzie, 1986). Flera 

studier stöder McKenzie’s ursprungliga teori om centraliseringsfenomenet 

(Donelson, Aprill, Medcalf & Grant, 1997; Sufka et al, 1998; Werneke, Hart & 

Cook, 1999). 

 

Progression av kraft  

Terapeuten inleder behandlingen med minsta möjliga kraft, d.v.s. patienten utför 

själv enkla extensions- eller flexionsrörelser. Detta kan vara tillräckligt för att få 

önskad effekt. Om önskad effekt ej uppnås stegrar terapeuten kraften genom att 

använda sig av mer komplex behandling, såsom mobilisering och ev. manipulering 

(McKenzie, 1981; Taylor, 1996).  

 

All mekanisk ryggsmärta kan klassificeras i en av de följande syndrom.  

• Posturalt syndrom 

• Dysfunktionsyndrom 

• Derangementsyndrom 

(McKenzie, 1981). 

 

Vilken grupp patienten tillhör är baserat på deras reaktioner på upprepade 

teströrelser och anamnesen i undersökningsprotokollet (McKenzie, 1981). Bilaga 2 

visar exempel på ett undersökningsprotokoll/status (www.mckenzie.a.se). För att 

ytterligare tydliggöra McKenziemetoden följer här en kort beskrivning av de tre 

huvudgrupperna.  

 

Posturalt syndrom  

Patienter med detta syndrom är oftast under 30 år och har ett stillasittande arbete 

och är ofta otränade. Smärta uppstår p.g.a. långvarig belastning i ytterlägen av 

normala strukturer och orsakas av dålig hållning. Smärtan provoceras aldrig av 

rörelse, strålar aldrig ut till extremiteterna och är aldrig konstant. Följaktligen 

uppstår postural smärta vid statisk töjning av normal vävnad och behandlas med 
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hållningskorrektion samt hållningsträning (Donelson et al., 2002; Kilpikoski, et al., 

2002; McKenzie, 1981).   

 

Dysfunktionssyndrom 

Patienter med detta syndrom är oftast över 30 år, har dålig hållning och är otränade. 

Smärtan upplevs lokalt, nära ryggens mittlinje och uppkommer i ledrörelsens 

ytterläge p.g.a. förkortade strukturer. Rörelseinskränkning vid dysfunktion har två 

vanliga orsaker, dels vanemässig dålig hållning som ger en förkortning av 

mjukdelarna och dels ärrvävnad som bildats vid läkning efter trauma. Följaktligen 

uppstår dysfunktionssmärta vid översträckning av förkortade strukturer och 

behandlas med töjning i den smärtande riktningen (Kilpikoski et al., 2002; 

McKenzie, 1981; Taylor, 1996). 

 

Derangementsyndrom 

Patienter med detta syndrom är oftast mellan 20-55 år och har nästan alltid dålig 

hållning i sittande (Kilpikoski et al., 2002; McKenzie, 1981; Taylor, 1996). 

Debutsymtomen kan utvecklas snabbt. Från att ha varit helt besvärsfri kan patienten 

inom några timmar få avsevärda ryggproblem. Mycket ofta uppträder syndromet 

utan någon uppenbar anledning. Symtomen kan kännas lokalt intill ryggens 

mittlinje men kan radiera och refereras distalt i form av smärta, parestesier och 

domningar. Smärtan uppstår p.g.a. lägesförändringar av diskvävnad. Derangement 

graderas 1-7, beroende på ryggens position och symtomens perifera utbredning. 

Smärtan är oftast konstant men kan påverkas av rörelser och positioner. Vid vissa 

upprepade rörelser eller vid intagandet av vissa positioner kan utstrålande smärta 

förflyttas mot ryggens mittlinje, s.k. centraliseringsfenomenet. Följaktligen uppstår 

derangementsmärta  som ett resultat av en förskjutning av nucleus pulposus. Detta 

ger en störd mekanik och en mekanisk påverkan på anulus fibrosus och strukturer 

kring disken. Ofta ses en deformitet vid stora derangement syndrom, ex. akut kyfos. 

Behandlingen av derangement innebär hållningsträning samt rörelser i den riktning 

som vid teströrelse visat sig centralisera eller minska smärtan medan motsatt 

rörelseriktning undviks (Kilpikoski et al., 2002; McKenzie, 1981; Taylor, 1996)  

 

Det som händer vid framåtböjning är att disken pressas ihop på framkanten och 

samtidigt sträcks ut på bakkanten. Om vi upprepar denna rörelse eller stannar länge 
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i denna position kommer nucleus pulposus att klämmas i riktning bakåt. Vid en 

längre tids ihopsjunken kroppshållning ökar risken att disken fastnar i det bakre 

läget. Disken har en förmåga att ändra form och kan komma att trycka på de nerver 

som löper ut från ryggmärgskanalen. Tryck på dessa nerver kan som bekant ge 

ischiassymtom, vilket kan ge smärta och andra symtom ut i benet (McKenzie, 

1986).  

 

Organisation 

Svenska McKenziföreningen är en underavdelning till McKenzie Institute 

International (www.mckenzie.a.se). Föreningen är en intresseorganisation för 

utbildning, utveckling och forskning inom McKenziemetoden för undersökning, 

diagnos och behandling av smärtproblem i ryggen. Institutet har ”branches” i alla 

världsdelar med samma målsättning. Vad gäller utbildningen har man ett koncept 

att följa, som är lika över hela världen. Svenska McKenzieFöreningen är ansvarig 

för kursutbudet i Sverige. Kurserna i Sverige är öppna för sjukgymnaster och 

läkare. Lärarna är av International Faculty godkända instruktörer med s.k. 

diplomutbildning. I Sverige finns det två instruktörer med denna utbildning  

Kurserna arrangeras i fem steg: 

• steg A – ländryggens problem (4 dagar) 

• steg B – thoracala och cervicala problem (3 dagar) 

• steg C – problemlösning och praktik (3 dagar) 

• steg D – mer problemlösning samt manuella tekniker (4 dagar) 

• steg E – undersökning och behandling av extremitetsleder (2 dagar) 

(www.mckenzie.a.se). 

 

Kurserna avslutas med en internationell examen i MDT, varefter man kan studera 

vidare på diplomprogrammet som för närvarande är 3 månader i USA 

(www.mckenzie.a.se). 

 

Steg A – lumbalcolumna 

Denna fyradagarskurs fokuserar på lumbalryggen och tillämpningen av McKenzie’s 

teori och teknik vad gäller mekaniska smärttillstånd i lumbalryggen 

(www.mckenzie.a.se). 
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Kursen kommer att förse deltagarna med kunskap och färdighet som krävs för att 

kunna: 

• tillämpa McKenzies mekaniska diagnos och  teori på patienter som har 

lumbalproblem. 

• skilja på de tre syndromen ( posturala-, dysfunktion- och 

derangementsyndromet) i lumbalryggen och ge en lämplig behandling till 

varje syndrom. 

• hjälpa patienten med att utföra och tillämpa metoden så att de själva kan 

delta i behandlingen samt upprätthålla behandlingsmålen.       

(www.mckenzie.a.se). 

 

Steg B – cervical- och thoracalcolumna  

Denna tredagarskurs innehåller föreläsningar samt demonstrationer av patienter 

med smärta från nacke och bröstrygg. McKenzie´s  koncept för diagnostik och 

behandling liksom de tre syndromen repeteras. Behandlingsstrategier för 

behandling av cervical huvudvärk och trauma (whiplash) genomgås med 

tyngdpunkt på användningen av egenbehandling. Den kliniska effektiviteten och 

begränsningen av McKenziekonceptet på smärttillstånd cervicalt och thoracalt 

illustreras genom patientdemonstrationer. Krav för att delta i B-kursen är 

genomgången A-kurs för minst tre månader och maximalt två år sedan. Kursen 

fokuserar på cervical- och thoracalcolumna och målet är att deltagarna erhåller 

kunskap och färdighet som formar grunden för att själv kunna tillämpa metoden i 

sitt dagliga arbete (www.mckenzie.a.se). 

 

Kursen kommer att förse deltagarna med kunskap och färdighet som krävs för att 

kunna (www.mckenzie.a.se):  

• tillämpa McKenzies mekaniska diagnos och teori på patienter som har 

cervical- och thoracalproblem. 

• skilja på de tre syndromen ( posturala-, dysfunktion- och 

derangementsyndromet) i cervical- och thoracalcolumna, och ge en lämplig 

behandling till varje syndrom. 

• känna igen när man behöver använda yttre kraft eller yttre stabilisation då 

man identifierar symtomen med hjälp av progression av kraft. 
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• hjälpa patienten med att utföra och tillämpa metoden så att de själva kan 

delta i behandlingen. Hjälp till självhjälp. 

(www.mckenzie.a.se). 

 

Syfte 

Vårt syfte var att undersöka i vilken utsträckning steg B-utbildade sjukgymnaster 

använde McKenziemetoden i sitt arbete, upplevelser av användandet, 

vidareutbildning samt med vilka andra behandlingsformer metoden integrerades.                               

 

Frågeställningar 

• I vilken utsträckning använder steg-B utbildade sjukgymnaster sig utav 

McKenziemetoden i sin kliniska verksamhet? 

• Hur upplever steg B-utbildade sjukgymnaster sitt användande av McKenzie- 

metoden i klinisk verksamhet? 

• Vilka andra behandlingsformer använder steg B-utbildade sjukgymnaster  

tillsammans med McKenziemetoden? 

• Har de steg B-utbildade sjukgymnasterna för avsikt att vidareutbilda sig i 

McKenziemetoden? Om inte, varför? 

 

Material 

I studien har vi valt att vända oss till steg B-utbildade sjukgymnaster. Ett urval 

gjordes utifrån registrerade McKenzie utbildade sjukgymnaster i Sverige som har 

gått kursen inom de senaste två åren. Listan på registrerade steg B-utbildade fick vi 

från Göte Norgren, kursansvarig McKenzieutbildare.  

 

Åttio sjukgymnaster (73 %) varav 16 män och 64 kvinnor svarade på enkäten 

(fig.1). Medelåldern var 45 år (26-63 år) och de har i genomsnitt arbetat som 

sjukgymnast i 18 år. Majoriteten av sjukgymnasterna arbetar på vårdcentral (49 %) 

och inom privata sektorn (36 %). Övervägande delen av de svarande kom i kontakt 

med McKenziemetoden via andra kollegor (55 %), sin nuvarande arbetsplats (24 

%), under grundutbildningen (8 %) och ett fåtal (5 %) har läst om metoden i 

tidskrifter.  
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                      Utskickade enkäter 

                 
 
 
  Inkomna enkäter                                    Bortfall 
 
 
                                                                  
                                                         
                                 Ej svarat           Okänd adress        
      
     
Figur 1. Översiktschema av utskickade enkäter. 
  
 
Metod 

För att få svar på våra frågeställningar konstruerade vi en enkät (bilaga 3). Denna 

bestod av sjutton öppna och slutna frågor. Vi har utifrån vårt syfte med studien 

utvecklat enkäten på egen hand. Den är inte reliabilitets- eller validitetstestad. Före 

utskick bedömdes enkäten av vår handledare och universitetslektor. Dessutom 

gjordes ett utskick till tre steg B-utbildade sjukgymnaster i form av en pilotstudie. 

Syftet var att de skulle utvärdera enkäten och komma med förslag på förändringar. 

Två enkäter inkom med förslag på justeringar till fråga åtta (a,b,c) och tio. I samråd 

med vår handledare genomförde vi justeringarna och tog bort fråga sjutton vilket 

resulterade i att fråga arton blev fråga sjutton. Därefter skickade vi ut enkäten till 

110 steg B-utbildade sjukgymnaster. I samband med enkäten skickade vi med ett 

introduktionsbrev (bilaga 4). För att minimera bortfallet skickade vi efter tre veckor 

ut ett påminnelsebrev (bilaga 5) samt enkät för att få så hög svarsfrekvens som 

möjligt.  

 

Databehandling 

Sammanställningen av enkäterna har lästs av manuellt och förts in i 

statistikprogrammet SPSS 11.0 for Windows.  

 
Etiska aspekter   

Inkomna enkäter kodades för att säkerställa svarandes anonymitet. Kodnyckeln 

kommer att kasseras när materialet är sammanställt. 

 

110 

80 30 

22 8 
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Resultat 

 
Användande av McKenziemetoden i klinisk verksamhet. 
 
På frågan ”I hur stor utsträckning använder du dig av McKenziemetoden vid 

undersökning och behandling”? skattade sjukgymnasterna på en Visuell Analog 

Skala (VAS)1. Resultatet visade att de oftare använder sig av metoden vid 

undersökning och behandling av lumbalcolumna och mer sällan i thoracalcolumna 

(tabell 1). 
 

 
Tabell 1. Medelvärdet av sjukgymnasternas användande av McKenziemetoden mätt med VAS-skala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 * Us = undersökning, Beh = behandling 
 
 

På frågan ”Använder du dig av McKenzies status”? fördelades svaren olika 

beroende på vilken del av columna frågan gällde (figur 2-4). Två sjukgymnaster 

valde att inte besvara frågan när det gällde lumbalcolumna och fyra när det gällde 

thorakal- och cervikalcolumna. Sjukgymnasternas användande av status och i hur 

stor utsträckning de använder sig utav metoden vid undersökning och behandling, 

stämmer väl överens i lumbal- och thoracalcolumna. I cervicalcolumna använder de 

metoden vid undersökning och behandling men nyttjar sällan tillhörande status. En 

jämförelse har gjorts mellan tabell 1 och figur 2-4. 

 

                                                 
1 Den tiogradiga skalan (0-10) med ändpunkterna aldrig (0) och alltid (10) innebär att ett högt värde motsvarar 
att sjukgymnasten använder metoden ofta. 

 *Us-
lumbal 

*Beh-
lumbal

Us-
thorakal

Beh-
thorakal

Us-
cervikal 

Beh-
cervikal 

Antal svar 
Ej svarat 
 

79 
1 

79 
1 

79 
1 

79 
1 

79 
1 

79 
1 

Medelvärdet 6,8 6,9 3,7 3,9 5,4 5,5 
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Figur 2. Fördelning i procent av sjukgymnastens användande av McKenzies lumbalstatus. 
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Figur 3. Fördelning i procent av sjukgymnastens användande av McKenzies thorakalstatus. 
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Figur 4. Fördelning i procent av sjukgymnastens användande av McKenzies cervikalstatus. 
 

 
 

Upplevelse av McKenziemetoden i klinisk verksamhet.  

 

På frågan ”Anser du dig, som steg B-utbildad i McKenziemetoden, ha bra kunskaper 

för att behandla patienter med rygg- och nackproblem”? svarade 63 sjukgymnaster 

(79 %) ”ja”, 14 (18 %) svarade ”nej” och 3 valde att inte besvara frågan. De som 

svarat nej på frågan hade möjlighet att motivera varför (tabell 2). 
 
Tabell 2. Sjukgymnasternas motivering till varför de anser sig ha  
otillräckliga kunskaper. 

Antal
Behöver mer kunskap 6 
Behöver mer praktisk träning 3 
Ej tillräckligt för att behandla nacke 2 
Har ej praktiserat metoden tillräckligt 1 
Möter fel patientgrupp ute i kliniken 1 
Ej svarat 1 
Totalt 14 
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På frågan ”Känner du dig trygg i ditt användande av McKenziemetoden”? svarade 

66 sjukgymnaster (83 %) ”ja” och 11 (14 %) ”nej” samt 3 valde att inte besvara 

frågan. Sjukgymnasterna fick möjlighet att motivera sitt svar (tabell 3).  
  

Tabell 3. Sjukgymnasternas motivering gällande trygghet i sitt 
 användande av metoden.  

Antal
Behöver mer kunskap och erfarenhet  8 
Ja, framförallt i lumbalcolumna 8 
Ja, tack vare en bra utbildning 3 
Övrigt* 18 
Totalt 37 
* T.ex. trygg tillsammans med kompletterande OMT, logisk metod, man kan inte göra så mycket fel,  
allt kan bli fel, allt går inte att bota med extension och flexion. 
 

 

På frågan ”Vilken är din upplevda effekt av behandling med McKenziemetoden”? 

svarade majoriteten av sjukgymnasterna ”mycket bra” och ”bra”. Ett fåtal svarade att 

den var ”varken bra eller dålig” och ”använder ej metoden”. En sjukgymnast valde 

att inte besvara frågan (figur 5). 
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Figur 5. Sjukgymnasternas upplevda effekt av behandling med metoden, fördelat i procent. 
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På frågan ”Anser du att McKenziemetoden har några fördelar”? svarade 76 

sjukgymnaster (95 %) ”ja” och 1 hade ”ingen åsikt”. Tre sjukgymnaster valde att 

inte besvara frågan. Sjukgymnasterna som svarade ”ja” hade möjlighet att motivera 

vilka fördelar de ansåg att metoden har (tabell 4).  

 
Tabell 4. Fördelar med McKenziemetoden enligt sjukgymnasterna. 
 Antal Procent 
Patienten har eget ansvar 51 35,9 
Det är enkelt att instruera patienten 30 21,1 
Metoden ger snabba behandlingsresultat 19 13,4 
Förebygger återfall 12 8,5 
Patienten blir medveten om sin hållning 7 4,9 
Patienten blir ej beroende av sjukgymnasten 5 3,5 
Övrigt* 18 12,6 
Totalt 142 100 
* T.ex. skonsam för sjukgymnasten, bra struktur på undersökning, enkel att diagnostisera med, ofarlig 
metod. 

 

 

På frågan ”Anser du att McKenziemetoden har några nackdelar” svarade 27 

sjukgymnaster (34 %) ”ja”, 31 (39 %) ”nej” och 19 (24 %) hade ”ingen åsikt” 

angående frågan. Sjukgymnasterna som svarade ”ja” hade möjlighet att motivera 

vilka nackdelar de ansåg att metoden har. De vanligaste svaren var att: 

 ”metoden kan vara för grov vid undersökning” 

”den är svår att överföra på alla patientkategorier” 

” det är svårt att motivera patienterna att utföra hemövningar” 

”statusen är svåra att förstå för oinvigda”  

”det behövs mer forskning”  

 

 

Behandlingsformer som används tillsammans med McKenziemetoden. 

 

På frågan ”Använder du McKenziemetoden integrerat med andra undersöknings- 

och behandlingsformer”? svarade 72 sjukgymnaster (90 %) ”ja” och 5 svarade ”nej”. 

Tre valde att inte besvara frågan. Av de som svarade ”ja” använder 31 % OMT,  

18 % akupunktur och 13 % MFT tillsammans med metoden. Samtliga 

undersöknings- och behandlingsformer redovisas i tabell 7.    
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Tabell 7. Undersöknings- och behandlingsformer som integreras med McKenziemetoden.  
Undersökning/behandlingsformer Antal 
Ortopedisk manuell terapi (OMT) 
Akupunktur 
Medicinsk funktionell träning (MFT) 
TENS 
Cyriax 
Kroppskännedom (KROK)/ 
Kroppsmedvetande träning (KMT) 
Stretching 
Traktionsbehandling 
Mjukdelsmobilisering 
Smärtlindring 
Muskulär energi teknik (MET) 
Nervmobilisering 
Mobilisering 
Basal kroppskännedom (BK) 
Feldenkreis 
Avslappningstekniker 
Mulligan 
Osteopathi 
Idrottsmedicin 
Low force manipulation (LFM) 
Bassängträning 

33 
19 
14 
5 
5 
4 
 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Totalt  107 
 
 
 

Vidareutbildning i McKenziemetoden.  
 

På frågan ”Har du för avsikt att gå C-kursen”? svarade 35 sjukgymnaster (44 %) ”ja” 

och 18 (23 %) ”nej” samt 26 (33 %) ”vet ej”. En sjukgymnast valde att inte besvara 

frågan. De som svarade nej hade möjlighet att motivera varför. Sexton 

sjukgymnaster motiverade sina svar och de svaren är indelade i två undergrupper;  

13 sjukgymnaster anser att den utbildning de har i McKenzie är tillräcklig och 3 

upplever att de vill ha mer erfarenhet i metoden före eventuell vidareutbildning.  
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Metoddiskussion 

Resultatet av studien har givit oss insyn i hur steg B-utbildade McKenzie-

sjukgymnaster upplever och använder metoden. Vi fick även en uppfattning om i hur 

stor utsträckning de vill vidareutbilda sig. Dessutom har vi fått en uppfattning om i 

vilken utsträckning och med vilka andra metoder de integrerar med McKenzie-

metoden. 

 

Vi har konstruerat en egen enkät, med öppna och slutna frågor, speciellt utformad 

för denna studie där även möjlighet till kommentarer gavs. För att få idéer till frågor 

i vår enkät, i syfte att förbättra den, kunde vi ha intervjuat ett antal sjukgymnaster. 

Foster, Thompson, Baxter och Allen (1999) har i sin studie gjort intervjuer för att 

iordningställa en enkät och som, före utskick, utvärderades i två pilotstudier.  

En begränsning med enkätstudier är att misstolkningar kan förekomma vilket vi 

kunde ha minimerat om vi hade använt oss av både intervju och enkät.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av vår första frågeställning visar att sjukgymnasterna använder sig mer av 

McKenziemetoden vid såväl undersökning och behandling av lumbalcolumna i 

jämförelse med övriga columna. Dessutom använder de sig oftare av McKenzies 

färdigkonstruerade lumbalstatus än övriga status. Vi förmodar, utifrån vårt 

uppvisade resultat, att de McKenzie-utbildade sjukgymnasterna i kliniken oftare 

möter patienter med lumbala besvär. 

 

Inom de flesta verksamheter för man datajournal vilket inte främjar användandet av 

McKenzies status. Önskvärt vore att kunna föra in statuset i datajournalen. Det finns 

ett program för detta men det har hittills inte fungerat tillräckligt bra (A. Hegstam, 

personlig kommunikation, 8 januari, 2003). Enligt resultatet kan McKenzies 

färdigkonstruerade status vara svårförståeligt för den som inte har utbildning i 

metoden. Vi tror att det i klinisk verksamhet kan leda till hinder för annan 

journalbehörig profession eller vikarierande sjukgymnast. 
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När det gäller sjukgymnasternas upplevelse av att använda McKenziemetoden i sin 

kliniska verksamhet, kan vi se att majoriteten både känner sig trygg och upplever att 

de har goda kunskaper för att behandla patienter. Det fanns utrymme för att motivera 

frågorna och de som gjorde detta har, oberoende av om de känner sig trygga eller 

inte, uttryckt att de behöver mer kunskap, erfarenhet eller träning. Troligen är klinisk 

erfarenhet en bidragande faktor till att man anser sig ha goda kunskaper. I en studie 

av Battie, Cherkin, Dunn, Ciol & Wheeler (1994) visade det sig att endast 8 % av 

sjukgymnasterna upplevde att de i början av sin kliniska karriär hade goda 

kunskaper och var förberedda att behandla patienter med lumbala smärtor. Efter en 

tids klinisk erfarenhet upplevde 82 % av sjukgymnasterna att de var väl förberedda 

för att behandla patienter med lumbala besvär.  

Enligt motiveringarna känner sig sjukgymnasterna tryggare när de undersöker och 

behandlar problem i lumbalcolumna. Vad det beror på kan vi inte utläsa av denna 

studie men som vi tidigare har nämnt förmodar vi att de oftare möter patienter med 

lumbala besvär i kliniken. Det bör observeras att epidemiologiska studier avseende 

lumbala besvär är mer frekventa jämfört med cervikala (SBU, 2000). Troligen läser 

således sjukgymnaster överlag mer om lumbala besvär i tidskrifter vilket kan vara en 

bidragande orsak till en ökad känsla av trygghet vid undersökning och behandling av 

lumbalcolumna. 

 

Den upplevda effekten av McKenziemetoden var enligt de flesta sjukgymnaster bra 

eller till och med mycket bra. Resultatet kan jämföras med en studie gjord i 

Washington, USA, om sjukgymnasters attityder och behandlingsval vid 

lumbalsmärta. Här ansåg 48 % av deltagarna att McKenziemetoden var den mest 

användbara vid behandling av smärtor i lumbalryggen. Utav dessa uppskattade 85 % 

att effekten var moderat till mycket effektiv (Battie et al., 1994). 

 

Enligt Kjellman och Öberg (2002) har McKenziemetoden hög tillförlitlighet hos 

sjukgymnaster. SBU (2000) rapporterar att det finns en begränsad evidens för att 

McKenzieövningar kan, eller inte kan, leda till viss kortvarig symtomförbättring för 

patienter med akut ländryggssmärta. Evidensen är stark för att ryggträning, ex. 

uthållighets- och styrketräning i form av lyft, promenad, jogging, simning och 

kondition är effektiv för patienter med kroniska ländryggsbesvär. Det finns 

emellertid måttlig evidens för att olika typer av ryggträning är lika bra. Detta stärks 
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av en mer aktuell studie av Petersen, Kryger, Ekdahl, Olsen och Jacobsen (2002). De 

kom fram till att McKenziemetoden är minst lika effektiv som intensiva dynamiska 

styrkeövningar, för patienter med subakut och akut ländryggssmärta.  

 

Med stöd av Kjellman och Öberg (2002) finns få vetenskapliga bevis som styrker att 

metoden är effektiv vid cervicala besvär. Vad gäller denna patientkategori finns det 

få randomiserade studier som jämför McKenzie med andra metoder. De har jämfört 

behandlingar på nackpatienter mellan McKenziemetoden och aktiv träning samt en 

kontrollgrupp. Resultatet visade att McKenziemetoden gav snabbare resultat på kort 

sikt. Liknande resultat går att finna i en randomiserad studie på patienter med 

whiplashrelaterade besvär (WAD) där man jämförde resultatet av behandling med 

McKenziemetoden kontra vanlig standardbehandling för patienter med WAD. 

Standardbehandling innebar att deltagarna fick en broschyr med  information om 

skademekanismer samt råd angående aktiviteter och kroppshållning (Rosenfeld et 

al., 2000). 

 

I vår studie ansåg 95 % av sjukgymnasterna att metoden har fördelar. Enligt Holdom 

(1996) är McKenziemetoden unik när det gäller att få snabba behandlingsresultat 

samt att förhindra återfall av mekaniska problem i lumbalcolumna. Metoden 

använder en logisk progression av kraft, där man anser att mobilisering och 

manipulation inte bör användas på alla patienter då många av dem kan behandla sig 

själva. Att genom enkla övningar visa patienten hur denne skall kontrollera sina 

symtom kan sjukgymnasten överföra ansvaret till patienten. På så sätt testas 

patientens strukturer på ett skonsamt vis. Svaret på övningarna varnar 

sjukgymnasten för förekomst av eventuell patologi innan denne går vidare i sin 

behandling med att t.ex. mobilisera eller manipulera. Tillvägagångssättet försäkrar 

sjukgymnasten om att han inte gör patienten någon skada. Ovannämnda faktorer 

anser vi kan bidra till att de flesta sjukgymnaster upplever en trygghet i sitt 

användande av metoden. En kombination av att uppnå snabba behandlingsresultat 

och att man känner sig trygg, bör också ge ett ökat självförtroende.  

 

Om möjligheten finns att utbilda patienten till att utnyttja sina egna förmågor, 

kunskaper och förståelse och därigenom reducera sin egen smärta och inskränkning, 

borde patienten få tillgång till detta. Vi anser att det är varje sjukgymnasts skyldighet 
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att förmedla denna information. En studie visar att sjukgymnaster i hög utsträckning 

ger råd till sina patienter oberoende av vilken metod eller teknik de använder, vilket 

understryker sjukgymnastens roll när det gäller att utbilda patienter (Gracey, 

McDonough & Baxter, 2002).  

 

En av metodens fördelar är att patienten själv ska förstå orsaken till varför ryggen 

gör ont och att själv vara beredd på att ta ansvar för sin rygg. Dessvärre kan det vara 

en av nackdelarna eftersom alla patienter inte har den höga motivationsnivå som 

krävs för att utföra de hemövningar som terapeuten lär ut och som skall utföras flera 

gånger dagligen av patienten. Tanken att göra patienten mindre beroende av 

sjukgymnasten är god men dess praktiska genomförbart i verkligheten? Enligt Batti 

et al (1994) känner sig många sjukgymnaster frustrerade i sin behandling av 

ländryggspatienter p.g.a. att många är passiva och vill att sjukgymnasten skall göra 

dem friska. Sjukgymnasterna anser även att ländryggspatienter har orealistiska 

förväntningar om vad de kan göra för dem.  

 

Det finns förvisso ingen metod eller teknik som inte ifrågasätts eller har nackdelar. I 

vår studie ansåg 34 % av sjukgymnasterna att metoden har nackdelar. Det finns få 

tekniker som är lämpade för alla patienter och så gäller även för McKenziemetoden 

som är inriktad på mekaniska problem i columna. Antagligen är det orsaken till att 

så många integrerar McKenzie med andra metoder men det kan dock även vara så att 

McKenzie används som ett komplement till andra metoder. 

Resultatet från vår studie visar att 90 % av sjukgymnasterna använder sig av flera 

metoder tillsammans med McKenziemetoden. Att sjukgymnaster integrerar olika 

behandlingsmetoder har utvärderats i tidigare studier och då framför allt vid 

behandling av lumbala besvär. Enligt dessa studier, utförda i Storbritannien, Irland, 

Australien och USA, visar det sig att de vanligaste metoderna är McKenzie, 

Maitland mobilisering, Cyriax, traktion, smärtlindrande metoder t.ex. TENS och 

akupunktur, råd och regim samt styrkefrämjande övningar med eller utan redskap 

(Battie et al., 1994; Foster et al., 1999; Gracey et al., 2002; Sullivan, Kues & 

Mayhee, 1996; Turner & Whitfield, 1999). Resultaten från ovanstående studier 

stämmer väl överens med de metoder som sjukgymnasterna i vår studie använder 

tillsammans med McKenziemetoden.  
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Möjligen är det av värde att ifrågasätta metodens effektivitet eftersom den i så stor 

utsträckning används tillsammans med andra metoder. Anledningen till att 

sjukgymnaster integrerar McKenziemetoden med andra metoder är troligen för att få 

en mer specifik och effektivare undersökning/behandling för den enskilde patienten. 

 

Omkring hälften av sjukgymnasterna i vår studie har för avsikt att gå C-kursen i 

McKenziemetoden, den övriga hälften har inte för avsikt eller vet ej om de ska gå 

vidare. Skälet till att flertalet sjukgymnaster inte vill vidareutbilda sig är att den 

utbildning de har i metoden räcker samt att de anser sig behöva mer erfarenhet innan 

de fortsätter utbildningen. Vid en grundligare analys av undergrupperna uppgavs 

anledningar som att: den utbildning de hade fått i McKenziemetoden räckte och 

istället prioriterades annat, arbetsplatsen de befann sig på prioriterade andra 

utbildningar, de använder sällan metoden eller att OMT var tillräcklig som 

komplement till McKenziemetoden. 

 

Vi har jämfört hur sjukgymnasterna upplever sina kunskaper i metoden med deras 

avsikter att vidareutbilda sig. Jämförelsen visar att majoriteten av de sjukgymnaster 

som upplever sig ha bra kunskaper även vill vidareutbilda sig. Likaså anser hälften 

av de sjukgymnaster som inte tänkt vidareutbilda sig ha bra kunskaper i metoden. 

Flertalet av dem som kände sig osäkra om vidareutbildning upplevde sig likväl ha 

bra kunskaper. Följaktligen kan vi inte dra slutsatsen att ”tillräcklig kunskap” är 

orsaken till att sjukgymnasterna inte vill vidareutbilda sig men det kan emellertid 

vara en bidragande orsak.  

 

Valet av metoder som sjukgymnaster använder sig av är beroende av man lärt sig 

under utbildningen, tidigare erfarenhet från patienter eller från kurser där man både 

övar teoretiskt och praktiskt. Majoriteten av studenter anammar sina kliniska 

handledares tillvägagångssätt i större grad än det de lär sig på utbildningen. Det är 

emellertid allt för få handledare i kliniken som är medvetna om den senaste 

forskningen, vilket kan leda till att evidensbaserade behandlingar och metoder inte 

når professionen (Sahrmann, 1998). Silagy och Lancaster (1995) anser att om inte 

evidensbaserade behandlingar introduceras i professionen kan det i förlängningen 

betyda att det tar längre tid innan effektivare metoder introduceras i yrket eller tills 

ineffektiva metoder tas bort. Innan man använder en metod bör sjukgymnasten ställa 
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sig frågorna, ” Är jag medveten om den senaste forskningen inom denna 

behandlingsteknik?” och ”När ändrade jag senast mitt behandlingssätt?” (Turner & 

Whitfield, 1999). Kamwendo (2002) redovisar att privatpraktiserande sjukgymnaster 

i Sverige, jämfört med övriga kollegor i landet, är mer involverade i 

forskningsrelaterade aktiviteter samt läser mer vetenskapliga artiklar för att 

uppdatera sina kunskaper och tillföra den nya forskningen i sin kliniska verksamhet.  

För att uppmuntra evidensbaserad kunskap i kliniken bör litteraturen inom 

forskningen bli mer lättåtkomlig för sjukgymnasterna (Mead, 1996; Turner & 

Whitfield, 1999). Möjligen kan man utse en eller flera sjukgymnaster på varje 

arbetsplats som ansvarar för att den senaste evidensbaserade vetenskapen finns 

tillgänglig. Däremot ligger ansvaret att ta till sig av materialet hos varje enskild 

sjukgymnast. 

 

Som författare av denna studie anser vi att brist på evidens inte behöver betyda 

detsamma som brist på effekt. Att det finns begränsad evidens om nyttan med 

McKenziemetoden behöver inte betyda att den är verkningslös. Behandlingar som 

inte har bevisad effekt men som har hög tillförlitlighet hos de sjukgymnaster som 

använder metoden bör i första hand prioriteras vad gäller forskning.  

 

Vi efterlyser fler studier som utvärderar svenska sjukgymnasters attityder gentemot 

McKenziemetoden samt studier som jämför vilka behandlingsmetoder som fungerar 

bäst tillsammans med metoden. Syftet med dem vore att upplysa sjukgymnaster om 

vilka metoder som är effektiva och/eller verkningslösa. Sådana upplysande studier 

skulle bespara sjukgymnasterna tid i strävan att finna den bästa behandlingsmetoden 

för patienten. Det man emellertid bör ha i åtanke är att behandlingsåtgärder som är 

effektiva för flertalet patienter inte behöver vara bra för varje enskild patient.  

 

Värt att vidare undersöka, i strävan att förbättra McKenzies status, är vilka delar av 

det som anses vara mest användbart. Flertalet sjukgymnaster har nämligen svarat i 

enkäten att de använder statusen men endast delar av det. Med detta i åtanke är det 

kanske på sin plats att ifrågasätta dess utformning för att förfina dess praktiska 

tillämpning ytterligare. 
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De flesta studier vi har läst (t.ex. Battie et al., 1994; Foster et al., 1999; Grazey et 

al.,2002), i syfte att fördjupa oss i McKenziemetoden, bygger på sjukgymnastens 

perspektiv av metoden. Möjligen vore det intressant att få en inblick i patientens 

uppfattning om metoden, i synnerhet beträffande deras upplevelser att utföra 

hemövningar, som vi tror fordrar en hel del uppoffring från patientens sida. 

 

Ekonomiska konsekvenser, som idag råder till följd av sjukskrivningar och 

behandlingar (SBU, 2000), skulle möjligen minska om flertalet sjukgymnaster 

anammade McKenziemetoden eftersom filosofin bygger på att patienten får hjälp till 

självhjälp (McKenzie, 1981). Kunskaper om sin egen rygg ger patienten mer 

utrymme att ombesörja sitt eget välbefinnande, vilket kan resultera i att belastningen 

på vården blir mindre. 

 

Slutsatser 

• De steg B-utbildade sjukgymnasterna använder sig mer av McKenzie-

metoden vid såväl undersökning och behandling av lumbalcolumna i 

jämförelse med övriga columna. Dessutom använder de sig oftare av 

McKenzies färdigkonstruerade lumbalstatus än övriga status. 

 

• Övervägande delen av sjukgymnasterna upplever att effekten av 

McKenziemetoden är bra eller till och med mycket bra.  

 

• Majoriteten av sjukgymnasterna känner sig trygga och upplever att de har 

goda kunskaper för att behandla patienter med McKenziemetoden, framför-

allt i lumbalcolumna. 

 

• Majoriteten av sjukgymnasterna väljer att kombinera McKenziemetoden med 

andra metoder. OMT, akupunktur och MFT är de metoder som är vanligast. 

 

• Omkring hälften vill gå vidare till C-kursen. Resterande väljer att prioritera 

annat eller kan inte själva råda över sin vidareutbildning. 
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Enkät 

 
Svara på frågorna nedan genom att sätta kryss för det alternativ som passar dig 
Om inget annat framgår, välj endast ett av svarsalternativen och markera med ett kryss (X). 

 

 

1. Din ålder? _______år 

 

 

2. Är du? 

 
   Man 
   Kvinna 

 
 

3. Hur länge har du varit sjukgymnast? ________år 

 
 
4. Inom vilken verksamhet arbetar du?  
 

   Sjukhus 
   Vårdcentral 
   Kommun 
   Privat 
   Annan arbetsplats, nämligen_______________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
  
5. Vilket år avslutade du din steg B-utbildning i McKenzie?__________ 
 
 
6. Hur kom du i kontakt med McKenzie metoden? 
 

   Grundutbildningen i sjukgymnastik 
   På min nuvarande arbetsplats 
   Genom andra kollegor som använder metoden  
   Har läst om metoden i tidskrifter 
   På annat sätt, nämligen_____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



  Bilaga3  

   

7. I hur stor utsträckning använder du dig av McKenziemetoden vid undersökning och 
behandling? Markera med ett kryss på VAS-skalan i vilken utsträckning du använder 
metoden. 
 
a) Us av lumbalen?                      Aldrig    Alltid 
       
       
                  
b) Beh av lumbalen?                    Aldrig    Alltid 
                                                           
                                                             
 
c) Us av thoracalen?                    Aldrig    Alltid 
                                                          
       
      
d) Beh av thoracalen?                  Aldrig    Alltid 
               
 
 
e) Us av cervicalen?                     Aldrig                                                                                      Alltid 
                                                                
 
 
f) Beh av cervicalen?                    Aldrig                                                                                     Alltid 
                                                                
 
 
8. Använder du dig av McKenzies status? 
 
a)  Cervical  
 

   Ja 
   Ja, men endast delar av statuset 
   Ibland 
   Nej 

 
Kommentar:___________________________________________________________ 
 
 
b) Thoracal  
 

   Ja 
   Ja, men endast delar av statuset 
   Ibland 
   Nej  

 
Kommentar:___________________________________________________________ 
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c) Lumbal  
 

   Ja 
   Ja, men endast delar av statuset 
   Ibland 
   Nej 

 
Kommentar:___________________________________________________________ 
 
 
9. Vilken patient kategori behandlar du oftast? 
   

   Posturalt syndrom 
   Dysfunktionssyndrom 
   Derangementsyndrom 
   Vet ej 

 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Vilket är ditt huvudsakliga mål när du behandlar patienter med McKenziemetoden? 
(Kryssa i ett eller flera alternativ). 
 

   Smärtlindring 
   Utbildning i förebyggande syfte 
   Öka rörelseförmågan 
   Annat syfte, nämligen______________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
11. Använder du McKenzie metoden integrerat med andra 
undersöknings/behandlingsformer. 
 

   Ja 
   Nej 

 
Om ja, vilka undersöknings/behandlingsformer använder du dig av?_____________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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12. Anser du dig, som steg B-utbildad i McKenzie metoden, ha bra kunskaper för att 
behandla patienter med rygg- och nackproblem? 
 

   Ja 
   Nej 

 
Om nej, motivera gärna varför?________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
13. Anser du att McKenziemetoden har några fördelar? 
 

   Ja 
   Nej 
   Ingen åsikt 

 
Om ja, vilka?________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
14. Anser du att McKenziemetoden har några nackdelar? 
 

   Ja 
   Nej 
   Ingen åsikt 

 
Om ja, vilka?________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
15. Känner du dig trygg i ditt användande av McKenziemetoden? 
 

   Ja 
   Nej 

 
Motivera gärna ditt svar:_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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16. Vilken är din upplevda effekt av behandling med McKenzie metoden? 
 

   Mycket bra 
   Bra 
   Varken bra eller dålig 
   Mindre bra 
   Dålig 
   Använder ej metoden 

 
Om du inte använder metoden, motivera gärna varför?_______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
17. Har du för avsikt att gå C- kursen? 
 

   Ja 
   Nej 
   Vet ej 

 
Om nej, varför inte?___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Förfrågan om medverkan i en studie om McKenziemetoden 

 
Idag är smärttillstånd i ryggen mycket vanligt. Ryggsmärtor kan drabba vem som helst och 
när som helst. De flesta patienter med ont i ryggen förbättras snabbt av olika typer av 
behandling. McKenzie är en undersöknings- och behandlingsmetod som är internationellt 
välkänd och accepterad. År 1985 introducerades metoden i Sverige och har sedan dess vuxit 
kraftigt. 
 
Vi är tre sjukgymnaststuderanden som går sista terminen på Institutionen för hälsovetenskap i 
Boden. Under vår praktik har vi träffat sjukgymnaster som arbetar med McKenziemetoden. 
Därför har vi valt att göra en studie om hur det är att arbeta med metoden när man har gått 
steg B-utbildningen. Dessutom är vi intresserade av att få veta i vilken utsträckning Du 
använder Dig av metoden samt om Du har för avsikt att vidareutbilda Dig i metoden. 
 
Är Du intresserad av att delta? Var vänlig svara på den medskickade enkäten och skicka 
tillbaka den till oss i bifogat kuvert så snart som möjligt. Det är viktigt att Du svarar på alla 
frågor. Sammanställningen av materialet kommer att läsas manuellt och föras in i ett 
statistikprogram.   
 
Vi kommer att använda ett kodnummer i stället för ditt namn, då vi värnar om din 
anonymitet. Ditt deltagande i studien är frivilligt.  
 
Resultatet från studien kommer att finnas tillgängligt på Sociomedicinska biblioteket i Boden 
i början på år 2003. http://www.luth.se/depts/lib/sociomedicinska/  
 
Har Du frågor gällande studien/enkäten är Du välkommen att kontakta oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Lisa Korutschka   Handledare: 
e-mail: liskor-0@student.luth.se   Inger Jacobson, universitetsadjunkt 
tel: 0921-525 24   Luleå tekniska universitet, 
    Institutionen för hälsovetenskap,  
Carl-Oskar Willanen    Boden 
e-mail: carwil-0@student.luth.se     
tel: 0921-554 01      
   
Erla Sigurdardóttir 
e-mail: erlsig-0@student.luth.se 
tel: 0920-156 28    
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Luleå tekniska universitet    Boden 
Institutionen för hälsovetenskap   2002-09-19 
 
 
Hej! 
 
I slutet av augusti skickade vi ut en enkät angående Er medverkan i en studie om McKenzie. 
Eftersom vi inte har fått något svar från Er skickar vi härmed en påminnelse i hopp om ditt 
deltagande i studien. 
 
Om Ni har skickat in enkäten kan Ni bortse från denna påminnelse. 
 
Mvh 
 
Lisa Korutschka  
Erla Sigurdardóttir 
Carl-Oskar Willanen 
Sjukgymnastprogrammet T6 
 

 

 


