
EXAMENSARBETE

Motiverande sms som en intervention för
högre compliance, minskad smärta,

förbättrad funktion och ökad fysisk aktivitet
hos patienter med subacromiell

impingement.

Malin Elmqvist
Kajsa Magnusson

Sjukgymnastexamen
Sjukgymnast

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180Hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motiverande sms som en intervention för högre compliance, minskad smärta, förbättrad 

funktion och ökad fysisk aktivitet hos patienter med subacromiell impingement. 

 

Motivational sms as an intervention for higher compliance, reduced pain, improved 

function and increased physical activity in patients with subacromial impingement. 

 

 

 

 

 

 

 
Malin Elmqvist 

Kajsa Magnusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete i sjukgymnastik 

Kurs: S0001H 

Termin: HT12  

Handledare: Lektor, Jenny Röding 

Examinator: Lektor, Anita Melander Wikman  



2 

 

 

 

 

 

FÖRFATTARNAS TACK 

 

 

 

Studiens författare vill tacka alla de som gjort detta examensarbete möjligt. 

 

- Studiens sjukgymnast Ragnar Faleij för att du trodde på vår idé, vårt samarbete och 

all tid du lagt ner. Du kommer alltid vara en stor förebild. 

 

- Pia Talvitie och Ulla Nylund med kollegor i receptionen på Haninge FysioCenter för 

ert tålamod och engagemang i studiens inte alltid helt lätta upplägg. 

 

- Handledare Jenny Röding för din ständigt positiva inställning. 

 

- Examinator Anita Melander Wikman, lärare på LTU:s sjukgymnastutbildning samt 

personalen på Luleå universitetsbibliotek för värdefulla råd på vägen. 

 

- Sist men inte minst vill författarna tacka alla deltagare som medverkat i studien. 

 



3 

 

Abstrakt 

 

Introduktion: Skuldersmärta är en vanlig orsak till sjukgymnastkontakt och flertalet av dessa 

patienter får diagnosen subacromiell impingement (SAI). SAI behandlas med bland annat 

patientutbildning, manuell terapi och träning i form av hemövningar. Dock visar studier att 

det är vanligt att patienter inte följer sina hemträningsprogram. I behandlingen är det därför 

viktigt att sjukgymnasten anpassar informationen, gör patienten delaktig och bidrar till 

patientens motivation.  För att kunna möta patientens krav behöver sjukgymnastens 

behandlingsmetoder utvecklas. Detta kan göras genom exempelvis e-hälsa. Sms är en 

funktion inom e-hälsa som anses vara kostnads- och tidseffektivt, lättillgängligt och praktiskt 

och som dessutom har utvecklingspotential. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om 

motiverade sms kan påverka compliance, smärta, funktion och fysisk aktivitet hos patienter 

med SAI. Metod: Metoden är en RCT-studie med en pretest-posttest single-subject control-

group design. Studien är en intervention som har utförts på klinik med elva deltagare 

fördelade i två grupper. Ena gruppen har som del i sin behandling fått motiverande sms två 

gånger om dagen under sex veckors tid. Alla deltagare har skattat sina behandlingsresultat 

genom valida och reliabla mätmetoder. Resultat: Samtliga deltagare har förbättrats inom 

syftets fyra variabler. Dock kunde stora skillnader påvisas mellan grupperna där den största 

förbättringen sågs hos deltagarna som fått sms. Konklusion: Resultatet av de motiverande 

sms:ens påverkan visar att detta kan vara ett användbart verktyg inom 

sjukgymnastprofessionen. De goda resultaten inom flertalet variabler styrker Legitimerade 

Sjukgymnaster Riksförbunds policy om vikten av att rehabilitera utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Nyckelord: Compliance, Hemövningar, Sjukgymnastik, SMS, Subacromiell impingement 
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1. Introduktion 

Skuldersmärta är idag vanligt förekommande och en av de främsta orsakerna till varför 

sjukgymnast kontaktas. Cirka hälften av dessa patienter får diagnosen subacromiell 

impingement (SAI) (1). Typiska symtom för SAI är vilosmärta anteriort och lateralt på axeln, 

ibland utstrålande mot armbågen, smärta vid abduktion i glenohumeralleden, störd nattsömn 

samt ökade besvär efter intensiv aktivitet (2, 3). På 70-talet fann läkaren Charles Neer att 

utrymmet under acromion har betydelse för axelledens funktion då ett förminskat 

subacromiellt utrymme kan innebära ökad risk för inklämning av mjukdelar. Denna upptäckt 

blev grunden till diagnosen SAI (4). Anledning till SAI är en kombination av yttre och inre 

faktorer där stillasittande arbete, stress, enformiga arbetsmoment, arbete med armar ovanför 

axelhöjd samt frånvaro av naturliga pauser och motion anses vara några av de yttre (5). Inre 

faktorer kan vara den anatomiska utformningen av acromion och caput humeri samt genetiskt 

anlag för att utveckla degenerativa förändringar i axelns strukturer (6).  Dessa faktorer 

tillsammans kan leda till förändrad kinematik i skuldran, nedsatt funktion i muskulaturen 

kring axel och skuldra, stram ledkapsel samt ogynnsam kroppshållning och därmed utveckla 

diagnosen (1).  

     De strukturer som anses ge smärta vid inklämning i det subacromiella rummet är 

supraspinatussenan, biceps brachis långa sena samt den subacromiella bursan. Forskning har 

visat att även skapula har en betydande roll vid denna problematik då det ofta har hamnat i en 

framåttippad position. Ett framåttippat skapula minskar utrymmet mellan acromion och caput 

humeri vilket gör att mjukdelarna i subacromiella rummet lättare kan irriteras och ge smärta 

(6).  Denna protraherade och roterade position av skapula tros bero på att serratus anterior 

inte klarar av att kontrollera angulus inferior samt en stramhet i pectoralis minor som drar 

skapula framåt (7). Eftersom att skapula behöver förhålla sig till både humerus och thorax 

påverkar en ofördelaktig position hela övre extremitet. Om patienten istället lyckas återfå en 

balanserad humeroskapulär rytm och full skapulafunktion möjliggörs förutsättningar för 

optimal stabilitet och rörelse i glenohumeralleden (7-9).  

      Diagnosen SAI kan ställas enligt rehabiliteringskonceptet Axelinas kriterier, då testerna 

Hawkins sign, Painful arc (80-120 abduktion med pronerad hand) samt Jobe fas 1 ska vara 

positiva (2). Axelina är utvecklat utifrån evidensbaserad medicin med syfte att sjukgymnaster 

och läkare ska ha en gemensam terminologi inom undersökning och behandling av 

problematik i axel och skuldra. Konceptet består av utbildning i bland annat skuldrans 
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anatomi, diagnostiska tester, vårdprogram, diagnosanalysschema samt diagnosrelaterad 

sjukgymnastik och rehabilitering. I konceptet ingår även en övningsbank med 158 övningar 

som kombineras till träningsprogram för hemmet eller kliniken (2).  

   I dagsläget behandlas SAI-patienter med rådgivning, patientutbildning, smärtlindring, 

motorisk nyinlärning av skapulas position, träning av rotatorkuff och stabiliserande 

skuldermuskulatur, manuell terapi i form av töjning av stram muskultur och ledkapsel samt 

bröstryggsmobilisering (3). Detta är även vad som rekommenderas enligt Axelina (2). 

Operation kan bli aktuellt för vissa patienter (3). Två reviewartiklar från 2009 har granskat 

studier avseende behandling av SAI (10, 11). De fann att träning är bra för att minska smärta 

och erhålla bättre funktion och att hemträningsprogram kan vara lika effektivt som ledd 

träning. De säger även att träningseffekterna kan bli förstärkta om träningen kombineras med 

manuell terapi i form av led- och mjukdelsmobilisering (11). Kromers review visade även att 

enbart passiv behandling anses som ineffektiv och rekommenderas därför inte (10). I en 

Cochrane-rapport från 2008 har författarna granskat forskning gällande operativ behandling 

vid SAI. Resultatet visade att operation inte ger bättre resultat än vad konservativ behandling 

gör (12).  

      Som tidigare nämnts är rådgivning och patientutbildning en del av behandlingen vid SAI. 

Informationen bör ges på ett sådant sätt att patienten förstår och kan omvandla informationen 

till praktisk kunskap (13).  En del av informationen bör handla om att rörelse inte behöver 

öka smärtan och att eventuell rörelserädsla istället kan bidra till inaktivitet och en 

stillasittande vardag (14). Med inaktivitet menas att en person inte utför aktiviteter som ökar 

kroppens energiförbrukning i större utsträckning än vad personen förbrukar i vila (15). Detta 

kan leda till svaghet i muskler och stela leder vilket i sig kan öka patientens smärta samt öka 

risken för att utveckla allvarliga sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (14, 

16). Inaktivitet är idag den fjärde största orsaken till förtida död i världen. Flera av de övriga 

orsakerna till förtida död, exempelvis högt blodtryck och högt blodsocker kan dessutom 

indirekt påverkas positivt genom fysisk aktivitet (16).  

    En annan viktig del av informationen är att få patienten att känna sig delaktig i sin 

behandling. Ett annat ord för detta är empowerment och syftar till att patienten ska få hjälp till 

självhjälp (17, 18). Enligt Eldhs undersökningar känner en patient sig delaktig när denne har 

förståelse, kontroll och kunskap om hur vårdgivarens information kan användas i det dagliga 

livet (13). Om en patient är delaktig och har insikt i sin behandling samt har förståelse för sitt 
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hälsotillstånd ökar sannolikheten att patienten följer de råd och rekommendationer som 

sjukgymnasten ordinerat (19, 20).  Ett annat ord för detta är compliance vilket kan defineras 

som ”the extent to which patients follow the instructions provided by health care 

professional” (s.287, 20).  

   Det är vanligt att patienter inte följer sina hemträningsprogram (21). I en studie av Sluijs et 

al. konstaterades att den vanligaste orsaken till non-compliance, det vill säga att inte följa 

sjukgymnastens råd, är de hinder som patienten uppfattar och möter. Exempel på hinder som 

angavs var tidsbrist, att träningen inte var individanpassad samt att träningen glöms bort (19). 

Leijon et al. har undersökt orsaken till varför patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FAR) 

inte följer sin ordinering. Resultatet säger att sjukdom och smärta var de faktorer som främst 

bidrog till att äldre patienter inte följde sin ordinering och att tidsbrist och ekonomiska 

faktorer var de vanligaste orsakerna bland unga. Resultatet visar även att de patienter som 

hade hembaserad träning upplevde lägre motivation än de som ordinerades träning i annan 

lokal än hemmet (22). Träning vid SAI och andra ortopediska diagnoser har även visat sig ge 

bättre effekt desto mer regelbundet och rutinmässigt träningen sker (23). Sammanfattningsvis 

ökar därmed compliance när en patient har insikt och förståelse för sitt hälsotillstånd och 

minskar vid tidsbrist, oanpassad träning eller glömska.  

     För att motiveras till förändring, och på så sätt få ett högre compliance, behöver patienten 

tro på sin egen förmåga, förändringen behöver ske vid rätt tidpunkt samt vara av betydelse för 

patienten. Detta gör patienten handlingskraftig, det vill säga stärker patientens empowerment 

(24). Sjukgymnasten har genom sina kunskaper inom beteendevetenskap möjlighet att 

påverka patientens motivation (25). Motiverande samtal (26), målformulering (27), 

träningsdagbok och FAR (28) är några exempel på motivationshöjande verktyg som idag 

används inom sjukvården.  

   Nya verktyg som för professionen framåt behövs för en sjukgymnast i tiden. Ett sätt att 

förbättra och modernisera sjukvårdens arbete är genom e-hälsa, en utveckling av 

informations- och kommunikationsteknik inom vården. Med hjälp av e-hälsa kan vården på 

ett bättre sätt möta patientens önskan om kunskap och uppdaterad information samt få 

patienten delaktig i sin rehabilitering. Inom begreppet används flera teknologier, däribland 

telefoner och datorer med dess olika funktioner. Dock behövs ytterligare utveckling inom 

området (17). Tidigare studier visar att sms som kommunikationsmedel har många fördelar, 

exempelvis genom att nå ut till ett stort antal personer på kort tid. Sms anses kostnads- och 

tidseffektivt, lättillgängligt och praktiskt (29). Detta eftersom att de flesta människor idag har 
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en mobiltelefon som dessutom är lätt att bära med sig. Till skillnad från andra e-hälsa 

teknologier kräver inte ett sms att mottagaren själv tar initiativ för att få tillgång till 

information. Detta skiljer sig från när mottagaren aktivt behöver ringa ett telefonnummer 

alternativt logga in på en hemsida (30). Användningen av sms inom hälsoforskningen ökar. I 

flera hälsofrämjande studier har sms används som ett bra komplett för att exempelvis öka 

ungdomars fysiska aktivitetsnivå (29), påverka viktnedgång (30), rökavvänjning (31) eller 

öka sannolikheten att patienten infinner sig till inbokat behandlingstillfälle (32).  

    Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) uppmanar till forskning om 

hälsofrämjande resurser, processer som kan bidra till förbättrad hälsa och även att undersöka 

vilka faktorer i vår omgivning som påverkar vårt välbefinnande (25). Idag är mobiltelefonen 

en central del av människans liv. Författarnas förhoppning med den denna studie är att den 

moderna sjukgymnasten ska kunna använda mobiltelefonen som en individanpassad resurs 

inom rehabilitering. Då SAI är en vanligt förekommande diagnos hoppas författarna att 

motiverade sms kan effektivisera behandlingen och på så sätt förbättra den enskilde patientens 

hälsotillstånd.  
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2. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om motiverade sms kan påverka compliance, smärta, 

funktion och fysisk aktivitet hos patienter med subacromiell impingement jämfört med 

patienter som inte får sms.  

2. 1 Hypotes 

Studiens hypotes var att motiverande sms som en del i behandling av patienter med diagnosen 

SAI är ett användbart verktyg i den sjukgymnastiska rehabiliteringen. Detta genom att sms:en 

antogs bidra till upplevd: 

- Högre compliance  

- Minskad smärta 

- Förbättrad funktion 

- Ökad fysisk aktivitet 

 

3. Material 

3.1 Samarbetspartners  

Studien har utförts i samarbete med Haninge FysioCenter (HFC), en klinik i södra Stockholm 

med specialkompetens inom funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelseorganen. 

Kliniken grundades 1994 och där arbetar idag 20 legitimerade sjukgymnaster samt 

administrativ personal (33, 34). Undersökande och behandlande sjukgymnast i denna studie 

Ragnar Faleij (RF) är en av HFC:s grundare och har specialistkompetens inom Ortopedisk 

Manuell Terapi (OMT) samt arbetar med undervisning i Sverige och internationellt inom 

bland annat OMT och Axelina (34). Sjukgymnastens (RF) breda erfarenhet inom ämnet 

möjliggör en likvärdig undersökning och behandling för samtliga försökspersoner. 

3.2 Försökspersoner 

Försökspersonerna var patienter som själva kontaktade HFC och sedan bokades in enligt 

befintligt väntelistsystem. Vid patientinbokningen ställde receptionspersonalen förutbestämda 

frågor enligt mall för att hitta relevanta patienter som passade studiens syfte och metod. Dessa 

frågor innefattade bland annat förekomst av unilateral axelproblematik, innehav av 

mobiltelefon samt tidigare eller nuvarande sjukdomar/skador som orsakat/orsakar 

axelproblematiken (se bilaga 1 för hela mallen). Sammanlagt bokades 13 patienter in. En 
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bedömning av patientens besvär gjordes genom sjukgymnastisk undersökning inkluderat 

förutbestämda tester enligt Axelina (2). Dessa tester har påvisat hög reliabilitet (35, 36) och 

deras höga värden av sensitivitet och specificitet gör att en kombination av testerna är kliniskt 

användbara för att ställa diagnosen SAI (37). Diagnosen ställdes endast kliniskt, varken 

röntgen eller injektion användes. De patienter som uppfyllde kriterierna tillfrågades om att 

vara med i studien och fick i samband med detta ett informationsbrev. Brevet är skrivet av 

studiens författare och finns i två versioner vilket förklaras i metoddelen. Brevet innehåller 

information om studien samt en svarstalong där patienten kunde välja att godkänna 

deltagande (bilaga 2 och 3).  Studiens inklusions- och exklusionskriterier finns sammanfattade 

i tabell 1. 

 

Tabell 1.  Inklusions- och exklusionskriterier försökspersoner. 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier 

Unilateral axelproblematik  

 

Positiva diagnossvar för SAI enligt Axelina 

 

Innehav av mobiltelefon  

 

Patienten har möjlighet att besöka HFC en gång per 

vecka under perioden 15 oktober till och med 23 

november. 

 

Patienten har godkänt deltagande i studien genom 

underskrift av svarstalong 

Förekomst av diabetes  

 

Nuvarande eller tidigare förekomst av frozen shoulder 

 

Nuvarande eller tidigare fraktur av arm eller 

nyckelben.  

 

Nuvarande eller tidigare luxation av axel 

 

 

3.3 Behandling 

Alla patienter fick behandling på HFC en gång i veckan. Behandlingen var anpassad efter 

varje patients individuella behov och bestod av manuella tekniker såsom töjning av levator 

scapulae och pectroalis minor, muskelaktivering främst av serratus anterior samt genomgång 

av hemövningar. Hemövningarna är från Axelinas övningsbank, individuellt anpassade efter 

varje patients behov och utförs med theraband alternativt utan hjälpmedel (se bilaga 4 för de 

främst förekommande hemövningarna). Sjukgymnasten (RF) ordinerade samtliga patienter att 

utföra hemövningarna två gånger per dag.  

 3.4 Intervention 

Interventionen bestod av motiverande sms som ett komplement till övrig behandling. Sms:en 

utformades av studiens författare tillsammans med sjukgymnasten (RF) utefter syftets 

variabler: compliance, smärta, funktion samt fysisk aktivitet. Eftersom att compliance ökar 
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om patienten har insikt och förståelse i sitt hälsotillstånd var sms:ens syfte att utbilda och 

motivera (19, 20). Utbildningen grundade sig på fem kategorier: ”teknik och 

anatomi”, ”välbefinnande”, ”fysisk aktivitet”, ”kroppshållning” samt ”mål och funktion”. 

Dessa har alla betydelse för den sjukgymnastiska rehabiliteringen vid SAI (se bilaga 5 för 

sms-kategorisering). Kunskaper i anatomi och teknik vid övningsutförande bidrar till att 

patienten får en ökad förståelse för vad som händer i kroppen och möjliggör på så sätt en 

effektivare rehabilitering (3). Kategorin ”välbefinnande” syftar till att öka compliance genom 

att uppmuntra patienten med positiva känsloanspelningar, något som forskning visat ha 

betydelse när sms används som behandlingsform (29). Kategorin ”fysisk aktivitet” valdes för 

att patienterna skulle få en ökad förståelse för att även daglig motion bidrar till minskad 

smärta (38) samt för att minska risken för rörelserädsla och inaktivitet (14). Vid SAI är en 

god kroppshållning av betydelse för att möjliggöra optimal funktion i axelleden (1, 3) varför 

den fjärde kategorin ”kroppshållning” valdes. ”Mål och funktion” syftar till att påminna 

patienterna om sina funktionella mål som formulerades vid första besöket. Detta eftersom mål 

är en viktig motiverande faktor för lyckad rehabilitering (27). Varje sms avslutas med 

meningen ”Lycka till med dagens övningar!”. Syftet med detta är att uppmuntra och påminna 

patienten till att utföra hemövningarna.  

3.5 Datainsamling 

För utvärdering av studien användes olika enkäter samt PSFS. En enkät användes vid studiens 

start (bilaga 6). En enkät användes varje vecka (bilaga 7). Vid studiens slut användes samma 

enkät som vid studiens start kompletterad med extrafrågor (bilaga 8). Extrafrågorna är 

utformade av studiens författare och sjukgymnasten (RF).  Start- och slutenkäten är 

modifierad från en enkät som HFC använder sig av vid varje nybesök samt behandlingsavslut. 

Enkäterna modifierades för att bättre kunna besvara studiens syfte och hypotes. De innehåller 

befintliga mätmetoder som har vetenskapligt stöd för användning i kliniken: smärtteckning 

(39), VAS-skattning (40), EQ5 VAS (41), IPAQ (42), QuickDASH (43) och PSFS (44). 

PSFS ligger utanför start- och slutenkät (se bilaga 9). QuickDASH har visat sig ge samma 

precision i resultatet som DASH (45) och valdes då QuickDASH inte är lika tidskrävande att 

fylla i som originalversionen. Förutom mätmetoderna innehåller enkäterna även frågor om 

övriga sjukdomar samt läkemedelsanvändning (se tabell 2 för mätmetodernas syfte). Start- 

och slutenkäterna har till uppgift att ge ett mått på patientens förändring från studiens start till 
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slut. Veckoenkäten har till uppgift att utvärdera patientens förändring per vecka med syfte att 

göra resultatet mer sanningsenligt.  

 

Tabell 2. Mätmetodernas syfte. 

Mätmetod                                Utvärderingssyfte  

Smärtteckning Generell analys av hur smärtkaraktär och 

lokalisation förändrats. 

Smärta 

VAS-skattning Mäta upplevd smärta och hur den förändrats under 

studien.  

Smärta 

Övriga sjukdomar  Upptäcka och utesluta röda flaggor   

Läkemedel Analysera hur patientens läkemedelsförbrukning 

förändrats under studien samt undvika felkällor. 

 

EQ5 VAS Mäta upplevt hälsotillstånd och hur det förändrats 

under studien. 

Funktion 

IPAQ Mäta fysisk aktivitet och hur den förändrats under 

studien. 

Fysisk aktivitet 

QuickDASH Mäta upplevd funktion specifikt i skuldra, arm samt 

hand och hur detta förändrats under studien. 

Funktion 

PSFS Mäta patientens personliga funktionella mål och hur 

dessa förändrats under studien.   

Funktion 

Extrafråga 1-2 Mäta compliance och hur den förändrats under 

studien. 

Compliance 

Extrafråga 3-6 Analysera upplevelsen av interventionen.  

 

4. Metod 

4.1 Genomförande 

HFC har under hösten 2012 testat motiverande sms som ett nytt verktyg i behandlingen av 

patienter med SAI. Studien pågick under sex veckor, från 15 oktober till 23 november.  

Behandlingsverktyget utvärderades genom en studiegrupp samt en kontrollgrupp (se figur 1 

för övergripande tidsaxel).  
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Figur 1. Studiens tidsaxel. 

  

      Den 15-16 oktober 2012 träffade sjukgymnasten (RF) patienterna för första gången. 

Nybesöket var cirka en timme per patient. När patienten bedömts vara lämplig för studien 

samt godkänt deltagande blev denna slumpmässigt placerad i antingen studiegrupp eller 

kontrollgrupp. Detta utfördes av HFC:s receptionspersonal där varannan patient tilldelades 

plats i respektive grupp vartefter de blivit inkluderade i studien. Båda grupperna fick 

individuellt anpassad sjukgymnastisk behandling på HFC samt hemövningar att utföra 

dagligen. Fortsatt behandling på HFC utfördes en gång i veckan under 30 minuter per 

behandlingstillfälle. Hemövningarna instruerades under första besöket och genomfördes även 

tillsammans med sjukgymnasten (RF) vid varje behandlingstillfälle. Studiegruppen fick 

dessutom motiverande sms som en del av behandlingen. Sms:en skickades av 

receptionspersonalen via HFC:s datasystem i förbestämd ordning (bilaga 10). Utskicken 

pågick varje vardag mellan onsdag 17 oktober och fredag 23 november två gånger per dag, ett 

på förmiddagen samt ett på eftermiddagen.  

   De patienter som hade behandlingsbehov efter studiens slut fortsatte sin behandling på HFC. 

Inga fortsatta sms skickades efter studiens slut.  

4.2 Studiedesign 

Interventionen är en RCT-studie med en pretest-posttest single-subject control-group design. 

Metoden valdes eftersom en pretest-posttest control-group studie är en typ av studie som kan 

användas när två gruppers behandlingar jämförs samt då deltagare och testledare, i detta fall 
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sjukgymnast (RF), är blindade.  Designen single-subjekt valdes då denna typ av design gör att 

resultatet blir mer detaljerat och möjliggör att varje deltagares resultat kan följas under 

studiens gång (46).  

    Varken deltagare eller testledare visste grupplacering. Deltagarna var blindade genom att 

de fick olika informationsbrev vid studiens start. Informationsbreven är identiska förutom att 

studiegruppens brev innehöll information om sms-utskicken samt en uppmaning om att inte 

prata om sms-utskicken med sjukgymnasten (RF) (bilaga 2-3). Sjukgymnasten (RF) gjordes 

blindad genom att all materialhantering sköttes av HFC:s receptionspersonal. Sjukgymnasten 

(RF) träffade endast patienterna vid första besöket samt vid efterföljande behandlingstillfällen. 

Behandlingar samt genomgång av hemövningar utfördes därmed oberoende av sms-utskicken. 

All enkätifyllnad gjorde patienterna själva alternativt tillsammans med receptionspersonalen 

vilka befann sig i annan del av byggnaden än sjukgymnasten (RF). Undantag var vid första 

besöket då patienten formulerade mål tillsammans med sjukgymnasten (RF) enligt 

instruktionerna för PSFS.   

4.3 Mätmetoder 

För utvärdering av interventionen användes olika enkäter samt PSFS. Startenkäten (bilaga 6) 

fick patienterna från receptionspersonalen när de anmälde sig inför första besöket. Denna 

fylldes i innan besöket och togs sedan med till sjukgymnasten (RF) som använde denna som 

en del av sin bedömning. Under besöket fylldes även PSFS i (bilaga 9). När patienten 

bedömts att ingå i studien gick patienten ensam till receptionen med startenkät samt PSFS. I 

receptionen blev patienten tilldelad en siffra i kronologisk ordning.  Ojämna nummer 

placerades i studiegruppen och jämna nummer placerades i kontrollgruppen. I samband med 

detta fick patienten även sitt informationsbrev med tillhörande svarstalong.  Svarstalongen 

skrevs under och gavs till receptionspersonalen. Efter varje veckas behandlingstillfälle fick 

alla patienter besvara veckoenkäten (bilaga 7) samt PSFS med hjälp av receptionspersonalen. 

Veckoenkäten innehåller VAS-skattning, förekomst av läkemedel samt extrafråga 1. I 

extrafråga 1 fick patienterna uppskatta hur många gånger per dag de utfört sina hemövningar. 

Genom veckoenkäten kunde varje patients enskilda utveckling mätas över tid i jämförelse 

med enbart före- samt eftermätningar. På så sätt kunde även risken för felkällor i form av 

över- eller underskattning av antalet gjorda hemövningar minskas då detta är vanligt 

förekommande vid självuppskattande mätningar av compliance (20). Efter sjätte 

behandlingstillfället fylldes slutenkäten i (bilaga 6 i kombination med bilaga 8). Slutenkäterna 
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var identiska till startenkäten, dock hade kontrollgruppen extrafrågorna 1-2 på sin slutenkät 

och studiegruppen hade extrafrågorna 1-6.  

4.4 Materialhantering 

Under studiens gång förvarades alla enkäter i en pärm i HFC:s reception där en registerflik 

representerade varje patients nummer. Bakom varje nummer fanns allt material för varje 

enskild patient. För exakta instruktioner som receptionspersonalen följt (se bilaga 11). 

Receptionen är alltid bemannad under dagtid och låst under övrig tid. Obehöriga kunde därför 

inte komma åt uppgifterna i pärmen. När studien avslutades avidentifierade sjukgymnasten 

(RF) alla enkäter. Endast information om patientens nummer, ålder och kön gavs till 

författarna. Därefter scannades allt material och skickades via internet till författarna. 

Originalen behölls av sjukgymnasten (RF) för journalföring. Under analysarbetet förvarades 

enkätsvaren i två låsta datorer.  

4.5 Analys  

Resultatet av denna studie utgörs av svaren på enkäterna samt PSFS. Efter enkäterna skickats 

till författarna gavs patienterna nya nummer för att omöjliggöra identifiering. Av de nya 

numren representerar nummer 1-6 studiepatienter och nummer 7-11 kontrollpatienter. Alla 

resultat skrevs in i datorprogrammet Microsoft Excel för vidare analys. Smärtteckningen 

uteslöts ur resultatgranskningen. De kvantitativa resultaten är framställda i stapel-, linje- och 

cirkeldiagram samt text. De kvalitativa resultaten är framställda i tabell samt text. Vid 

stapeldiagram har syftet varit att åskådliggöra en skillnad av resultatet före- och efter studien 

samt mellan studie- och kontrollgrupp. För att ge läsaren en tydlig bild av skillnaden mellan 

grupperna har i några fall ett medianvärde räknats ut. Medianvärde har valts framför 

medelvärde då medianvärde anses vara bättre lämpat när få patienter utgjort studien. Vid 

medianvärde undviks även att avvikande värden ger ett missvisande resultat (47). Olika 

metoder valdes när medianvärde räknades ut. I vissa fall anges detta i rena antal och i vissa 

fall i procentuell förbättring.  Detta för att få fram ett så sanningsenligt resultat som möjligt. 

     Eftersom studien är av typen single-subjekt design har VAS och PFSF även utvärderats i 

form av linjediagram där varje enskild patients utveckling kan följas vid varje 

skattningstillfälle. Dessutom har cirkeldiagram använts för att tydliggöra resultatet av EQ5 

VAS samt IPAQ för skattning av fysisk aktivitet. Vid analysen av PSFS kunde författarna se 

att alla patienter inte formulerat tre mål. Därav inkluderades endast de två översta målen hos 

varje patient. Vid resultatsammanställning av VAS såg även författarna att alla skattningar 
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inte var gjorda. I de individuella kurvorna valdes därför att endast inkludera de veckor som 

skattning skett. Vid tolkning av det kvantitativa resultatet valde författarna att endast belysa 

de mest tydliga och för studiens syfte mest viktiga delarna i text. Dock finns allt material med 

i diagrammen. Alla svar som framkom vid extrafrågorna finns beskrivna och/eller citerade. 

En innehållsanalys gjordes över resultatet på extrafråga 4. Svaren kodades och placerades i 

olika kategorier för att tydliggöra likheter mellan patienternas svar.  

     Allt resultat delades in efter vilken del av syftet som besvaras: compliance, smärta, 

funktion samt fysisk aktivitet. En sista rubrik ”Patienternas upplevelse av interventionen” 

lades till för att kunna utvärdera patienternas åsikter om interventionen.  

 

5. Etiska frågeställningar 

5.1 Patientsäkerhet 

Studien är en granskning av ett behandlingsverktyg som testats i pågående verksamhet. 

Författarnas uppgift var att granska och sammanställa resultatet. Endast sjukgymnast (RF) 

samt receptionspersonal hade kontakt med patienterna, det vill säga all undersökning, 

behandling, enkäthantering samt sms-utskick. Kontakt med författarna och/eller deras 

handledare kunde endast ske om patienten själv valde att använda kontaktuppgifterna från sitt 

informationsbrev vilket aldrig inträffade.  

     I och med inklusionskriterierna krävde inte studiens resultatgranskning att personuppgifter 

delgavs författarna. De patienter som inkluderades uppnådde de krav som studien ställde vid 

första besöket och enkäterna kunde därför avidentifieras. I och med avidentifieringen och 

omnumreringen under analysen kan patienterna inte identifieras av varken författarna eller i 

det skrivna arbetet. Patienterna kommer enbart kunna identifiera sig själva.  

5.2 Förhållande risk/nytta 

Vi anser att nyttan med studien, att ge chansen till att ett nytt behandlingsverktyg utvecklas, 

övervinner den eventuella risken. Ett nytt behandlingsverktyg kan i framtiden förbättra 

rehabiliteringen för fler patienter och på så sätt föra sjukgymnastikyrket framåt.  Den risk som 

fanns med studien var enkäterna som fylldes i. Dock ansåg inte författarna att detta var något 

problem då start- och slutenkäten alltid fylls i på HFC och dessutom har hög reliabilitet och 

validitet. Detta innebär att enkäten är väl beprövad och inte innehåller oetiska 

ställningstaganden. Enkäten som fylldes i varje vecka krävde några få minuter av patientens 
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tid. Dessutom hade patienterna själva kontaktat HFC, godkänt deltagande i studien samt fått 

information om att de kunde avsluta deltagande i studien när de önskade.  
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6. Resultat 

6.1 Material 

En av de inbokade patienterna uppfyllde inte diagnoskraven för SAI vilket gjorde att denna 

patient exkluderades.  Resterande diagnostiserades med SAI och inkluderades därmed i 

studien. Två patienter valde att inte slutföra studien (figur 2). I studiegruppen fullföljde tre 

kvinnor och tre män i åldern 21-76 år studien. I kontrollgruppen fullföljde två män och tre 

kvinnor i åldern 19-65 år studien.   

 

 

 

Figur 2. Flödesschema deltagare i studien. 

6.2 Compliance 

Resultatet visar att patienterna i studiegruppen skattat att de utfört sina hemövningar fler 

gånger om dagen än vad patienterna i kontrollgruppen gjort. Resultatet visar även att 

patienterna i kontrollgruppen uteblivit från besök hos sjukgymnasten (RF) flera gånger än 

studiegruppens patienter. Totalt har fem besök uteblivit från kontrollgruppens patienter 

jämfört med inget uteblivit besök från studiegruppens patienter (figur 3). Medianvärdet för 

varje grupp visar att studiegruppen har utfört hemövningarna vid ett tillfälle oftare per dag än 

vad kontrollgruppen gjort (figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Antal gånger per dag patienterna skattat att de genomfört sitt hemträningsprogram. 

Skattat vid varje behandlingstillfälle. Utebliven stapel betyder att patienten inte har skattat. 

Ordinerat antal tillfällen var två gånger om dagen.    
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Figur 4. Medianvärdet över antal gånger per dag patienterna i studie- respektive 

kontrollgrupp skattat att de genomfört sitt hemträningsprogram.  

 

6.3 Smärta 

Gemensamt för skattningen på de tre olika VAS-frågorna är att alla patienters smärta minskat 

förutom en patient som har skattat VAS 0 både före och efter studien. Generellt i alla tre 

frågor har patienterna i studiegruppen skattat högre smärta före studien än kontrollgruppens 

patienter. Studiegruppen har även generellt skattat lägre smärta vid studiens avslut. På 

frågan ”Hur ont har du just nu?” skattade fyra av sex patienter i studiegruppen och två av fem 

patienter i kontrollgruppen VAS 0 vid studiens avslut (figur 5). Båda grupperna har i denna 

skattning visat stora förbättringar. Dock visade studiegruppen på en markant förbättring 

jämfört med kontrollgruppen vid jämförelse av den procentuella förbättringen räknat i 

medianvärde (figur 6). På frågan ”Hur ont har du haft i genomsnitt senaste veckan?” skattade 

en av sex patienter i studiegruppen och två av fem patienter i kontrollgruppen VAS 0 vid 

studiens avslut (figur 7). Vid jämförelse av medianen över förbättring i procent mellan de två 

grupperna visade studiegruppen på dubbelt så stor förbättring jämfört med kontrollgruppen 

(figur 8). På frågan ”Hur ont har du haft som värst senaste veckan?” skattade en av sex 

patienter i studiegruppen och en av fem patienter i kontrollgruppen VAS 0 vid studiens avslut 

(figur 9). Vid jämförelse av medianen över förbättringen i procent mellan de två grupperna 

visade studiegruppen på en marginellt större förbättring jämfört med kontrollgruppen (figur 

10). Kurvorna över varje enskild patients VAS-skattning visar att smärtförändring skedde 

över hela perioden. Individuella variationer förekommer mellan patienterna men inga tydliga 

skillnader kan ses mellan studie- och kontrollgrupp. Inga generella resultat kan heller avläsas 

avseende vid vilken tidpunkt som smärtan minskar (figur 11). 
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Figur 5. Jämförelse av varje patients 

skattade smärta vid studiens start och 

avslut på frågan ”Hur ont har du just nu?”. 

Skala 0-100 där 0=ingen smärta/värk och 

100=värsta tänkbara smärta/värk. 

Utebliven stapel betyder VAS 0.  

 

Figur 6. Medianvärde över procentuellt 

förbättrad skattad smärta på frågan ”Hur 

ont har du just nu?” vid studiens start och 

avslut i studie- respektive kontrollgrupp

 

Figur 7. Jämförelse av varje patients 

skattade smärta vid studiens start och 

avslut på frågan ”Hur ont har du haft i 

genomsnitt senaste veckan?”. Skala 0-100 

där 0=ingen smärta/värk och 100=värsta 

tänkbara smärta/värk. Utebliven stapel 

betyder VAS 0. 

 

Figur 8. Medianvärde över procentuellt 

förbättrad skattad smärta på frågan ”Hur 

ont har du haft i genomsnitt senaste 

veckan?” vid studiens start och avslut i 

studie- respektive kontrollgrupp. 
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Figur 9. Jämförelse av varje patients 

skattade smärta vid studiens start och 

avslut på frågan ”Hur ont har du haft som 

värst senaste veckan?”. Skala 0-100 där 

0=ingen smärta/värk och 100=värsta 

tänkbara smärta/värk. Utebliven stapel 

betyder VAS 0. 

 

Figur 10. Medianvärde över 

procentuellt förbättrad skattad smärta 

på frågan ”Hur ont har du haft som 

värst senaste veckan?” vid studiens 

start och avslut i studie- respektive 

kontrollgrupp. 

 

 

Figur 11. Kurva över varje enskild patients skattade smärta under alla sex 

behandlingstillfällen. Patient 1-6 ingår i studiegruppen och patient 7-11 ingår i 

kontrollgruppen.  De tre olika skattningsfrågorna var ”Hur ont har du just nu?”, ”Hur ont 

har du haft i genomsnitt senaste veckan?” och ”Hur ont har du haft som värst senaste 

veckan?”. Skala 0-100 där 0=ingen smärta/värk och 100=värsta tänkbara smärta/värk. 
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6.4 Funktion 

Alla resultat för funktion visade på en större förbättring hos studiegruppens patienter jämfört 

med kontrollgruppens. I PSFS har två mål per patient inkluderats i resultatet, det vill säga 

sammanlagt 22 mål. Exempel på patienters mål var ”lyft ut från kroppen”, ”ta på/av skjorta” 

och ”tvätta håret”.  I studiegruppen visade elva av tolv skattningar på förbättring, en förblev 

oförändrad. I kontrollgruppen blev sex av tio skattningar förbättrade. Fyra förblev 

oförändrade (figur 12). Vid jämförelse av medianen över antal förbättrade steg i PFSF visar 

studiegruppens resultat på en större ökning jämfört med kontrollgruppens (figur 13). 

Kurvorna över varje enskild patients PFSF-skattning visar att små förändringar skedde över 

hela perioden. Individuella variationer förekommer mellan patienterna i båda grupperna och 

resultatet visar att de största förbättringarna skedde i slutet av studieperioden (figur 14).  

       Vid skattning av EQ5 VAS före och efter studien ses generellt en oförändrad till 

marginell förändring i båda grupperna. Tre av de elva patienterna har skattat en mer markant 

förändring (figur 15). Övervägande del av studiegruppens patienter har en förbättrad skattning 

till skillnad från kontrollgruppens (figur 16).  

       Alla patienter i studien har en markant förbättring av sitt score i QuickDASH (figur 17). 

En marginellt procentuell större förbättring av medianvärdet kan ses hos studiegruppen 

jämfört med kontrollgruppens värden (figur 18). 

 

 

Figur 12. Varje patients förbättrade 

skattning av funktionella egenformulerade 

mål enligt PFSF. Varje patient har 

formulerat och skattat två mål för sin 

rehabilitering. Diagrammet visar antal 

steg som varje patient har förbättrats från 

studiens start till avslut. Ingen stapel 

betyder oförändrat resultat. PFSF skala är 

0-10.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Medianvärdet över 

förbättrad skattning av funktionella 

egenformulerade mål enligt PFSF i 

studie- respektive kontrollgrupp från 

studiens start till avslut. PFSF skala 

är 0-10. 



 

Figur 14. Kurva över varje enskild patients skattning av funktionella egenformulerade mål 

enligt PFSF under alla sex behandlingstillfällen. Varje patient har formulerat och skattat två 

mål för sin rehabilitering. Endast de tillfällen då patienten har skattat visas i diagrammet. 

Patient 1-6 ingår i studiegruppen och patient 7-11 ingår i kontrollgruppen. Patient 6 och 10 

har inte testat att utföra mål 2 respektive mål 1 och därför inte skattat vid mer än under första 

besöket på HFC. Skala 0-10 där 0=Kan inte utföra aktiviteten och 10=Kan utföra aktiviteten 

obehindrat eller som före skadan/sjukdomen.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Jämförelse av patienternas EQ5 VAS-skattning vid studiens start och avslut. Skala 

0-100 där 0= värsta tänkbara hälsotillstånd och 100=bästa tänkbara hälsotillstånd. 
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Figur 16. Andelen patienter i studie- respektive kontroll grupp som har minskad 

skattning/oförändrad skattning/ökad skattning på EQ5 VAS från studiens start till avslut. Se 

figur 15 för skattningsskala. 

 

 

 

Figur 17. Jämförelse av patienternas score 

i QuickDASH vid studiens start och avslut. 

Scoreskala 0-100 där 0 = ingen svårighet 

att utföra aktiviteten eller inga symtom och 

100 = omöjligt att utföra aktiviteten eller 

mycket svåra symtom. Ingen stapel betyder 

score 0. 

 

 

 

 

 

 

6.5 Fysisk aktivitet 

På frågan ”Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 

månaderna” har generellt de flesta patienterna vid studiens start skattat att de utfört måttlig 

motion alternativt måttlig, regelbunden motion på fritiden. Vid studiens avslut ligger 

kontrollgruppens patienter generellt kvar på samma skattning och studiegruppens patienter 

har generellt ökat sin fysiska aktivitet (figur 19). Större delen av patienterna i studiegruppen 

har vid studiens avslut ökat sin fysiska aktivitet jämfört med ingen patient i kontrollgruppen 

Figur 18. Medianvärde över 

förbättrad score i procent vid 

studiens start och avslut i studie- 

respektive kontrollgrupp. 
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(figur 20). På frågan ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande 

aktiviteter som får dig att bli varm?” har generellt de flesta patienterna vid studiens start 

skattat att de utför måttligt ansträngande aktiviteter 3-5 timmar per vecka alternativt mer än 5 

timmar per vecka. Vid studiens avslut skattar studiegruppens patienter att de är kvar på 

samma nivå och kontrollgruppens patienter har skattat en generellt lägre nivå (figur 21). 

Större delen av patienterna i kontrollgruppen har vid studiens avslut minskat sin skattning 

jämfört med ingen patient i studiegruppen (figur 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Jämförelse av varje patients upplevda fysiska aktivitet vid studiens start och avslut 

på frågan ”Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 

12 månaderna”. Ingen stapel betyder ingen skattning.    

   

Figur 20. Andelen patienter i studie- respektive kontroll grupp som har minskad aktvitet/ 

oförändrad aktivitet/ökad aktivitet från studiens start till avslut. Frågan var ”Hur mycket har 

du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna”. Patient 2 

har uteslutits ur diagrammet på grund av utebliven skattning vid studiens start. Se figur 19 för 

svarsalternativ. 
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Figur 21. Jämförelse av varje patients upplevda nivå av måttligt ansträngande aktivitet vid 

studiens start och avslut på frågan ”Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt 

ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?”.  

 

Figur 22. Andelen patienter i studie- respektive kontroll grupp som har minskad 

aktvitet/oförändrad aktivitet/ökad aktivitet från studiens start till avslut. Frågan var ”Hur 

mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande åt måttligt ansträngande 

aktiviteter som får dig att bli varm?”. Se figur 21 för svarsalternativ. 

 

6.6 Patienternas upplevelse av interventionen 

Alla patienter i studiegruppen har en positiv inställning till att få sms och upplevt att de har 

haft nytta av sms:en i sin rehabilitering. Samtliga kan även tänka sig att få sms vid annan 

sjukgymnastisk behandling. En patient har angett att sms:en även skulle kunna ha en bra 

funktion vid träning på klinik. Fyra av de sex patienterna i studiegruppen hade inget negativt 

att säga om sms:en. En ansåg att det var negativt med upprepningar i sms-texten och en 

upplevde sms:en som stressande under första behandlingsveckan men efter det enbart positivt. 

Alla studiepatienter angav positiva aspekter med sms:en. Från innehållsanalysen av extrafråga 

4 sammanfattades kommentarerna i följande kategorier: påminnelse, välbefinnande, 

utbildning och motivation (se tabell 3 för samtliga svar). På extrafråga 2: ”Om du utfört 
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övningarna färre gånger än vad du ordinerats, vad skulle ha bidragit till att du utförde dem 

enligt ordination?” har alla patienter i studiegruppen lämnat svarsfältet tomt. Två av fem 

patienter i kontrollgruppen har skrivit att påminnelser hade förbättrat deras rehabilitering. 

Deras kommentarer var: ”Glömmer bort ibland, påminnelse skulle inte skada” 

och ”Påminnelse då jag glömmer”. Resterande patienter i kontrollgruppen har inte angett 

förslag till förbättring.   

 

Tabell 3. Svaren på extrafråga 4: ”Vad har varit positivt med sms:en?” 

Kategori Svaren från slutenkäten 

Påminnelse ”Bra extra påminnelse som gör att man gör övningarna direkt och inte 

skjuter upp det”, ”Påminnelserika” 

Välbefinnande ”Man blir positiv”, ”Alltid trevligt”, ”Trevliga”, ”Känns att någon bryr sig”  

Utbildning ”Budskapen positiva och de gav en tankeställare och ändrade mitt 

sittbeteende”, ”Informativa budskap” 

Motivation ”Sport att hinna göra programmet INNAN sms kom”, ”Piggnar till och gör 

övningar”, ”Väntar på sms” 

 

 

6.7 Läkemedel och andra sjukdomar 

Flera av patienterna hade diagnoser utöver SAI och flera av dem åt mediciner för dessa 

diagnoser. Några använde även smärtstillande läkemedel för axelproblematiken. Av de som 

använde smärtstillande läkemedel skedde detta kontinuerligt under hela studieperioden. 

Patient nummer 6 ökade sin förbrukning av smärtstillande läkemedel under en vecka och gick 

sedan tillbaka till sin tidigare förbrukning. De flesta deltagarna angav dock att de inte använde 

läkemedel. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Hypotes 

Inför studien utformades en hypotes där författarna antog att sms:en skulle bidra till högre 

compliance, minskad smärta, förbättrad funktion och ökad fysik aktivitet.  Båda grupperna har 

generellt förbättrat sina värden under studiens tid i samtliga fyra variabler. Det går även att se 

tydliga samband där studiegruppen fått bättre resultat gentemot kontrollgruppen. Eftersom 

sms:en är det enda i behandlingen som skiljt grupperna åt drar författarna slutsatsen att det är 

sms:en som gett upphov till de stora förbättringarna i studiegruppen. Med detta finner 

författarna att hypotesen är besvarad.  

     En felkälla som kan ha påverkat resultatet är att patienterna i några fall även hade andra 

diagnoser förutom SAI. Detta kan ha försvårat för patienten att enbart fokusera på 

axelproblematiken vid skattningarna då de även kan ha haft symtom från andra diagnoser. 

Ytterligare en felkälla som författarna reflekterat över är huruvida alla deltagares vetskap om 

medverkan i en studie kan ha bidragit till det förbättrade resultatet. 

 

7.1.2 Compliance 

Medianvärdet visar att kontrollgruppen utfört hemövningarna enligt ordination medan 

studiegruppen utfört övningarna vid ett tillfälle mer om dagen än vad som ordinerats. Detta 

betyder att samtliga patienter har under denna studieperiod haft compliance till sina 

hemövningar. Dock i och med studiegruppens förbättrade resultat i samtliga variabler drar 

författarna slutsatsen att ett extra övningstillfälle per dag är positivt för rehabilitering vid SAI.  

Viktigt är ändå att ha i åtanke att det inte alltid är positivt att utföra fler hemövningar än vad 

som ordinerats eftersom att kroppen även behöver återhämtning för att förbättras (48).  

     Enligt Campbell et al. är lojalitet till sjukgymnasten en orsak till varför hemövningar utförs 

(21). Studiegruppen kan därför ha känt större behov av att vara lojal mot sjukgymnasten då de 

två gånger om dagen blivit påminda om sin rehabilitering. Författarna tror att detta kan vara 

en av orsakerna till studiegruppens resultat. Även Leijon et al. menar att täta kontakter med 

sjukgymnasten bidrar till ett bättre resultat. Leijon et al:s studie säger att patienter med smärta 

inte alltid utför sina hemövningar varför de rekommenderar att patienten bör ha tät kontakt 

med sin sjukgymnast (22). Studien på HFC visade att kontrollgruppen som inte hade lika 

regelbunden kommunikation med sjukgymnasten (RF) som studiegruppen, utförde sina 
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hemövningar färre gånger och även skattade högre smärta. I och med Leijon et al:s 

studieresultat tror författarna att sms:en kan ha fungerat som substitut till täta 

sjukgymnastkontakter och på så sätt bidragit till studiegruppens stora förbättring.  

     Ferri et al. menar att compliance är svårt att utvärdera. Många patienter överskattar sitt 

resultat och därför kan felkällor uppstå (20). Via veckoutvärderingen var risken för felkällor 

mindre gentemot om skattningen enbart utförts i slutet av studien. Däremot hade dagliga 

skattningar ytterligare minskat risken för felkällor. Dock har båda grupperna skattat under 

samma förhållanden vilket gör att författarna anser att resultatet ändå är rättvist framställt.  

7.1.3 Smärta, funktion och fysisk aktivitet 

Genom veckoutvärderingen av läkemedelskonsumtion kunde författarna se att patient 

nummer 6 under en vecka ökat sin förbrukning av smärtstillande läkemedel. I VAS-

skattningen visade sig detta som en avsevärd förbättring. Detta är en felkälla för resultatet av 

smärtskattning men även för andra mätmetoder såsom funktion då det kan ha påverkat 

medianvärdet.  

      I alla utvärderingar har studiegruppen visat på de främsta förbättringarna. Då 

smärtupplevelse kan påverkas genom kognitiva och emotionella faktorer (14) tror författarna 

att sms:en genom sitt utbildande och motiverande syfte har påverkat studiegruppens 

förbättrade VAS-värden. Litteraturen säger även att fysisk aktivitet påverkar 

smärtupplevelsen. Fysisk aktivitet ökar frisättningen av endorfiner samt aktiviteten hos icke-

smärtledande sensoriska fibrer. Detta ökar välbefinnande samt minskar smärta (14) vilket kan 

ses i studiegruppens resultat av VAS, IPAQ och EQ5 VAS. Dock kan inga större skillnader 

ses mellan grupperna i resultatet av QuickDASH där skillnaden mellan studie- och 

kontrollgrupp är marginell. Författarna funderar om det detta kan bero på att QuickDASH är 

en mätmetod specifikt för just axeln. Båda grupperna har gjort sina hemövningar enligt 

ordination samt fått behandling på klinik av erfaren sjukgymnast (RF) riktad just mot 

axelproblematiken. Båda grupperna har alltså fått samma fysiologiska behandling. Dock är en 

helhetssyn en viktig del i den sjukgymnastiska behandlingen där fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella aspekter bör beaktas (25). Genom sms:en kan studiegruppen ha fått en 

behandling med större fokus på hela människan och inte bara de fysiska aspekterna. 

Författarna tror att rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv ger en mer långsiktig förbättring 

med minskad risk för att återfå sina besvär. Motiverande sms kan därför vara ett enkelt 
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verktyg för sjukgymnasten att implementera i rehabiliteringen för att alla LSR:s aspekter om 

en helhetssyn ska kunna ingå i behandlingen.  

      Författarna tror även att behandling innehållandes motiverande sms och PFSF är en 

lyckad kombination. Randall et al. menar att det är motivationshöjande att utforma mål för sin 

rehabilitering (27).  I sms-texten har patienten bland annat påmints om sina PSFS-mål. Denna 

möjliga ökade motivation kan vara en förklaring till studiegruppens stora resultatförbättring. 

Författarna skulle se det intressant att undersöka huruvida studiegruppens förbättringar varit 

lika stora om inte PSFS hade använts. 

 

7.1.4 Patienternas upplevelse av interventionen 

I en studie har Sirriyeh et al. undersökt hur sms-texter på bästa sätt bör utformas för att 

påverka personer till att bli mer fysisk aktiva. De fann att affektiva budskap gav den största 

effekten (29) varför flertalet av denna studies sms utformades enligt samma metod. Vid 

innehållsanalysen av svaren på extrafråga 4 framkom svar som överensstämde med sms:ens 

ursprungliga syfte och kategorier. Svaren tyder på att sms:en gett patienterna en positiv känsla 

av rehabiliteringen, vilket också överensstämmer med Sirriyehs studie. Av detta tolkar 

författarna att sms:ens ursprungliga syfte och kategorier har varit relevanta då dess buskap 

nått fram och skapat förändring hos patienterna.  

   Två av patienterna i kontrollgruppen angav att de troligtvis hade utfört hemövningarna 

enligt ordination om de fått en påminnelse. Detta överensstämmer med Sluijs et al:s studie om 

non-compliance då glömska var en anledning till varför patienterna inte utfört sin träning 

(19).  

7.2 Metoddiskussion 

Studien är en intervention som krävt samarbete mellan flera personer som alla haft viktiga 

roller för studiens genomförande. Trots detta har allt ändå gått som planerat, inga större 

hinder har uppstått och ett resultat som stämmer med författarnas hypotes har kunnat erhållas. 

Det finns dock ett antal svagheter i metoden som kan förbättras om en liknande intervention 

skulle utföras igen.  

     Inför patienturvalet till studien utformades kriterier som skulle inkludera endast SAI-

patienter. För att möjliggöra studien och få ihop tillräckligt antal deltagare valde författarna 

att patienternas ålder inte skulle vara ett inklusionskriterie, vilket resulterade i att 

studiedeltagarnas ålder var mellan 19-76 år. Detta åldersspann stämmer inte överens med vad 
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litteraturen säger om SAI då diagnosen är främst förekommande hos personer i medelåldern 

(2).  Dock påvisar resultatet att samtliga patienter trots ålder har fått ställd SAI-diagnos samt 

svarat bra på behandling. 

     Totalt inkluderades 13 patienter i studien och elva patienter slutförde den.  Detta 

möjliggjorde att studien kunde utvärderas genom studiegrupp och kontrollgrupp. Av en slump 

hamnade tre män och tre kvinnor i studiegruppen och två män och tre kvinnor i 

kontrollgruppen med varierande åldrar. Detta anser författarna gör grupperna homogena 

varför ålder och kön inte diskuteras. Dock var författarna tveksamma till om deltagarantalet 

var tillräckligt stort för att slutsatser mellan studie- och kontrollgrupp skulle kunna dras. För 

att av den anledningen inte riskera ett bristfälligt resultat ville författarna även följa varje 

patient för sig. Detta möjliggjordes genom veckoenkäten. Författarna ansåg att detta skulle 

minska risken för felkällor såsom förändrad läkemedelskonsumtion och överskattning av antal 

hemövningstillfällen, och på så sätt få ett mer trovärdigt resultat. Dessutom möjliggjorde 

veckoenkäten att uteblivna behandlingar kunde vägas in i analysen. Detta blir en variant av 

metoden single-subject design eftersom varje patient kan följas samt att start- och slutvärde 

finns. Litteraturen säger att metoden single-subject design kan användas när deltagarantalet i 

en studie är lågt (46). I efterhand kan författarna ifrågasätta om elva personer var på gränsen 

till för stort antal patienter för denna design. Dock har viktiga skillnader med denna metod 

kunnat påvisas och felkällor fångats upp och därför är författarna ändå nöjda med metodvalet.  

      Studiens syfte inkluderar fyra olika variabler som utvärderats. För att resultat skulle kunna 

påvisas avseende alla variabler krävde studien ett flertal mätmetoder. Smärtteckningen var 

den enda mätmetoden som uteslöts ur resultatet då författarna ansåg denna som svår att tolka 

rättvis i text. Hade smärtteckningen inkluderats hade felkällor riskerats uppstå, å andra sidan 

kan viktig information nu ha utelämnats. Om syftet inte hade varit lika brett hade färre 

mätmetoder kunnat användas och resultatet analyserats mer ingående. Dock ser författarna 

fördelar med en bred mängd mätningar då det visade sig i resultatet att sms:en har påverkat 

studiegruppen positivt i samtliga variabler. Hade endast en variabel undersökts hade resultatet 

aldrig kunna visa att sms som behandlingsmetod kan påverka en patient i flera avseenden det 

vill säga genom höjd compliance, minskad smärta, förbättrad funktion och ökad fysisk 

aktivitet. Dock hade resultatet kunnat förstärkas ytterligare med fysiskt mätbara tester, till 

exempel av rörlighet och styrka.  

     Extrafrågorna var formulerade specifikt för denna studie och inte testade innan studiens 

start. Detta kan ha medfört att frågorna tolkats olika av patienterna och därmed gett 



33 

 

vilseledande resultat. Dock anser författarna att risken var liten för misstolkning då frågorna 

var konkreta och krävde korta svar. Å andra sidan kan konkreta frågor bli ledande och ge ett 

missvisande resultat gentemot om patienten getts möjlighet till att uttrycka mer beskrivande 

svar (49). Även sms:en utformades specifikt för denna studie och har inte testats tidigare. 

Sms:ens text var samma till alla patienter vilket egentligen motsäger vad litteraturen påvisar 

om rehabilitering. Sjukgymnastik ska enligt World Confederation for Physical Therapy 

(WCPT)  utföras individanpassat (50). Detta skulle kunna inneburit att individanpassade sms 

kunde ha gett ett ännu bättre resultat. I denna studie skrev författarna inte individanpassade 

sms eftersom detta hade krävt att författarna behövt träffa patienterna i verkligheten. I och 

med nivån på detta examensarbete fanns inte den möjligheten. I extrafråga 5 framkom att en 

patient upplevt texterna i sms:en som upprepande och att en annan patient upplevt stress av 

sms:en under första behandlingsveckan. Även detta indikerar att mer individuellt utformade 

sms, både i form och antal, kan vara att föredra. Något som även kan diskuteras är att sms:en 

endast skickades ut på vardagar. Detta kan ha medfört att studiegruppen förlitade sig på 

sms:en och därför inte gjorde hemövningarna på helgerna. Risken med detta är att 

kontrollgruppen kan ha utfört hemövningarna oftare än studiegruppen, dock verkar inte 

resultat påvisa detta. Enligt sjukgymnastens (RF) rekommendationer bör hemövningar vid 

SAI utföras dagligen. Därav skulle det varit optimalt om sms-utskicken hade pågått sju dagar i 

veckan.  

    Studien pågick under sex veckor. På grund av oförutsägbara händelser kunde vissa 

patienter inte komma på utsagd behandlingstid. För att ändå kunna få sex behandlingstillfällen 

fick några patienter möjlighet att även komma en vecka senare. Dock slutade alla sms-utskick 

som planerat efter den sjätte veckan. Detta har medfört att enstaka patienter skattat sin sista 

vecka utan att under denna vecka få sms, vilket är en felkälla. Av misstag fick studiepatient 

nummer 4, trots sex behandlingstillfällen inom studietiden, en sjunde behandling. I resultatet 

har därför patientens näst sista skattningar uteslutits för att kunna inkludera slutenkäten som 

fylldes i vid det sjunde behandlingstillfället. Denna patients enkätsvar visar på stora 

förbättringar vilket är en felkälla för resultatet.  

     I och med att ett flertal personer arbetat med studien samt att flertalet mätmetoder har 

använts kan studiens reliabilitet och validitet ifrågasättas. Alla mätmetoder, förutom 

extrafrågorna, har dokumenterad hög reliabilitet och validitet (40-44). Dock kan 

interbedömarreliabilteten och validiteten av studiens tillvägagångssätt diskuteras på grund av 

att olika personer i receptionen hjälpt patienterna att genomföra sina skattningar.  
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Reliabiliteten påverkas eftersom mätningarna utförts av flera personer vilket gör att dessa inte 

blir standardiserade. Även validiteten påverkas eftersom receptionspersonalen är ovana att 

använda sig av dessa mätmetoder. Behandlingen ses reliabel och validel då samma person 

behandlat alla patienter samt har 30 års erfarenhet inom området. Reliabiliteten höjs även då 

studien är dubbel-blindad (46). Dock kan författarna inte med säkerhet styrka att patienterna 

varit blindade då det finns en risk att patienter kan ha hört om de olika grupperna på väg 

till/från reception eller behandlingsrum. Dessutom kan receptionspersonalens kunskap om 

patienternas grupptillhörighet omedvetet medfört att patienternas skattningar påverkats. 

Författarna kan dock med säkerhet säga att sjukgymnasten (RF) varit blindad. Trots vissa 

brister i studiens metod anser författarna att resultatet som framsällts är trovärdigt.  

     Även analysen kan diskuteras. Då författarna hade en hypotes innan studiens start kan 

resultatet omedvetet ha vinklats på ett fördelaktigt sätt. Dock har varken författare, 

sjukgymnast (RF) eller HFC vinstintresse i resultatet. I resultatdelen finns alla patienters svar 

presenterade med syfte att göra resultatet så objektivt som möjligt. Dock har vissa delar valts 

att lyftas ut i ytterligare diagram och text med syfte underlätta för läsaren. Exempel på detta är 

resultat presenterat i medianvärde eller utifrån förbättring. En omedveten vinkling kan därför 

ha förekommit i presentationsvalet.  

       Ur en etisk synvinkel anser författarna att studien inte inneburit några risker för 

patienterna.  Dock med tanke på att patienterna skattat sina värden i en reception där fyra 

personer arbetar fanns en möjlighet att patienterna skulle uppleva missnöje över att skatta 

inför olika personer. Ingen patient har däremot valt att kontakta författarna eller deras 

handledare vilket författarna tolkar som att patienterna upplevt studien etisk korrekt. 

Författarna har inte heller fått några uppgifter från varken receptionspersonal eller 

sjukgymnast (RF) som tyder på att patienterna upplevt obehag på grund av studien. Materialet 

skickades till författarna via internet. Detta uteslöt risken att presenterad data hamnat i fel 

händer, trots att materialet var avidentifierat. Under studiens gång har allt material funnits i 

den beskrivna pärmen som förvarats i receptionen. Förutom receptionspersonalen har även 

samtliga sjukgymnaster på HFC tillgång till receptionen. Detta innebär att någon av de 20 

sjukgymnasterna kan ha tittat i pärmen. Dock anser författarna inte att detta utgör någon risk 

för att personlig information offentliggörs då samtliga sjukgymnaster har tystnadsplikt.   
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7.3 Kliniska utvecklingsmöjligheter 

Då resultaten blivit goda samt då patienterna haft en positiv inställning till sms:en ser 

författarna utvecklingspotential i detta behandlingsverktyg. WCPT samt LSR understryker 

vikten av invidanpassad behandling där patienten är delaktig (25, 50). Även forskning om 

sms samt åsikterna från denna studies deltagare indikerar på att sms:en bör utformas utefter 

varje individs behov (51). Därför anser författarna att utvecklingen av sms-verktyget bör 

fokusera på individanpassning. En patient i studiegruppen svarade att sms:en upplevdes 

stressande under första behandlingsveckan. Detta skulle kunna undvikas genom att varje 

patient själv får bestämma hur ofta de vill få sms. En annan patient angav att sms-texten 

upprepades och att detta var negativt. Även detta skulle kunna undvikas med en 

individanpassning där studiedeltagarna inför rehabiliteringen får formulera sina egna sms. 

Detta visade sig i Britto et al:s studie ge goda resultat (51). En annan idé som författarna har 

är att patienterna vid första besöket får ange hur de bäst blir motiverade och därefter kan 

sjukgymnasten välja sms utefter innehåll som motiverar just den patienten. I utbildningssyfte 

kan samma metod användas där sjukgymnasten vid första besöket tar reda på patientens 

kunskaper inom området så att sms:en på så vis kan ge patienten ny kunskap på rätt nivå. 

    Sms:en har gett effekten att hemövningar har utförts oftare än vad som ordinerats. I denna 

studie var detta enbart positivt. Dock består studiegruppen i denna studie av sex personer och 

författarna tror inte att dessa patienter kan representera allmänheten. För att undvika risker 

som överträning och psykiska stress- och ångestfaktorer ser författarna det positivt att 

startenkäten skulle innehålla ytterligare frågor om patienternas psykiska tillstånd.  

    Då forskning säger att compliance ökar när patienten får positiv feedback och uppmuntran 

från hälsopersonal (20) skulle sms:en även kunna utvecklas inom detta område. Till exempel 

skulle då patienterna kunna svara via sms när de gjort sina hemövningar och därefter få ett 

uppmuntrande sms tillbaka ifrån sjukgymnasten.  

       Författarna anser att motiverande sms som del av sjukgymnastisk behandling även kan 

användas inom andra diagnoser än SAI. Grundtanken bakom sms:en som utbildande och 

motiverande är viktiga faktorer vid all typ av rehabilitering (19, 20, 24). Den förstärkta 

helhetssynen i behandling som sms:en bidragit till tror författarna därför kan överföras på 

andra diagnoser som är vanligt förekommande inom sjukgymnastiken.  
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8. Konklusion 

Hypotesen att motiverande sms som en del i behandling av patienter med diagnosen SAI 

bidrar till högre compliance, minskad smärta, förbättrad funktion samt ökad fysisk aktivitet 

besvarades. Tydliga skillnader kunde ses mellan grupperna i samtliga av syftets fyra variabler. 

Studien bekräftar därmed LSR:s policy om vikten av att rehabilitera utifrån ett 

helhetsperspektiv där fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer påverkar varandra. 

Mätmetoderna har visat att sms:en påverkar deltagarna inom alla dessa aspekter. Patienterna 

har bland annat skattat högre hälsotillstånd, ökad fysisk aktivitet och förbättrad funktion, 

faktorer som alla är viktiga för en väl fungerande vardag. Studien visar därför att motiverande 

sms är ett användbart verktyg vid sjukgymnastisk rehabilitering av SAI.  Med tanke på 

studiegruppens goda resultat, tror författarna att detta verktyg även kan användas vid annan 

sjukgymnastisk rehabilitering. Författarna uppmanar därför sjukgymnastkåren till fortsatt 

forskning om sms som motiverande verktyg vid rehabilitering. 
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Bilaga 1.  

Information och kriterier för deltagande i axelstudie hösten 2012 

Receptionisten kontaktar patienter med axelproblem och ställer frågorna nedan. Om patienten 

uppfyller kriterierna för deltagande i studien bokas de in i Ragnars tidbok på angivna 

nybesökstider den 15-16 oktober. Ragnar bokar sedan tid själv för återbesök. En speciell 

autoanamnes kommer att användas för patienterna i studien. Be patienterna att komma 20 

minuter innan utsatt tid och fylla i formuläret. OBS! Fyll i samtliga patientuppgifter och 

alla telefonnummer i SG-X, inklusive frikort om patenten har det. Spar detta papper ifyllt 

i Ragnars postfack. 

 

Kort information till patienter inför axelstudien 

- Studien är en del av ett examensarbete vid sjukgymnastprogrammet på Luleå Tekniska 

Universitet och kommer att pågå under sex veckor med start måndag den 15 och 16 

oktober 2012.  

- Som patient kommer du att träffa specialistsjukgymnast Ragnar Faleij en gång i 

veckan här på Haninge FysioCenter och får då den bästa vetenskapliga och 

individuellt utformade sjukgymnastiska behandling som finns i dagsläget för denna 

typ av axelproblem. 

- Vid första besöket kommer Ragnar att undersöka och behandla dig samt bedöma om 

dina axelproblem passar för studien. Om så är fallet ges ytterligare information för 

deltagande i studien.” Räkna med 90 minuter vid första besöket och 40 minuter vid 

återbesöken. 

Patienten skall ha primärt ont i EN axel i vila och/eller i rörelse men kan som följd av 

detta ha fått ont i bröstryggen/nacken/armen eller t.ex. huvudvärk vilket är OK. Svarar 

patienten korrekt, ja respektive nej, på frågorna nedan bokas patienten in på ledig 

nybesökstid. 

 

 Söker du sjukgymnast för att du har ont i EN axel  JA 

när du lyfter armen rakt upp eller framför kroppen? 

                

 Har du mobiltelefon?   JA 

 Har du möjlighet att komma till HFC en gång per   JA                   

vecka under perioden 15 oktober - 4 december ?  

 

 Har du diabetes?                                                                     NEJ 

 Har du eller har du haft diagnosen Frozen Shoulder? NEJ 

 Har du tidigare brutit din arm eller ditt nyckelben?                NEJ 

 Har du fått din axel ur led någon gång?                                  NEJ 

 

Patientens namn___________________________________________________ 



                                                                                                                                      Bilaga 2. 

Institutionen för hälsovetenskap/Department  of Health Science 

Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden 
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)920 49 38 50 

HEMSIDA/WEBSITE: www.hv.ltu.se  
 

2012-09-27 

 

Information om medverkan i examensarbete 

 

Hej! 

 

Du har tillfrågats om att vara med i vår studie eftersom du har kontaktat Haninge 

Fysiocenter för att få hjälp med din axel/skulderproblematik. Efter ditt första besök idag 

har Ragnar Faleij bedömt att du har de undersökningsfynd som krävs för att deltaga i 

studien.  

 

Studien pågår i sex veckor från och med ditt första möte med Ragnar. Detta kommer 

studien att innebära för dig:  

 Ett besök i veckan hos Ragnar Faleij på Haninge Fysiocenter där du får bästa 

vetenskapligt bevisad behandling. 

 Vid varje behandlingstillfälle fylla i en veckoenkät. Enkäten går snabbt att 

besvara och består av fyra frågor där svaret skattas med kryss, siffra eller 

enstaka ord. 

 Två gånger om dagen (förmiddag samt eftermiddag) måndag till fredag, få ett 

sms innehållandes en kort text med sjukgymnastiska tips och råd som en del av 

din behandling. Sms:en kräver inget svar från din sida och du bestämmer själv 

om du vill läsa det.  

 Utöver en slutenkät som alla patienter på Haninge Fysiocenter fyller i, besvara 

två extrafrågor. Enkät och frågor kommer att fyllas i vid studiens slut, dvs efter 

sex veckor, även vid händelse av att din behandling hos Ragnar Faleij fortgår.   

 

Vi som genomför studien, tillsammans med din sjukgymnast Ragnar, heter Kajsa 

Magnusson och Malin Elmqvist. Vi studerar sista terminen på sjukgymnastutbildningen 

vid Luleå Tekniska Universitet och denna studie utgör grunden för vårt examensarbete. I 

våras hade vi verksamhetsförlagd utbildning på Haninge Fysiocenter. Flera av de 

patienter som vi kom i kontakt med sökte för axel/skulderproblematik. Under denna 

period funderade vi på hur vi som sjukgymnaster skulle kunna hjälpa dessa patienter till 

en effektivare rehabiliteringsperiod. Det var så vårt intresse för denna studie startade. 

 

Precis som alla legitimerade sjukgymnaster har Ragnar tystnadsplikt. Detta innebär att 

det enda material som vi kommer att få ta del av är dina svar från enkäterna. Svaren 

kommer att avpersonifieras och du kommer inte att kunna identifieras vare sig av oss 

eller i det skrivna arbetet. Resultaten som vi får fram kommer att sammanställas med 

hela gruppens svar och presenteras genom diagram i vårt examensarbete.  Det kommer 

inte att förekomma några inspelningar eller intervjuer under studiens gång. När 

examensarbetet har slutförts kommer alla ifyllda enkäter att strimlas. Examensarbetet 

kommer att examineras i januari och kommer därefter finnas tillgängligt att läsa via 

Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 



 

Institutionen för hälsovetenskap/Department  of Health Science 

Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden 
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)920 49 38 50 

HEMSIDA/WEBSITE: www.hv.ltu.se  
 

 

 

 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när du vill avbryta deltagandet utan att ange 

skäl. Väljer du att avsluta ditt deltagande eller att inte medverka kommer inte din 

behandling att påverkas.  

 

Har du frågor som rör studien kan du antingen prata med Ragnar eller kontakta oss. 

Dock vore vi tacksamma om frågor som rör enkäterna eller sms:en tas med receptionen 

då Ragnar inte har all information om er studiedeltagare. Detta för att undvika felkällor 

vid resultatsammanställningen. Efter sjätte behandlingstillfället kan du även diskutera 

studien med Ragnar.    

 

 

Med förhoppning om en lyckad rehabilitering, 

 

 

 

Malin Elmqvist, student 

malelm-0@student.ltu.se 

070-910 90 94 

 

Kajsa Magnusson, student 

kajmag-9@student.ltu.se  

070-444 18 09 

 

 

 

Jenny Röding, handledare 

Universitetslektor 

jenny.roding@ltu.se 

0920-49 39 04 
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Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden 
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)920 49 38 50 

HEMSIDA/WEBSITE: www.hv.ltu.se  
 

 

 

 

 

Medgivande 
 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete  

 

 

 Jag godkänner medverkan i examensarbete 

 

 

 

Namn:………………………………………………………………………………  

 

Adress:………………………………………………………………………………  

 

Telefonnummer:…………………………………………………………………….  
 

 

 

 

Lämna denna svarstalong till receptionspersonalen. 
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Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden 
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)920 49 38 50 

HEMSIDA/WEBSITE: www.hv.ltu.se  
 

2012-09-27 

 

Information om medverkan i examensarbete 

 

Hej! 

 

Du har tillfrågats om att vara med i vår studie eftersom du har kontaktat Haninge 

Fysiocenter för att få hjälp med din axel/skulderproblematik. Efter ditt första besök idag 

har Ragnar Faleij bedömt att du har de undersökningsfynd som krävs för att deltaga i 

studien.  

 

Studien pågår i sex veckor från och med ditt första möte med Ragnar. Detta kommer 

studien att innebära för dig:  

 Ett besök i veckan hos Ragnar Faleij på Haninge Fysiocenter där du får bästa 

vetenskapligt bevisad behandling 

 Vid varje behandlingstillfälle fylla i en veckoenkät. Enkäten går snabbt att 

besvara och består av fyra frågor där svaret skattas med kryss, siffra eller 

enstaka ord. 

 Utöver en slutenkät som alla patienter på Haninge Fysiocenter fyller i, besvara 

två extrafrågor. Enkät och frågor kommer att fyllas i vid studiens slut, dvs efter 

sex veckor, även vid händelse av att din behandling hos Ragnar Faleij fortgår.   

 

Vi som genomför studien, tillsammans med din sjukgymnast Ragnar, heter Kajsa 

Magnusson och Malin Elmqvist. Vi studerar sista terminen på sjukgymnastutbildningen 

vid Luleå Tekniska Universitet och denna studie utgör grunden för vårt examensarbete. I 

våras hade vi verksamhetsförlagd utbildning på Haninge Fysiocenter. Flera av de 

patienter som vi kom i kontakt med sökte för axel/skulderproblematik. Under denna 

period funderade vi på hur vi som sjukgymnaster skulle kunna hjälpa dessa patienter till 

en effektivare rehabiliteringsperiod. Det var så vårt intresse för denna studie startade. 

 

Precis som alla legitimerade sjukgymnaster har Ragnar tystnadsplikt. Detta innebär att 

det enda material som vi kommer att få ta del av är dina svar från enkäterna. Svaren 

kommer att avpersonifieras och du kommer inte att kunna identifieras vare sig av oss 

eller i det skrivna arbetet. Resultaten som vi får fram kommer att sammanställas med 

hela gruppens svar och presenteras genom diagram i vårt examensarbete.  Det kommer 

inte att förekomma några inspelningar eller intervjuer under studiens gång. När 

examensarbetet har slutförts kommer alla ifyllda enkäter att strimlas. Examensarbetet 

kommer att examineras i januari och kommer därefter finnas tillgängligt att läsa via 

Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när du vill avbryta deltagandet utan att ange 

skäl. Väljer du att avsluta ditt deltagande eller att inte medverka kommer inte din 

behandling att påverkas.  



 

Institutionen för hälsovetenskap/Department  of Health Science 

Luleå tekniska universitet/Luleå University of Technology 

POSTADRESS/POSTAL ADDRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden 
BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Universitetsområdet, Porsön, Luleå 

TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX: +46 (0)920 49 38 50 

HEMSIDA/WEBSITE: www.hv.ltu.se  
 

 

 

 

 

 

Har du frågor som rör studien kan du antingen prata med Ragnar eller kontakta oss. 

 

 

Med förhoppning om en lyckad rehabilitering, 

 

 

 

Malin Elmqvist, student 

malelm-0@student.ltu.se 

070-910 90 94 

 

Kajsa Magnusson, student 

kajmag-9@student.ltu.se  

070-444 18 09 

 

 

 

Jenny Röding, handledare 

Universitetslektor 

jenny.roding@ltu.se 

0920-49 39 04 
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Medgivande 
 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete  

 

 

 Jag godkänner medverkan i examensarbete 

 

 

 

Namn:………………………………………………………………………………  

 

Adress:………………………………………………………………………………  

 

Telefonnummer:…………………………………………………………………….  
 

 

 

 

Lämna denna svarstalong till receptionspersonalen. 
 

 





SMS indelade i kategorier                                                                                                  Bilaga 5 

 
1. TEKNIK OCH 

ANATOMI 

2. 

VÄLBEFINNANDE 

3. FYSISK 

AKTIVITET 

4. KROPPS-

HÅLLNING 

5. MÅL OCH 

FUNKTION  

Ha kontroll över 

skulderbladets position 

i alla övningar. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Din kropp är värd att 

må bra! Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Mindre smärta i 

axeln gör att du 

blir mer fysiskt 

aktiv. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

En god 

kroppshållning ger 

bättre 

förutsättningar för 

en smärtfri axel. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Tänk på de mål du 

satte upp vid ditt 

första besök hos 

sjukgymnasten. 

Hur långt har du 

kommit? Lycka till 

med dagens 

övningar!  

Tänk på vilken 

kroppsdel du arbetar 

med när du utför 

dagens träning. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Din kropp är värd att 

må bra! Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Rehabiliteringen 

för din axel 

kommer få bättre 

förutsättningar 

om bryr dig om 

hela din kropp. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Tänk på den goda 

hållning som du har 

i övningarna och 

behåll den resten av 

dagen. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Vad kan du göra 

idag som du inte 

kunde göra i början 

av din 

rehabilitering? 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Tänk på tekniken din 

sjukgymnast har lärt 

dig när du ska utföra 

din axelträning. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Ta en extra paus 

under dagen! Pauser 

ökar cirkulationen i 

kroppen och 

förbättrar 

läkningsprocessen i 

din axel. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Din axel mår 

bättre när din 

kropp rör på sig. 

Lycka till med 

dagens övningar!  

Sträck på dig! Det 

kommer göra gott 

för dig i längden. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Bättre rörlighet i 

axeln underlättar 

din vardag. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

När du stärker dina 

muskler kring 

skulderbladet får 

axelleden bättre 

förutsättning för 

rörelse. Lycka till med 

dagens övningar! 

 

 

Bra jobbat med dina 

övningar under 

veckan! Glöm inte 

att resultat kräver 

träning varje dag så 

kom ihåg övningarna 

i helgen. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Fysisk aktivitet är 

en viktig del av en 

välmående 

människa. Du 

glömmer väl inte 

resten av 

kroppen? Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Försök att hålla en 

god kroppshållning, 

sittande som 

stående. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Bättre funktion i 

axeln gör att du kan 

kommer ett steg 

närmre ditt uppsatta 

mål. Lycka till med 

dagens övningar! 

När du stärker 

musklerna kring 

skulderbladet hamnar 

axeln i en mindre 

smärtsam position. 

Lycka till med dagens 

övningar! 

Bra jobbat med dina 

övningar under 

veckan! Glöm inte 

att resultat kräver 

träning varje dag så 

kom ihåg övningarna 

i helgen. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

 

 

 

Både hjärtat och 

axeln mår bra av 

att du rör på dig. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Axeln får bättre 

förutsättningar för 

rörelse när du har 

en god hållning. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Ökad rörlighet i din 

axel gör dig mindre 

begränsad. Lycka 

till med dagens 

övningar! 



När du gör övningarna, 

fokusera på den 

muskel som tränas. 

Lycka till med dagens 

övningar! 

Rehabilitering tar tid 

så kämpa på! Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Världshälso-

organisationen 

rekommenderar 

30 min 

vardagsmotion 

om dagen. Hur ser 

din 

vardagsmotion 

ut? Lycka till med 

dagens övningar! 

En paus från 

enformig 

kroppsställning ger 

dig möjlighet sätta 

axlarna och 

skulderbladen i en 

bättre position. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Stark 

skulderbladsmuskul

atur ger en axel 

som orkar hela 

dagen. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

God teknik vid dina 

hemövningar resulterar 

i en mer funktionell 

axel. Lycka till med 

dagens övningar! 

Nya rutiner tar tid. 

Ge inte upp!  

Lycka till med 

dagens övningar! 

Fysisk aktivitet 

ökar 

blodcirkulationen 

och förbättrar 

läkningsprocessen 

i skadade 

muskler. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Det är viktigt att ta 

många små pauser 

på en dag för att 

undvika enformiga 

positioner. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Sjukgymnastens 

mål är att du ska nå 

de mål du satt upp. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Testa att träna framför 

en spegel idag för att 

se över din teknik. 

Lycka till med dagens 

övningar! 

Få kontroll över din 

smärta. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

 Det är viktigt att ta 

många små pauser 

på en dag för att 

undvika enformiga 

positioner. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

Rehabilitering tar 

tid. Var envis och 

tänk på dina mål. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Axelleden är den led i 

kroppen som har störst 

rörelseomfång. Ett av 

syften med dina 

övnignar är att öka din 

axels rörlighet. Lycka 

till med dagens 

övningar!  

Axelkontroll ger 

smärtkontroll. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

 Tänk på den goda 

hållning som du har 

i övningarna och 

behåll den resten av 

dagen. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Övningarna du fått 

är anpassade efter 

dina behov och har 

till syfte att 

förbättra din 

axelfunktion. 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Axelleden stabiliseras 

av små muskler som 

kräver regelbunden 

träning. Dina övningar 

påverkar dessa 

muskler. Lycka till 

med dagens övningar! 

Ta kontroll över din 

axel. Lycka till med 

dagens övningar! 

  Var inte rädd för att 

använda din axel i 

vardagen. Du 

känner själv när 

kraven blir för 

höga. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Axeln har inga starka 

ledband som 

stabiliserar. 

Stabiliteten kommer 

istället från dina 

muskler. Lycka till 

med dagens övningar! 

 

 

   Att träna 

regelbundet ger ett 

långsiktigt resultat. 

Lycka till med 

dagens övningar! 



Tänk på hur din 

sjukgymanst instruerat 

övningarna. Teknik är 

viktigt för ett bra 

resultat. Lycka till med 

dagens övningar! 

   Var inte rädd för att 

använda din axel i 

vardagen. Du 

känner själv när 

kraven blir för 

höga. Lycka till 

med dagens 

övningar! 

Övningarna ger bäst 

resultat om de sker i 

rekommenderad dos. 

Följ de råd din 

sjukgymnast gett. 

Lycka till med dagens 

övningar! 

   Vad kan du göra 

idag som du inte 

kunde göra i början 

av din 

rehabilitering? 

Lycka till med 

dagens övningar! 

Övningarna du fått är 

anpassade efter dina 

behov och har till syfte 

att förbättra din 

axelfunktion. Lycka 

till med dagens 

övningar! 

    

Rörelse ökar 

blodcirkulation. 

Blodcirkulation ökar 

läkningsprocessen i 

din axel. Lycka till 

med dagens övningar! 

    

Starka muskler gör 

axelleden mer stabil. 

Lycka till med dagens 

övningar! 

    

Ha kontroll över 

skulderbladet i alla 

övningar. Lycka till 

med dagens övningar! 

    

Ha kontroll över 

skulderbladet i alla 

övningar. Lycka till 

med dagens övningar! 

    

 



    

 

  

                                                       Bilaga 6. Start- och slutenkät 

   

 

                  Välkommen! Innan Du träffar din sjukgymnast vill 

  hon/han att du lämnar nödvändiga personuppgifter 

  och svarar på följande frågor så utförligt som möjligt. 
 

 

 

 

Personnummer______________________________   Dagens datum___________________________ 
     

Förnamn __________________________________    Telefon hem________________________________ 

Efternamn _________________________________    Telefon arbete_______________________________ 

Adress ____________________________________    Mobiltelefon________________________________ 

Postnr. _____________ Ort____________________      E-post______________________________________

      

 

   

Använd symbolerna och markera på bilden var du har dina besvär 

              Rita in alla områden där du har besvär så exakt som möjligt. 

 

     M M Molande                        ///  /// Huggande/skärande               X X  Brinnande/Svidande 

 

     …  ...  Stickande                     =  =    Domning                               S S   Muskelkramp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
  VAS 

 

Smärta/värk 

Markera din smärtintensitet genom att ringa in den siffra du tycker stämmer bäst efter var fråga. 

      
 Ingen smärta/värk  Värsta tänkbara smärta/värk
  

 

Hur ont har Du just nu? ................ 0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 

 

 

Hur ont har Du haft i 

genomsnitt senast veckan? ........... 0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 

 

 

Hur ont har Du haft som 

värst senaste veckan? ................... 0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 

 

 

 

Övriga sjukdomar 

 

Nej    Ja  Har du opererats, eller behandlas/medicinerar du, för någon pågående sjukdom som t.ex. 

infektioner, osteoporos, cancer, neurologisk, reumatisk, eller annan sjukdom? 

 

  Om ja, vilka sjukdomar har du eller har du haft? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Läkemedel 

 
Använder du någon form av medicin mot dina besvär? 

 
Nej      Ja kontinuerligt     Ja vid behov    Om ja, vilka och hur ofta?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Använder du någon annan medicin? 

 
Nej      Ja kontinuerligt     Ja vid behov    Om ja, vilka och hur ofta? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



    

 

                                                                                                  EQ5 VAS 
 

     
        
  Till hjälp för att avgöra hur bra eller 

dåligt ett hälsotillstånd är, finns den 
termometerliknande skalan till höger. 
På denna skala har bästa tänkbara 
hälsotillstånd markerats med 100 och 
sämsta tänkbara hälsotillstånd med 0. 
 
Vi vill att Du på denna skala markerar 
hur bra eller dåligt Ditt hälsotillstånd 
är, som Du själv bedömer det. Gör 
detta genom att dra en linje från 
nedanstående fyrkant till den grad på 
skalan som markerar hur bra eller 
dåligt Ditt hälsotillstånd är idag. 

  Bästa   

    tänkbara   

    hälsotillstånd   

       

    1 0 0    

         
      
     

       
    
     
      
     
      
 9  0   
   
        
     
      
    
     
      
     
      
 8  0   
   
        
     
      
    
     
      
     
      
 7  0   
   
        
      
     
      
      
     
      
      
 6  0   
   
        
      
     
        
     
 Ditt eget      
    
      
 hälsotillstånd 5  0   
   
        
 idag      
    
      
       
       
    
      
 4  0   
   
        
      
     
      
     
      
     
      
 3  0   
   
        
      
     
      
     
      
     
      
 2  0   
   
        
      
     
      
     
      
     
      
 1  0   
   
        
      
      
    
     
      
      
     
      
  0    
    

 Sämsta   

 tänkbara   

  hälsotillstånd   

    
    

 



    

 
  IPAQ 

 

Fysisk aktivitet 

 

Följande frågor gäller din fysiska aktivitet, dvs. hur mycket du rör på dig. Frågorna är till för alla, 

oavsett om du rör dig mycket eller litet. Tänk på all form av fysisk aktivitet som du utför. Det kan 

vara på ditt arbete, under din fritid, i hemmet och utomhus. Tänk även på hur du förflyttar dig från 

en plats till en annan.  

 

Med fysisk aktivitet menas all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet 

omfattar all typ av muskelaktivitet t.ex. städning, trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, 

hobbyverksamheter som golf, svampplockning, motion och träning. 

 

 

 
Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden  

under de senaste 12 månaderna?  
Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. 

Obs! Kryssa endast i ett alternativ! 

 

 Stillasittande fritid 
Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 

promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. 

 

 Måttlig motion på fritiden 
Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att svettas. 

I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, tyngre 

hushållsarbete, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling. 

 

 Måttlig, regelbunden motion på fritiden 
Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 

tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. 

 

 Regelbunden motion och träning 
Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 

genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera tillfället varar minst 30 minuter per gång. 

 

 

 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande  

aktiviteter som får dig att bli varm?  
t.ex. promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning, etc. Det kan 

variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. 

Ange ett alternativ! 

 

 5 timmar per vecka eller mer 

 Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka 

 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

 Högst en timme per vecka  

 Inte alls 
 

 

 



    

                                                                                             

                                                                                                     QuickDASH 

Denna enkät berör Dina symtom och Din förmåga att utföra vissa aktiviteter.

Svara på varje fråga, baserat på hur Du har mått den senaste veckan, genom att kryssa för ett svarsalternativ

för varje fråga.

Om det är någon aktivitet Du inte har utfört den senaste veckan får Du kryssa för det svar som Du bedömer

stämmer bäst om Du hade utfört aktiviteten.

Det har ingen betydelse vilken arm eller hand Du använder för att utföra aktiviteten. Svara baserat på Din förmåga

oavsett hur Du utför uppgiften.
  Stor

svårighet

    Viss

svårighet

 M åttlig

svårighet

Omöjligt

 att göra

   1.   Öppna en ny burk eller hårt sittande lock

 

    2.   Utföra tunga hushållssysslor (t ex tvätta golv,

   putsa fönster, hänga tvätt)

    3.   Bära matkassar eller portfölj

    4.   Tvätta Din rygg

    5.   Använda en kniv för att skära upp maten

   6.   Fritidsaktiviteter där Du rör armen fritt

         (t ex spela badminton, simma, gympa)

  I ngen

svårighet

QuickDASH  Gummesson/Atroshi 2005

Hälsoenkät (arm/axel/hand)

7. Under den senaste veckan, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört

Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra?

 
Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Under den senaste veckan, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört

Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter?

8.

Inte  alls Lite Måttligt Mycket Väldigt mycket

Ange svårighetsgraden på Dina symtom den senaste veckan:

LättIngen Måttlig Svår
Mycket

  svår

9.   Värk/smärta i arm, axel eller hand

10. Stickningar (sockerdrickskänsla) i arm, axel eller hand

11. Har Du haft svårt att sova, under den senaste veckan, på grund av värk/smärta i arm, axel eller hand?

Inte alls Viss svårighet Måttlig svårighet Stor svårighet Mycket stor svårighet

 
 



VECKOENKÄTDeltagare nr: ___ Bilaga 7

VAS (0-100) (ta hjälp av VAS-skalan)

vecka 43 vecka 44 vecka 45 vecka 46

Hur ont har du just nu ? 

Hur ont har du haft i genomsnitt senaste veckan?

Hur ont har haft som värst senaste veckan?

Hemövningar

vecka 43 vecka 44 vecka 45 vecka 46

Hur många ggr/dag uppskattar du att 

du utfört dina hemövningar?

Läkemedel

vecka 43 vecka 44 vecka 45 vecka 46

Använder du medicin mot dina axelbesvär?

Om ja, vilka?

Om ja, hur ofta ? (antal ggr/dag eller vecka)



Bilaga 8. 

Extrafrågor för studien      

1. Hur många gånger per dag uppskattar du att du utfört dina hemövningar? 

Svar: ___________________ gånger / dag 

 

2. Om du utfört övningarna färre gånger än vad du ordinerats, vad skulle ha bidragit 

till att du utförde dem enligt ordination? 

Svar: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Har du haft nytta av sms:en i din rehabilitering?  

Svar: _____Ja    _____Nej 

 

4. Vad har varit positivt med sms:en? 

Svar: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Vad har varit negativt med sms:en? 

Svar: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Skulle du kunna tänka dig att få liknande sms vid annan sjukgymnastisk 

behandling? 

Svar: _____Ja    _____Nej 

 



 

Patientspecifik funktionell skala (PSFS)                                                 Bilaga 9. 
 

Efter Stratford P, Gill C, Westaway M et al. 1995. Översättning av Catharina Broberg, Sahlgrenska akademin vid  

Göteborgs universitet, Eva Johansson Uppsala universitet och Eva Roos, Lunds universitet.  Uppdaterad 2005. 

 
 

LÄS UPP OCH FYLL I EFTER ANAMNESEN OCH FÖRE UNDERSÖKNINGEN 
 

Vid första bedömningen (Läs kursiverad text) 

– Jag vill be dig beskriva tre viktiga aktiviteter som du har problem med att utföra eller inte 

kan utföra alls på grund av dina _________ besvär.  Vilka aktiviteter har du svårt med?   

Beskriv de aktiviteter patienten anger, en i taget i tabellen nedan samt fyll i datum. 

Visa skattningsskalan nedan för patienten.   

– Ange den siffra på skalan som svarar emot hur svårt du tycker det är att utföra aktiviteten!  

Be patienten peka på den siffra som gäller för var och en av aktiviteterna samt fyll i denna. 

Fler än tre aktiviteter kan fyllas i vid första bedömningen eller kan läggas till efterhand. 

 

Vid uppföljningar  (Läs kursiverad text) 

– När vi träffades den… (ange datum) angav du att du hade svårt för att….  

– Har du idag fortfarande problem med 1…, 2…, 3…? 

– Är det någon mer aktivitet som du har svårt att utföra?    

Läs upp en aktivitet i taget och be patienten att på samma sätt som förra gången ange på skalan 

en siffra för problem att utföra respektive aktivitet, samt fyll i denna..  

 

               
                    Aktivitet 
 

Dat Dat Dat Dat Dat 

                       

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

 

 

 
Skattningsskala - peka på en siffra! 

 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kan inte utföra    Kan utföra aktiviteten  

aktiviteten      obehindrat eller som  

     före skadan/sjukdomen  



SMS-UTSKICK

Bilaga 10.

X Kryssa för när su skickat sms!

Onsdag 17-okt FM Övningarna du fått är anpassade efter dina behov och har till syfte att förbättra din axelfunktion. 

Lycka till med dagens övningar!

EM God teknik vid dina hemövningar resulterar i en mer funktionell axel. Lycka till med dagens övningar!

Torsdag 18-okt FM Tänk på den goda hållning som du har i övningarna och behåll den resten av dagen. Lycka till med dagens övningar!

EM Mindre smärta i axeln gör att du kan bli mer fysiskt aktiv. Lycka till med dagens övningar!

Fredag 19-okt FM Ökad rörlighet i din axel gör dig mindre begränsad. Lycka till med dagens övningar!

EM Bra jobbat med dina övningar under veckan! Glöm inte att resultat kräver träning varje dag så kom ihåg övningarna

 i helgen. Lycka till med dagens övningar!

Måndag 22-okt FM Tänk på tekniken din sjukgymnast har lärt dig när du ska utföra din axelträning. Lycka till med dagens övningar!

EM Det är viktigt att ta många små pauser under en dag för att undvika enformiga positioner. Lycka till med dagens 

övningar!

Tisdag 23-okt FM Din kropp är värd att må bra! Lycka till med dagens övningar!

EM Tänk på vilken kroppsdel du arbetar med när du utför dagens träning. Lycka till med dagens övningar!

Onsdag 24-okt FM Bättre rörlighet i axeln underlättar din vardag. Lycka till med dagens övningar!

EM Din axel mår bättre när din kropp rör på sig. Lycka till med dagens övningar! 

Torsdag 25-okt FM Axeln får bättre förutsättningar för rörelse när du har en god hållning. Lycka till med dagens övningar!

EM Bättre funktion i axeln gör att du kan kommer ett steg närmre dina uppsatta mål. Lycka till med dagens övningar!

Fredag 26-okt FM Fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen och förbättrar läkningsprocessen i skadade muskler. Lycka till med dagens

övningar!

EM Testa att träna framför en spegel idag för att se över din teknik. Lycka till med dagens övningar!



Måndag 29-okt FM Tänk på de mål du satte upp vid ditt första besök hos sjukgymnasten. Hur långt har du kommit? Lycka till med 

dagens övningar! 

EM Ha kontroll över skulderbladets position i alla övningar. Lycka till med dagens övningar!

Tisdag 30-okt FM Var inte rädd för att använda din axel i vardagen. Du känner själv när kraven blir för höga. Lycka till med dagens 

EM När du stärker dina muskler kring skulderbladet får axelleden bättre förutsättning för rörelse. Lycka till med dagens

övningar!

Onsdag 31-okt FM Axeln har inga starka ledband som stabiliserar. Stabiliteten kommer istället från dina muskler. Lycka till med dagens 

övningar!

EM Rehabiliteringen för din axel kommer få bättre förutsättningar om bryr dig om hela din kropp. Lycka till med dagens 

övningar!

Torsdag 01-nov FM Ha kontroll över skulderbladet i alla övningar. Lycka till med dagens övningar!

EM Rehabilitering tar tid så kämpa på! Lycka till med dagens övningar!

Fredag 02-nov FM Ta en extra paus under dagen! Pauser ökar cirkulationen i kroppen och förbättrar läkningsprocessen i din axel. 

Lycka till med dagens övningar!

EM Både hjärtat och axeln mår bra av att du rör på dig. Lycka till med dagens övningar!

Måndag 05-nov FM Vad kan du göra idag som du inte kunde göra i början av din rehabilitering? Lycka till med dagens övningar!

EM När du gör övningarna, fokusera på den muskel som tränas. Lycka till med dagens övningar!

Tisdag 06-nov FM Rehabilitering tar tid. Var envis och tänk på dina mål. Lycka till med dagens övningar!

EM Världshälsoorganisationen rekommenderar 30 min vardagsmotion om dagen. Hur ser din vardagsmotion ut? 

Lycka till med dagens övningar!

Onsdag 07-nov FM Försök att hålla en god kroppshållning, sittande som stående. Lycka till med dagens övningar!

EM Starka muskler gör axelleden mer stabil. Lycka till med dagens övningar!

Torsdag 08-nov FM Rörelse ökar blodcirkulation. Blodcirkulation ökar läkningsprocessen i din axel. Lycka till med dagens övningar!

EM Att göra hemövningar regelbundet ger ett långsiktigt resultat. Lycka till med dagens övningar!



Fredag 09-nov FM Sträck på dig! Det kommer göra gott för dig i längden. Lycka till med dagens övningar!

EM Bra jobbat med dina övningar under veckan! Glöm inte att resultat kräver träning varje dag så kom ihåg övningarna

 i helgen. Lycka till med dagens övningar!

Måndag 12-nov FM Fysisk aktivitet är en viktig del av en välmående människa. Du glömmer väl inte resten av kroppen? Lycka till 

med dagens övningar!

EM Sjukgymnastens mål är att du ska nå de mål du satt upp. Lycka till med dagens övningar!

Tisdag 13-nov FM Axelleden är den led i kroppen som har störst rörelseomfång. Ett av syften med dina övningar är att öka din axels

 rörlighet. Lycka till med dagens övningar! 

EM Tänk på hur din sjukgymanst instruerat övningarna. Teknik är viktigt för ett bra resultat. Lycka till med dagens 

övningar!

Onsdag 14-nov FM När du stärker musklerna kring skulderbladet hamnar axeln i en mindre smärtsam position. Lycka till med dagens

övningar!

EM Få kontroll över din smärta. Lycka till med dagens övningar!

Torsdag 15-nov FM Nya rutiner tar tid. Ge inte upp! Lycka till med dagnes övningar!

EM En god kroppshållning ger bättre förutsättningar för en smärtfri axel. Lycka till med dagens övningar!

Fredag 16-nov FM En paus från enformig kroppsställning ger dig möjlighet sätta axlarna och skulderbladen i en bättre position. 

Lycka till med dagens övningar!

EM Övningarna ger bäst resultat om de sker i rekommenderad dos. Följ de råd din sjukgymnast gett. Lycka till med 

dagens övningar!

Måndag 19-nov FM Axelleden stabiliseras av små muskler som kräver regelbunden träning. Dina övningar påverkar dessa muskler. 

Lycka till med dagens övningar!

EM Ta kontroll över din axel. Lycka till med dagens övningar!

Tisdag 20-nov FM Axelkontroll ger smärtkontroll. Lycka till med dagens övningar!

EM Stark skulderbladsmuskulatur ger en axel som orkar hela dagen. Lycka till med dagens övningar!



Onsdag 21-nov FM Det är viktigt att ta många små pauser under en dag för att undvika enformiga positioner. Lycka till med dagens 

övningar!

EM Var inte rädd för att använda din axel i vardagen. Du känner själv när kraven blir för höga. Lycka till med dagens

övningar!

Torsdag 22-nov FM Tänk på den goda hållning som du har i övningarna och behåll den resten av dagen. Lycka till med dagens övningar!

EM Ha kontroll över skulderbladet i alla övningar. Lycka till med dagens övningar!

Fredag 23-nov FM Din kropp är värd att må bra! Lycka till med dagens övningar!

EM Vad kan du göra idag som du inte kunde göra i början av din rehabilitering? Lycka till med dagens övningar!



MANUAL TILL RECEPTIONSPERSONAL                                                                     Bilaga 11. 

 

1. De patienter som är inbokade den 15-16 oktober för att eventuellt ingå i ”Axelstudien”: 

 Får vid anmälan i receptionen vår speciella autoanamnes istället för HFC:s vanliga 

autoanamnes.  

 Denna finns under flik 1 i denna pärm.  

 

2. De patienter som Ragnar bedömer kan ingå i studien:  

 Kommer upp till receptionen efter sitt första besök hos Ragnar. 

 Patienterna lämnar till er sin ifyllda autoanamnes samt ett PSFS-formulär. PSFS är att 

formulär om målformulering som de fyllt i tillsammans med Ragnar.  

 Sätt autoanamnes och PSFS bakom första lediga flik i denna pärm. (Flik 5 och framåt) 

 Markera flikens nummer på de två enkäterna. 

 Fyll i patientens namn i pärmens register vid taget nummer.  

 Fyll i patientens kön och födelseår i listan under flik 2 i denna pärm. 

 Ge patienten informationsbrevet som sitter bakom fliken. Alla ojämna flikar har 

informationsbrev till studiegruppen (S). Alla jämna flikar har informationsbrev till 

kontrollgruppen (K). Det är därför viktigt att ni skriver in patienterna löpande i registret så att 

varannan person hamnar i studiegruppen och varannan hamnar i kontrollgruppen.  

 Längst bak i informationsbrevet finns en svarstalong. Be patienten fylla i denna och sätt den 

sedan bakom flik 3. Resten av informationsbrevet kan patienten behålla.  

 

3. De patienter som ingår i studiegruppen (S), dvs. har ojämna nummer: 

 Ska få sms utskickade av er som en del i deras behandling.  

 Sms:en skickas ut två gånger om dagen, måndag – fredag. Ett skickas ut på förmiddagen och 

ett skickas ut på eftermiddagen. Inga exakta tider krävs.  

 Första sms:et skickas förmiddag onsdag den 17 oktober. Sista sms:et skickas då studien slutar 

under v.47.  

 Sms:en skickas via HFC:s datorsystem. Fråga Ragnar för mer info.  

 Texten till sms:en finner ni bakom flik 4.  

 Bocka av i listan när du skickat ut ett sms för att undvika dubbla utskick. 

Fortsättning…  



 

 Ragnar vet inte vilka av patienterna som får sms. I informationsbrevet hänvisas därför frågor 

om sms:en till er. Dyker det upp frågor som ni inte kan besvara, fråga Ragnar utan att avslöja 

vem av patienterna som undrar. Ni kan även ringa eller mejla oss, se kontaktuppgifter nedan. 

 

4. Efter patientbesök nr 2-5 (vecka 43-47): 

 Patienten kommer upp till receptionen efter behandling hos Ragnar för att få hjälp med att 

fylla i enkäter.  

 Fråga om patientens namn och slå upp personens nummer i pärmen. 

 Ta fram veckoenkäten, PSFS-enkäten samt en VAS-skala.  

 Visa inte tidigare ifyllda svar för patienten. 

 För ifyllnad av PSFS: Följ de instruktioner som finns skrivet på enkäten under rubriken ”vid 

uppföljningar”. Ställ de frågor som står i rutan och fyll sedan i patientens uppskattade siffra. 

Skattningsskala finns längst ner på enkäten vid behov.  

 För ifyllnad av veckoenkät: Ställ frågorna och fyll därefter i svaren. Vid första frågan används 

en VAS-skala. Ge den till patienten som själv skattar sin smärta, 0 = ”ingen smärta”, 100 = 

”värsta tänkbara smärta”.  

 Försök att vara diskret när du frågar de olika punkterna för att visa patienten hänsyn. 

 Sätt tillbaka båda papperna bakom rätt flik. 

 

 

5. Efter patientbesök nr 6 (vecka 47), sista besöket: 

 Patienten kommer upp till receptionen efter behandling hos Ragnar för att få hjälp med att 

fylla i enkäter. 

 Ge patienten slutenkäten som sitter bakom patientens flik i denna pärm. Kontrollgrupp och 

studiegrupp får olika slutenkäter så det är viktigt att de får enkäten bakom sitt nummer. 

 Fyll i PSFS som tidigare.  

 Sätt tillbaka enkäterna bakom rätt flik.  

 Sms upphör att skickas när patienten fyllt i slutenkäten.  

 

 

 

Fortsättning … 



6. När Ragnar har meddelat att studien är klar (slutet av vecka 47): 

 På grund av patientsäkerhet får vi inte ta del av patienternas personuppgifter förutom deras 

kön, ålder och nummer i studien.  

 Kontrollera en extra gång att patientens nummer finns med på autoanamnes, veckoenkät, 

PSFS samt slutenkät. 

 Kontrollera att alla patienters kön och ålder i är ifyllda på listan bakom flik 2. 

 Ta bort registret där alla patienters namn står men behåll alla flikar i pärmen.  

 Klipp bort personuppgifterna från autoanamnes och slutenkät. OBS behåll smärtteckningen. 

Personuppgifterna strimlas. 

 Lämna alla svarstalonger till Ragnar 

 Posta pärmen till oss så snart som möjligt till adressen nedan: 

 

Malin Elmqvist 

Docentvägen 28 

977 52 Luleå 

 

7. Tack för hjälpen, ni är guld värda! 

 

Dyker det upp frågor eller funderingar är det bara att av sig.  

Kram, Malin & Kajsa 

 

Malin Elmqvist 

m_elmqvist@hotmail.com 

070-910 90 94 

 

Kajsa Magnusson 

kajmag-9@student.ltu.se 

070-444 18 09 

 



MANUAL TILL RAGNAR 

 

1. Innan patienten kommer till dig har han/hon fått vår speciella autoanamnes från receptionen.  

 

2. Bedömer du att patienten kan vara med i studien, gör följande: 

 Fyll i PSFS. 

 Ge hemövningar i pappersform om du anser det lämpligt, använd förslaget som vi skickat med 

om du vill. 

 Be patienten att gå till receptionen för ytterligare information om studien samt för att lämna 

autoanamnesen och PSFS. I receptionen kommer patienten att få ett informationsbrev med 

svarstalong om medgivande för deltagande. 

 Informera om att efter varje besök hos dig ska patienten gå till receptionen för att skatta ett 

kort veckoformulär. 

 

3. Efter varje behandling: 

 Påminn patienten att fylla i veckoenkät samt PSFS i receptionen 

 

4. Efter sista behandlingen: 

 Påminn patienten att de ska fylla i en slutenkät.  

 OK att prata med patienterna om sms:en. 

 Meddela receptionen om att du haft din sista behandling så att de kan skicka upp allt material 

till oss. Påminn om att de ska göra det så snart som möjligt.  

 Receptionspersonalen tar bort alla personuppgifter i pärmen samt svarstalongen innan de 

skickar upp materialet till oss. Personuppgifterna strimlas och svarstalongerna ges till dig. Vi 

antar att de kan vara bra att spara till dess att c-uppsatsen är godkänd.  

 

5. Kör hårt! /K & M 

 


