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Abstrakt 
Bakgrund: Styrkelyft är en växande sport nationellt och internationellt. 72 % av svenska 
styrkelyftare har besvär/skador, där höft och ländrygg är de vanligaste besvärsområdena. Man 
vet dock inte vilken typ av smärta och funktionsnedsättning styrkelyftarna har. Forskare inom 
området idrottsskador har efterfrågat sätt att kliniskt diagnostisera och beskriva skador för att 
därefter kunna skapa preventiva åtgärder. Syfte: Syftet med denna studie var att utveckla ett 
protokoll för undersökning och bedömning avseende smärta och funktion hos styrkelyftare 
med besvär från höft och ländrygg samt utvärdera dess kliniska användbarhet. Protokollet ska 
sedan kunna användas i framtida studier för att fastställa skadornas karaktär hos styrkelyftare. 
Metod: Ett protokoll för undersökning av höft och ländrygg framställdes via en arbetsgrupp 
som granskat litteratur inom området fysioterapi, ortopedisk manuell terapi (OMT) och 
rörelsekontroll. Vid test av användbarhet undersöktes åtta styrkelyftare, varav fyra lyftare 
undersöktes av två oberoende OMT-fysioterapeuter. Resultat: Undersökningsprotokollets 
användbarhet ansågs vara god då undersökning och bedömning kunde genomföras på ca en 
timme och fysioterapeuterna kunde låta det ligga till grund för deras funktionsdiagnos. Slut-
bedömningarna stämde väl överens. Analys av marklyft och knäböj var vägledande för be-
dömningarna. Fysioterapeuterna ansåg att protokollet borde kompletteras med fler moment 
såsom rörelsekontrolltester och provbehandling. Konklusion: Med protokollet bör det vara 
möjligt att fastställa skadornas karaktär hos styrkelyftare. Innan större studier utförs bör det 
dock testas på ett större antal försökspersoner för att utvärdera huruvida protokollet bör revi-
deras/kompletteras ytterligare avseende innehållet. 

Sökord: Funktionsdiagnos, styrkelyft, undersökningsprotokoll 
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Abstract 
Background: Powerlifting is a growing sport all over the world. About 72% of Swedish 
powerlifters have injuries, mostly in the lumbar and hip areas. There is a lack of further cate-
gorization of injuries in relation to which specific physical problems the powerlifters have. 
Researchers in sports medicine are looking for ways to clinically diagnose injuries in order to 
develop preventative measures. Aim: Develop a protocol for examination and assessment of 
pain and function in powerlifters with hip and lumbar injuries, and evaluate its applicability. 
The protocol could then be used in future studies to determine the characteristics of injuries. 
Method: An examination protocol was created by a group of physiotherapists after reviewing 
literature in physiotherapy, orthopedic manual therapy (OMT) and motor control. Applicabil-
ity was evaluated through examination of eight powerlifters. Four powerlifters were examined 
twice by two independent OMT-physiotherapists. Results: The clinical applicability for the 
examination protocol was good. Examination took about an hour, and the protocol allowed 
the physiotherapists to describe a diagnosis with good agreement between physiotherapists. 
Analysis of the deadlift/squat were thought crucial for the assessment of the powerlifters’ 
present injuries and it was suggested more lumbopelvic motor control tests and trial treatment 
was added. Conclusion: The protocol was shown feasible to describe the character of pain 
and injuries in powerlifters. However, before use in larger studies, it is recommended that the 
protocol is further tested on a larger number of subjects to evaluate whether the content of the 
protocol should be expanded. 

Keywords: Examination protocol, movement system diagnosis, powerlifting 
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Styrkelyft är en idrott inom Riksidrottsförbundet. Den växer nationellt och internationellt 

både på amatör- och tävlingsnivå. Idrotten går ut på att lyfta så tung vikt som möjligt i mo-

menten knäböj, marklyft och bänkpress (Siewe et al., 2011; http://www.powerlifting-

ipf.com/). Vikten som lyfts på tävling och träning är i högsta grad beroende av styrkan som 

lyftaren besitter. Styrkan i sig kan bero på olika faktorer som bland annat lyftarens erfarenhet, 

teknik, ålder, kön och kroppsvikt (Keogh, Hume & Pearson, 2006; Siewe et al., 2011). 

Granskning av resultaten på International Powerlifting Federation (http://www.powerlifting-

ipf.com/) visar att vikten som lyfts kan uppgå från två till fyra gånger den egna kroppsvikten. 

 

I idrotten ingår marklyft (figur 1), knäböj (figur 2) och bänkpress (figur 3). Vad gäller 

marklyft finns det smala marklyft och sumo. Sumo där man står bredare med benen och 

stången greppas mellan benen. Dessa övningar ställer stora krav på teknisk förmåga och 

rörelsekontroll. Vid sumomarklyft ställs höga krav på lyftarens förmåga att utåtrotera och 

abducera i höfterna (Hales, 2010) och vid båda formerna ställs även krav på att lyftaren har 

god rörelseförmåga i fotled, knäled. Vid knäböj förekommer också variationer i lyftstilarna. 

Där är det främst stångplaceringen som skiljer: den kan vara hög (stång i höjd med spinos 

cervikalkota 7) och innebär då för de flesta utövarna en mer upprätt ställning av överkroppen 

eller låg (stång i höjd med spina scapulae). Vid låg stångplacering ställs högre krav på 

flexionsförmåga i höften (Fry, Aro, Bauer & Kraemer, 1993). Något som anses vara viktigt 

vid både marklyft och knäböj är att ländryggen ska bibehålla sin neutralposition genom hela 

momentet. Med neutralposition i ländryggens avses bibehållandet av individens “normala” 

kurvatur/svank (Schoenfeld, 2010). Förutom individens rörlighet och förmåga att kontrollera 

rörelser kan även individens kroppsmått och relativa muskelstyrka påverka tekniskt utförande. 

Ett exempel där kroppsmått påverkar är när individer med en lång överkropp i förhållande till 

lårben knäböjer mer upprätt än individer med omvända förhållanden (Hales, 2010). Vad gäller 

muskelstyrka är det i både marklyft och knäböj sträckarmusklerna (extensorerna) som går 

över höft och knäled som är de stora kraftutvecklarna för att driva på rörelsen samtidigt som 

bålen och ryggens muskulatur jobbar isometriskt för att kontrollera ryggens rörelser (Hales, 

2010; Schoenfeld, 2010). Här krävs en god förmåga av bålens muskler att samarbeta för att 

stabilisera ländryggen och bland annat bibehålla neutralpositionen (Cholewicki, Juluru, & 

McGill, 1999; Hales, 2010; Schoenfeld, 2010). Ibland används så kallat lyftarbälte runt 

midjan för att öka stabiliseringen av ländryggen ytterligare (Miyamoto, Iinuma, Maeda, Wada 

& Shimizu, 1999). Den tredje grenen är bänkpress där individen ligger på rygg på en bänk, 

greppar en stång, sänker stången till bröstet/buken och pressar upp den igen 

http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.powerlifting-ipf.com/


7 
 

Figur 1. Smalt marklyft. Figur 2. Knäböj med låg 
stångplacering. 

Figur 3. Bänkpress. 

(http://www.powerlifting-ipf.com/). Detta moment ställer stora krav på axelledens och 

skulderbladets rörelseförmåga (Wilk, Macrina & Reinold, 2006). 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Styrkelyftare har ofta kroppsliga besvär. En nyligen utförd enkätstudie (Strömbäck, 2015) har 

visat att upp emot 72 % av aktiva styrkelyftare i Sverige har kroppsliga besvär/skador som de 

sätter i samband med utövandet och vilket påverkar deras prestation negativt. De vanligaste 

områden som lyftarna upplever besvär/skador från är ländrygg och höft följt av knä och 

skuldra (Keogh, Hume & Pearson, 2006; Raske & Norlin, 2002; Siewe et al., 2011). Ett fåtal 

studier har undersökt skillnaden mellan män och kvinnor avseende skadeprevalens och inci-

dens hos styrkelyftare. Dessa studier har varit enkätstudier och endast inkluderat ett fåtal 

kvinnor (Keogh, Hume & Pearson, 2006; Siewe et al., 2011). Då tidigare undersökning endast 

utgjorts av enkätundersökning (Keogh, et al., 2006; Raske et al., 2002; Siewe et al., 2011; 

Brown & Kimball, 1983), finns inga studier som beskrivit skadorna/besvärens karaktär, vilket 

krävs i ett skadepreventivt arbete (Mechelen, Hlobil & Kemper, 1992). Van Mechelens 

“sequence of prevention” är en modell utarbetad för att via strukturerat arbete försöka före-

bygga skador. Steg ett är att fastställa i vilken omfattning skador förekommer. Steg två att 

fastställa skadornas karaktär och steg tre är att genomföra förebyggande åtgärder. Steg fyra 

står för utvärdering genom att upprepa steg ett (Mechelen et al., 1992). Då forskning inom 

styrkelyft fastställt omfattning (Keogh et al., 2006; Raske et al., 2002; Siewe et al., 2011), 

men inte karaktär bör detta göras innan man kan genomföra förebyggande åtgärder inom 

idrotten. 

 

http://www.powerlifting-ipf.com/
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Det finns idag ingen konsensus om hur skadornas karaktär ska definieras. Definition på skada 

styrs ofta av de olika studiernas syften och är framför allt relaterad till hur registreringen av 

skadorna sker, exempelvis via självrapportering eller via klinisk undersökning. Den mest 

förekommande definitionen har varit “frånvaro från träning/tävling på grund av musku-

loskeletala besvär”. Detta är dock inte en heltäckande beskrivning då idrottare ofta  

fortsätter att träna och tävla trots sina skador (Timpka et al., 2014). Chalmers (2002) definie-

rar idrottsskada som “oavsiktlig eller avsiktlig skada på kroppen till följd av deltagande i nå-

gon aktivitet eller sport som kräver fysisk ansträngning”. En annan definition är “fysiska eller 

psykologiska besvär som en idrottare upplever vid utförandet av sin idrott, oberoende till om 

det krävts medicinsk vård eller skapat frånvaro från träning eller tävling” (Timpka et al., 

2014). Skadorna kan också delas in i om de uppkommit plötsligt/akut vid ett specifikt tillfälle 

eller om de kommit successivt (Timpka et al., 2014). Den nyligen utförda studien bland 

svenska styrkelyftare använde sig av definitionen “smärta eller förlust av kroppsfunktion som 

begränsade den aktive i sin träning/tävling” (Strömbäck, 2015). Ingen av dessa definitioner 

ger dock information som kan användas vid framtagande av interventioner eftersom de inte 

säger något om orsak till besvären. Forskare inom området idrottsskador har därför efterfrågat 

relevanta sätt att kliniskt diagnostisera och beskriva skador. Detta för att systematiskt kunna 

överföra den befintliga kunskap om skador som de har i ett epidemiologiskt perspektiv till ett 

kliniskt sammanhang, för att därefter kunna skapa preventiva åtgärder/program (Jacobsson, 

Timpka, Kowalski, Nilsson, Ekberg & Renström, 2011). 

 

Fysioterapeuters undersökningar syftar till att beskriva besvären utifrån individens kroppsliga 

rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapeuternas klientarbete bedrivs utifrån ett kliniskt re-

sonerande och en beslutsprocess som benämns för fysioterapiprocessen. Flertalet olika mo-

deller, klassifikationssystem, beskriver och visar på hur denna process sker praktiskt. Fysiote-

rapeuterna (http://www.fysioterapeuterna.se/) skriver att grunden handlar det om “ett etiskt 

och kritiskt resonerande som underlag för utförande av undersökning och fastställande av 

fysioterapi- eller funktionsdiagnos, prognos, målsättning och planering av interventioner, 

genomförande av interventioner och utvärdering av resultat”. En fysioterapeutisk funktions-

diagnos, ur en neuromuskuloskeletal synvinkel, kan definieras som en rörelsedysfunktion som 

tydligt kan kopplas till patientens anamnes och “signs and symptoms” (Refshauge & Gass, 

2004). Vidare finns olika fördjupnings- och specialistområden, däribland specialistområdet 

ortopedisk manuell terapi (OMT) som vid undersökningen utgår från ett kliniskt resonemang 

http://www.fysioterapeuterna.se/
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och som kombinerar rörelse- och hållningsanalyser under vardagliga och idrottsaktiviteter 

med specifika manuella undersökningstekniker (http://www.fysioterapeuterna.se/). 

  
När man beskriver skadornas karaktär är en viktig del att beskriva själva smärtans karaktär 

(smärtmekanismer) eftersom det kan ge information om vilka neurofysiologiska mekanismer 

som ligger bakom smärtan (Smart, Blake, Staines & Doody, 2011).  Under senare år har det 

skett en betydande teoriutveckling bakom bedömning av olika smärttillstånd. De centrala 

riktlinjerna som är samstämmiga världen över är att individer ska undersökas utifrån “dia-

gnostisk triage” (Pillastrini et al., 2012). Triageras utifrån 1) allvarlig patologi, 2) smärt-

symptom med nervpåverkan eller 3) ospecifik smärta (Koes et al., 2010). Vid grupp 2 och 3 

bör det klassificeras om det är akut, sub-akut eller ett kroniskt tillstånd och vilken typ av 

smärtmekanism som dominerar. Smärtmekanism i form av antingen perifer neurogen-, central 

neurogen- eller nociceptiv smärtmekanism (Smart et al., 2011) alternativt om psykosociala 

mekanismer i form av felaktig kunskap och icke gynnsamma coopingstrategier (O´sullivan, 

2005; Smart et al., 2011). Vid nervpåverkan bör det fastställas om vävnaden är känslig för 

mekanisk belastning eller om konduktiviteten förefaller vara påverkad (Smart et al., 2011; 

Shacklock, 2011). Nästa steg bör innefatta subgruppering för att klargöra om det är ett till-

stånd som stimulerar till läkning/skyddar vävnad (adaptivt) eller ett tillstånd som i sig vid-

makthåller besvären, exempelvis felaktigt rörelsemönster (mal-adaptivt) (O´sullivan, 2005). 

Fortsättningsvis finns olika typer av system för att undersöka, subklassificera och ställa dia-

gnos utifrån rörelse och på så sätt underlätta eventuell behandling (O’sullivan, 2005).  

 

Vid en fysioterapeutisk bedömning är förutom smärtans karaktär (smärtmekanismen) indivi-

dens rörelseförmåga och hur rörelserna sker av stor betydelse för funktionsdiagnosen. Bedöm-

ning och diagnostisering utifrån ett rörelseperspektiv anses bli mer specifik än en patoanato-

misk diagnos eftersom en patoanatomisk diagnos har ett betydligt diffusare och bredare spekt-

rum (Ludewig, Lawrence & Braman, 2013). Ett exempel på detta är diagnosen ”im-

pingementsyndrom i axeln” som kan bero på allt från nedsatt uppåtrotation av scapulae 

(Comerford & Mottram, 2012) eller ökad anterior glidning av caput humeri till rent struktu-

rella förändringar som benpålagringar, förkalkningar etcetera (Sahrmann, 2002). Diagnossätt-

ning som baseras på karakterisering utifrån rörelse blir därmed mer relevant för en fysiotera-

peut som bedömer besvär främst utifrån smärta och funktion och inte enbart pato-anatomiska 

fynd eftersom den ger en vägledning till behandlingen (av rörelsedysfunktionen). Sekundärt 

http://www.fysioterapeuterna.se/


10 
 

kan eller bör även en patoanatomisk diagnos inkluderas eftersom det kan ge mer information 

om eventuella vävnads- och läkningsmekanismer (Ludewig et al., 2013).  

 

I litteraturen beskrivs flera olika sätt att undersöka hur rörelse- och muskelrekryteringsmöns-

ter kan undersökas för att fysioterapeuten ska kunna fastställa rörelsedysfunktioner och reso-

nera sig fram till vad behandlingen bör inriktas på (Karayannis, Jull & Hodges, 2012). Två av 

dessa sätt att klassificera funktionsdiagnos utifrån ett rörelseperspektiv är Movement System 

Impairment (MSI) och O’sullivan Classification System (OCS) vilka har en högre reliabilitet 

än patoanatomiska klassifikationssystem (Karayannis et al., 2012). MSI och OCS är också de 

som har bäst samstämmighet inbördes (Karayannis, Jull & Hodges, 2015). Gällande validite-

ten av att bedöma patienters besvär utifrån ett rörelseperspektiv har det visats att förändrad 

rörlighet och förändrat rörelsemönster är mer vanligt förekommande hos patienter som har 

haft eller har besvär med smärta än hos besvärsfria individer (O’Sullivan & Dankaerts, 2009; 

Laird, Gilbert, Kent, & Keating, 2014; Luomajoki, Kool, de Bruin & Airaksinen, 2008). 

 

Trots att antalet utövare stadigt växer så är styrkelyft ett relativt outforskat område (Siewe et 

al., 2011). Att styrkelyftare har kroppsliga besvär som påverkar deras idrottsutövande är klar-

lagt, men trots detta har deras besvär inte karakteriserats tidigare. För att detta ska kunna gör-

as på ett enhetligt sätt krävs att fysioterapeuterna enas om ett gemensamt undersöknings-pro-

tokoll. Tidigare kliniska diagnoser av idrottsskador har ofta varit av patoanatomisk karaktär 

vilket beror på att det ofta är traumatiska/akuta skador som studerats. Ett undersökningsproto-

koll bör dock kunna användas för att beskriva och diagnostisera icke-traumatiska ska-

dor/besvär på ett kliniskt relevant sätt (Jacobsson, Timpka, Kowalski, Nilsson, Ekberg & 

Renström, 2011). Detta bör inbegripa bedömning av bakomliggande orsak till besvär samt 

klassifikation av besvär genom en rörelse- och funktionsdiagnos (Bahr & Krosshaug, 2005). 

En klinisk funktionsdiagnos som utgår från rörelse skulle kunna göra det lättare att i framtiden 

behandla och skapa preventiva åtgärder/program. 
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Syfte 
Syftet med denna genomförbarhetsstudie att utveckla ett protokoll för undersökning och be-

dömning avseende smärta och funktion hos styrkelyftare med besvär från ländrygg och höft 

samt utvärdera dess kliniska användbarhet. Tanken är att protokollet ska kunna användas i 

framtida studier för att fastställa skadornas karaktär hos styrkelyftare. Denna studie är en del 

av en större studie vid Umeå universitet kring styrkelyftare. 

 

För att utvärdera användbarheten fokuserar vi på följande frågeställningar: 

1) Hur lång tid tar det att utföra en undersökning och bedömning enligt protokollet? 

2) Hur överensstämmer de två fysioterapeuternas bedömningar vad gäller (a) de i undersök-

ningsprotokollet ingående undersökningsmomenten och (b) slutbedömningen? 

3) Saknas något i undersökningsmanualen? 

4) Finns det något i undersökningsprotokollet som är onödigt? 

5) Går det att mata in resultaten från undersökningsprotokollet i SPSS? 

6) I protokollet ingår bedömning av rörelsemönster under de två styrkelyftsmomenten, knäböj 

och marklyft. Påverkas självrapporterade symtom vid korrigering av utförandet under dessa 

moment?  
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Metod 

Design 
Innan större studier utförs, exempelvis gällande hypoteser om behandling och/eller diagnostik 

(instrument/protokoll) så är det fördelaktigt om det innan dess har utförts en ”feasibi-

lity”(genomförbarhet) studie. En genomförbarhetsstudie avser exempelvis ge information om 

ett behandlings- eller testverktygs användbarhet utifrån olika aspekter som; urvalsprocess, 

användarvänlighet av ett protokoll, klinisk relevans eller vilken effekt ett testprotokoll har på 

deltagarna etcetera. (Bowen, DJ., et al., 2009). Vanliga mått inom feasibility är bland annat 

reliabilitet och validitet (Miller, Duncan, Brown, Sparks & Claud, 2003). Denna studie har 

utvecklat ett protokoll för bedömning av höft- och ländryggsbesvär hos styrkelyftare och 

utvärderat dess kliniska användbarhet (se figur 4 för flödesschema över proceduren). 

  

 
Figur 4. Flödesschema över proceduren från framställning av protokoll till test av genomförbarhet. 

 
Procedur 
Vid framtagandet av undersökningsprotokollet tillsattes en arbetsgrupp (n=3: PO, UA, LB). I 

gruppen ingick fysioterapeuter med utbildning inom ortopedisk manuell terapi 

(http://www.fysioterapeuterna.se/; http://www.ifompt.org/) och rörelsekontroll (Comerford et 

al., 2012; Sahrmann, 2001). En av de deltagande fysioterapeuterna är även styrkelyftare på 

elitnivå. Litteratur inom området OMT (Kaltenborn, 2011) och undersökningsmetodik 

(Comerford et al., 2012; Kaltenborn, 2011; Petty, 2011; Sahrmann, 2001) har granskats och 

Arbetsgrupp tillsattes (n=3) Litteratur granskades Undersökningsprotokoll 
framställdes 

Feedback på protokoll från 
OMT-fysioterapeuter (n=2) 

Protokollet 
reviderades/kompletterades 

Test av protokollets 
genomförbarhet genom 

undersökning av 8 
styrkelyftare, varav 4 stycken 
undersöktes av 2 oberoende 

fysioterapeuter 

Sammanställnig av resultat och 
analys av data 

http://www.fysioterapeuterna.se/
http://www.ifompt.org/
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diskuterats. Kursplaner, studieplaner på fysioterapeututbildningar i Sverige har också stude-

rats av en av gruppmedlemmarna (UA) och tillsammans med vad som sedvanligt används i 

klinisk praktik har val av bedömningsparametar gjorts (bilaga 2). Det har tidigare beskrivits 

att en fysioterapeutisk bedömning bör innehålla delar som beskriver patienternas besvär uti-

från rörelse- och funktionsdiagnos och om möjligt bakomliggande smärt- och vävnadsmek-

anismer (Ludewig et al., 2013). Eftersom parametrarna skulle ligga till grund för ett kliniskt 

resonemang ur ett rörelse-, smärt- och vävnadsperspektiv, ingår frågor om tecken på bakom-

liggande smärtmekanismer, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuromusku-

loskeletala systemet (Petty, 2011). När bedömningsprotokollet var klart granskades det av en 

extern grupp (n=2) med utbildning inom OMT (http://www.ifompt.org/). De ombads ge syn-

punkter på om protokollet skulle kunna användas för bedömning av smärt- och vävnadsmek-

anismer samt formulering av fysioterapeutisk funktionsdiagnos. Den feedback (se tabell 1) 

som gavs har kompletterat bedömnings-protokollet. Vid framställande av protokollet har hän-

syn tagits till att det skulle vara möjligt att mata in varje items resultat i spss/statistikprogram 

och helst undvika att behöva gruppera variablerna eftersom gruppering blir mer generell än 

specifik (Altman & Royston, 2006). Det slutliga protokollet (bilaga 2) användes vid under-

sökning av åtta styrkelyftare, varav fyra undersöktes av två oberoende fysioterapeuter. 
 
Tabell 1. Figur innehållande feedback på protokollet i form av fritextkommentarer. 

Feedback från fysioterapeut med OMT-utbildning 
● “Undersökningen bör vara generell och bred, ej för specifik (med olika tester) i fösta steget då 

det inte går att veta vilka tester/undersökningar som är relevanta att utföra på styrkelyftare”. 

● “Segmentell smärtprovokation i rygg bör kompletteras formuläret, springingtest?”. 

● “Att skilja mellan styvhet kontra strukturell stramhet i en muskel kan vara svårt. Finns inga 

klara riktlinjer kring detta”. 

● “Var restriktiv med specifika rörelsekontrolltester i början då det är svårt att säga vad som är 

relevant för styrkelyftare”. 

 

 

Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att tester är reliabla och valida och där författaren funnit information om de in-

gående parametrarnas reliabilitet och validitet så har detta angivits. Reliabilitet handlar om 

hur tillförlitligt mätningen/testet är, exempelvis ska resultatet vara detsamma vid upprepade 

mätningar (intrabedömar-reliabilitet) och även vara detsamma oberoende av vem som utför 

det (interbedömar-reliabilitet). Andra reliabilitetsaspekter är instrument/procedurreliabilitet 

http://www.ifompt.org/
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och intraindividuell-reliabilitet. Reliabilitet mäts vanligen genom så kallad korrelationskoeffi-

cient (Carter et al., 2011).  

 

Validitet handlar om relevansen i testet/mätningen, d.v.s. om testet avser mäta det som ska 

mätas. Validitet grupperas vanligen in i olika kategorier: begreppsvaliditet(construct validity), 

innehållsvaliditet (content validity) och kriterievaliditet (samtidig validitet, prediktiv validi-

tet). Begreppsvaliditet handlar om relevanta underliggande begrepp, ex att undersöka om 

gånghastighet korrelerar med benstyrka? Eller om gånghastighet korrelerar med ADL osv. 

(Carter, Lubinsky & Domholdt,  2011). Innehållsvaliditet har att göra med att jämföra med 

någon form av expertkunskap inom området, fångar begreppet angulär rörlighet just definit-

ionen av rörlighet i en led? Kriterievaliditet handlar om hur väl en variabel systematiskt kor-

relerar med mätning av en annan variabel. Så kallad samtidig validitet utgår från någon form 

av golden standard, ex jämföra en “ny” röntgenmetod med datortomografi (golden standard) 

för att upptäcka en form av fotledsfrakturer. En annan form av kriterievaliditet är prediktiv 

validitet som ska förutsäga risken att råka ut får något. Förutsäger exempelvis antalet poäng i 

ett test av balans om personen kommer råka ut för fallolycka i framtiden? Vanliga mått på 

validitet i kvantitativ forskning är korrelation, sensitivitet, specificitet, prediktiva värden och 

likehood ratio (Carter et al., 2011). Konfidensintervall (CI) kan beräknas på kvoterna. En hög 

reliabilitet ger inte automatiskt hög validitet, hög validitet förutsätter däremot hög reliabilitet 

(Carter et al., 2011).  

 

Undersökningsprotokollets ingående delar 

Undersökningsprotokollet presenteras i bilaga 2. Då syftet med protokollet var att det skulle 

kunna ligga till grund för fysioterapeuters kliniska resonemang, skulle fysioterapeuten som 

testade det kunna komma fram till en slutlig bedömning av smärt- och vävnadsmekanismer 

samt formulering av fysioterapeutisk funktionsdiagnos. Därför innehöll undersökningen de-

larna (1) utförlig anamnestagning och (2) en fysisk undersökning som både innehåller provo-

kations- och avlastningstester och specifikt riktade rörlighets- och funktionstester (Petty, 

2011). Det har beskrivits att dessa delar är nödvändiga för att undersökningen utifrån ett kli-

niskt resonemang ska kunna leda fram till en bedömning av funktionstillstånd (Jones, 1992; 

Petty, 2011). Det finns många tester som kan/bör ingå i fysiska undersökningen. Oftast styr 

fynd i anamnesen val av tester, men eftersom inga tidigare studier finns kring styrkelyftare 

och skador gick det inte att i förväg kunna säkerställa vilka tester som borde ingå.  
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Anamnes 
En fysioterapeutisk undersökning börjar alltid med en anamnes som har till syfte försöka 

identifiera och kartlägga möjliga orsaker/källor till patientens symptom, patientens upplevel-

ser kring symptomen och eventuell psykosociala faktorers närvaro och inverkan. Det finns 

ingen tydlig stoppunkt för anamnesen utan det är något som oftast fortgår genom hela under-

sökningsprocessen (Petty, 2011).  

 

För bedömning av smärta användes bland annat VAS (Visual analogue scale) som anses ha en 

god test-retest reliabilitet med intra-class correlationscoefficient (ICC) från 0.97-0.99. Vid en 

studie på patienter med ländryggssmärta visade det sig att skattning av VAS dagligen under 

sju dagar, där ett medelvärde sedan räknats ut, korrelerar väl med skattning som endast skett 

vid ett tillfälle för sju dagar bakåt in tiden. ICC 0.82 ( Bolton, 1999). Downie et al (1978) vi-

sade på god begreppsvaliditet med en korrelation på 0.71-0.78 (CI 95 %) mellan VAS och en 

femgradig beskrivande smärtskala samt 0.62-0.91(CI 95%) mellan VAS och numeric rating 

scale (NRS).  Vidare fick individerna även ange typ av smärta, det vill säga smärtkaraktär. 

Ferraz et al., (1990) fann en test-retest reliabilitet på r=0.95 hos outbildade och r=0.96 hos ut-

bildade när det gäller skattning av smärtkaraktär. Begreppsvaliditet för skattning av 

smärtkaraktär har beräknats till en korrelation mellan 0.21-0.52 hos patienter med akut 

ländryggssmärta (Dworkin et al., 2015).  

 

“Patient-Specifik Functional Scale” (PSFS) inkluderades för att ringa in besvär utifrån ett 

funktionellt perspektiv/rörelse och kan sedemera också användas som utvärderingsinstrument 

från baseline och till uppföljande besök. Bland patienter med ländryggssmärta fann Stratford 

et al (1995) en korrelationskoefficient på 0.67 när PSFS jämfördes med Roland-Morris 

Disability Questionaire (RMQ) och en reliabilitet med ICC på 0.97. 

 

Öppna frågor användes för att lyftarna med egna ord skulle få beskriva sina besvär (se bilaga 

2). Vid samtal/intervjuer med öppna frågor är det viktigt att de ställs på ett sådant sätt att pati-

enten måste formulera sitt eget svar. Vidare kan uppmuntrandetekniker användas som att 

nicka instämmande eller att ställa följdfrågor som ”hur menar du nu, utveckla”. Motsatsen till 

öppna frågor är slutna frågor där svarsalternativ exempelvis kan vara ja eller nej (Takemura, 

Atsumi & Tsuda, 2007). 
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Fysisk undersökning 
I den fysiska undersökningen ingick inspektion med en bedömning av hållning och rörelse-

mönster. Den hållning som individen har återspeglar inte bara status på exempelvis muskler, 

leder och nerver utan även aspekter som kroppsuppfattning och emotionell status. Analyser 

bör ske formellt, d.v.s. när specifika test utförs och informellt, exempelvis när patienten tar av 

sig kläderna eller kommer gående till undersökningsrummet (Petty, 2011). Bedömning av 

rörelsemönster innefattar vanligtvis både bedömning under vardagliga-/idrottsaktiviteter, där 

flertalet leder och vävnader engageras, samt bedömning av enskilda leder och bör bedömas 

både aktivt och passivt (Petty, 2011). Vid undersökning av styrkelyftare bör även rörelse-

mönster under marklyft och knäböj ingå om besvären sitter i ländrygg/bäcken/höftregionen.  

 

Jämförelsen mellan aktiv och passiv rörlighet samt bedömning av slutsvikt kan ge indikation 

om aktiva- eller passiva strukturer ligger bakom individens minskade/ökade rörlighet. Denna 

bedömning är av stor betydelse för vidare testning och resonemang (Cyriax, 1982; 

Kaltenborn, 2011). Flertalet olika faktorer kan ligga bakom en förändrad rörlighet, som 

exempelvis restriktion/ökad eftergivlighet i vävnader, smärta, svag muskulatur/stark 

muskulatur, nervpåverkan (White & Sahrmann, 1994), coopingstrategier och psykosociala 

faktorer (O’sullivan, 2005; Linton, 2000) men även ålder, kön och sjukdom kan ha betydelse 

(Gerhardt, 1992).  

 

Hos styrkelyftare är det av största vikt att de bland annat har tillräcklig rörlighet (95° +/- 27° 

flexion) i höfter så att de kan bibehålla ländryggens neutralposition igenom hela rörelsebanan 

både för marklyft och knäböj (Thomeé, Augustsson, Wernbom, Augustsson, & Karlsson, 

2008; Hemmerich, Brown, Smith, Marthandam & Wyss, 2006). Vad gäller rörlighet i höft kan 

den vara minskad både pga. själva ledens utformning (Kapandji, 2011) samt styvhet i om-

kringliggande vävnader (Sahrmann, 2002). Detta undersöktes genom test av aktiv och passiv 

rörlighet, töjbarhet i muskler samt test av collums ante-/retorversionvinkel (Craig’s test). In-

terbedömar-reliabiliteten för att visuellt uppskatta höftrörligheten är låg med ICC på 0.12-

0.56 beroende på vilken riktning som testas (Chevillotte, Ali, Trousdale & Pagnano, 2009). 

För att bedöma höftledens ante/retroversion användes Craig’s test. Enligt Ruwe, Gage, 

Ozonoff & Deluca (1992) korrelerar Craig’s test väl med röntgenologiska tekniker, r= 0.93 

medan Souza & Powers (2009) fick en något lägre korrelation på 0.67-0.69. Vidare fann 

Souza & Powers (2009) i sin studie att intra-bedömarreliabiliteten var 0.88-0.90 (ICC) och 

inter-bedömarreliabilitet 0.83 (ICC) för bedömning av anteversion. Choi & Kang (2015) fann 
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liknande resultat för intra-bedömarreliabilitet men en inter-bedömarreliabilitet på endast 0.25 

(ICC). För bedömning av segmentell rörelse i rygg genom palpation fann Haneline et al., 

(2008) i sin review att både intra- och interbedömarreliabiliten är låg med korrelationskoeffi-

cient lägre än 0.4. Review inkluderade både palpation av rörelseutslag (kvantitet) och palpat-

ion av slutsvikt (kvalitet). Bedömning av rörelse som utgår från att provocera/avlasta symp-

tom har generellt högre interbedömar-reliabilitet med kappa/ICC > 0.70 (May, Littlewood & 

Bishop, 2006; Van Dillen et al. 1998). Liknande resultat kom Schneider et al., (2008) fram till 

i sin studie. I en review från 2003 kom Najm et al. fram till att sensitiviteten för att upptäcka 

nedsatt intersegmentell rörlighet via palpation är 0.510-0.636 och specifiteten 0.868-0.902 på 

mekaniska modeller av ryggrader. Positivt prediktivt värde är lägre än 50 % (42.3-46.2%) 

samtidigt som negativt prediktivt värde är högre än 80% (83-93.7%). För övrigt är det visat 

att förändrad rörlighet och förändrat rörelsemönster är mer vanligt förekommande hos pati-

enter som har haft eller har besvär med ländryggssmärta än hos besvärsfria individer 

(O’Sullivan et al., 2009; Laird et al., 2014; Luomajoki et al., 2008). 

 

I patientundersökningar ingår även tester av muskelstyrka och i kliniken undersöks denna ofta 

isometriskt (Petty, 2011). Schmid et al., (2009) fann i sin studie att ” manuell muskel test-

ning” (MMT) av muskelstyrka där skattning varit “minskad” eller “normal” har en interbe-

dömarreliabilitet med kappa=0.68.  Khambati, Shetty, Ghate & Capadia (2009) undersökte 

bland annat validitet för test av muskelstyrka och där användes test av nervens konduktivitet 

genom EMG som referensstandard. Sensitivitet för att upptäcka nedsatt muskelstyrka var i 

studien så låg som 0.04-0.05 och specifitet 0.90. Viktigt att påpeka att svaghet i en muskel 

kan bero på allt från att nerven är skadad och således nedsatt konduktivitet (Shacklock, 2011) 

till hypotrof muskulatur, smärta eller oförmåga att rent av veta hur muskeln ska aktiveras 

(Comerford & Mottram, 2012). 

 

En annan aspekt på muskelstyrka är patienternas individuella muskelrekryteringsmönster vid 

utförande av rörelser. Beroende på vilken typ av rörelse som sker och om det krävs stor eller 

liten muskelkraft så finns det förutfattade meningar och kunskap om hur och i vilken ordning 

muskler bör aktiveras och rekryteras (Sahrmann, 2002). Petty (2011) anser i en sammanfatt-

ning att förmågan att koordinera, kontrollera och aktivera muskler anses vara mer av vikt än 

ren och skär muskelstyrka. Hos styrkelyftare inom grenarna knäböj (Schoenfeld, 2010) och 

marklyft (Hales, 2010) bör bland annat såväl höftflexion som höftextension kunna utföras och 

samtidigt bibehålla sin neutralposition iländryggen (Hales, 2010; Schoenfeld, 2010; Thomee 
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et al., 2008). Comerford et al., (2012) beskriver det som att kunna disassociera rörelser i höf-

ten från rörelser i ländryggen. Finns även beskrivet i litteraturen om att höftextension primärt 

bör initieras och ske via musculus gluteus maximus och inte via hamstrings-muskulaturen, det 

kan dock vara avhängt i vilket läge av höftflexion och knäflexion som det sker (Kapandji, 

2011, Janda, 1991). Waiter’s bow är ett test som kan utvärdera förmågan att bibehålla länd-

ryggens neutralposition vid framåtfällning till 50-70° höftflexion. Rörelsen ska sedan vid 

återgång(extensionsfasen) till neutralläge ske via höftextension/bakåttippning av bäcken 

(Luomajoki, Kool, de Bruin & Airaksinen, 2007). Enligt Luomajoki et al., (2007) är intra-

bedömarreliabiliteten och inter-bedömarreliabiliteten för Waiter’s bow’s flexionsfas k=0.88 

respektive k=0.62. Inter-bedömarreliabiliteten för extensionfasen är k=0.48. Inga reliabilitets-

studier hittades avseende bedömning av rekryteringsordning av gluteus kontra hamstrings vid 

höftextension.  

 

Ett annat test på muskelfunktion är flexibilitet/töjbarhet. Vid test av musklers flexibilitet i 

nedre extremiteter så har man funnit en inter-bedömarreliabilitet och intra-bedömarreliabilitet 

med ICC från 0.68-0.92 respektive 0.61-0.97 (Atamaz et al., 2011). Kriterievalidtet (samtidig) 

för hamstrings har bland annat testas genom att jämföra korrelation mellan fyra olika test; 

“knee extension angle”, “straight leg raise”, “sacral angle” och “sit and reach”. Korrelat-

ionkoefficient r=0.45-0.65 (Davis et al.. 2008).  

 

Vid misstanke om nervpåverkan bör nervsystemet specifikt undersökas. En neurologisk 

undersökning syftar till att undersöka nervens konduktivitet (kraft, sensibilitet, reflexer) 

och/eller mekanosensitivitet (neurodynamiska tester) (Shacklock, 2011). Vi inkluderade tes-

terna “straight leg raise” (SLR) för test av mekanosensitivtet samt grov kraft, reflexer och 

ytlig sensibilitet för test av konduktivitet (Shacklock, 2011). Vad gäller reliabilitet för SLR så 

har flertalet studier visat på nästan perfekt inter-bedömarreliabilitet med kappavärde på 0.92-

0.95 (Smart et al, 2010; Van Dillen et al., 1998; Bertilson et al., 2006). Capra et al., 2011 un-

dersökte validiteten för SLR där magnetröntgen som referensstandard hos en grupp med disk-

bråck L4 och L5 och utstrålande smärta. Sensitivteten och specifiteten för SLR var 0.36 re-

spektive 0.74 och positivt- och negativt prediktivt värde 0.69 respektive 0.52. En del studier 

har försökt undersöka neurodynamiska testers validitet genom att jämföra med EMG men det 

blir direkt felaktigt eftersom EMG uteslutande undersöker nervens konduktivitet och inte sä-

ger något om den mekanosensitiva funktionen (Nee, Jull, Viecenzino & Coppieters, 2012).  

Capadia (2009) undersökte validitet för konduktivitetstest av sensorik och muskelstyrka där 
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golden standard var test av nervens konduktivitet genom EMG. Sensitivitet och specifitet för 

sensorik var 0.35-0.44 respektive 0.80 och för muskelstyrka så låg sensitivitet som 0.04-0.05 

och en specifitet på 0.90 (Capadia et al., 2009).  

 

Palpation är ett verktyg som inte är ett avsnitt för sig utan förekommer genom hela undersök-

ningsprocessen i olika grad, både vid undersökning av rörlighet och vid palpation av olika 

vävnader. Syftet med palpation av vävnader(muskulatur, hud, skelett) är att exempelvis notera 

anomalier, ömhet, svullnad, värmeökning och ärrbildning/adherenser (Petty, 2011). Haneline 

och Young (2009) fann i sin review att inter/intra-bedömarreliabiliteten är generellt låg vid 

palpation av smärtande områden/triggerpunkter, “landmärken” (ex. spinoser, muskler) och 

skelettstrukturers lutning/positionering. De studier som rapporterade bättre reliabilitet var de 

som utgick från palpation att lokalisera smärtande område (Haneline & Young, 2009). Kilby, 

Heneghan & Maybury (2012) undersökte validiteten för palpation av L4 och spina iliaca 

superior posterior höger respektive vänster. Ultraviolett penna användes vi palpation och jäm-

fördes sedan med röntgen. Trots ett resultat med en genomsnittlig ICC på 0.821 så påpekar de 

att resultatet inte är tillfredsställande då “mean error” var så stor som 18.8 mm (Kilby et al., 

2012).  

 

Som tidigare nämnts bör en rörelsedysfunktion subgrupperas utifrån område och rörelserikt-

ning (Comerford et al., 2012; Ludewig et al., 2013; O’sullivan, 2005; Sahrmann, 2002). För-

delen med sådan subgruppering är att de rehabiliterande åtgärderna kan bli mer specifika 

(O’sullivan, 2005). Bedömning av funktionsdiganos med subgruppering utifrån specifik rörel-

seriktning har en god inter-bedömarreliabilitet, Kappa=0,40-0,80 (Karayannis, Jull & Hodges, 

2012). I bedömningen redovisas också möjlig hypotes om smärtmekanism och huruvida till-

ståndet är adaptivt eller maladaptivt (O’sullivan, 2005). Observeras bör att ett förändrat rörel-

semönster/rörelsedysfunktion kan vara både av godo, det vill säga stimulera till läk-

ning/skydda vävnad (adaptivt) och ondo, det vill säga framkalla eller vidmakthålla besvär 

(maladaptivt) (O’sullivan, 2005).  Bedömning av smärtmekanism har en god interbedömar-

reliabilitet och nästan perfekt intrabedömarreliabilitet, kappa=0.77 respektive 0.96 (Smart, 

Curley, Blake, Staines & Doody, 2010). Vidare anser Smart et al., (2011) att den begreppsva-

liditet för en smärtmekanismbaserad bedömning, utifrån ett kluster av “sign’s and symptoms”, 

bör anses som tillförlitlig. Bland annat så har nociceptiv smärta en sensitivitet på 90.9% och 

specificitet på 91 %, perifer neurogen 86.3% respektive 96 % samt central sensitisering med 

en sensitivitet på 91.8% och specificitet 97.7%. 
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Genomförbarhetsstudie - passar undersökningsprotokollets innehåll för undersökning 

av styrkelyftare? 

Vid test av användbarheten har två OMT-fysioterapeuter, som genomgått samma OMT-kurs 

(identisk utbildningsplan), utgått från formuläret (bilaga 2) då de bedömt styrkelyftarnas 

neuromuskuloskeletala besvär. Lyftarens skador och besvär undersöktes och bedömdes speci-

fikt och sammanställdes enligt formuläret som kan liknas vid sedvanlig journalföring (bilaga 

2). Undersökningen utfördes utan specifik utrustning annat än tidtagarur och skivstång (20 

kg) med två stycken 10 kilos viktplattor. Datainsamlingen utfördes vid två tillfällen. Totalt 

undersöktes åtta styrkelyftare varav fyra stycken styrkelyftare undersöktes av bägge fysiote-

rapeuterna med 15 minuters mellanrum mellan undersökningarna.  

 

Tio styrkelyftare från Umeå (n=6) samt Gällivare (n=4) rekryterades för att delta i studien. 

Två stycken lämnade sent återbud varav åtta (5 män och 3 kvinnor) styrkelyftare inkluderades 

i studien (se tabell 2 för deskriptiv data av styrkelyftarna). Skriftligt informationsbrev och 

samtyckesformulär (bilaga 1) skickades ut till dessa styrkelyftare. Urvalsprocessen utfördes 

enligt så kallat “bekvämlighetsurval” (Carter et al., 2011). 
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Tabell 2. Bakgrundsdata hos styrkelyftarna, uppdelat på män respektive kvinnor. 
               Redovisas i medelvärde och ± standardavvikelse. 

Variabel Män (n=5) Kvinnor (n=3) 

Ålder, år 32 ±11 26 ±2 

Vikt, kg 92 ±14 66 ±8 

Längd, cm 177 ±8 166 ±2 

Tränat styrkelyft antal år 14 ±9 3 ±1 

Antal träningstillfällen knäböj/vecka 3 ±1 2 ±2 

Antal träningstillfällen bänkpress/vecka 3 ±2 3 ±2 

Antal träningstillfällen marklyft/vecka 2 ±1 2 ±1 

Antal träningstimmar/vecka 9 ±3 7 ±5 

Personligt rekord knäböj med bälte, kg 210 ±41 126 ±2 

Personligt rekord marklyft med bälte, kg 246 ±39 156 ±6 

Personligt rekord bänkpress, kg 173 ±27 71 ±15 

Personligt rekord knäböj utan bälte, kg 189 ±46 98 ±13 

Personligt rekord marklyft utan bälte, kg 221 ±27 120 ±17 

 

Inklusionskriterier  
● Styrkelyftare med besvär i form smärta från ländrygg och/eller nedre extremitet. 

● Besvären ska ha funnits där minst 6 veckor.  

● Besvären ska enligt individens egen uppfattning medföra begränsningar i täv-

ling/träning i styrkelyft. 

Exklusionskriterier  
● Röda flaggor (Waddell, 2004).  

● Akuta besvär (mindre än 6 veckor).  

  

Hantering av data och analys 

Beskrivande data vad gäller hur lång tid själva undersökningen har tog för att komma fram till 

bedömning enligt protokollet. Variabeln är kvotskala och presenterades i form av medelvärde 

och standardavvikelse (Carter et al., 2011). 
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Överensstämmelsen av fysioterapeuternas bedömningar av styrkelyftarna vad gäller de i 

undersöknings-protokollet ingående undersökningsmomenten samt själva slutbedömningen 

har redovisats (bilaga 3 och 4). Dock har inga specifika reliabilitetesanalyser gjorts då antalet 

styrkelyftare som undersöktes av två fysioterapeuter endast uppgick till fyra.  

 

Vad gäller undersökningsprotokollets användbarhet har testledarnas synpunkter på hur och 

med vad undersökningsprotokollet behöver kompletteras redovisats i tabellform i form av 

fritextkommentarer (tabell 3). Lika så har testledarnas synpunkter på vad som bör revide-

ras/tas bort från protokollet och varför de ansåg det redovisats i tabellform i form av fritext-

kommentarer (tabell 4). 

 

Gällande frågan om insamlat data går att överskådligt matas i statistikprogrammet spss så 

matades all data in. Kommentarer gällande detta har redovisats.  

 

För att redovisa om självrapporterade symptom under marklyft och knäböj kan påverkas via 

korrigering beskrevs detta i form av procent/andel då variabeln är nominal. 

Etiska överväganden 
Etikansökan är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Umeå, diarienummer 2014-

285-31M. 

 

Styrkelyftarna erhöll skriftligt informationsbrev och samtyckesformulär. Brevet innehöll en 

kortfattad beskrivning om syftet med projektet och hur undersökningsprocedur samt kontakt-

uppgifter till ansvarig person. De informerades även om att deltagande är frivilligt samt rätten 

att avbryta när som helst.  

 

Det var inga risker med att deltaga i studien eftersom undersökningen liknande den som ge-

nomförs vid ett vanligt besök hos fysioterapeut och vid sedvanlig träning i styrkelyft (eventu-

ellt kan vissa undersökningstester provocera besvär i form av smärta och/eller obehag. För-

delen är att deltagaren får träffa fysioterapeut som bedömer deras eventuella besvär och ska-

dor. 
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Resultat 
Tidsåtgång (minuter) för undersökningen enligt protokollet? 
I genomsnitt tog undersökningarna, enligt protokollet, 55 minuter (±8). 

 
Överensstämmelse mellan de två fysioterapeuternas bedömningar vad gäller (a) de i 
undersökningsprotokollet ingående undersökningsmomenten och (b) slutbedömningen? 
Bilaga 3 visar de två fysioterapeuternas bedömningar av de i undersökningsprotokollet ingå-

ende undersökningsmomenten hos de styrkelyftare som de båda undersökte. I bilagan visas 

också deras slutbedömningar. Fysioterapeuterna hade genomgående gjort liknande bedöm-

ningar i undersökningsmomenten. De hade också gjort liknande slutbedömningar vad gäller 

de smärtmekanismer och funktion som låg till grund för lyftarnas besvär. Båda bedömarna 

uppgav också att bedömningarna oftast utgick från analys av de ingående undersökningsmo-

menten knäböj och/eller marklyft. I dessa moment ingår att studera hur lyftarna själva gör 

rörelsen och därefter korrigera ev. teknikavvikelser/rörelsemönster som provocerar smärta. 

Det kan dock noteras att det fanns en betydande skillnad mellan bedömarna vad gäller under-

sökningsmomenten “inspektion” och “muskelstyrka” (se bilaga 3, gulmarkerade celler med 

fet text indikerar skillnad). 
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Användbarhet: Saknas något i undersökningsmanualen? 
 
Tabell 3. Tabell över bedömarnas kommentarer över saker som saknas i bedömningsformuläret. 
                Presentation i form av fritextkommentarer. 

BEDÖMARE 1 BEDÖMARE 2 

Anamnes: 
● “Fråga om hur smärtan ter sig, ex under 

och efter belastning? Kvarvarande 
smärta efter belastning?” “Hur länge 
smärtan sitter i ex på morgonen?” 

● “Anamnesfråga om tidigare behandlingar 
och utredningar” 

 
Fysisk undersökning: 

● “Provbehandling och sedan retest” 
● “Palpation” 
● “Fler rörelsekontrolltes-

ter/muskelaktiveringsmönster 
höft/bäcken/ländrygg/bröstrygg” 

● “Undersökning bröstrygg, knän och fotle-
der då funktionen här kan påverka själva 
utförandet av styrkelyftsmomenten. Dålig 
rörlighet fotled kan medföra ökat behov 
av att flektera i höft” 

● “Bänkpress borde varit med då ett bete-
ende här kan vara orsaken till besvär, 
d.v.s. spilla övre på de andra momenten 
(knäböj/marklyft)” 

● “Provokation/avlastning i själva undersök-
ningssituationen, ex traktion av höftled 
vid smärtande läge i flexion”. 

● “Test av generell svaghet respektive flexi-
bilitet, nu var det bara jämförelse hö-
ger/vänster som skulle utföras” 

● ”Segmentell undersökning rygg, led-
spel/angulär?” 

● “Physical marker i form av att patienten 
får välja en rörelse spontant här och nu 
istället för att utgå från PSFS” 

Anamnes: 
● “Mer frågor kring smärta och hur den be-

ter sig i relation till vila och belast-
ning/rörelser” 

 
 
 
 
 
Fysisk undersökning: 

● “Förbättringspotential, d.v.s. 
provbehandling” 

● “Palpation” 
● “Fler motorkontrolltester mot 

höft/bäcken/rygg” 
● “Undersökning andra leder/närliggande” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Användbarhet: Finns det något i undersökningsmanualen som kan tas bort? 
Tabell 4. Tabell över saker som bedömarna anses som onödiga i bedömningsformuläret. 
                Presentation i form av fritextkommentarer. 

Bedömare 1 Bedömare 2 

● “Undersökning utifrån PSFS eftersom mo-
menten i styrkelyft oftast var de som styr-
kelyftarna tog upp i PSFS och analys av 
knäböj/marklyft ingick ju redan i protokol-
let”. 

● “Att ha PSFS som physical marker då 
aktiviteter angivet i PSFS per automatik 
inte är de som provocerar besvären här 
och nu” 

● “Smärtprovokation och bedömning av rör-
lighet som två olika moment” 

● “PSFS eftersom det genomgående var 
styrelyftsgrenarna som individerna 
valde” 

● “Att utföra neurologisk undersökning på 
alla” 

● “Syftet med PSFS är ju en form av 
utvärdering, ska det finnas med i sådant 
här protokoll?” 

 
 

Hantering av data: Går det att mata in resultaten från undersökningsprotokollet i 
SPSS? 
Ja, eftersom svarsalternativ är möjliga att gruppera och koda. Se sammanställning av under-

sökning och bedömning (bilaga 3 och 4). 

 

De öppna frågorna i anamnesen grupperades innan inmatning i SPSS, se tabell 3. Övervä-

gande del av frågorna i anamnesdelen var tvungna att grupperas och vad gäller den fysiska 

undersökningen var endast fyra undersökningsmoment/tester i behov av gruppering. Övriga 

tester hade riktade frågeställningar/moment med tydliga förutbestämda svarsalternativ (ja/nej, 

varus/valgus etc.). Vid kodning och upprättande av variabler i spss bör man ha i åtanke att det 

inom vissa undersökningsvariabler/test måste finnas en möjlighet att kunna kombinera olika 

svarsalternativ. Exempelvis kunde rörlighet i en led vara nedsatt i flera olika riktningar. 
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Tabell 3.  Tabell över gruppering av öppna frågor som förekommer i undersökningsformuläret. 

ANAMNES FYSISK UNDERSÖKNING 

Var gör det ont/har du besvär? 
● Ländrygg=Costa 12 till glutealvecken 
● Höft=Lateral del av säte från trochan-

tern och fram mot ljumske 
 
Vilka rörelser/aktiviteter provocerar? 

● Högbelastande aktiviteter=Aktiviteter 
som innebär styrketräning med eller 
utan vikt 

● Lågbelastande aktiviteter=Alla aktivi-
teter som sker i vardagen och som inte 
har ett träningssyfte 

 
Vilka rörelser/aktiviteter lindrar? 

● Uppvärmning/rörelser=Att röra på sig 
lågintensivt som ex promenader eller 
böja sträcka i en/flera leder upprepade 
gånger 

● Töjning/stretching=Utföra töj-
ning/stretching av muskulatur 

● Vila/undvika rörelsen=Avstå från 
smärtande rörelse 

 
Vad de själva tror smärtan beror på 

● Muskel = Smärta som härstammar från 
muskel 

● Led = Smärta som härstammar från le-
den 

● Nerv = Smärta som härstammar från 
nerv 

● Överbelastning/instabilitet=Smärta 
som en konsekvens av överbelastning 
alt instabilitet. 

● Oklart=Ingen hypotes 

Physical markers PSFS, fråga om vilken kor-
rigering som avlastar smärta?- 
Physical markers knäböj, fråga om vilken typ 
av avlastning/korrigering som lindrar be-
svär?- 
Physical markers marklyft, fråga om vilken 
typ av avlastning/korrigering som lindrar 
besvär? 

● Ej möjligt att avlasta=Ingen föränd-
ring/korrigering lindrar 

● Korrigering mot/bibehålla neutralpo-
sition lumbal=Undvika att gå in i ex-
tension eller flexion i lumbalt 

● Minska thorakolumbal extens-
ion=Minska den thorakolumbala ex-
tensionen genom att sänka bröstkorgen  

● Korrigering mot/bibehålla neutralpo-
sition thorakal=Undvika att gå in i ex-
tension eller flexion thorakalt 

● Spänna bålmuskulatur under rörel-
sen=Spänna m rectus/obliqueerna, 
multifiderna 

● Disassociera höftextension från lum-
bal extension = Extendera höft utan att 
extendera lumbalt 

● Disassociera höftflexion från lumbal 
flexion = Flektera höft utan att flektera 
lumbalt 

● Förändring av höftens position= 
Korrigera in mot utåtrotation eller inåt-
rotation 

 
Startposition knäböj och marklyft (vad som 
anses avvikande) 

• Thorakolumbal extension 
• Thorakal flexion (Hög eller lågthora-

kalt) 
• Thorakal extension (Hög eller 

lågthorakalt) 
• Lumbal flexion (Hög- eller låglumbalt) 
• Lumbal extension (Hög- eller låglum-

balt) 
• Bäcken bakåttippat  
• Bäcken framåttippat 
• Extension höft 
• Flexion höft 
• Utåtrotation höft 
• Inåtrotation höft 
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Bedömning av rörelsemönster: påverkar korrigering symtom?  

I de moment (knäböj och/eller marklyft) där smärta kunde provoceras så var det möjligt vid 

85 % av fallen (11 av 13) att via korrigering av utförandet påverka självrapporterade symptom 

i positiv riktning. 
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Diskussion 

Detta är den första studien som undersökt användbarheten av ett undersökningsprotokoll som 

ska användas för att undersöka karaktären av styrkelyftares neuromuskuloskeletala besvär. Då 

det i litteraturen inte finns någon tidigare information om besvärens karaktär utgjordes det ur-

sprungliga protokollet av ett brett register av undersökningsmetoder. Det utgick också ifrån 

att det skulle innehålla både en anamnes och en fysisk undersökning. Då det inte heller finns 

någon konsensus kring vad som ska ingå i den fysiska undersökningen utgjorde undersök-

ningsmomenten enligt rekommendationer delarna inspektion, rörlighet, muskelfunktion, neu-

rologi och ämnade mynna ut i en funktionsbedömning (Petty, 2011).  

 

Undersökningsprotokollets användbarhet kan i stort anses vara god då undersökningen kunde 

genomföras på c:a en timme och de två fysioterapeuterna genomgående kunde låta det ligga 

till grund för deras funktionsbedömningar. De hade också gjort mycket lika bedömningar trots 

att vissa av de ingående momentens (inspektion och muskelstyrka) tydligt skilde sig åt mellan 

bedömarna. Det bör dock noteras att de hade förslag på ytterligare moment som bör ingå samt 

revideras. Resultatet från undersökningarna var också möjliga att mata in i SPSS 

 

Då deras huvudsakliga bedömningar baserades på analys och korrigering av momenten knä-

böj och marklyft lyfte de fram att fler moment som inbegriper rörelsekontroll och muskelakti-

veringsmönster bör ingå för att utröna om vad de icke-optimala rörelsemönstren under knäböj 

och marklyft berodde på för funktionsnedsättningar. Exempel på sådana tester är förmågan att 

bibehålla neutralposition i ländrygg när rörelser sker i intilliggande leder som bröstrygg och 

höft, så kallade disassociationtester (Comerford, 2012). Andra disassociationstester skulle 

kunna vara retraktion/protraktion av skuldror utan att extendera eller flektera bröstryggen 

(Comerford, 2012). Andra moment som bland annat också efterfrågades var provbehandling 

och undersökning av närliggande leder. Provbehandling för att det hjälper till att antingen 

förkasta eller bekräfta tänkta hypoteser och undersökning av närliggande leder då de ansåg att 

begränsning av rörlighet i en led kan göra så att rörlighetsuttaget måste kompenseras i en när-

liggande/annan led. Detta resonemang stöds också av Kaltenborn (2011) respektive Van 

Dillen, Sahrmann, Norton, Caldwell, McDonnell & Bloom (2003). Fysioterapeuterna saknade 

också möjligheten att i undersökningsprotokollet kunna gradera generell svaghet eller stram-

het i muskler och inte bara jämförelsen höger respektive vänster sida. De saknade också fler 

frågor i anamnesen kring smärtans beteende i relation till aktivitet, belastning och vila. 
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Undersökning och bedömning enligt protokollet tog ca en timme i genomsnitt och det bör 

anses som kliniskt accepterbar tidsåtgång. Fysioterapeuterna (www.fysioterapeuterna.se) fast-

slår i deras riktlinjer att ett förstagångsbesök till fysioterapeut bör ta 50 minuter. Att tillföra 

fler moment kan dock komma att påverka tidsaspekten. 

 

Det fanns flera moment som ingick i protokollet vars relevans gällande inklusion och genom-

förande/utförande kan diskuteras. Det var några undersökningsmoment som föreslogs kunna 

utgå. Undersökning av PSFS-aktiviteter ansågs vara överflödigt att ha med då alla lyftare i 

stort sett angav styrkelyftsmomenten som PSFS-aktiviteter. Tveksamhet fanns även till tanken 

att använda sig av PSFS som “physical marker” då det inte är säkert att det är just dessa akti-

viteter som skapar besvär här och nu. Vidare fanns även synpunkter om att undersökning av 

rörlighet och smärtprovocerande rörelser kunde ha utförts i ett och samma moment och att 

neurologisk undersökning endast borde utförts på de som hade tecken på nervpåverkan. Dock 

var det för få försökspersoner i denna omgång för att man med säkerhet ska kunna revidera 

dessa moment. I studien ingick också test av muskelrekryteringsmönster vid höftextension 

och waiter’s bow som rörelsekontrolltest. De flesta lyftare ansågs ha ett felaktigt rekryte-

ringsmönster där hamstrings aktiverades först. Dock kan relevansen i höftextensionstestet 

ifrågasättas eftersom den tittar på rekryteringsmönster i höftextension kring/från nolläget och 

under låg belastning (Comerford, 2012). Kapandji (2011) påpekar att hamstrings kan komma 

ha vara en primär höftextensor framför allt när bäckenet är maximalt framåttippat och det är 

liten flexion i knäleden. Denna position kan jämföras med marklyft (Hales, 2010). En annan 

fundering är om det är relevant att använda sig av waiter's bow, som ju är en lågbelastande 

aktivitet (Comerford et al., 2012), då alla lyftarna huvudsakligen hade besvär vid styrkelyfts-

momenten. Möjligen borde waiter’s bow ha utförts med någon form av belastning. I övrigt är 

det visat att det i stort sett är omöjligt att bibehålla neutralposition i ländrygg vid belastningar 

nära ett repetitionsmaximum (Hales, 2010). Hos alla lyftare med lumbala besvär (n=6 av 6) 

bedömdes det vara en summa utav förlorad neutralposition lumbalt under utförandet av 

marklyft och/eller knäböj. Korrigeringarna handlade allt som oftast om att försöka bibe-

hålla/inta neutralposition lumbalt och/eller thorakalt. Dessa analyser och korrigeringar av 

marklyft och knäböj var enligt tidigare nämnt vägledande i vidare undersökning och bedöm-

ning för fysioterapeuterna. Petty (2011) och Van Dillen et al., (2003) påpekar att en fysisk 

undersökning med fördel får börja med analys och försök till korrigering, av smärtande rö-

relse/aktivitet, som sedan får ligga till grund för vidare undersökning, bedömning och utvär-

dering. Frågan författaren ställer sig är om det krävs någon typ av utbildning eller förkunskap 
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inom ämnet/området styrkelyft, eftersom korrigeringar av rörelser i grund och botten utgår 

från någon typ av idealmönster (Comerford, 2012; Sahrmann, 2001). Ett protokoll med rörel-

sekontrolltester, muskelrekryteringsmönster och övriga tester hos en styrkelyftare bör möjli-

gen anpassas och eventuellt till och med utvecklas med hänsyn till deras grenar och den vikt 

som lyfts. Inte helt ologiskt att styrkelyftarna formas efter kraven på sporten (www.sok.se; 

Davids, glacier, Marajo & Bartlett, 2003). 

 

Protokollet i denna studie var utformat så att lyftarna bedömdes  ur ett funktionsperspektiv, 

vilket innebar att smärta och rörelsedysfunktion kopplades samman med lyftarens ”sign’ and 

symptom’s”. Idag är det dock vanligt förekommande att fysioterapeuter primärt bedömer och 

sätter diagnos ur ett patoanatomiskt perspektiv. Detta trots att det förmodligen skulle vara mer 

relevant med en funktionsdiagnos då en fysioterapeut huvudsakligen arbetar med att bedöma 

och behandla/rehabilitera besvär utifrån smärta och funktion (Ludewig et al., 2013). Lägg 

därtill också att korrelationen mellan patoanatomiska fynd på röntgen och besvär har visat sig 

vara mycket låg och att abnormala röntgenfynd har funnits i hög grad även bland besvärsfria 

individer (Brinjikji, et al., 2015; Nachemson, 1999). Vidare anser flertalet författare 

(Comerford et al., 2012; Ludewig, et al., 2013; O´Sullivan, 2006; Sahrmann, 2002) att en dia-

gnos som baseras på subklassificering utifrån riktningsspecifik rörelse, snarare än struktur, 

ger en direkt vägledning om vidare behandling/åtgärd. Tas allt ovanstående i beaktning blir 

det mer logiskt att som fysioterapeut arbeta med funktionsdiagnos. Dock kunde inte Laird, 

Kent och Keating, (2012) i sin review se att behandling som grundades på riktningsspecifik 

diagnos förbättrade rörelsemönster hos patienter med ländryggssmärta. 

 

Undersökningsprotokollet i studien hade enkla men tydliga instruktioner och i regel var po-

sitionerna och teknikerna inte specificerade. Grundorsaken till att inte specificera var att dels 

att förlita sig på den kunskap som sjukgymnaster har men också att inte låsa fast en undersök-

ningsmetod vid något specifikt ”koncept”. Att inte göra det medför också att det blir mer likt 

hur det sker kliniskt ute i verksamheterna. Ett ytterligare sätt att kliniskt förankra hade varit 

att införa flexibilitet, genom att få möjlighet till att frångå ordningsföljden i protokollet 

(Widerström, Olofsson, Arvidsson & Harms-Ringdahl, 2011). Tydliga instruktioner medför 

också att utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet inte kommer att påverka reliabiliteten ne-

gativt (Paatelma, Karvonen & Heionen, 2009). Att det är lättläst, relevant och tidseffektivt 

kommer dock att påverka genomförbarheten (”feasibilityn”) i positiv riktning, eftersom san-

nolikheten att det kommer att användas är ett av måtten på”feasibility” (Miller et al., 2003). 

http://www.sok.se/
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En reflektion från undersökarna i aktuell studie var att det inte räcker med bara med teoretisk 

genomgång av protokollet, utan att testkörning praktiskt bör göras några gånger innan så att 

någon form av bekvämlighetsfaktor uppnås. Mycket av tid och energi gick åt till att följa och 

läsa protokollet vilket de ansåg störde det kliniska resonemanget. Åsikten stöds också av fysi-

oterapeuter som agerade bedömare i en reliabilitetsstudie av Luomajoki et al (2007). En fråga 

som författaren ställer sig är om det är möjligt att fånga det kliniska resonemanget i ett proto-

koll utan att styra hur fysioterapeuterna bör tänka eller resonera? Vilka undersökningar och 

test som finns tillgängliga kommer indirekt påverka det kliniska resonemanget och förmågan 

till att ställa diagnos (Lang Ridge, Roberts & Pope, 2015). Enligt Jones (1992) är också för-

mågan till kliniskt resonemang starkt beroende av individens kunskapsnivå, kognitiva färdig-

heter och metakognitiva färdigheter (medvetenhet om sina egna tankar). 

 

Författaren funderar om orsaken till varför ingen tidigare försökt sig på att utvärdera ett helt 

undersökningsprotokoll kan vara att antalet undersökningsvariabler och utfall på respektive 

undersökningsvariabel kan bli för stort att tolka. Fynden i en undersökning handlar inte bara 

om smärtsvar, rörelseutslag, riktningar och om tester är positiva eller negativa, utan också om 

kvalitén i rörelsen och tolkning av verbala som icke-verbala signaler (Petty, 2011). För att 

lättare kunna tolka och jämföra resultat grupperades vissa variabler i protokollet. Eftersom det 

inte finns någon tidigare studie kring hur gruppering bör ske i ett undersökningsprotokoll så 

var det här något som resonerades fram i gruppen (UA, LB, PO) efter genomförda undersök-

ningar. Utifrån svarsalternativen byggdes resonemanget kring vikten av neutralposition i länd-

ryggen (Cholewicki et al., 1999) samt kring hög- respektive lågbelastande aktiviteter 

(Comerford et al., 2012) och smärtmekanismer (Smart et al., 2011). Hänsyn togs även till hur 

litteraturen beskriver att ett knäböj (Schoenfeld,  2010) respektive marklyft (Hales, 2010) bör 

utföras. ”PSFS aktiviteter” grupperades inte då skattning av svårighetsgrad är direkt kopplat 

till de tre specifika aktiviteter som skattas. Det skulle även vara möjligt att se en koppling till 

”korrigering/avlastning av PSFS-aktivitet” i undersökningen. Viktigt att påpeka är att samti-

digt som reliabiliteten ökar av gruppering (Biely, Silfies, Smith & Hicks, 2014) så går man 

miste om det specifika (Altman & Royston; 2006). 

 

Styrkan med studien är att det vid framställandet och test av protokollet deltog individer 

(styrkelyftare) som kommer ha nytta av det, så kallat “parcitipatory research”(Cornwall & 

Jewkes, 1995). Lägg också därtill att det finns en klinisk återkoppling i allt från vilka personer 
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som varit med vid framställande av protokollet till vilka personer som gett feedback och att 

det, återigen, är styrkelyftare som undersökts (Simoneau, 2016).  

Slutsats/konklusion 
Den här studien visar att det bör vara möjligt att använda framarbetat undersökningsprotokoll 

för att beskriva karaktären av styrkelyftares besvär avseende smärta och funktion. Innan större 

studier utförs bör det dock testas på ett större antal försökspersoner för att se om det finns yt-

terligare behov av revidering/komplettering.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev och samtyckesformulär 
  
Vill du delta i en studie om fysisk prestation och skadeförekomst inom styrkelyft? 
Vi skulle vilja fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som bedrivs via Umeå univer-
sitet. Denna information beskriver varför och hur studien genomförs samt tänkbara risker och 
obehag som studien kan medföra. Dessutom beskrivs hur insamlade uppgifter kommer att be-
handlas. Ta god tid på dig att läsa informationen och ställ gärna frågor om något är oklart. 

Bakgrund och syfte 
Erfarenhetsmässigt är besvär med smärta och skador hos styrkelyftare vanligt förekommande. 
Detta har Svenska styrkelyftförbundet via förbundets sportchef noterat i och med att flera 
lyftare på landslagsnivå, under de senaste åren, varit tvungna att avstå deltagande i internat-
ionella tävlingar på grund av skador och smärttillstånd. 
  
För att kunna påbörja ett förebyggande arbete mot skador inom styrkelyft måste flera faktorer 
undersökas. Dels förekomsten av skador och besvär men också faktorer kopplade till den fy-
siska prestationsförmågan hos styrkelyftare. Du tillfrågas om deltagande i denna studie på 
grund av att du är styrkelyftare 
  
I denna studie kommer en fysioterapeutisk undersökning utföras för att i större detalj klassifi-
cera eventuella skador och smärttillstånd. I undersökningen ingår även en analys av marklyft 
och knäböj. Detta ska sedan analyseras tillsammans med data om skador och besvär för att se 
om det sättet du blir undersökt på är genomförbart på styrkelyftare. Förhoppningen är att det i 
framtiden ska kunna ligga till grund för större studier och i slutändan ett skadeförebyggande 
åtgärdsprogram. 
  
Hur går studien till?  
 
Styrkelyftare i Umeå: Om du tackar ja till deltagande i denna studie kommer du först att bli 
undersökt av en sjukgymnast/fysioterapeut i ca 60 minuter och sedan efter ca 15 minuter bli 
igen undersökt av ytterligare en fysioterapeut. Undersökningen är utformad som ett sedvanligt 
sjukgymnast-/fysioterapeutbesök, det vill säga med en inledande intervju angående dina 
eventuella besvär med smärta och skador samt en efterföljande undersökning som syftar till 
att specifikt ringa in vilken typ av besvär du har. 
 
Styrkelyftare i Gällivare: Om du tackar ja till deltagande i denna studie kommer du bli under-
sökt av en sjukgymnast/fysioterapeut i ca 60 minuter. Undersökningen är utformad som ett 
sedvanligt sjukgymnast-/fysioterapeutbesök, det vill säga med en inledande intervju angående 
dina eventuella besvär med smärta och skador samt en efterföljande undersökning som syftar 
till att specifikt ringa in vilken typ av besvär du har. 
 
  

Risker och fördelar 
Det finns inga kända risker med deltagande i denna studie utöver de risker som finns med 
sedvanlig träning för styrkelyft eller undersökning hos sjukgymnast/fysioterapeut. Fördelen 
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med ditt deltagande är att du får en gratis sjukgymnast-/fysioterapeutundersökning vilket kan 
ge dig information om orsaken till dina besvär. 
  

Hantering av personuppgifter (Personuppgiftslagen – SFS 1998:204) 
I studien kommer det att samlas in uppgifter om dig: Data från sjukgymnast-/fysioterapeut-
undersökning kommer att matas in av en utsedd person i särskild dator tillhörande Norrbot-
tens läns landsting. Under testning samlas data genom korta anteckningar av sjukgymnas-
ten/fysioterapeuten som utför undersökningen. 
  
Om du väljer delta kommer du att tilldelas en kod av administrativ personal. En kodnyckel 
som kopplar din identitet till din kod kommer att förvaras i ett låst skåp och endast projekt-
ansvarig kommer att ha tillgång till denna kodnyckel. En kodlista kommer att förvaras i ett 
eget särskilt skåp. 
  
Ditt namn och personnummer kommer inte att finnas med på några studiedokument eller i 
elektroniska databaser. Endast personer involverade projektet kommer att ha tillgång till 
denna kodlista. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 
av dem. 
  
Resultaten från studien kan komma att publiceras, detta sker utan att enskilda personer kan 
identifieras. 
  

Vem har godkänt studien? 
Denna studie är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Diarie-
nummer 2014-285-31M 

Frivillighet 
Deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst rätt, utan att ange någon anledning, av-
bryta ditt deltagande i studien utan att det påverkar ditt framtida bemötande eller omhänderta-
gande.  

Förfrågan om deltagande 
Om du efter att ha läst denna information om hur studien går till och är intresserad av att 
delta, fyll då i blanketten på nästa sida.  

Ansvarig 
Ansvarig för genomförandet av studien är Ulrika Aasa, universitetslektor, Umeå Universitet, 
institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi. 

Kontakt 
Patrik Olofsson, Leg. Sjukgymnast, Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsoveten-
skap, master sjukgymnastik inriktning ortopedisk manuell terapi. 
Mail: patrik.olof@gmail.com 
Telephone: 070-3520229 
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Informerat samtycke 
  
Jag medger att: 
  
– Jag deltar i studien frivilligt. 
  
– Jag har blivit informerad om syftet med studien. 
  
– Jag har blivit informerad om hur studien går till. 
  
– Jag har haft tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. 
  
– Jag har fått tillräcklig tid att besluta om jag vill delta i studien. 
  
– Jag har blivit informerad om hur data kommer att behandlas och att ingen obehörig har till-
gång till data. 
  
– Jag vet att jag när som helst och utan att uppge anledning kan avbryta mitt deltagande 
  i studien och att mitt beslut inte påverkar mitt framtida bemötande eller omhändertagande. 
  
– Jag vet att denna handling inte på något sätt förpliktigar mig att delta i studien. 
  
__________________________ 
  
Namnteckning 
  
__________________________ 
  
Namnförtydligande 
  
__________________________ 
  
Ort och datum 
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Bilaga 2  

Bedömningsprotokoll för individer med besvär   
Undersökningsprotokollet ska användas för att beskriva vad som kännetecknar styrkelyftares 
besvär (smärta och/eller funktionsnedsättning). Den är utförlig eftersom det är en kartläggning 
och det inte finns mycket beskrivet vad gäller deras besvär mer än att rörelsekontroll/teknik 
kan vara av betydelse. 
  
Bedömningsprotokollet ska testas för feasibility (genomförbarhet) och därefter revideras in-
nan (1) det används i en större studie med syfte att undersöka faktorer hos styrkelyftare som 
samvarierar med besvär (möjliga riskfaktorer) samt (2) koncentreras till ett undersöknings-
protokoll som kan användas i framtida studier för styrkelyftare på nationell och internationell 
nivå (som screening och/eller uppföljning av intervention). 
  

Kriterier för bedömningsformuläret/protokollet: 

Styrkelyftarna ska kunna undersökas i fysioterapeutklinik eller vid träningslokalen. 

En funktionsdiagnos ska kunna ställas utifrån undersökningsfynd i undersökningsmanualen 

o   Detta innebär att undersökningsmanualen måste ha en ”bred” ingång i början. 
Innehållet kan koncentreras vartefter man får en tydligare uppfattning om vil-
ken karaktär det är på styrkelyftarnas funktionsnedsättning/besvär/smärta 

o   Bedömning av smärta, neurologi, hållning, rörlighet (muskulär styvhet/stramhet 
och ledrörlighet), motorik (styrka, muskelrekryteringsmönster, rörelsekontroll 
och teknik under marklyft/knäböj) ska ligga till grund för en funktionsdiagnos. 

De ingående undersökningarna ska kunna utföras av fysioterapeuter som inte är specialiserade 
inom något specifikt koncept 

o   De ingående undersökningarna ska finnas beskrivna i böcker om grundläg-
gande fysioterapiundersökningar 

Ett flertal undersökningar kan ske i flera olika positioner. I den första versionen av undersök-
ningsmanualen är positionerna i regel inte genomgående specificerade. Efter genomförbar-
hetsstudien/första utvärderingen kommer detta kanske att ändras. 
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Enkät med bakgrundsinformation (ifylles av patient) för individer med besvär 

Ifylles av fysiote-
rapeut 

Kod________ 

Jag har undertecknat samtyckesfromulär?  

JA/NEJ 

Ålder_______ 

Längd_______ 

Vikt_________ 

Kön_________ 

   

Har du smärta eller besvär från ländrygg/bäcken/höft området som hämmar dig i din 
styrkelyftsträning/tävling just nu?                               
JA/NEJ 
 
Om ja, vilket är ditt huvudbesvär? Ex. smärta i ljumsken. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Och, när påverkas du av dina besvär? Ex. när jag tränar knäböj. 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Har du haft besvär längre än 3 månader?                     
JA/NEJ 
 

Har dina besvär börjat smygande eller plötsligt/akut?   
SMYGANDE/PLÖTSLIGT(AKUT) 
 
Och, hur skulle du själva säga att besvären uppstod? Ex. i samband med träning av knäböj, eller på 
fritiden, eller jag halkade förra vintern etc. 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….... 

Hur lång erfarenhet har du av att träna styrkelyft (knäböj, bänkpress och marklyft) 
(antal år)……………………… 
 

Hur många gånger i veckan tränar du? (antal tillfällen) 
Knäböj………                 Bänkpress………            Marklyft……… 
 

Hur många timmar i veckan tränar du styrkelyft?………………….. 

Vilka är dina personliga rekord (i kg) i knäböj och marklyft? 
 
Knäböj med bälte …………………..   Marklyft med bälte ………………….. 
 
Bänkpress………………….. 
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Knäböj utan bälte …………………..   Marklyft utan bälte ………………….. 
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Undersökningsformulär/protokoll för individer med besvär 

Kodnummer________ Har besvär Ja / Nej     

  

Anamnes Ifylles vid undersökningen 

Var gör det ont/har du besvär (visa)? HÖFT/LÄNDRYGG 

Hur länge har besvären pågått? Antal månader_______________ 

Smärtans dygnsvariation? När är smärtan 
som värst? 

FÖRMIDDAG / EFTERMIDDAG / KVÄLL / NATT / 
ENDAST VID RÖRELSE 
 

Smärtans intensitet och besvärens karaktär 
för respektive kroppsdel 

VAS 7 dagar per kroppsdel 
 
VAS just nu per kroppsdel  
 
MOLANDE / STICKANDE / KRAMPANDE / 
HUGGANDE / UTSRÅLANDE / SKÄRANDE / 
BRINNANDE / SVIDANDE / DOMNING 

Smärtbeteende (vilka rörelser/aktiviteter 
provocerar/lindrar) 

Provocerande =  
 
Förbättrar =  
 
 

Patient specifik funktionell skala (PSFS) 
Identifiera primär funktionsnedsättning 
“På grund av dina höft/ländryggsbesvär, vilka 
aktiviteter kan du inte utföra i den omfattning 
du kunde före besvären” 
0-10 
0 = kan inte alls utföra aktiviteten 
10 = kan utföra aktiviteten i den omfattning 
som före besvären startade 

Aktivitet 1 
 
 
Aktivitet 2 
 
 
Aktivitet 3 
 
 

Smärtundvikande beteende 
-Slutar individen att göra rörelsen/aktiviteten 
som gör ont? 

JA / NEJ 

Vad de själva tror om smärtan?  

Fysisk undersökning Ifylles vid undersökningen 

INSPEKTION  

Stående anterior och posterior view: 
Paraspinala muskler (ringa in vilken sida är 
“minst”) 
  
SIPS (ringa in den som står mest cranialt) 

 
 
VÄNSTER / HÖGER /LIKSIDIGT 
 



47 
 

 
SIAS (ringa in den som står mest cranialt) 
 
Cristahöjd med fötter ihop (ringa in den som 
står mest cranialt) 
Femurs rotation i stående vänster 
 
Femurs rotation i stående höger 
 
Knän varus/valgusställning vänster 
 
Knän varus/valguställning höger 
 
Fotled vänster 
 
Fotled höger 
 
Stående lateral view: 
Lumbal lordos 
 
Thorakal kyfos 
 
Bäckenets tippning vänster sida  
 
Bäckenets tippning höger sida  
 
Höftledens position vänster sida  
 
Höftledens position höger sida  

VÄNSTER / HÖGER / LIKSIDIGT 
 
VÄNSTER / HÖGER / LIKSIDIGT 
 
VÄNSTER / HÖGER / LIKSIDIGT 
 
INÅT / NEUTRAL / UTÅT 
 
INÅT / NEUTRAL / UTÅT 
 
VARUS / NEUTRAL / VALGUS 
 
VARUS / NEUTRAL / VALGUS 
 
PRONERAD / NEUTRAL / SUPINERAD 
 
PRONERAD / NEUTRAL / SUPINERAD 
 
 
ÖKAD / NEUTRAL / MINSKAD 
 
ÖKAD / NEUTRAL / MINSKAD 
 
FRAMÅTTIPPAT / NEUTRAL / BAKÅTTIPPAT 
 
FRAMÅTTIPPAT /NEUTRAL / BAKÅTTIPPAT 
 
FLEXION / EXTENSION /NEUTRAL 
 
FLEXION / EXTENSION /NEUTRAL 

NEUROLOGI/NEURODYNAMIK  

Konduktivitet: Skillnad höger/vänster 
(notera/ringa in vilken sida som är 
nedsatt/förändrad). Patient ryggliggande. 
 
Achillesreflex 
 
Quadricepsreflex 
 
Sensibilitet ytlig beröring (ange även 
dermatom) 
 
 
Kraft 
 
 
Mekanosensitivitet, positivt eller negativt. 
Patient ryggliggande. 
Straight leg raise höger sida 
 
Straight leg raise vänster sida 

 
 

 
HÖGER / VÄNSTER / SIDLIKA 
 
HÖGER / VÄNSTER / SIDLIKA 
 
HÖGER- L1 / L2 / L3 / L4 /L5 / S1 
VÄNSTER - L1 / L2 / L3 / L4 /L5 / S1 
LIKSIDIGT 
 
HÖGER - L1 / L2 / L3 / L4 /L5 / S1 
VÄNSTER - L1 / L2 / L3 / L4 / L5 / S1 
LIKSIDIGT 
 

POSITIVT / NEGATIVT 

POSITIVT / NEGATIVT 

PHYSICAL MARKERS  

Physical marker -  funktionell rörelse - PSFS 
Undersökning av de 

Aktivitet 1 ______  
1. JA / NEJ, 2. JA / NEJ 
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svårigheter/funktionsnedsättningar som 
styrkelyftaren angivit i PSFS.  

1. Provoceras smärtan av rörelsen? 
2. Kan smärtan avlastas vid korrigering? 
3. Om ja, vilken korrigering av rörelsen 

har utförts? 

3. ________________ 
 
Aktivitet 2 ______  
1. JA / NEJ, 2. JA / NEJ 
3. ________________ 
 
Aktivitet 3 ______  
1. JA / NEJ, 2. JA / NEJ 
3. ________________ 
 
 

Inspektera startposition knäböj: Ringa det 
du tycker är avvikande/dåligt kopplat till 
utförandet. 
 

THORAKOLUMBAL EXTENSION / 
THORAKAL FLEXION / THORAKAL EXTENSION / 
LUMBAL FLEXION / LUMBAL EXTENSION / 
BÄCKEN BAKÅTTIPPAT / BÄCKEN 
FRAMÅTTIPPAT / HÖFTFLEXION / 
HÖFTEXTENSION / HÖFT UTÅTROTATION / 
HÖFT INÅTROTATION / 

Physical marker – funktionell rörelse – 
Knäböj 
 
1. Provoceras smärtan av rörelsen? 
2. Kan smärtan avlastas vid korrigering? 
3. Om ja, vilken korrigering av rörelsen har 
utförts? 

1. JA / NEJ 

 
2. JA / NEJ 
 
3. ________________ 
 

Inspektera startposition marklyft: Ringa det 
du tycker är avvikande/dåligt kopplat till 
utförandet. 

THORAKOLUMBAL EXTENSION / 
THORAKAL FLEXION / THORAKAL EXTENSION / 
LUMBAL FLEXION / LUMBAL EXTENSION / 
BÄCKEN BAKÅTTIPPAT / BÄCKEN 
FRAMÅTTIPPAT / HÖFTFLEXION / 
HÖFTEXTENSION / HÖFT UTÅTROTATION / 
HÖFT INÅTROTATION / 

Physical marker – funktionell rörelse – 
Marklyft med stång 22 cm från marken 
1. Provoceras smärtan av rörelsen? 
2. Kan smärtan avlastas vid korrigering? 
3. Om ja, vilken korrigering av rörelsen har 
utförts (ex undvika flexion lumbalt)? 
 

 
1. JA / NEJ 

 
2. JA / NEJ 
 
3. ________________ 
 
 

SMÄRTPROVOKATION  

Vilken rörelseriktning provocerar 
igenkännande smärta? (ringa in den 
rörelseriktning som provocerar smärta). 
 
Ländrygg: 
Aktiv: Testas i stående som utgångsposition 
och be patienten utföra rörelserna 
 
 
Passiv: Testas i sidliggande som 

 

 
 

FLEXION / EXTENSION / LATERAL FLEXION 
VÄNSTER / LATERAL FLEXION HÖGER / 
ROTATION HÖGER / ROTATION VÄNSTER 
 
FLEXION / EXTENSION / LATERAL FLEXION 
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utgångsposition 
 
 
Springingtest L1-L5: (notera/ringa in 
smärtande nivå). Testas i magliggande med 
ländrygg i neutralposition som utgångsposition 
 
Höft: 
Aktiv: Testas i stående som utgångsposition 
och därefter be patienten utföra rörelser med 
ett ben i taget. 
 
Passiv: Testas i rygg- respektive 
magliggande, höft i nolläge/neutralläge som 
utgångsposition 
 
 
Var sker rörelsen som provocerar smärtan? 
 
Vilken rörelseriktning? (ange en riktning) 
 
Vilken undersökning (aktiv / passiv) baserar 
du din bedömning på? 

VÄNSTER / LATERAL FLEXION HÖGER / 
ROTATION HÖGER / ROTATION VÄNSTER 
 
L1 / L2 / L3 / L4 / L5 
 
 
 
 
FLEXION / EXTENSION / UTÅTROTATION / 
INÅTROTATION / ADDUKTION / ABDUKTION 
 
 
FLEXION / EXTENSION / UTÅTROTATION / 
INÅTROTATION / ADDUKTION / ABDUKTION 
 
 
 
LÄNDRYGG / HÖFTLED 
 
_______________ 
 
________________ 
 
 

 
5. RÖRLIGHET 

 

5.1. Angulärt rörlighetsomfång: Skillnad 
höger vänster (notera/ringa in vilken sida som 
är har begränsat rörelseomfång) 
Ländrygg:  
Aktiv: Testas i stående som utgångsposition 
och be patienten utföra rörelserna 
 
 
Passiv: Testas i sidliggande som 
utgångsposition 
 
 
Höft: 
Aktiv: Testas i stående och med höft i nolläge 
som utgångsposition och därefter be patienten 
utföra rörelser avlastat med ett ben i taget. 
 
 
 
 
 
Passiv: Testas i rygg- respektive 
magliggande, höft i nolläge/neutralläge som 
utgångsposition 
 
 

 

  
 
 

LATERAL FLEXION VÄNSTER / LATERAL 
FLEXION HÖGER / ROTATION HÖGER / 
ROTATION VÄNSTER 

LATERAL FLEXION VÄNSTER / LATERAL 
FLEXION HÖGER / ROTATION HÖGER / 
ROTATION VÄNSTER 
 

FLEXION VÄNSTER / FLEXION HÖGER / 
EXTENSION VÄNSTER / EXTENSION HÖGER / 
UTÅTROTATION VÄNSTER / UTÅTROTATION 
HÖGER / INÅTROTATION VÄNSTER / 
INÅTROTATION HÖGER / ADDUKTION VÄNSTER 
/ ADDUKTION HÖGER/ ABDUKTION VÄNSTER / 
ABDUKTION HÖGER 
 
FLEXION VÄNSTER / FLEXION HÖGER / 
EXTENSION VÄNSTER / EXTENSION HÖGER / 
UTÅTROTATION VÄNSTER / UTÅTROTATION 
HÖGER / INÅTROTATION VÄNSTER / 
INÅTROTATION HÖGER / ADDUKTION VÄNSTER 
/ ADDUKTION HÖGER/ ABDUKTION VÄNSTER / 
ABDUKTION HÖGER 
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Anteversion/retroversion höft:  
Craig’s test. Testas i magliggande. Höftens 
ante-/retroversion uppskattas när trochantern 
bedöms vara längst ut i rummet sett från 
patienten  - 10° inåtrotation = normalt/neutralt.  
 
Vänster höftled ante/retroversionsvinkel  
 
Höger höftled ante/retroversionsvinkel  
 

 
 
 
 
 
 
 
ANTEVERSION / RETROVERSION / NEUTRAL 
 
ANTEVERSION / RETROVERSION / NEUTRAL 

MUSKELFUNKTION  

Flexibilitet: Skillnad höger vänster 
(notera/ringa in vilken sida som är stram och 
om  möjligt även bedöma om; K=strukturellt 
kort muskel eller S=styvhetsökad muskel)  
Valfri testmetod/kroppsläge men viktigt att det 
utförs sidlika! 
 
Iliopsoas:  
 
Gluteus:  
 
Hamstrings:  
 
Rectus femoris  
 
Tensor fascia latae  
 
Adduktorer  
 
Piriformis 
 

 
 
 
 
 
 
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S  
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S 
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S 
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S 
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S 
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S 
 
HÖGER / VÄNSTER - K / S 

Muskelstyrka: skillnad höger vänster 
(notera/ringa in vilken sida som är svagare 
samt JA på den sida ev smärtsvar 
förekommer). Valfri testmetod/kroppsläge men 
viktigt att det utförs sidlika! 
 
Iliopsoas (tensor fasica late, sartorius, rectus 
femoris)                  
 
Gluteus maximus:  
 
Gluteus medius/minimus   
 
Hamstrings                          
 
Quadriceps                          
 
Tensor fascia latae                                       
 
Adduktorer                         
 

 
 
 
 
 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
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Utåtrotatorer höft 
 
Inåtrotatorer höft    
 
Obliquer                        

HÖGER - JA / VÄNSTER - JA 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER – JA 
 
HÖGER - JA / VÄNSTER – JA 

Muskelrekryetringsmönster: 
(Ringa in den muskel som aktiveras 
först/initierar rörelsen) Testas i magliggande 
med sträckt knä. 
 
Höftextension höger 
 
Höftextension vänster 

 
 

 
 
GLUTEUS / HAMSTRINGS 
 
GLUTEUS / HAMSTRINGS 

Kontrolltest: 
Waiters bow. Testas i stående 
 
Excentrisk fas, framåtfällning flexion höft till 
50° med ländrygg neutral? 
 
Konscentrisk fas, extension höft till neutralläge 
med ländrygg neutral? 
 

 
 
 
JA/NEJ 
 
 
JA/NEJ 

Slutbedömning Ifylles vid undersökningen 

Finns det en restriktion som är associerad 
med smärtan? 
 
Vilket område? 
 
Vilken / vilka rörelseriktningar? 
 
Vilken struktur? 
 

JA / NEJ 
 

HÖFT / LÄNDRYGG 
 
___________________ 
 
ARTIKULÄR / MUSKULÄR / NERV /OKLART 

Bedömer du att smärtan är associerad med 
ökad förekomst (give) rörelse? 
 
Vilket område? 
 
Vilken / vilka rörelseriktningar? 
 

JA / NEJ 
 
 
HÖFT / LÄNDRYGG 
 
___________________ 
 

Sjukgymnastens bedömning av aktuella 
vävnads- och läkningsmekanismer.  
 
Är besvären / tillståndet adaptivt eller 
maladaptivt (här och nu). 

PÅGÅENDE LÄKNING / INGEN LÄKNING 
 
 
MALADAPTIVT / ADAPTIVT 

Sjukgymnastens bedömning av aktuell 
dominerande smärtmekanism 

NOCICEPTIV MEKANISK / NOCICEPTIV 
INFLAMMATORISK / NOCICEPTIV ISCHEMISK /  
PERIFER NEUROGEN / CENTRAL 
SENSITISERING 

FUNKTIONSDIAGNOS  
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Skriv här nedan en bedömning av besvären 
genom en Funktionsdiagnos, dvs. koppling 
mellan fynd i anamnes och undersökning. 

Fri text, men var noga med att ange om nociceptiva 
besvär är associerade med nedsatt styrka, nedsatt 
rörlighet, ökad styvhetsökning (område), ogynnsamt 
muskelrekryteringsmönster. Om perifert neurogena 
besvär är associerade med påverkan av sensibilitet, 
grov kraft, reflexer och/eller mekanosensitivtet. Om 
central sensitisering är associerad med 
oproportionerligt svar i förhållande till stimuli. 
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Frågor om feasibility till undersökaren 

På vilka grunder gjorde du din funktionsdiagnos? (fylls i efter varje patient) 

 
 
  

Finns stöd i undersökningsmanualen för att kunna ställa en funktionsdiagnos? Räcker antalet 
undersökningar/undersökningsområden? Om ej, vad saknas? 
 
 
 
 
 

Finns det något i undersökningsmanualen som är onödigt 
Om ja, vad kan tas bort? Motivera! 
 
 
 
 
 

Tidsåtgång för undersökningen? 
  
 
 
 

 



Bilaga 3  
Resultat från undersökningen för de fyra styrkelyftare som undersöktes och bedömdes av två oberoende 
fysioterapeuter 
UNDERSÖKNING 

        ANAMNES Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

Smärtlokalisation Hö ljumske Hö ljumske Ländrygg, vä 
höft 

Lumbal, vä höft Ländrygg, hö 
höft 

Ländrygg, hö höft Ländrygg vä Ländrygg vä 

Duration besvär 60 månader 120 månader 24 månader 24 månader 24 månader 24 månader 2 månader 2 månader 
Dygnsvariation Endast vid rörelse Endast vid rörelse Endast vid 

rörelse 
Endast vid 
rörelse 

Förmiddag Förmiddag Endast vid 
rörelse 

Endast vid rörelse 

Smärtintensitet VAS 7 
dagar 

60 0 50 50 30 40 40 30 

Smärtintensitet VAS 
just nu 

0 60 0 0 30 40 0 10 

Smärtkaraktär Huggande Huggande Huggande, 
skärande 

Huggande Molande, 
stickande 

Molande Huggande Huggande 

Provocerande rörelser Hög- och 
lågbelastande 
aktivitet 

Hög- och 
lågbelastande 
aktivitet 

Hög- och 
lågbelastande 
aktivitet 

Lågbelastande 
aktivitet 

Hög- och 
lågbelastande 
aktivitet 

Lågbelastande 
aktivitet 

Lågbelastande 
aktivitet 

Lågbelastande aktivitet 

Lindrande rörelser Uppvärmning/rör
elser 

- - Uppvärmning/r
örelser 

Uppvärmning
/rörelser 

Uppvärmning/rör
elser 

Vila Vila 

PSFS1, 2, 3 Skattning 
0-10 inom parentes 
(kodas ej) 

1.Benböj(7)  
2.Sitta i bil(6) 
3.Enbensstående 
(9) 

1.Benböj(6) 2.Sitta 
i bil(7) 
3.Enbensstående(9) 

1.Bänkpress(5) 
2.Marklyft(7) 
3.Benböj(6) 

1.Bänkpress(-) 
2.Marklyft(-) 
3.Ligga ned och 
rotera(-) 

1.Benböj(7) 
2.Marklyft(8) 
3.Lyfta saker 
från golvet(7) 

1.Benböj(-) 
2.Marklyft(-) 
3.Flexionsgrejer(-) 

1. Knäböj(5) 
2.Marlyft(4) 3 
Promenader(9) 

1.Knäböj(0) 
2.Marlyft(0) 
3.Promenader(9) 

Slutar individen göra 
aktiviteten som gör 
ont? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Vad de själva tror är 
orsaken 

Led Oklart Överbelastning/i
nstabilitet, nerv 

Överbelastning/i
nstabilitet, nerv 

Muskulärt Muskulärt Överbelastning/i
nstabilitet, nerv 

Överbelastning/instabili
tet 

  Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 
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INSPEKTION Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 
Stående 
anterior/posterior 
view 

        Paraspinala muskler 
atrofi 

Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Höger Liksidigt Liksidigt 

SIPS mest cranialt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Höger Vänster Vänster Höger Liksidigt 

SIAS mest cranialt Vänster Liksidigt Liksidigt Höger Liksidigt Vänster Liksidigt Liksidigt 
Cristahöjd mest 
cranialt 

Höger Liksidigt Liksidigt Höger Liksidigt Vänster Höger Liksidigt 

Femurs rotation vä Neutral Neutral Neutral Inåt Neutral Neutral Inåt Neutral 

Femurs rotation hö Inåtroterat Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

Knän varus/valgus vä Neutral Neutral Neutral Valgus Neutral Valgus Neutral Neutral 

Knän varus/valgus hö Valgus Neutral Valgus Neutral Neutral Valgus Neutral Neutral 

Fotled vä Pronerad Pronerad Pronerad Neutral Neutral Pronerad Pronerad Pronerad 

Fotled hö Pronerad Pronerad Neutral Neutral Pronerad Neutral Neutral Pronerad 

Stående lateral view 

        Lumbal lordos Ökad Neutral Ökad Ökad Neutral Neutral Neutral Neutral 

Thoarkal kyfos Neutral Neutral Minskad Minskad Ökad Ökad Ökad Minskad 

Bäckenets tippning vä Neutral Neutral Framåttippat Framåttippat Neutral Neutral Neutral Neutral 

Bäckenets tippning hö Neutral Framåttippat Framåttippat Framåttippat Neutral Framåttippat Neutral Neutral 

Höftledens position vä Fleixon Extension Flexion Flexion Neutral Neutral Flexion Neutral 

Höftledens position hö Flexion Extension Flexion Flexion Neutral Neutral Flexion Neutral 

NEURO-
LOGI/DYNAMIK 

Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

Achillesreflex Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Quadricepsreflex Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Sensibilitet Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Kraft Liksidigt Liksidigt Liksidigt L4 vä, L5 vä Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
SLR vä Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt 
SLR hö Positivt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt 

Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 
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PHYSICAL 
MARKERS 

Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

PSFS Aktivitet 1(PSFS 
utifrån anamnesen) 
1)Provoceras smärta 
2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 
3)Vilken korrigering 

1)Ja 2)Ej möjligt 
att avlasta. 

1)Ja 2)Ej möjligt 
att avlasta. 

1)Ja 2)Ja 
3)Spänna 
bålmuskulatur 
under rörelsen. 

1)Ja 2)Ja 
3)Spänna 
bålmuskulatur 
under rörelsen. 

1)Ja 2)Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal 

1)Ja 2)Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal 

Provoceras ej Provoceras ej 

PSFS Aktivitet 2(PSFS 
utifrån anamnesen) 
1)Provoceras smärta 
2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 
3)Vilken korrigering 

Provoceras ej. Provoceras ej. Provoceras ej. Provoceras ej. 1)Ja 2)Ja 
3)Minska 
thorakolumba
l extension.  
Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralpositio
n lumbal. 

1)Ja 2)Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal 

Provoceras ej. Provoceras ej. 

PSFS Aktivitet 3(PSFS 
utifrån anamnesen) 
1)Provoceras smärta 
2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 
3)Vilken korrigering 

Provoceras ej. Provoceras ej. 1)Ja 2)Ja 
3)Förändring av 
höftens position. 
Spänna 
bålmuskulatur 
under rörelsen. 

Provoceras ej. Provocera ej. Provoceras ej. Provoceras ej. Provoceras ej. 

Inspektion 
startposition knäböj 

Bäcken 
bakåttippat. 
Höftextension. 
Lumbal flexion. 
Thorakal 
extension. 

Höftflexion. 
Lumbal flexion. 

Lumbal flexion. 
Thorakolumbal 
extension. 

Thorakolumbal 
extension. 

Thorakolumb
al extension. 
Lumbal 
flexion som 
uppträder när 
pat anspänner 
bålen. 

Höglumbal 
extension. 
Lågumbal flexion 
som uppträder 
när pat spänner 
bålen. 

Thorakolumbal 
extension. 

Thorakolumbal 
extension. 
Låglumbalflexion . 

Inspektion 
startposition marklyft 

Bäcken 
bakåttippat. 
Höftextension. 
Lumbal flexion. 
Thorakal 
extension.  

Höftflexion. 
Lumbal flexion. 

- - Thorakolumb
al extension. 
Lumbal 
flexion. 

Höglumbal 
extension. Låg 
lumbal flexion. 

- - 

Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 
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Knäböj physical mark 
1)Provoceras smärta 
2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 
3)Vilken korrigering 

1)Ja 2)Ej möjligt 
att avlasta. 

1)Ja 2)Ej möjligt 
att avlasta. 

1)Ja 2)Ja 
3)Förändring av 
höftens position. 
Spänna 
bålmuskulatur 
under rörelsen. 

1)Ja 2)Ja 
3)Förändring av 
höftens position. 
Spänna 
bålmuskulatur 
under rörelsen. 

1)Ja 2)Ja 
3)Förändring 
av höftens 
position. 
Minska 
thorakolumba
l extension. 

1)Ja 2)Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal. Spänna 
bålmuskulatur. 
Minska 
thorakolumbal 
extension 

Provoceras ej. Provoceras ej. 

Marklyft physical 
mark  1)Provoceras 
smärta 2)Kan smärta 
avlastas genom 
korrigering 3)Vilken 
korrigering 

Provoceras ej. Provoceras ej. Provoceras ej. Provoceras ej. 1)Ja 2)Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralpsoition 
lumbal. 
Minska 
thorakolumbal 
extension. 

1)Ja 2)Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal. 

Provoceras ej. Provoceras ej. 

SMÄRTPROVOKATI
ON 

Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

Ländrygg aktiv Ua Ua Extension Extension Flexion, 
extension 

Flexion Ua Ua 

Ländrygg passiv Ua Rotation hö Extension Extension Ua Flexion Ua Ua 
Springingtest ländrygg Ua Ua L2 L3 Ua Ua Ua Ua 

Höft aktiv vä Ua Ua Flexion, 
inåtrotation 

Flexion, 
inåtrotation 

Ua Ua Ua Ua 

Höft passiv vä Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua 
Höft aktiv hö Flexion, adduktion, 

inåtrotation 
Flexion, 
inåtrotation 

Ua Ua Flexion Ua Ua Ua 

Höft passiv hö Flexion, adduktion, 
inåtrotation 

Fleixon, 
inåtrotation 

Ua Ua Flexion Ua Ua Ua 

Område som prov 
smärta 

Hö höft Hö höft Ländrygg och 
höft 

Ländrygg och 
höft 

Ländrygg och 
hö höft 

Ländrygg Ua Ua 

Rörelseriktning Flexion, adduktion, 
inåtrotation 

Flexion, 
inåtrotation 

Ländrygg i 
extension och 
höft i flexion och 
inåtrotation 

Ländrygg i 
extension, Höft i 
flexion 
och inåtrotation 

Höft i 
flexion och 
ländrygg i 
extension och 
flexion 

Flexion Ua Ua 

  Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 
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Bedömning baseras på Aktiva och passiva 
test 

Aktiva och passiva 
test 

Aktiva och 
passiva test 

Aktiva och 
passiva test 

Aktiva och 
passiva test 

Aktiva och passiva 
test 

Knäböj Knäböj 

RÖRLIGHET - vilken 
sida och 
rörelseriktning är 
nedsatt 

Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

Ländrygg aktiv Ua Ua Ua Ua Lateral 
flexion hö 

Ua Ua Ua 

Ländrygg pass Ua Ua Ua Ua Lateral 
flexion hö 

Ua Ua Ua 

Höft aktiv vä Liksidigt Liksidigt Flexion, 
inåtrotation 

Flexion, 
inåtrotation 

Ua Ua Ua Ua 

Höft passiv vä Liksidigt Liksidigt Flexion, 
inåtrotation 

Ua Ua Ua Ua Ua 

Höft aktiv hö Flexion, 
inåtrotation 

Flexion, 
inåtrotation 

Ua Ua Extension, 
utåtrotation 

Ua Ua Ua 

Höft passiv hö Flexion, 
inåtrotation, 
adduktion, 
abduktion 

Flexion, 
inåtrotation, 
adduktion, 
abduktion 

Ua Ua Extension, 
utåtrotation 

Ua Ua Ua 

Craig's test vä höft Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 
Craig's test hö höft Retroversion Retroversion Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral 

MUSKELFUNKTION Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

Flexibilitet-vilken sida 
som är stram samt om 
möjligt avgöra 
strukturell stramhet (K) 
kontra styvhetsökad 
(S). 

        Iliopsoas Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Tensor fascia latae Höger Liksidigt Liksidigt Liksidigt Höger Höger Liksidigt Vänster (S) 
Rectus femoris Höger Liksidigt Liksidigt Liksidigt Höger Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Adduktorer Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Gluteus 
medius/minimus 

Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Höger Vänster Vänster 

Piriformis Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Vänster 
Hamstrings Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

  
Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 
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Muskelstyrka-vilken 
sida som är svagare + 
ev smärtsvar 

        Iliopsoas (tensor fascia 
latae, sartorius, rectus 
femoris) 

Vänster Vänster Vänster + 
smärtsvar 

Vänster + 
smärtsvar 

Höger + 
smärtsvar 

Liksidigt Vänster Vänster 

Gluteus maximus Liksidigt Liksidigt Vänster Liksidigt Höger + 
smärtsvar 

Liksidigt Vänster Liksidigt 

Gluteus 
medius/minimus 

Liksidigt Liksidigt Liksidigt Vänster Liksidigt Höger Liksidigt Vänster 

Hamstrings Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Quadriceps Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Tensor fascia latae Höger Liksidigt Liksidigt Höger Liksidigt Liksidigt Vänster Vänster 
Adduktorer Höger Liksidigt Höger Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Tvära utåtrotatorer 
höft 

Vänster Liksidigt Liksidigt Vänster Höger + 
smärtsvar 

Liksidigt Vänster Vänster 

Inåtrotatorer höft Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 
Obliqueer/rectus 
abdominis 

Nedsatt Liksidigt Liksidigt men 
nedsatt 

Vänster Liksidigt men 
svag  

Liksidigt men svag  Liksidigt men 
svag  

Liksidigt men svag  

Muskelrekryetringsmö
nster-initieras via 
hamstrings/gluteus 

        Höftextension hö Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings 
Höftextension vä Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Hamstrings Gluteus Gluteus 
Motoriktest-
klarar/klarar inte 

        Waiters bow 50 ° 
excentrisk fas 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

Waiters bow 50 ° 
koncentrisk fas 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

SLUTBEDÖMNING Fp1_B1 Fp1_B2 Fp2_B1 Fp2_B2 Fp3_B1 Fp3_B2 Fp4_B1 Fp4_B2 

Restriktion bakom 
smärta 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Område för 
restriktion 

Höft Höft - - Höft - - - 

Vilka/vilken rr-
riktning 

Flexion, 
inåtrotation 

Flexion, 
inåtrotation 

- - Flexion - - - 

  Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 
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Vilken struktur  Artikulär Artikulär -  - - - - - 
Ökad rörelse bakom 
smärtan 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Område för ökad 
rörlighet 

- - Ländrygg Ländrygg Ländrygg Ländrygg Ländrygg Ländrygg 

Vilka/vilken rr-
riktning 

- - Extension Extension Flexion Flexion Flexion Extension höglumbalt, 
låglumbal flexion 

Pågående läkning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 
Adaptivt/maladaptivt Adaptivt Adaptivt Maladaptivt Maladaptivt Maldaptivt Maldaptivt Maladaptivt Maladaptivt 
Smärtmekanism Nociceptiv 

mekanisk 
Nociceptiv 
mekanisk 

Nociceptiv 
mekanisk 

Nociceptiv 
mekanisk 

Nociceptiv 
mekanisk 

Nociceptiv 
mekanisk 

Nociceptiv 
inflammatorisk 

Nociceptiv mekanisk 

Funktionsdiagnos Nociceptiv 
mekanisk 
smärtmekanism 
med nedsatt 
mekanisk rörlighet 
i höften, artikulär 
orsak/strukturellt? 

Nociceptiv 
mekanisk, artikulär 
orsak höft bakom 
begränsningen 

Nociceptiv 
mekanisk 
smärtmekanism 
lumbalt med ökat 
give, ffa i 
extension. 
Obliqueaktiverin
g minskar smärta 
i rygg. Inslag i 
anamnesen av 
perifera 
neurogena 
smärtmekanisme
r. 

Nociceptiv 
mekaniska 
besvär i 
extension med 
inslag av 
myofasciella. 
Möjlig perifer 
neurogen  

Nociceptiv 
mekanisk  smä
rta med ökat 
give i flexion 
ländrygg. 
Låser 
bröstrygg i 
extension och 
har nedsatt 
flexion i hö 
höft och detta 
kan medföra 
att pat lättare 
hamnar i 
flexion lumbal.  

Låser bröstryggg i 
extension och 
tvingar ländrygg i 
flexion genom att 
bäckenet tippas 
bakåt när bålen 
spänns. 

Nociceptiv 
inflammatorisk 
som kommer av 
ökad lokal 
belastning i 
flexion 
låglumbalt pga. 
överextension 
thorakolumbalt 

Mest troligt för mkt 
lokal segmentell 
belastning lumbalt pga 
thorakolumbal 
extension 

Tidsåtgång 67 62 60 70 50 60 45 48 
På vilka grunder 
gjordes 
funktionsdiagnosen 

Samma fynd 
passivt och aktivt i 
höger höftled 
avseende rörlighet 
och smärtsvar. 

Aktiv och passiv 
rörlighet samma. 
Tydligt mekaniskt 
stopp i flexion. 

Smärtprovokatio
n i extension 
kombinerat med 
bänkpress 
illustartion där 
det tydligt 
framkom apex av 
rörelse 
mittlumbalt i 
extension. 

Smärtprovoceran
de tester i 
extension 

Analys av 
knäböj/marklyf
t kombinderat 
med 
muskeltester 
och 
rörelseundersö
kning.  

Utgick från 
utförandet under 
benböjen. 

Hypotes skapad 
utav 
rörelseanalys i 
knäböj samt 
waiters bow 

Mest på grund av 
rörelseanalys i samband 
med benböj. 

Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge 
scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, Ua=utan anmärkning 

 



 

Bilaga 4 
Resultat från de fyra styrkelyftare som undersöktes av en 
fysioterapeut 
UNDERSÖKNING     

ANAMNES Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Smärtlokalisation Ländrygg vä Ländrygg hö Ljumske vä Ländrygg hö 

Duration besvär 12 månader 300 månader 9 månader 24 månader 

Dygnsvariation Endast vid rörelse Förmiddag Endast vid rörelse Endast vid rörelse 

Smärtintensitet VAS 7 dagar 70 50 30 40 

Smärtintensitet VAS just nu 40 10 30 0 

Smärtkaraktär Ilande, molande, 
krampande. 

Molande Molande Ilande 

Provocerande rörelser Hög- och lågbelastande 
aktivitet. 

Hög och 
lågbelastande 
aktivitet. 

Hög- och 
lågbelastande 
aktivitet. 

Hög och 
lågbelastande 
aktivitet. 

Lindrande rörelser Uppvärmning/rörelser Uppvärmning/rörelse
r. Töjning/stretching. 

Vila/undvika 
rörelsen. 

Vila/undvika 
rörelsen. 

PSFS1, 2, 3 Skattning 0-10 
inom parentes 

1Ta på sig socka(-) 
2.Sitta i bil(-) 
3.Marklyft(-) 

1.Marlyft (0) 
2.Knäböj (2) 
3.Bänkpress (4) 

1.Promenader  (5) 
2.Benböj (1) 
3.Marklyft (0) 

1.Gå (10) 
2.Marklyft (8) 
3.Knäböj (8). 

Slutar individen göra 
aktiviteten som gör ont? 

Nej Ja Ja Nej 

Vad de själva tror är orsaken Överbelastning/instabili
tet 

Överbelastning/instab
ilitet. Led. 

Led. Nerv. Överbelastning/inst
abilitet. 

INSPEKTION Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Stående anterior/posterior 
view 

    

Paraspinala muskler atrofi Höger Höger Vänster Höger 

SIPS mest cranialt Liksidigt Vänster Liksidigt Vänster 

SIAS mest cranialt Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Cristahöjd mest cranialt Liksidigt Vänster Liksidigt Liksidigt 

Femurs rotation vä Inåt Inåt Inåt Neutral 

Femurs rotation hö Neutral Neutral Neutral Inåt 

Knän varus/valgus vä Neutral Neutral Valgus Neutral 

Knän varus/valgus hö Neutral Neutral Valgus Neutral 

Fotled vä Pronerad Pronerad Pronerad Pronerad 

Fotled hö Pronerad Pronerad Pronerad Pronerad 

Stående lateral view     

Lumbal lordos Ökad Minskad Ökad Ökad 

Thoarkal kyfos Neutral Neutral Minskad Minskad 

Bäckenets tippning vä Framåttippat Neutral Framåt Framåttippat 

Bäckenets tippning hö Neutral Neutral Framåt Framåttippat 

Höftledens position vä Flexion Extension Flexion Flexion 

Höftledens position hö Neutral Extension Flexion Flexion 

  
Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, 
Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, 
SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, 
Ua=utan anmärkning 

 



62 
 

NEURO-LOGI/DYNAMIK Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Achillesreflex Liksidigt Liksidigt Vänster Liksidigt 

Quadricepsreflex Liksidit Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Sensibilitet Liksidigt Liksidigt L5 vä, S1 vä Liksidigt 

Kraft Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

SLR vä Negativt Negativt Negativt Negativt 

SLR hö Negativt Negativt Negativt Negativt 

PHYSICAL MARKERS Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

PSFS Aktivitet 1(PSFS utifrån 
anamnesen) 1)Provoceras 
smärta 2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 3)Vilken 
korrigering 

Provoceras ej 1)Ja 2) Ja 3)Korrigera 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbalt 

1)Ja 2)Ej möjligt att 
avlasta 

Provoceras ej 

PSFS Aktivitet 2(PSFS utifrån 
anamnesen) 1)Provoceras 
smärta 2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 3)Vilken 
korrigering 

Provoceras ej Provoceras ej 1)Ja 2)Ja 
3)Förändring av 
höftens position 

Provoceras ej 

PSFS Aktivitet 3(PSFS utifrån 
anamnesen) 1)Provoceras 
smärta 2)Kan smärta avlastas 
genom korrigering 3)Vilken 
korrigering 

Provoceras ej Provoceras ej 1)Ja 2) Ja 
3)Utåtrotation femur 

1) Ja 2) Ja 3) 
Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal 

Inspektion startposition benböj Thorakolumbal 
extension. Låglumbal 
lordos. Bäcken 
framåttippat. 

Lumbal flexion. 
Thorakal extension. 
Bäcken bakåttippat. 
Extension höftleder. 

Thorakal extension.  
Thorakolumbal 
extension. Lumbal 
extension. Bäcken 
framåttippat. Höft 
inåtoterad vänster. 

Thorakolumbal 
extension. Lumbal 
extension. 

Inspektion startposition 
marklyft 

Höglumbal flexion. 
Låglumbal extension.  

Thoarkal flexion. 
Lumbal flexion. 

Thorakolumbal 
extension. Lumbal 
extension. Inåtroterat 
höft. 

Inget att påpeka. 
Ser bra ut. 

Benböj physical mark 
1)Provoceras smärta 2)Kan 
smärta avlastas genom 
korrigering 3)Vilken 
korrigering 

Provoceras ej 1)Ja 2) Ja 
3)Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal. 

1)Ja 2)Ja 
3)Förändring av 
höftens position 

1) Ja 2) Ja 3) 
Spänna 
bålmuskulatur. 
Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition 
lumbal. 

Marklyft physical mark  
1)Provoceras smärta 2)Kan 
smärta avlastas genom 
korrigering 3)Vilken 
korrigering 

1)Ja 2)Ja 3)Spänna 
bålmuskulatur. 
Korrigering 
mot/bibehålla 
neutralposition lumbalt. 
Disassociera 
höftextension från 
lumbal extension. 

Provoceras ej 1)Ja 2)Ja 
3)Förändring av 
höftens position 

Provoceras ej 

SMÄRTPROVOKATION Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Ländrygg aktiv Extension Flexion, 
lateralflexion hö 

Ua Extension 

Ländrygg passiv Extension Flexion Ua Extension 

Springingtest ländrygg Ua L5 Ua L4 

Höft aktiv vä Ua Ua Inåtrotation, flexion, 
adduktion 

Ua 

Höft passiv vä Ua Ua Inåtrotation, flexion, 
adduktion 

Ua 

  Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, 
Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, 
SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, 
Ua=utan anmärkning 
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Höft aktiv hö Ua Ua Ua Ua 

Höft passiv hö Ua Ua Ua Ua 

Område som prov smärta Ländrygg Ländrygg Höft Ländrygg 

Rörelseriktning Extension Flexion, 
lateralflexion hö 

Inåtrotation, flexion Extension 

Bedömning baseras på Aktiv och passiv 
extension ländrygg 

Aktiv och passiv 
flexion ländrygg 

Aktivt och passivt 
samma svar 

Passiv och aktivt 
samma svar + 
springingtest 

RÖRLIGHET - vilken sida och 
rörelseriktning är nedsatt 

Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Ländrygg aktiv Lateralflexion hö Lateralflexion hö Ua Lateralflexion hö 

Ländrygg pass Lateralflexion hö Lateralflexion hö Ua Lateralflexion hö 

Höft aktiv vä Inåtrotation, 
utåtrotation 

Extension Inåtrotation och 
utåtrotation 

Inåtrotation 

Höft passiv vä Inåtrotation, 
utåtrotation 

Extension Inåtrotation och 
utåtrotation 

Inåtrotation 

Höft aktiv hö Ua Inåtrotation, 
utåtrotation, 
adduktion, flexion 

Ua Utåtrotation 

Höft passiv hö Ua Inåtrot, utåtrot, 
adduktion, flexion 

Ua Utårotation 

Craig's test vä höft Neutral Neutral Neutral Retroversion 

Craig's test hö höft Neutral Neutral Neutral Neutral 

MUSKELFUNKTION Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Flexibilitet-vilken sida som är 
stram samt om möjligt avgöra 
strukturell stramhet kontra 
styvhetsökad. 

    

Iliopsoas Vänster Vänster Höger Liksidigt 

Tensor fascia latae Vänster Höger Höger Liksidigt 

Rectus femoris Vänster Höger Höger Liksidigt 

Adduktorer Liksidigt Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Gluteus medius/minimus Vänster Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Piriformis Vänster Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Hamstrings Liksidigt Höger Liksidigt Liksidigt 

Muskelstyrka-vilken sida som är 
svagare + ev smärtsvar 

    

Iliopsoas (tensor fascia latae, 
sartorius, rectus femoris) 

Vänster Höger Höger Vänster 

Gluteus maximus Vänster + smärtsvar Vänster Höger Höger 

Gluteus medius/minimus Vänster Höger Höger Höger 

Hamstrings Vänster Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Quadriceps Liksidigt Höger Liksidigt Liksidigt 

Tensor fascia latae Vänster Höger Liksidigt Liksidigt 

Adduktorer Vänster Liksidigt Liksidigt Liksidigt 

Tvära utåtrotatorer höft Vänster Vänster Höger Liksidigt 

Inåtrotatorer höft Vänster Vänster Liksidigt Liksidigt 

Obliqueer/rectus abdominis Liksidigt men svag Liksidigt Liksidigt men svag Liksidigt 

  Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, 
Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, 
SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, 
Ua=utan anmärkning 
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Muskelrekryetringsmönster-
initieras via hamstrings/gluteus 

    

Höftextension hö Hamstrings Hamstrings Hamstrings Gluteus 

Höftextension vä Hamstrings Gluteus Hamstrings Gluteus 

Motoriktest-klarar/klarar inte     

Waiters bow 50° excentrisk fas Ja Ja Ja Ja 

Waiters bow 50° koncetrisk fas Ja Ja Ja Ja 

SLUTBEDÖMNING Fp5_B1 Fp6_B1 Fp7_B1 Fp8_B1 

Restriktion bakom smärta Nej Ja Ja Nej 

Område för restriktion - Höft Höft - 

Vilka/vilken rr-riktning - Flexion, inåtrotation Flexion, inåtrotation - 

Vilken struktur  - Artikulär, muskler Artikulär - 

Ökad rörelse bakom smärtan Ja Ja Nej Ja 

Område för ökad rörlighet Ländrygg Ländrygg - Ländrygg 

Vilka/vilken rr-riktning Extension låglumbalt, 
flexion höglumbalt 

Flexion - Extension 

Pågående läkning Nej Ja Ja Nej 

Adaptivt/maladaptivt Maladaptivt Adaptivt Adaptivt Maladaptivt 

Smärtmekanism Nociceptiv mekanisk Nociceptiv 
inflammatorisk 

Nociceptiv 
inflammatorisk 

Nociceptiv 
mekanisk 

Funktionsdiganos Ökat give i extension 
lumbalt som 
uppkommer ffa vid 
marklyftet. Kan ej 
disassociera 
höftextension från 
ländryggsextension. 
Ökad stiffness framsida 
lår vä kan vara en 
bidragande orsak. Dålig 
aktivering av 
bålmuskulatur. 

Nociceptiv 
inflammatoriska 
besvär lumbalt som 
kommer utav ökat 
rörelseuttag lumbalt 
kontra minskad 
rörlighet i höftled. 
Mångårig 
problematik kan tyda 
på strukturella 
förändringar. 

Nociceptiv 
inflammatorisk 
smärtmekanism som 
kommer utav 
begränsning av 
rörlighet hö höft i 
flexion och 
inåtrotation. Möjlig 
ren artikulär orsak, 
inflammation/svullna
d? 

Nociceptiv 
mekanisk 
smärtmekanism 
som kommer utav 
möjlig 
överbelastning/ökat 
rörelseuttag i 
extension 
låglumbalt. 

Tidsåtgång 52 50 55 45 

På vilka grunder gjordes 
funktionsdiagnosen 

Rörelseanalys marklyft. 
Passiv och aktiv 
undersökning 
kombinerat med 
muskeltester. 

Rörelseanalys av 
knäböj och 
korrigering här 
tillsammans med 
undersökning av 
höftens begränsade 
rörlighet. Ökat 
rörleseuttag noterades 
i flexion lumbalt. 

Rörelseanalys av 
smärtande moment 
(knäböj/marklyft) 
kombinerat med 
korrigeringar samt 
manuell 
undersökning och då 
att passiv och aktiv 
undersökning ger 
samma svar i samma 
riktningar.  Traktion i 
smärtande läge ger 
lindring 

Rörelseanalys vid 
knäböj och 
korrigering här 
samtidigt som 
manuellundersökni
ng provocerade 
besvär i extension. 

 
Not. Gulmarkerade celler indikerar skillnad i bedömning mellan fysioterapeuterna. Hö=höger, Vä=vänster, 
Fp=försöksperson, B=bedömare(fysioterapeut), VAS=visual analoge scale, SIAS=spina iliaca anterior superior, 
SIPS=spina iliaca posterior superior, SLR=straight leg raise, L=lumbal, PSFS=patient specifik funktionell skala, 
Ua=utan anmärkning 

 


