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Abstrakt 
 
 
Bakgrund: Fotledsdistorsion är en av de vanligaste muskeloskeletala skadorna och drabbar 

cirka 300 000 individer i Sverige varje år. De flesta fotledsdistorsionerna påverkar de laterala 

ligamenten i foten. Vid en sådan skada kan tejp appliceras över den muskeloskeletala skadan 

och på så vis passivt positionera den instabila fotleden i en mer anatomiskt gynnsam position. 

Syfte: Syftet med studien var att genomföra en pilotstudie för att få indikationer på effekterna 

av fotledstejpning med kinesiologitejp respektive icke-elastisk tejp i kombination med annan 

fysioterapeutisk behandling vid fotledsdistorsion. Metod: En studiedesign utvecklades och 

genomfördes som en pilotstudie för att undersöka skillnaden mellan kinesiologitejp och icke 

elastisk tejp. Ett samarbete skapades mellan författarna och sju fysioterapeuter för att utföra 

ett systematiskt utvecklingsarbete. Författarna understödde då fysioterapeuterna för att 

utvärdera tejpning som en behandlingsmetod i kombination med övrig fysioterapeutisk 

rehabilitering vid fotledsdistorsion i deras ordinarie kliniska verksamhet. Totalt medverkade 

tre stycken deltagare i studien. Resultat: Samtliga deltagare förbättrade sina resultat i smärta, 

ADL, sport och livskvalité. En deltagare hade oförändrat resultat i undergruppen symtom 

medan en förbättring sågs hos de övriga två deltagarna. Konklusion: Samtliga tre deltagare 

fick efter en fyra till sex veckors behandlingsperiod med antingen kinesiologitejp eller icke 

elastisk tejp en procentuell förbättring i olika undergrupper. Dock har föreliggande studie för 

litet underlag för att påvisa effekter av tejpning och eventuella skillnader mellan 

tejpmaterialen men kan vara vägledande för större studier. 
 

Nyckelord: Behandlingsmetod, FAOS enkät, fotledsdistorsion, Icke elastisk tejp, 

Kinesiologitejp. 
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1. Bakgrund 

Vid en fotisättning utsätts foten för stor påfrestning. Belastningen uppnår två till tre gånger 

kroppsvikten innan den fördelas över kroppens vävnader, skor och underlag (1). Vid 

regelbunden träning påverkas kroppens vävnader och anpassar sig till det arbete de utsätts för. 

Trots den ständiga anpassningsförmågan blir den kroppsliga belastningen stundtals för stor, 

vilket kan resultera i fotledsproblematik (2). Fotledsdistorsion tillhör en av de vanligaste 

muskeloskeletala skadorna. Studier visar att fotledsdistorsionen drabbar 1 av 10 000 personer 

varje dag. I Sverige drabbas ca 300 000 varje år (3). Fotledsdistorsioner inträffar främst under 

aktiviteter som vid utförande av idrott (4).  
 

Fotleden är uppbyggd av distala tibiofibular syndesmosen, talocruralleden samt främre och 

bakre subtalarleden. För att stabilitet skall kunna upprätthållas krävs ledkongruens, intakta 

kapslar, ligament samt god neuromuskulär kontroll. Fotledsdistorsioner uppstår vanligen i 

samband med ett trauma där framfoten hamnar i adduktion och bakre delen av foten i 

inåtrotation. Detta leder till en inversion och plantarflexion av fotleden, samtidigt som 

underbenet förs i en utåtrotation utanför sitt naturliga rörelseomfång (5). De främsta 

fotledsdistorsionerna drabbar de laterala ligamenten i foten som understödjs av ligament 

anterior talofibular (FTA), ligament calcaneofibular (FC) och ligament posterior talofibular 

(FTP) (figur 1). Det svagaste ligamentet är det främre, FTA som vid 66 % av fallen blir 

isolerat rupturerad och är på så vis det ligament som slits av först vid en fotledsdistorsion. 

Ordningsföljden för rupturer är därefter FC och FTP (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ligament i fotleden. Hämtad från peakphysicaltherapy, 2 juni 2014. 

http://peakphysicaltherapy.net/pain-locator-shin.  
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Klassifikationen av fotledsdistorsionen uppdelas i olika grader (grad 1, grad 2 samt grad 3). 

Vid grad 1 sker ingen vävnadsbristning utan enbart en sträckning av ligamentet och är därmed 

den mildaste skadan (7). Typiskt för denna grad är lätt svullnad men ingen instabilitet (8). 

Grad 2 innebär en partiell ruptur av ligamentet (7). Här ses kraftig svullnad, instabilitet, lätt 

laxitet av ligamentet och antalgisk gång (8). Grad 3 innebär en total ruptur av ligamentet (5), 

vilket ger en kraftig instabilitet och förlorad funktion (8). Instabiliteten som uppstår efter en 

fotledsdistorsion kan innebära att foten lätt ger vika vilket kan leda till upprepade distorsioner. 

Detta beror troligen på förändrad proprioception samt svårigheter att uppta extern belastning 

och samtidigt bevara postural jämvikt (9). Under det första året efter skadan finns ökad risk 

att drabbas av en ny fotledsdistorsion (7). Vad en upprepad distorsion egentligen innebär är 

forskarna i dagsläget oense om. Hägglund et al. (2005) definierar det som samma stukning på 

samma fot inom loppet av två månader (10).  

 

Akut omhändertagande är viktigt för rehabiliteringen av en fotledsdistorsion, vilket kan 

utföras av bland annat fysioterapeuter. Benämningen PRICE står för pressure, rest, ice, 

compression och elevation och är en behandling som bör ges initialt vid fotledsdistorsion för 

att minska svullnaden och på så vis förkorta rehabiliteringstiden (11). En ligamentskada i 

fotleden kan anses vara en simpel skada (9) men svaghet i proximal muskulatur så som M. 

biceps femoris, M. gluteus maximus och M. erector spinae har konstaterats efter en 

fotledsdistorsion. Då distorsionen medför hypermobilitet i fotleden ses även förändrad 

aktivitet i höftmuskulaturen som en följdeffekt (5). Vid skada på de laterala strukturerna i 

foten anses de fysiska begränsningarna för människan vara hög. Smärta, kronisk instabilitet, 

förflyttningsrestriktioner och minskad livskvalitet är problem som vanligen uppstår i samband 

med fotledsproblematik. Detta avspeglar sig i frånvaro från arbetet och kostnader för vården 

(12).  

 

Vanligen är den skadade åter i aktivitet inom fyra veckor efter skadetillfället, detta anses vara 

förtidigt då en studie visar att den mekaniska stabiliteten förbättras först efter sex veckor men 

kan ta ändå upp till tre månader (13). Däremot visar en annan studie som visar att cirka 30 % 

av instabiliteten i fotleden kvarstod upp till ett år efter första skadetillfället, där 

rehabiliteringen bland annat bestod av immobilisering. Förtidig återvändning till aktivitet kan 

leda till att ligamenten läker i en förlängning (13) och medföra kvarstående instabilitet med 

upprepade distorsioner (1). Målen för en lyckad rehabilitering är att förhindra en upprepad 

distorsion av fotleden, minska smärtan, återfå rörelseomfång och återgå till den funktion som 
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fanns innan skadan. Konservativ behandling med tidig mobilisation efter den akuta fasen i 

form av ett yttre stöd kan vara lämpligt att använda vid fotledsdistorsion, exempelvis olika 

typer av tejpning (14). Fotleden är den mest tejpade kroppsdelen, detta kan bero på att skador 

på de laterala strukturerna i foten är den främsta skadan i idrottssammanhang (15).  

 

Människans förmåga att uppfatta information om ledens position och rörelse sker genom 

mekanoreceptorer och kallas proprioception (16). Studier har visat att muskeloskeletala 

skador så som fotledsdistorsion har ett samband med försämrad proprioception vid rörelse, 

vilket leder till ökad risk att åter skadas (9). Detta kan stödjas genom att applicera tejp över 

den muskeloskeletala skadan och på så vis passivt positionera den instabila fotleden i en mer 

anatomiskt gynnsam position (17).  
 

Kinesiologitejp 
 

En elastisk tejp, kinesiologitejp utarbetades år 1970 av Dr. Kase (18) och har används inom 

terapeutisk rehabilitering i Asien under lång tid (19).   Kinesiologitejpen är vattenresistent och 

materialet innehåller en speciell väv som tillåter ventilation och elasticitet. Egenskaperna i 

tejpen ger minskad risk för hudirritation (19) och påstås enligt Fayson et al. (2013) öka den 

lokala cirkulationen, minska svullnaden (20) samt stabilisera instabila leder (21). 

Kinesiologitejpen appliceras vanligen i smala remsor (22) och kan bäras i tre till fem dagar 

(18, 22). Under de olympiska spelen i Peking år 2008 exponerades kinesiologitejpen 

internationellt. Där sågs tejpen på atleter som utövade idrotter i olika grenar bland annat 

volleyboll (18). Dock indikerar senare forskning av Fayson et al. (2013) att kinesiologitejp 

inte har någon effekt på dynamisk postural kontroll av fotleden under aktivitet som innehåller 

hopp (20). 
 

Icke elastisk tejp 
 

Denna tejp används vanligen i syfte att minska smärta vid rörelse (17). Tejpen är styv, 

strukturellt stödjande och kan bäras upp till 18 timmar (18). Den icke elastiska tejpens främsta 

funktion är att bidra med mekanisk stabilitet genom att verka som ett utomstående ligament 

samt öka proprioceptionen i fotleden. Bragg et al. (2001) visade dock att icke elastisk tejp 

förlorar sin mekaniska stabilitet efter 15 - 20 minuter av träning. När tejpen tappar en av sina 

funktioner, vanligen den mekaniska stabiliteten så kvarstår den sensoriska imputen som bidrar 

till ökad proprioception (15). 
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Briem et al. (2011) undersökte muskelaktiviteten av M. peroneus longus et brevis vid 

applicering av kinesiologitejp och icke elastisk tejp. Studien visar att icke elastisk tejp ökade 

muskelaktiviteten av M. peroneus longus medan kinesiologitejp varken gav ökad stabilitet 

eller muskelaktivitet. I en testgrupp på 15 personer med instabil fotled upplevde elva personer 

stabilitet av icke elastisk tejp. Trots den uppenbara skillnaden i muskelaktivitet uppnåddes 

ingen statistisk signifikans (P = .068). Dock menar Briem et al. att en större studie skulle 

kunna bidra till att statistisk signifikans uppnås (22).  
  
Forskare menar att effekterna av tejpning kan bero på sensomotorisk - och proprioceptiv 

feedback som uppkommer direkt vid applicering av tejpen. I samband med tejpning upplever 

patienterna symtomlindring, förbättrad stabilitet och ökad komfort (21). Trots den frekventa 

användningen av kinesiologitejp och icke elastisk tejp vid rehabilitering samt förebyggande 

åtgärd i samband med idrottsskador, saknas studier som kartlägger effekterna av dessa 

tejpformer (15, 21).  Författarna till föreliggande studie anser att därmed att hade varit 

intressant att undersöka användningen av tejpmaterialen genom ett systematiskt 

utvecklingsarbete för att se hur det ser ut i den ordinarie kliniska verksamheten.  

2. Syfte 

Syftet med studien var att genomföra en pilotstudie för att få indikationer på effekterna av 

fotledstejpning med kinesiologitejp respektive icke-elastisk tejp i kombination med annan 

fysioterapeutisk behandling vid fotledsdistorsion. Studien designades för att kunna 

genomföras som ett systematiskt utvecklingsarbete i fysioterapeuters ordinarie kliniska 

verksamhet. 

 

2.1 Frågeställning 

 

Vilka effekter på smärta, symtom, ADL, sport och livskvalitet kan påvisas efter fyra veckors 

behandling med kinesiologitejp respektive icke-elastisk tejp i kombination med annan 

fysioterapeutisk rehabilitering vid fotledsdistorsion.  

3. Material  

3.1 Samarbetspartners  
 

Denna studie har genomförts på kliniker i olika delar av Sverige: Norrbottens län, Gotlands 

län och Blekinge län med sju behandlande fysioterapeuter. Ett samarbete skapades för att 
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utvärdera tejp som behandlingsmetod vid fotledsdistorsion. Författarna samrådde då med 

fysioterapeuterna att utvärdera tejp som en behandlingsmetod vid fotledsdistorsion i deras 

ordinarie kliniska verksamhet. Ett informationsbrev (bilaga 1) skapades för att villkoren 

skulle vara lika mellan de behandlande fysioterapeuterna.  

 

Behandlingen avsåg en fyra veckors period som påbörjades efter att patienten tagit kontakt 

med fysioterapeuten och besökt kliniken. Behandlingen initierades den 12 februari 2014. 

Fysioterapeuterna tog vart efter det fanns behov av tejpning som behandlingsmetod in 

lämpliga patienter som uppfyllde inklusionskriterier (tabell 1) i studien fram till den 31 mars 

2014. Under denna period utförde totalt två stycken fysioterapeuter rehabiliteringen av 

samtliga tre deltagare. 
 

Tabell 1. Inklusion- och exklusionskriterier   
 

Inklusionskriterier  

 

          Exklusionskriterier 

Unilateral fotledsdistorsion med lateral ligament skada                Fraktur i foten 
FTA ligament skada och eventuell skada på övriga laterala 

ligament 
             Pågående tejpbehandling av fotledsdistorsionen 

Förmåga att själv kunna tejpa foten enligt fysioterapeutens 

instruktion en gång per vecka alternativt återbesöka 

fysioterapeuten en gång per vecka för omtejpning. 

             Reumatologiska och neurologiska sjukdomar    

Möjlighet för patienten att besöka kliniken efter fyra veckor             Deltagare under 18 år 

 

 

3.2 Studiedeltagare 

 

Deltagarna i studien tog själva kontakt med respektive klinik för undersökning och 

behandling av sin fotledsdistorsion. Om fysioterapeuten beslutade att tejpning skulle vara en 

del av rehabiliteringen tillfrågades personen om samtycke för medverkan i studien. Efter 

information om vad medverkan i studien skulle innebära för deltagarna tackade fyra personer 

ja. Därefter överlät fysioterapeuten ett informationsbrev till deltagarna (bilaga 2) som 

framförde att medverkan i studien var frivillig och att de hade möjlighet att avbryta utan att 

påverka den påbörjade behandlingen.  
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Deltagarna behandlades från första tejptillfället och fyra veckor framåt. Ett bortfall förekom 

då en deltagare valde att avbryta sin medverkan i studien av okänd anledning, då kvarstod tre 

deltagare som samtliga var män mellan 29 - 45 år.  
 

4. Metod  
 

4.1 Studiedesign  

 
För att undersöka skillnaden mellan kinesiologitejp och icke elastisk tejp användes en 

kvantitativ ansats som genomfördes som en pilotstudie. På så vis testades en studiedesign som 

senare eventuellt kan användas i en större studie.  
 

4.2  Mätmetoder  
 
Enkäten Foot and Ankle Outcome Score (FAOS) utformad av Roos et al. (2001) (bilaga 3) 

utarbetades i syfte att utvärdera behandling vid fotledsskador. FAOS är beprövad för 

deltagare mellan 20 till 60 år, enkäten är omfattande då den innehåller 42 frågor, med fem 

undergrupper som avser symtom, smärta, aktivitet i det dagliga livet (ADL), sport samt 

livskvalité (23). Undergruppen symtom innefattar svullnad, låsningar, rörelseomfång och 

stelhet. Smärta avser duration, rörelseomfång samt smärta vid avlastning och belastning. ADL 

innefattar funktion och aktiviteter i det dagliga livet exempelvis gå upp- och nedför trappor 

samt ta på- och av sig strumporna. Sport inkluderar frågor gällande funktion i fritid- och idrott 

exempelvis springa och sitta på huk. Livskvalité innefattar hur fotleden har förändrat 

personens sätt att leva (23). I varje undergrupp räknades en summa ut som antog ett värde 

mellan 0 till 100, där 100 indikerade inga problem och 0 innebar extrema problem (bilaga 4). 

Enkäten söktes fram via www.koos.nu och visades vid evidensgranskning av Roos et al. vara 

reliabel och valid (23). Deltagarna fyllde i enkäten vid studiestart och avslut för att utvärdera 

behandlingsperioden av tejpningen. I samband med studieavslut besvarade deltagarna även ett 

frågeformulär med sex frågor (bilaga 5) som författarna utformat för att samla in information 

avseende skadetillfälle, tejpningsprocedur samt behandlingsperiod. Fyra av frågorna var 

flersvarsalternativ medan de resterande två frågorna besvarades genom fri text.    
 

För att komplettera FAOS enkäten med anamnestisk information kring patienten konstruerade 

författarna ett frågeformulär till fysioterapeuten (bilaga 6) som fylldes i vid studiestart. 

Formuläret bestod av åtta frågor som innefattade patientuppgifter såsom kön, ålder, grad av 
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stukning samt tejpmaterial. Sex av frågorna var flersvarsalternativ medan de resterande två 

frågorna besvarades genom fri text.    

 

4.3 Tejpteknik  
 

Tejpteknikerna kinesiologitejp och icke elastisk tejp skiljde sig åt för att anpassa tejpningen 

efter materialets egenskaper (figur 1).  

 

Vid tejpning med kinesiologitejp mättes en remsa ut från mittpartiet av fotsulan och cirka en 

decimeter upp på vardera sida om ankeln. Kanterna rundades för att förhindra tejpen från att 

lossna. Mittpartiet av tejpen placerades utan stretch under foten anteriort om calcaneus. Den 

ena tejpänden applicerades från mediala delen av foten, över fotryggen i riktning kranialt om 

laterala malleolen. Vid applicering av andra änden av tejpen hölls foten i lätt dorsalextension 

ca 90 grader och tejpen fördes kaudalt om laterala malleolen i riktning mot kraniala delen av 

mediala malleolen. Båda ändarna drogs med 80 procents stretch innan de fästes. När tejpen 

hade applicerats över det tänkta området utfördes en lätt massage för att aktivera klistret och 

på så vis förhindrades tejpen från att lossna. För ytterligare hänvisning om tejptekniken 

rekommenderades nedanstående länk: http://www.youtube.com/watch?v=f_2jJNy3Xlc: 

hämtad från Youtube 2014-03-18.   

 

Vid tejpning med icke elastisk tejp applicerades två tejpremsor runt underbenet ungefär fem 

centimeter ovanför mediala malleolen som ankare. Foten vinklades därefter i en 

dorsalextension med lätt pronation. En remsa applicerades på medialsidan i höjd med ankaret 

och fördes över mediala malleolen, anteriort om calcaneus, över laterala malleolen och fästes 

på lateralsidan av underbenet i höjd med ankaret. Två till tre sådana remsor fästets runt 

ankeln. För att låsa tejpändarna fästes ett ankare fem centimeter ovanför mediala malleolen. 

Ytterligare två tejpremsor i form av “åttor” fästes från medialsidan i höjd med ankaret tvärs 

över fotryggen, under fotsulan varefter tejpningen korsades så att det fick en form av en åtta 

och fästes slutligen på lateralsidan. Avslutningsvis applicerades ett ankare för att på nytt låsa 

tejpningen. För ytterligare hänvisning om tejptekniken rekommenderas nedanstående länk: 

http://idrottsskadeguiden.se/tejpning/info/198-fotledsstukning-yttre-ledband: hämtad från 

idrottsskadeguiden 2014-03-18.    
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Figur 2.  Appliceringstekniken som de behandlande fysioterapeuterna använde för respektive 

tejpmaterial. Den svarta tejpen visar tejptekniken för kinesiologitejp och den vita tejpen för 

icke elastisk tejp.   

 

4.4 Genomförande 

 
Behandlingen avsåg en fyra veckors period med omtejpning minst en gång i veckan av 

fysioterapeut och/eller deltagare. Enligt Rolf (1997) bör behandlingsperioden av en tejpad 

fotledsdistorsion innefatta minst fyra veckor (9). Fysioterapeuterna hade genom 

informationsbrevet (bilaga 2) blivit informerade om inklusions- och exklusionskriterier (tabell 

1) för patienten. Behandlande fysioterapeut genomförde undersökningen av fotleden och 

utgick bland annat efter följande tester: VAS - skattning (24), PSFS (25), inspektion, 

stabilitetstester och palpation (26). Mätningarna utfördes i syfte att undersöka instabilitet, 

stelhet och smärta. Informationen som fysioterapeuten fick vid undersökningen låg till grund 

för klassificeringen av fotledsdistorsionen (7). När kriterierna uppfylldes för att delta i studien 

och patienten gett sitt godkännande för att medverka utfördes första tejpningen. Samtliga 

fysioterapeuter utförde tejpningen initialt på deltagarna som oavsett studien skulle fått samma 

behandling. Tejpningen utfördes av såväl deltagare som fysioterapeut. Deltagaren fick först 

efter instruktion av fysioterapeut utföra tejpningen. Totalt deltog tre personer i studien, varav 

en deltagare tejpades med kinesiologitejp och två deltagare tejpades med icke elastisk tejp. I 

samband med studiestart fyllde deltagarna i en enkät. Efter fyra veckor besvarade deltagarna 

en identisk enkät samt ett frågeformulär för att jämföra behandlingsresultatet mellan 

kinesiologitejp och icke elastisk tejp. I samband med studieavslut samlade fysioterapeuterna 
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in samtligt material (informationsbrev, enkäter och frågeformulär) och postade tillbaka det till 

författarna.    

 

Utöver tejpning som behandlingsmetod erhöll patienterna annan sedvanlig fysioterapeutisk 

behandling. Behandlingen var inte standardiserad utan individanpassades och varierades 

mellan patienterna utifrån symtom, funktion, behov och behandlande fysioterapeut.   

 

5. Etiska överväganden  
 
5.1 Autonomiprincipen 

 
Vid genomförande av en pilotstudie är det av betydelse att ta hänsyn till varje individs 

autonomi. Patienten fick i samband med behandling ett informationsbrev (bilaga 2) som 

beskrev studiens syfte och innebörden av att medverka.  På så vis kunde patienten själv 

avgöra om han eller hon ville delta i studien.  

 

5.2 Risk i jämförelse med nytta 

 
Genom att undersöka effekterna av kinesiologitejp och icke elastisk tejp kan svarsresultaten 

av den genomförda studien ge en antydan om vilket tejpmaterial som lämpar sig vid 

fotledsdistorsion. En tänkbar risk med studien skulle kunna vara allergisk reaktion av 

tejpmaterialen, vid uppkomst av en sådan reaktion kan deltagarna välja att avsluta sin 

medverkan i studien vilket står beskrivit i informationsbrevet. Detta medförde att nyttan 

övervägde risken att genomföra denna studie, det är även vetenskapligt bevisat att både 

kinesiologitejp och icke elastisk tejp ger strukturellt stöd vid fotledsdistorsion. Svarsresultaten 

kan även bidra till ökat intresse för fortsatta studier kring tejpningens användning. Vidare 

forskning skulle kunna fastställa vilken typ av tejp som är mest effektiv vid fotledsdistorsion 

och på så vis bidra till en mer effektiv rehabilitering.  
 

Studien utfördes som en pilotstudie i syfte att undersöka tejpning som behandlingsmetod vid 

fotledsdistorsion i fysioterapeuters ordinarie kliniska verksamhet. Författarna erhåller inget 

ekonomiskt intresse vad gäller tejpmetoderna som ingår i föreliggande studie.   

 

 

 



	  

	   10	  

5.3 Patientsäkerhet och anonymitet  

 
Behandlingen utfördes av fysioterapeuter på patienter som oavsett medverkan i studien skulle 

behandlats med tejp. Detta innebar att författarna inte personligen träffade deltagarna. 

Deltagarnas personuppgifter avidentifierades och benämndes med en bokstav, vilket gjorde 

att deras anonymitet bevarades. Kontaktuppgifter till författarna fanns tillgängligt i 

informationsbrevet. Detta gav deltagarna möjlighet att själva kontakta författarna vid 

eventuella frågor och därmed undanröja sin identitet.  

 

Besvarade enkäter och frågeformulär förvarade fysioterapeuterna oåtkomligt för obehöriga. 

Vid resultathantering förvarades enkäterna och frågeformulären i pärmar som enbart 

författarna hade tillgång till. I samband med godkänt examensarbete dokumentförstördes allt 

material som rörde deltagarna.    

 

Författarna beskrev tydligt i informationsbrevet att medverkan i studien var frivillig och 

kunde avbrytas när som helst utan att ange särskilda skäl. På så vis säkerställdes 

patientsäkerheten under studietiden. Vid hälsorisker som eventuell allergisk reaktion av tejpen 

fanns möjlighet att avbryta sin medverkan i studien.  
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6. Resultat 
 

En pilotstudie genomfördes för att jämföra kinesiologitejp och icke elastisk tejp som 

behandlingsmetod vid fotledsdistorsion i den ordinarie kliniska verksamheten. Resultatet 

redovisas i text- och tabellform. Texten beskrivs via fallbeskrivningar som utgjordes av 

resultatet från frågeformulären ifyllda av såväl fysioterapeut som deltagare (bilaga 5, 6). 

Resultaten av FAOS enkäten presenteras i tabellform utifrån respektive undergrupp: symtom, 

smärta, ADL, sport och livskvalité. I varje undergrupp räknades en summa ut som antog ett 

värde mellan 0 till 100, där 100 indikerade inga problem och 0 innebar extrema problem. 
 

6.1 Deltagare A  
 

Deltagare A var en man i 29 års ålder med tidigare fotledsdistorsion som återstukade höger 

fot för ett till sex dygn sedan. Den behandlade fysioterapeuten bedömde fotledsdistorsionen 

som en partiell ruptur med ytterligare ligamentpåverkan utöver FTA ligamentet. Deltagaren 

blev tejpad med icke elastisk tejp fyra eller fler gånger per vecka under en sex veckors period. 

Tejpningen utfördes av såväl deltagaren som fysioterapeuten och mannen var enbart tejpad i 

samband med aktivitet. Deltagaren erhöll övrig rehabilitering som huvudsakligen bestod av 

styrkeövningar av sekundära stabilisatorer.  
 

Deltagare A fick ett förbättrat score i samtliga undergrupper under behandlingsperioden som 

varade i sex veckor. Störst förbättring sågs i symtom, sport och livskvalité (figur 3).   
	  
	  
	  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.  Resultat av FAOS enkäten som Deltagare A besvarat vid studiestart och avslut.   
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6.2 Deltagare B 

          

Deltagare B var en man i 45 års ålder med tidigare fotledsdistorsion som återstukade höger fot 

för tre till fyra veckor sedan. Den behandlande fysioterapeuten bedömde fotledsdistorsionen 

som en partiell ruptur med enbart påverkan på FTA ligamentet. Deltagaren blev tejpad med 

kinesiologitejp två gånger per vecka under en fyra veckors period. Tejpningen utfördes av 

såväl deltagaren som fysioterapeuten och mannen var tejpad konstant mellan 

tejpningstillfällena. Deltagaren erhöll övrig rehabilitering i form av lymfdränage för att 

reducera svullnaden. 
 

Deltagare B fick ett förbättrat score i alla undergrupper utom symtom som var oförändrad 

under behandlingsperioden som varade i fyra veckor. Störst förbättring sågs i smärta, sport 

och livskvalité. Deltagare B hade låg totalpoäng i jämförelse med övriga deltagare i samband 

med studiestart (figur 4).   

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.  Resultatet av FAOS enkäten som Deltagare B besvarat vid studiestart och avslut.   
 
 

6.3 Deltagare C  
 

Deltagare C var en man i 42 års ålder utan tidigare historik av fotledsdistorsion som stukade 

vänster fot för en till tre månader sedan. Den behandlade fysioterapeuten bedömde 

fotledsdistorsionen som en total ruptur med ytterligare ligamentpåverkan utöver FTA 

ligamentet. Deltagaren blev tejpad med icke elastisk tejp tre gånger per vecka under en fyra 
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veckors period. Tejpningen utfördes av såväl deltagare som fysioterapeut och mannen var 

enbart tejpad i samband med aktivitet. Deltagaren erhöll utöver tejpningen sedvanlig träning 

vid fotledsdistorsion.  
 

Deltagare C fick ett förbättrat score i samtliga undergrupper under behandlingsperioden som 

varade i fyra veckor. Störst förbättring sågs i sport och livskvalité. Deltagare C hade hög 

totalpoäng i jämförelse med övriga deltagare i samband med studiestart (figur 5).   
 

 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.  Resultatet av FAOS enkäten som Deltagare C besvarat vid studiestart och avslut.   
 
 

6.4 Procentuell jämförelse av tejpmaterialen 

 

Utifrån FAOS enkäten visade samtliga deltagare en generell förbättring. Deltagaren som 

tejpats med kinesiologitejp uppnådde procentuellt bättre resultat gällande smärta och ADL. 

Oförändrat resultat från studiestart till avslut sågs i undergruppen symtom. Deltagarna som 

tejpas med icke elastisk tejp visade procentuellt förbättrat resultat i symtom, sport och 

livskvalité. Minst förbättring sågs i undergruppen ADL (figur 6). 
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Figur 6. Procentuell beräkning av samtliga undergrupper i FAOS enkäten för att skildra 

förändringen av kinesiologitejp och icke elastisk tejp från studiestart till avslut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   15	  

7. Diskussion 

 
7.1 Metoddiskussion 

 

Studien utformades som en pilotstudie. Under pågående studie har svagheter i metoden setts 

vilka var: lågt antal deltagare, varierad behandlingstid hos deltagarna, icke standardiserad 

rehabilitering och begränsad information om övrig rehabilitering som vid eventuell framtida 

större studie bör revideras.  
 

En pilotstudie utformas vanligen i en mindre skala, trots detta hade författarna föredragit ett 

större antal deltagare i studien för ett bredare resultatunderlag. Det låga antalet deltagare 

ansåg författarna berodde på begränsad tid för insamling av materialet. Anledningen till den 

korta tidsperioden var att studien genomfördes som ett examensarbete vilket innebar att 

författarna hade begränsad tid för insamling av materialet. En annan aspekt skulle kunna vara 

att fotledsdistorsion sågs som en simpel skada av allmänheten som först kontaktade 

fysioterapeuten vid upprepade eller kvarstående besvär. Deltagare C kontaktade däremot en 

fysioterapeut vid sin första fotledsdistorsion. Dock var skadan en total ruptur med övrig 

ligamentpåverkan.    

 

Författarna anser att utfallet gällande enbart manliga deltagare måste bero på slumpen då 

Waterman et al (2010) visade att incidenten för fotledsdistorsion inte skilde sig mellan män 

och kvinnor (27). Behandlingsperioden varierade mellan deltagarna, detta berodde på att 

Deltagare A översteg behandlingstiden som egentligen var avsedd till fyra veckor. Då de 

verksamma fysioterapeuterna ansvarade för deltagarnas rehabilitering fanns ingen möjlighet 

för författarna att påverka tiden för deltagarens studiemedverkan. Eftersom Deltagare A 

behandlades i sex veckor var det oklart hur deltagaren hade skattat efter fyra veckor samt hur 

stor inverkan de två sista veckorna hade på behandlingsresultatet.  
 

Utöver tejpning som behandlingsmetod erhöll patienterna annan sedvanlig fysioterapeutisk 

behandling. Behandlingen var inte standardiserad utan individanpassades och varierades 

mellan patienterna utifrån symtom, funktion, behov och behandlande fysioterapeut. Frågan i 

frågeformuläret till fysioterapeuten (bilaga 6) som syftade till att få information om övrig 

rehabilitering hos deltagarna besvarades av den verksamma fysioterapeuten som själv 

formulerade svaret utifrån egna termer. Detta resulterade i att författarna fick begränsad 
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information om övrig rehabilitering. Samtliga deltagare erhöll övrig rehabilitering vilket 

speglade den kliniska behandlingen av fotledsdistorsioner. Författarna till föreliggande studie 

ansåg att rehabiliteringsåtgärderna i kombination med varandra ledde till ett förbättrat resultat. 

Vidare var det omöjligt att avgöra vilken rehabiliteringsåtgärd som medförde störst 

förbättring och det vore inte etiskt korrekt att enbart behandla deltagarna med tejp.  

 

Med tanke på ovan nämnda svagheter i föreliggande studie går det inte att dra några egentliga 

slutsatser om tejpen. Trots konstaterade svagheter bidrog dock denna pilotstudie som en 

provstudie för en framtida större studie. 

 

Pålitlig forskning bedrivs generellt genom kontrollerade studier med slumpat urval vilket ger 

hög grad av evidens (28). Dock ser författarna svårigheter att implementera sådana studier i 

den kliniska vardagen på grund av det tidskrävande arbetet, kravet av resurser och 

övervakning av fysioterapeuter. Författarna förespråkar att systematiskt utvecklingsarbete 

erfordras för att kunna skildra verkligheten i den kliniska verksamheten. I föreliggande studie 

har författarna valt att genomföra en undersökning av denna karaktär. Det har inneburit att 

tejpen som behandlingsmetod inte varit identiskt bland deltagarna, vilket i föreliggande studie 

kan ses genom varierad appliceringstid av tejpen, personlig medverkan av deltagarna i 

samband med omtejpning samt övrig varierad fysioterapeutisk rehabilitering bland deltagarna. 

 

Framtida kontrollerade studier skulle kunna utformas genom single subject experimental 

design, SSED där upprepade mätningar genomförs på samma deltagare före samt under 

studien för att få flertalet kontrollvärden att jämföra med. Dock behöver hänsyn tas till den 

naturliga självläkningen vid akuta besvär. Vidare skulle undersökning och behandling med 

fördel kunna utföras enligt Initiative on Methods, Measurement, and Pain Assessment in 

Clinical Trails, IMMPACT utifrån sex huvudområden: smärta, fysisk funktion, emotionellt 

tillstånd, förbättring enligt global impression change scale, tillfredsställelse med behandling, 

symtom och biverkningar samt deltagarnas mottaglighet (29). Större randomiserade studier 

som jämför behandling med och utan tejp samt elastisk och icke elastisk tejp med 

långtidsuppföljning skulle vara av stort värde.     

 

Dworkin och medarbetare föreslår en bred ansats vid utvärdering av effekter vid behandling 

av smärttillstånd som bland annat inkluderar generell upplevelse av förändring och 

tillfredsställelse av behandling för att retrospektivt mäta patienters subjektiva förbättringar 
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(30). Författarna till föreliggande studie menar att det i framtida studier hade varit relevant att 

använda sig av dessa utfallsmått för att kartlägga deltagarnas egna upplevelser av eventuella 

förbättringar avseende smärta, funktion och stabilitet av tejpning som en del av 

behandlingsmetoden. På så vis tydliggörs deltagarnas subjektiva upplevelse om tejpens 

inverkan på förbättringen. Författarna anser därmed att det hade varit värdefullt att mäta 

deltagarnas subjektiva upplevelser av effekter via enkät eller genom intervju. 

 

Fördelar med en enkätundersökning är att en överblick skapas över en stor population under 

kort tid samtidigt som anonymiteten bevaras (31). Författarna upplevde svårigheter att hitta en 

enkät som var heltäckande samtidigt som den hade få frågor. I föreliggande studie användes 

enkätformuläret FAOS som var reliabel och valid och utformad att utvärdera behandling vid 

fotledsskador (23). Enkätformuläret innehöll 42 frågor och var på så vis tidskrävande för 

deltagarna. Författarna ansåg dock att enkäten var heltäckande och besvarade flertalet 

variabler vilket underlättade utvärderingen av deltagarnas behandlingsperiod. Med tanke på 

FAOS omfattning skulle den med fördel kunna användas vid en framtida större studie. 
 

Två kompletterande frågeformulär med huvudsakligen slutna frågor (bilaga 5, 6) utformades 

för att inkludera anamnestisk information vilket författarna ansåg var nödvändigt för att skapa 

ett bredare dataunderlag. Nackdelar ses dock med slutna frågor då deltagarnas egna åsikter 

begränsas, vilket medför svårigheter för författarna att få en uppfattning inom området (31). 

Dock anser författarna att slutna frågor kan bidra till att information snabbt kan samlas in. 

Eftersom författarna själva skapat frågeformulären var de inte undersökta vad gäller validitet 

och reliabilitet. Då inget provutskick gjordes av frågeformulären fanns en viss osäkerhet om 

frågorna var tillräckligt tydligt formulerade och besvarade det som författarna avsett med 

frågan. I efterhand konstaterade författarna att inga feltolkningar av frågorna förkommit vilket 

tolkas som att frågeformuläret var tydligt formulerat. Vid framtida större studier bör ett 

provutskick av frågeformulären genomföras för att säkerställa att de mäter vad de är avsedda 

att mäta.  
 

För att värdesätta varje patients egenvärde har författarna valt att namnge patienterna för 

“deltagare”. Författarna ansåg det betydelsefullt att undgå ordet “patienter” då benämningen 

är ett negativt laddat ord som riskerar att avidentifiera varje enskild individ (32).  
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7.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet indikerade att rehabilitering med kinesiologitejp eller icke elastisk tejp tillsammans 

med övrig rehabilitering bidrog till minskad smärta och symtom, ökad funktion gällande sport 

och ADL samt förbättrad livskvalité. Genomgående i resultatet sågs en generell förbättring av 

samtliga undergrupper under den fyra till sex veckors långa behandlingsperioden. Deltagare A 

visade störst förbättring i undergrupperna symtom, sport och livskvalité, medan Deltagare B 

hade oförändrat symtom från studiestart till avslut. Hos Deltagare B sågs störst förbättring i 

smärta, sport och livskvalité. Deltagare C visade högst resultat avseende sport och livskvalité. 

Sammanfattningsvis sågs en förbättring avseende sport och livskvalité hos samtliga deltagare. 

Vilket överensstämmer med Arnold et al. (2011) som framförde att patienter med 

fotledsproblematik påvisade sämre livskvalité avseende fysisk förmåga än personer utan 

besvär (33).     
 

Deltagare B fick enligt uppgifter ingen träning som rehabilitering vilket författarna inte vet 

orsaken till. Författarna spekulerar kring om slutresultatet hade sett annorlunda ut om 

Deltagare B hade fått tejp i kombination med övrig rehabilitering utöver lymfdränage.  
 

ADL var en av undergrupperna som visade minst förbättring från studiestart till avslut hos 

samtliga deltagare. Detta ansåg författarna berodde på att flertalet av frågorna i FAOS enkäten 

för ADL inte var specifikt riktade mot en isolerad rörelse av fotleden utan innefattade moment 

där hela kroppen samverkade i en rörelse. Sådana frågor var exempelvis förmågan att utföra 

lätt hushållsarbete, stiga ur en bil samt göra inköp av matvaror.   
 

Då denna pilotstudie inkluderade en initial jämförelse mellan kinesiologitejp och icke elastisk 

tejp har författarna valt att skildra förbättringen mellan tejperna procentuellt (figur 5). Det bör 

dock förtydligas att föreliggande studien inte är tillräckligt stor för att påvisa skillnad mellan 

tejpmaterialen utifrån ett större perspektiv men kan som initial pilotstudie vara vägledande för 

större studier. Förbättringsresultaten i föreliggande studie varierade mellan tejperna utifrån 

undergrupperna: symtom, smärta, ADL, sport och livskvalité. Kinesiologitejp hade högst 

procentuell förbättring i undergrupperna smärta och ADL medan icke elastisk tejp visar störst 

förbättring avseende symtom, sport och livskvalité. Resultatet i föreliggande studie visar att 

icke elastisk tejp resulterade i störst procentuell förbättring gällande sport. Detta 

överensstämmer med Briem et al. (2011) som i sin studie visade att icke elastisk tejp gav ökad 

stabilitet i jämförelse med kinesiologitejp (22). Författarna till föreliggande studie anser det 
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intressant att icke elastisk tejp visar störst förbättring vid sport trots att Bragg et al. (2001) 

konstaterade att icke elastisk tejp förlorade sin mekaniska stabilitet efter 15 - 20 minuter av 

träning (15).  Vidare spekulerar författarna att förbättringen berodde på att deltagarna endast 

bar tejpen i samband med aktivitet samt att den sensoriska imputen av tejpen bidrar till ökad 

proprioception. Att kinesiologitejp visar störst förbättring vid smärta och ADL misstänker 

författarna beror på att tejpen bars konstant mellan tejpningstillfällena och på så vis 

positionerades foten passivt i en mer anatomiskt gynnsam position (17) vilket understödde 

den instabila fotleden under dagliga aktiviteter.  

 

Författarna i föreliggande studie reflekterade över vad som var de bidragande faktorerna till 

förbättringsresultaten hos deltagarna. Vad var egentligen läkningsprocessen och hur mycket 

påverkade rehabiliteringsprocessen förbättringen? Enligt Lindgren (2010) har det uppstått en 

läkningsprocess som påverkar den mekaniska stabiliteten först efter sex veckor (13). 

Författarna spekulerar dock att läkningsprocessen startar i anslutning till skadan och borde där 

av ha inverkan på smärtan även om den mekaniska stabiliteten förbättras först efter sex 

veckor.  

 

Överlag finns dåligt vetenskapligt underlag av tejp som behandlingsmetod och bristande 

evidens råder kring dess verkningsmekanismer och effekter (15, 21). Trots detta används 

tejpen frekvent av fysioterapeuter i den kliniska verksamheten. I dagsläget råder delade 

meningar kring användningen av kinesiologitejp dock visar ingen forskning på negativa 

effekter av detta tejpmaterial som behandlingsmetod (34). Det är intressant att tejperna 

används frekvent trots den bristande forskningen inom området. Författarna till föreliggande 

studie förmodar att de verksamma fysioterapeuterna lutar sig mot beprövad erfarenhet och 

rättfärdigar på så vis användningen av tejp som behandlingsmetod. Det eftersträvas dock 

flertalet studier med fler deltagare för att jämföra de olika tejpmaterialen och på så vis 

säkerställa tejpen som en evidensbaserad behandlingsmetod. Det vetenskapliga stödet 

tillsammans med beprövad erfarenhet anser författarna kunna bidra till en trygghet hos 

fysioterapeuterna i valet av behandlingsmetod.  Föreliggande studie påvisar en tendens till 

vilken tejp som skulle kunna vara att föredra vid en fotledsdistorsion. Svarsresultaten kan 

även bidra till ökat intresse för fortsatta studier kring tejpningens användning. Vidare 

forskning skulle kunna fastställa vilken typ av tejp som är mest effektiv vid fotledsdistorsion 

och på så vis bidra till en mer effektiv rehabilitering.  
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8. Konklusion 
 

Samtliga tre deltagare fick efter en fyra till sex veckors behandlingsperiod med antingen 

kinesiologitejp eller icke elastisk tejp en procentuell förändring i olika undergrupper symtom, 

smärta, ADL, sport och livskvalité. Dock har föreliggande studie för litet underlag för att 

påvisa effekter av tejpning och eventuella skillnader mellan tejpmaterialen men kan vara 

vägledande för större studier. I framtida kliniska studier vore det värdefullt att utvärdera 

deltagarna subjektiva upplevelser av tejpning vid fotledsdistorsion. Dessutom behöver 

rehabiliteringseffekter med och utan tejp vid fotledsdistorsion, samt jämförelse av 

kinesiologitejp och icke elastisk tejp, utvärderas i större studier för att kartlägga evidensen för 

användningen av tejp i den ordinarie kliniska verksamheten.  
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                                                                                       Bilaga 1 
 

Information till dig som behandlande fysioterapeut 
 
Du har valt att hjälpa oss med vårt examensarbete och det är vi väldigt tacksamma för. Vi är 
två fysioterapeutstudenter, Emma Bergentoft och Kajsa Gunnarsson som studerar vid Luleå 
Tekniska Universitet. Vårt gemensamma intresse för tejp gör nu att vill göra en klinisk 
undersökning för att se över effekterna av kinesiologi tejp och icke elastisk tejp vid 
rehabilitering av fotledsdistorsion. Genom svarsresultaten vill vi inspirera till fortsatt 
forskning inom ämnet. Syftet med studien var att via en pilotstudie få indikationer på 
eventuella effekter av fotledstejpning i kombination med annan fysioterapeutisk rehabilitering 
vid fotledsdistorsion. Vi anser att nyttan överväger riskerna då du som fysioterapeut oavsett 
patientens medverkan i studien skulle ha använt tejp som en behandlingsmetod.    
 

 
Vad krävs av dig som fysioterapeut?  
 

• Se över inklusion – och exklusionskriterier i tabell nedan.  
• Fråga patienten om han/hon vill medverka i studien, överlåta ett informationsbrev och 

enkäten FAOS som patienten skall besvara.   
• Tejpa fotledsdistorsionen.   
• Instruera patienten tejptekniken så att han/hon kan tejpa om foten själv en gång per 

vecka alt. ta in patienten varje vecka för omtejpning.  
• Du som fysioterapeut skall besvara en enkät vid första tejptillfället för att samla in 

data kring patienten.  
• Förvara enkäterna (den du och patienten fyllt i) oåtkomligt för obehöriga.  
• Ta tillbaka patienten efter fyra veckor, överlåt FAOS och frågeformulär till patienten, 

samla in materialet och posta det till oss.  
• Vid tillfälle då patienten inte hinner/vill besvara FAOS och frågeformuläret på plats 

kan du som fysioterapeut överlåta ett kuvert med betalt porto (som du fått av oss) och 
överlåta ansvaret på patienten att skicka in materialet till oss.   

 
Inklusionskriterier  

 

          Exklusionskriterier 

Unilateral fotledsdistorsion med lateral ligament skada                Fraktur i foten 
FTA ligament skada och eventuell skada på övriga laterala 

ligament 
             Pågående tejpbehandling av fotledsdistorsionen 

Förmåga att själv kunna tejpa foten enligt fysioterapeutens 

instruktion en gång per vecka alternativt återbesöka 

fysioterapeuten en gång per vecka för omtejpning. 

             Reumatologiska och neurologiska sjukdomar    

Möjlighet för patienten att besöka kliniken efter fyra veckor             Deltagare under 18 år 

 
Tack för ditt medverkande i studien!  
 
Vid frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till någon av oss. 
Vänliga hälsningar Emma, Kajsa och Jenny.  
 
Emma Bergentoft            Kajsa Gunnarsson   Jenny Röding, handledare 
berema-1@student.ltu.se            kajgun-1@student.ltu.se  jenny.roding@ltu.se 
07727 - 31 12 20            0739 - 60 54 59  0920 - 49 39 



	  

	  

                           Bilaga 2 
 

 
Information till dig som deltagare som rehabiliteras med tejp vid fotledsstukning 

 
Vi är två sjukgymnast/fysioterapeutstudenter, Emma Bergentoft och Kajsa Gunnarsson som 
studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Vårt gemensamma intresse för tejp gör nu att vi vill 
skriva vårt examensarbete inom detta område och på så vis få möjlighet att studera ämnet 
djupare. Vi vill genom denna studie utvärdera effekten och se nyttan av tejp som 
behandlingsform vid en fotledsstukning. Syftet med studien var att via en pilotstudie få 
indikationer på eventuella effekter av fotledstejpning i kombination med annan 
fysioterapeutisk rehabilitering vid fotledsdistorsion 
 
Du har valt att medverka i vår studie och har blivit tejpad med antingen elastisk eller icke 
elastisk tejp av din sjukgymnast/fysioterapeut.  
 
 
Vi vill genom följande punkter informera dig vad din medverkan i studien innebär: 
 

• Studien kommer att pågå under en fyra veckors period. 
• Du kommer att fylla i en enkät i samband med studiestart.  
• Du kommer i samband med studieavslut (efter fyra veckor) fylla i ett frågeformulär 

och en enkät.  
• Du kommer under din fyra veckors behandlingsperiod tejpa om fotleden minst en 

gång per vecka enligt tekniken sjukgymnasten/fysioterapeuten lärt dig alternativt 
komma till kliniken minst en gång per vecka och låta sjukgymnasten/fysioterapeuten 
tejpa om fotleden.   

 
 

All kontakt kommer att ske genom din sjukgymnast/fysioterapeut, vi kommer såldes inte att 
träffas personligen. Sjukgymnaster/fysioterapeuter har som övriga professioner inom vården 
tystnadsplikt. Resultaten av de ifyllda enkäterna kommer att presenteras så att ingen individ 
går att identifieras och er identitet kommer att presenteras med en bokstav.   
 
Vi vill poängtera att medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att 
ange särskilda skäl. Vid intresse finns möjlighet att läsa godkänd och publicerad studie på 
universitetets hemsida, http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html i början av juni 
2014. 
 
 
Slutligen vill vi informera att din tejpning inte behöver avslutas för att studieperioden är 
slut.    
 
Tack för medverkan i vår studie och lycka till med din rehabilitering! 
 
Vid frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till någon av oss.  
Vänliga hälsningar, Emma och Kajsa 
 
 
Emma Bergentoft            Kajsa Gunnarsson   Jenny Röding, handledare 
berema-1@student.ltu.se            kajgun-1@student.ltu.se  jenny.roding@ltu.se 
07727 - 31 12 20            0739 - 60 54 59  0920 - 49 39 04 
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                                                                                                      Bilaga 5   
    Frågeformulär till dig som deltagare 
 
Detta frågeformulär är till dig som deltagare för att vi skall få information om din tejpning.   
Vi saknar nedanstående fakta som Foot and Ankle Outcome Score (FAOS) inte berör och vill 
genom detta frågeformulär få ytterligare information inom området.  
 
OBS! Besvara varje fråga genom att kryssa i endast en ruta, då inget annat anges.  
 
Hur länge sedan var det du stukade foten?  
 
1 – 6 dygn            ☐           1 – 3 månader         ☐     6 – 12 månader          ☐ 

1 – 2 veckor           ☐    4 – 6 månader         ☐          > 1 år sedan               ☐ 
3 – 4 veckor            ☐               
 
Vem har utfört tejpningen under din behandlingsperiod?  Kryssa i samtliga alternativ 
som passar in i följande fråga.  
 
Du som patient       ☐ 

Din fysioterapeut/sjukgymnast      ☐ 
Både du och din fysioterapeut/sjukgymnast     ☐ 
Någon annan        ☐ 
 

Om någon annan har utfört tejpningen var vänligt och ange detta. OBS! Skriv inte namn utan 

ange relationen till denna person, ex tränaren………………………………………………….. 
 
Hur många gånger har du tejpats under din behandlingsperiod? I fall att fler alternativ 
passar in på följande fråga, var vänlig och gå till nästa fråga.    
 
< 1 gång/vecka       ☐    2 gånger/vecka     ☐    4 gånger eller flera/vecka     ☐ 
1 gång/vecka          ☐            3 gånger/vecka                   ☐ 
 
Vid svårigheter att besvara ovanstående fråga. Skriv totalt antal gånger du tejpats 
under din behandlingsperiod.  
 
Jag har under min behandlingsperiod tejpats totalt …....... gånger.  
 
Har du under din fyra veckors behandlingsperiod i samband med studien varit:  
 
Tejpad konstant mellan tejpningstillfällena                   ☐ 
Enbart burit tejp i samband med aktivitet (däremellan varit utan tejp)                  ☐ 
 

Hur länge har din behandlingsperiod pågått?  
 

Datum fr.o.m. ……….………….. t.o.m. ………………. 
 

Tack för Du tagit dig tid att besvara samtliga frågor! 



	  

	  

                     Bilaga 6 
    

Frågeformulär till dig som fysioterapeut 
 
Detta frågeformulär är till dig som fysioterapeut för att hjälpa oss att samla in anamnestisk 
information kring patienten. Vi saknar nedanstående variabler som Foot and Ankle Outcome 
Score (FAOS) inte berör och vill genom detta frågeformulär få ytterligare information om 
patienten.  
 
Vilket kön är patienten?  Man      ☐ 
   Kvinna       ☐ 
  
Vilken ålder har patienten?  ……år 
 
 
Har patienten stukat foten tidigare?  Ja       ☐ 
   Nej       ☐ 
 
 
Vilken fot har blivit tejpad?  Höger        ☐ 
   Vänster        ☐ 
 
 
Vilken tejp har du använt? Elastisk         ☐ 
   Icke elastisk         ☐ 
 
Misstänker du:   Påverkan av FTA ligamentet       ☐ 
   Ytterligare ligamentpåverkan utöver FTA     ☐ 
 
Bedöm grad av stukning:  
 
Grad 1 – Sträckning av ligamentet                                                             ☐ 
Grad 2 – Partiell ruptur                                                             ☐ 
Grad 3 – Total ruptur                                                             ☐ 
 
 
Om patienten erhållit övrig rehabilitering för sin fotledsdistorsion, var vänlig och skriv 
det här:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

Tack för Du tagit dig tid att besvara samtliga frågor! 
 


