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Abstrakt 

Bakgrund: Femoroacetabulärt Impingement (FAI) har under det senaste årtiondet 

presenterats som en orsak till ljumsksmärta hos yngre och innebär abnormala benpålagringar i 

höftleden som leder till en kollision mellan femur och acetabulum. FAI delas upp i cam 

respektive pincer beroende på pålagringarnas lokalisation. Ofta drabbar detta yngre aktiva 

individer och symptomen är bland annat smärta och stelhet i ljumsken. Syfte: Syftet med 

studien var att kartlägga vilka fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder som 

används vid Femoroacetabulärt Impingement i Sverige. Metod: En kvantitativ enkätstudie 

genomfördes för legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar med FAI patienter. 

Totalt uppfyllde 74 legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster inklusionskriteriet och var 

intresserade att deltaga i studien. Den internetbaserade enkäten konstruerades med hjälp av 

verktyget EvaSys och skickades ut via e-post. Resultat: Totalt besvarade 48 

fysioterapeuter/sjukgymnaster enkäten. De undersökningar som flest alltid tillämpade för att 

diagnostisera FAI var FADIR och FABER. Som behandlingsmetod i både den konservativa 

och postoperativa rehabilitering var styrketräning av höftextensorer, abduktorer och 

utåtrotatorer det som flest använde, andra behandlingar som också förkom var mobilisering 

samt stretching. Som utvärderingsinstrument var VAS det mest använda. FAI tros av 

majoriteten i studien vara en orsak till artros och den behandlingsmetod som flest föredrog var 

konservativ. Konklusion: De vanligaste undersökningarna för att diagnostisera FAI var 

FADIR och FABER. Styrketräning var den mest använda behandlingen och för att utvärdera 

patienterna användes VAS mest frekvent. Majoriteten av fysioterapeuterna ansåg att FAI 

skulle kunna vara en bidragande orsak till artros.  

Nyckelord: Behandling, Femoroacetabulärt Impingement, Ljumsksmärta, 

Skattningsinstrument, Undersökning 
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Bakgrund 

Höft och ljumsksmärta är vanligt, framförallt hos äldre där artros kan vara den 

bakomliggande orsaken (Socialstyrelsen, 2012). Även hos yngre individer är det vanligt med 

höft- och ljumsksmärtor och i en litteratursammanställning redovisas att mellan 10-11% av 

alla skador inom fotboll och ishockey består av ljumskskador (Tyler, Silvers, Gerhardt & 

Nicholas, 2010). Ljumsksmärta kan enligt Hackney (2012) bero på flera orsaker, exempelvis 

snapping hip, skador på adduktormuskulaturen, trochanterit eller ländryggsproblematik. 

Under de senaste åren har Femoroacetabulärt Impingement (FAI) presenterats som en orsak 

till smärta från ljumsken hos yngre personer (Ganz, Parvizi, Beck, Leunig, Nötzli & 

Siebenrock, 2003). Forskningen kring detta ämne har ökat kraftigt det senaste årtiondet och i 

flertalet studier tros detta på sikt kunna leda till artrosförändringar (Ganz et al., 2003; 

Philippon, Maxwell, Johnston, Schenker & Briggs, 2007a). 

 

Höftleden är en av våra största och mest stabila leder. Det är kulled som består av caput 

femoris och acetabulum, båda dessa strukturer är beklädda med hyalint brosk (Holmström & 

Moritz, 2007). Leden fördjupas och stabiliseras av en broskring, labrum, som fäster på 

acetabulum. Labrum har även en stötdämpande funktion och skapar ett vakuum i leden 

(Ahldén, Sansone, Jonasson, Swärd & Karlsson, 2014). För att ytterligare öka stabiliteten 

kring leden finns en ledkapsel som är förstärkt med kraftiga och stabila ligament (Holmström 

& Moritz, 2007). Leden har tre frihetsgrader och kan utföra flexion, extension, abduktion, 

adduktion, inåt- och utåtrotation. 

 

FAI är ett samlingsnamn för strukturella abnormaliteter i höftleden som gör att det blir en 

kollision mellan collum femoris och acetabulum, vilket påverkar främst höftflexionen och 

inåtrotationen (Clohisy, Knaus, Hunt, Lesher, Harris-Haeys & Prather, 2009). Ganz et al. 

(2003) presenterar i sin studie att det finns olika typer av FAI; cam och pincer eller en 

kombination av dessa (se figur 1). Cam innebär en benpålagring mellan caput- och collum 

femoris, vilket leder till en kollision mot acetabulumkanten. Detta uppstår främst vid flexion 

av höftleden och kan leda till skador på labrum och på brosket i acetabulum (Ganz et al., 

2003). Pincer innebär en överväxt av acetabulum som antingen kan vara lokal eller generell. 

Denna överväxt gör att collum femoris slår i acetabulumkanten och kan då skada labrum 

(Ganz et al., 2003). Enligt Ganz, Leunig, Leunig-Ganz & Harris. (2008) ses cam oftare hos 



6 
 

yngre aktiva män medan pincer oftare ses hos kvinnor i 30- 40 års åldern. Sansone et al. 

(2014) skriver att det är vanligt att både män och kvinnor har en kombination av dessa två 

typer, av 606 opererade patienter hade hälften en kombination av cam och pincer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Olika typer av FAI. Överst en normal höftled, mitten cam- och nederst pincer förändringar.  

 

Det är ännu oklart vad den exakta orsaken är till varför dessa benpålagringar uppstår men 

barnsjukdomar såsom Perthes, fysiolys och höftledsdysplasi är förknippade med en ökad 

incidens för FAI (Ganz et al., 2008). Däremot ses FAI även hos många personer som inte 

drabbats av ovanstående sjukdomar och en annan orsak till FAI tros vara repetitiv fysisk 

aktivitet framförallt under tillväxtspurten (Leunig, Paul, Beaule & Ganz, 2009). Det finns 

studier som visar på att unga basketspelare och ishockeyspelare har en ökad förekomst av 

cam-deformiteter jämfört med kontrollgrupper som inte utförde någon idrottsaktivitet (Ayeni 

et al., 2014; Siebenrock, Ferner, Noble, Santore, Werlen & Momisch, 2011). 

 

Det vanligaste symptomen vid FAI är smärta i ljumsken, men andra smärtlokalisationer som 

trochanterregionen, ländryggen, sätesregionen samt sacroiliacaleden förekommer (Philippon 

et al, 2007a; Clohisy et al. 2009). Patienterna kan ofta visa smärtlokalisationen med det så 

kallade C-sign och placerar då sin hand som ett C med tummen ovanför trochanter major och 

fingrarna i ljumsken (Rimmasch & Ravert, 2013).  Clohisy et al. (2009) beskriver att smärtan 

många gånger debuterar smygande och är inledningsvis intermittent för att sedan ofta övergå 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/YU/[CXYU]/Fig5_webb
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till mer konstant. Många gånger beskriver patienterna smärtan som måttlig till svår och att 

den förvärras vid idrottsaktivitet, promenader och långvarigt sittande. Förutom smärta skriver 

Philippon et al. (2007a) att även instabilitet, klickande ljud, stelhet och muskelsvaghet kring 

höften kan förekomma hos dessa patienter. Vidare beskrivs att personer med FAI ofta får 

begränsningar i dagliga livet och kan uppleva svårigheter med exempelvis tungt kroppsligt 

arbete, vridningar, kliva in och ur bil, trappgång samt ta på och av strumpor och skor 

(Philippon et al. 2007a). Alla med FAI har dock inte symptom och i en studie där man 

undersökte förekomsten av cam-lesioner hos personer utan symptom fann man att 67 av 244 

personer hade dessa förändringar (Reichenbach et al., 2010). 

 

Det är vanligt att patienter med FAI träffar flera olika vårdgivare och kan få sina symptom 

bedömda som mjukdelsproblem i höften, fibromyalgia eller knä- och ryggproblematik innan 

diagnosen FAI fastställs (Clohisy et al., 2009). Differential diagnoser till FAI och höftsmärta 

kan även vara utav extraartikulär orsak såsom; tendinopatier i höften, trochanterit, skador på 

abduktormuskulaturen, piriformissyndrom eller kompression av nerver (Nofsinger & Kelly, 

2007). FAI diagnostiseras genom en kombination av anamnes, fysisk undersökning och 

röntgen. Den fysiska undersökningen består av rörelseomfång, muskelstyrka samt specifika 

test såsom anterior impingement test, kallas även FADIR, samt FABER’s test, vilka är två 

kliniska test som visat sig ha en god specifitet i studien av Philippon et al. (2007a). 

Ytterligare test som kan utföras är Posterior Impingement test, Thomas test samt Log roll test 

(Leunig, Robertsson & Ganz, 2007; Reiman, Mather, Hash & Cook, 2013; Byrd, 2014). För 

beskrivning av samtliga tester se bilaga 1. Vid test av muskelstyrka har det visat sig att dessa 

patienter ofta har nedsatt styrka i flexion, adduktion, abduktion och i utåtrotation i höftleden 

(Casartelli et al., 2011). Rörelseomfånget är i de flesta fall nedsatt, framförallt i inåtrotation 

med höften flekterad i 90 grader. I Clohisy et al. (2009) studie fann man att rörligheten kunde 

vara kraftigt nedsatt i både flexion (97º) och inåtrotation (9º).  

 

För att fastställa diagnosen görs ofta en röntgenundersökning (Ganz et al., 2003). Eftersom 

cam-lesionerna ofta är lokaliserade till framsidan av femur missas dessa många gånger vid 

vanliga frontala och laterala röntgenundersökningar (Ahldén et al., 2014). Därför placeras 

höftleden i en position som kallas för Lauensteins projektion med leden i flexion och 

utåtrotation (Jerre, Billing, Hansson & Wallin, 1994).  
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Efter fastställd diagnos påbörjas en period av konservativ behandling som oftast består utav 

fysioterapi, aktivitetsanpassning, begränsning av idrottsliga aktiviteter samt smärtlindrande 

medicinering (Lavigne, Parvizi, Beck, Siebenrock, Ganz & Leunig, 2004). Fysioterapin kan 

bestå av mobilisering samt styrketräning av bland annat utåtrotatorer och abduktorer (Wright 

& Hegedus, 2012). I en studie med 37 patienter med en mild FAI utvärderade man resultatet 

efter konservativ behandling som bestod utav aktivitetsanpassning, antiinflammatorisk 

medicinering samt daglig stretching i 20-30 minuter för att öka utåtrotationen och 

abduktionen (Emara, Samir, Motasem & Ghafar, 2011). Vid uppföljning efter två år upplevde 

27 av deltagare minskade symptom och hade en förbättrad funktion, dock skedde ingen 

förbättring gällande rörligheten i höftleden. I en annan studie med 52 patienter med 

intraartikulära förändringar där 18 av deltagarna hade en mildare variant av FAI, utvärderades 

resultatet efter en tremånadersperiod av konservativ behandling (Hunt, Prather, Harris-Hayes 

& Clohisy, 2012). Behandlingen innefattade patientutbildning, modifiering av dagliga 

aktiviteter samt försök att minska caput femoris framåtglidning i acetabulum genom att 

optimera muskulär balans, aktivera muskler i rätt ordningsföljd samt öka muskelstyrkan kring 

höftleden. Av de med FAI blev sex deltagare bättre med hjälp av konservativ behandling. Det 

mest anmärkningsvärda i studien var att patienter med en högre aktivitetsgrad före 

behandlingen intog i högre grad operativa åtgärder (Hunt et al., 2012). 

 

Många patienter med FAI är unga med en hög aktivitetsnivå och är inte villiga att anpassa 

sina aktiviteter och därför kan operativ behandling vara aktuellt (Lavigne et al., 2004). Den 

operativa behandlingen går enligt Ganz et al. (2003) ut på att man gör en resektion av cam 

respektive pincer pålagringarna och vid uppföljningar efter två år har man inte sett någon 

återväxt av pålagringarna (Gupta, Redmon, Stake, Finch, Dunne & Domb, 2014). Operationen 

kan utföras genom artroskopi och operatören använder sig utav röntgengenomlysning som 

hjälp för att få en bättre översikt av leden (Ahldén et al., 2014). 

 

Den postoperativa rehabiliteringen bör påbörjas tidigt efter operationen och inriktas på 

rörlighetsträning för att undvika ärrbildning (Philippon, Schenker, Briggs & Kuppersmith, 

2007 b). Vidare rekommenderar de att undvika aktiv höftflexion under de första fyra veckorna 

för att minska risken för tendiopatier i iliopsoas. Även Sansonse et al. (2014) använder sig 

utav tidig fysioterapi postoperativt med fokus på rörlighet, styrka, uthållighet, balans och 

koordination. Träningen stegras därefter successivt med hjälp av fysioterapeut. 
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Resultaten efter operation och medföljande rehabilitering är i regel god. I Philippon et al. 

(2007b) studie av 45 idrottare som opererats genom artroskopi kunde 42 idrottare återvända 

till professionellt tävlande igen. I en annan studie gjord på 122 patienter, idrottare och icke 

idrottare, jämförde man resultatet efter sex veckor, sex- och 12 månader postoperativt 

(Malviya, Stafford & Villar, 2012). Det som skiljde grupperna åt var att patienterna som 

ägnade sig åt någon idrott hade ett högre resultat efter sex veckor, gällande tillfredsställelse 

efter operation och livskvalitet. Denna skillnad minskade mellan grupperna efter sex- och 12 

månader. Studier pekar på att operation tidigt innan alltför mycket broskskador och sekundära 

degenerativa förändringar uppstått ger bäst resultat samt förkortar rehabiliteringen (Philippon, 

Weiss, Kuppersmith, Briggs & Hay, 2010; Ganz et al., 2008). 

 

För att utvärdera patientens symptom och funktion kan fysioterapeuter använda sig utav 

flertalet olika skattningsinstrument innan och efter behandling. Dock finns det i dagsläget 

inget formulär som är specifikt anpassat för FAI och till denna ofta yngre patientgrupp men 

Hinman, Dobson, Kim, Takla & O’Donnell, (2013) rekommenderar HAGOS och iHOT(-33) 

till dessa patienter. Exempel på andra formulär och tester som kan användas för dessa 

patienter är; Visual Analogue Scale (VAS), Harris Hip Score (HHS), Hip disability and 

Osteoarthrits Outcome Score (HOOS) och Non- Arthritic Hip Score (NHS) (Hinman et al. 

2013). 

 

Denna studie vill öka uppmärksamheten kring FAI då det finns få gjorda studier i Sverige och 

ingen av dessa inriktar sig på hur fysioterapeuter arbetar med dessa patienter. Många 

patienter blir feldiagnostiserade innan rätt diagnos kunnat ställas och åsikterna går isär kring 

vilken behandlingsmetod som är optimal (Clohisy et al. 2009). Därför vill den här studien 

kartlägga hur fysioterapeuter diagnostiserar och behandlar denna patientgrupp. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga vilka fysioterapeutiska undersöknings- och 

behandlingsmetoder som används vid Femoroacetabulärt Impingement i Sverige. 

Frågeställningar 

 Vilka undersökningar använder fysioterapeuter för att diagnostisera FAI? 

 Vilken typ av konservativ behandling föredrar fysioterapeuter som arbetar med FAI? 

 Vad fokuserar fysioterapeuter på i rehabiliteringen med patienter med FAI? 

 Vilka utvärderingsinstrument använder sig fysioterapeuter utav vid FAI? 

 Föredrar fysioterapeuter på operativ eller konservativ behandling och tror de att FAI 

kan leda till artros? 
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Metod 

Genomförande och urval 

Studien genomfördes genom ett ändamålsenligt urval av populationen och kontakt togs med 

legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar med FAI patienter. För att begränsa 

urvalet utformades följande inklusionskriterier: 

• Inklusionskriterier: Legitimerade fysioterapeuter/ sjukgymnaster, arbetat med FAI-

patienter under det senaste året. 

 

Deltagarna valdes ut med hjälp av ett så kallat snöbollsurval (Dahmström, 2005). Först togs 

kontakt med en läkare på en klinik som publicerat flertalet vetenskapliga artiklar inom 

området (Sansone et al., 2014). Via läkarkontakten tog vi del av information om vilka 

kliniker som behandlar dessa patienter. Därefter identifierades klinikerna och dess e-

postadresser genom sökverktyget google.se. Klinikerna fick kort information om studien och 

vi fick e-postadresser till de sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar med FAI-patienter. 

För att ytterligare öka antalet deltagare i studien gavs även muntlig information om studien 

till två masterklasser i fysioterapi och de som var intresserade av att deltaga fick lämna sina 

e-postadresser till författarna. Totalt uppfyllde 74 sjukgymnaster/fysioterapeuter 

inklusionskriterierna och var intresserade att deltaga i studien. Till dessa skickades ett 

utförligt informationsbrev (se bilaga 2) om studien och en länk till enkäten. Urvalsgruppen 

hade sedan tre veckor till sitt förfogande att besvara enkäten. Efter sju respektive 14 dagar 

skickades en automatisk påminnelse via e-post till de som inte besvarat enkäten, för att 

minska studiens bortfall. 

 

Totalt skickades 74 enkäter ut till fysioterapeuter och 48 personer valde att svara på den vilket 

gav en svarsfrekvens på 65 % och ett externt bortfall på 35 %. Innan den första påminnelsen 

svarade 52 %, efter den första påminnelsen 33 % och efter den andra och sista påminnelsen 

svarade 15 % av deltagarna i studien. 

 

Fysioterapeuterna hade känt till diagnosen FAI mellan 1-10 år och 29 % träffade dessa 

patienter varje vecka, 29 % varje månad och 29 % någon gång per år. Resterande 13 % 

träffade patienter med FAI varje dag. Det varierade hur fysioterapeuterna fått kännedom om 

diagnosen men de vanligaste sätten var via kollegor (40 %) respektive på vidareutbildningar 
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(27 %). Av de 48 deltagarna i studien var 18 män (38 %) och 30 kvinnor (63 %) och deras 

ålder var mellan 25-57 (37 ±8,7) år.  Majoriteten av deltagarna 35 personer (73 %) arbetade 

inom privat verksamhet och 12 personer (25 %) arbetade inom den offentliga sektorn, en 

person (2 %) valde att inte besvara frågan. Fysioterapeuterna/sjukgymnasternas 

arbetslivserfarenhet varierade mellan 1-32 (11,2 ±7,8) år. De två vanligaste 

vidareutbildningarna var idrottsmedicin (69 %) samt Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) (65 

%). 

 

Mätinstrument 

För att samla in information till att besvara syftet, konstruerades en internetbaserad enkät med 

hjälp av verktyget EvaSys (se bilaga 3). Eftersom någon liknande studie inte gjorts tidigare, 

fanns det inga färdigformulerade enkätfrågor. När enkätfrågorna utformades lades stor vikt 

vid att frågorna var entydiga, begripliga och inte ledande (Olsson & Sörensen, 2007). 

Frågorna försöktes också komma i kronologisk ordning i förhållande till dess svårighetsgrad. 

När enkäten var färdigkonstruerad genomfördes en pilotundersökning på tre 

fysioterapeutstudenter samt tre lärare på fysioterapeututbildningen. Granskningen av enkäten 

gjordes för att förtydliga att frågorna endast kunde tolkas på ett sätt, var tydligt formulerade 

samt för att få feedback på eventuella justeringar (Olsson & Sörensen, 2007). Efter 

pilotundersökningen gjordes endast en revidering vilket var att kategorin via patienter lades 

till på fråga 1:9.  

 

Etiska överväganden 

Under studiens gång togs hänsyn till de grundläggande etiska principerna: autonomi-, 

godhets- och rättviseprincipen samt principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2007). 

Autonomiprincipen togs i beaktning genom att deltagarna tilldelades ett informationsbrev om 

studiens syfte och lämnade sitt samtycke genom att delta i studien. Ändamålet med studien 

var att försöka kartlägga vilka undersöknings- och behandlingsmetoder fysioterapeuter i 

Sverige använder sig utav. Detta gjordes för att sprida och öka kunskapen om diagnosen och 

därmed togs hänsyn till godhetsprincipen. Hänsyn togs även till rättviseprincipen genom att 

alla deltagare behandlades på lika villkor oavsett kön, ålder, arbetslivserfarenhet eller län. 

Principen att inte skada togs hänsyn till genom att deltagarnas integritet respekterades då inga 

personuppgifter, namn eller arbetsplatser uppgavs i studien. Vidare togs hänsyn till 

deltagarnas värderingar då inga svar sållades bort. Urvalsgruppen valdes på grund av 
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yrkeskompetens inom området och för att kunna besvara syftet. Det fanns ingen ekonomisk 

vinning i studien.  

Dataanalys 

Efter enkäten var avslutad sammanställdes, tolkades och analyserades inkommen data 

deskriptivt i Excel och presenterades i form av minimum,- maximum,- och medelvärde samt i 

frekvensberäkningar. Resultatet redovisas med hjälp av text, tabeller och figurer. Svaren på de 

öppna frågorna sammanställdes och grupperades in i olika kategorier utefter dess 

samhörighet. 
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Resultat 

 

Undersökningar som fysioterapeuter använder för att diagnostisera FAI 

Resultatet visar att FADIR och FABER test användes mest frekvent för att diagnostisera FAI 

vilket 77 % respektive 79 % av fysioterapeuterna alltid använde sig utav i kliniken. Posterior 

Impingement test användes alltid utav 35 % av fysioterapeuterna medan 31 % alltid använde 

Thomas test. Den undersökning som fysioterapeuterna använde minst var Log roll test, vilket 

endast 13 % av deltagarna alltid använde. Andra tester som fysioterapeuterna använde sig av 

var motorisk kontroll, styrketester samt palpation (se figur 2). Då det inte gick att urskilja hur 

ofta fysioterapeuterna använde sig utav andra tester valdes det att skrivas under "annat". 

 

 
Figur 2. Fysioterapeuternas användande av olika kliniska tester vid FAI. 

 

De två tester som deltagarna tyckte bäst överensstämde med röntgen var FADIR och FABER. 

FADIR test överensstämmer helt med röntgen enligt 15 % av deltagarna medan 4 % ansåg att 

FABER överensstämmer helt med röntgen. Av fysioterapeuterna ansåg 79 % att FABER delvis 

överensstämmer med röntgen, därefter var Posterior Impingement det test som flest ansågs delvis 

överensstämmer med röntgen 69 %. FADIR test bedömdes delvis överensstämmer med röntgen 

av 65 % av deltagarna. Kommentarerna från de öppna frågorna visar på att många fysioterapeuter 

anser att frågan är svår att svara på då de sällan träffar dessa patienter och om man inte använder 

alla tester är det svårt att svara på hur de överensstämmer. 

 



15 
 

Konservativa behandlingsmetoder som fysioterapeuter använder vid FAI 

Träning var den behandlingsmetod som fysioterapeuterna använde sig mest frekvent av vid 

konservativ behandling av FAI. Styrketräning av höftextensorer 88 %, abduktorer 83 % 

utåtrotatorer 81 % samt bålstabilitet 88 % var de muskelgrupper som flest alltid tränade i den 

konservativa behandlingen. Behandlingsmetoderna som användes minst var värme och laser 

vilket 94 % respektive 88 % av fysioterapeuterna aldrig använde som behandling (se tabell 1). 

I övriga kommentarer framkom att en del använder sig av andra behandlingsmetoder som 

exempelvis motorisk kontroll och att träningen läggs upp utefter vilka undersökningsfynd som 

görs. 

 

Tabell 1: Fysioterapeuters användning av olika konservativa behandlingsmetoder. 

Konservativ Behandling 
 

 Aldrig % (n) Alltid % (n) Ibland % (n) Ej svarande % (n) 

Styrketräning av höftflexorer 25 % (12) 25 % (12) 50 % (24) 0 % (0) 

Styrketräning av höftextensorer 2 % (1) 81 % (39) 15 % (7) 2 % (1) 

Styrketräning av höftabduktorer 2 % (1) 83 % (40) 10 % (5) 4 % (2) 

Styrketräning av höftadduktorer 17 % (8) 31 % (15) 50 % (24) 2 % (1) 

Styrketräning av inåtrotatorer 25 % (12) 27 % (13) 46 % (22) 2 % (1) 

Styrketräning av utåtrotatorer 2 % (1) 81 % (39) 17 % (8) 0 % (0) 

Bålstabilitet 2 % (1) 88 % (42) 8 % (4) 2 % (1) 

Aktiv rörlighet 8 % (4) 54 % (26) 35 % (17) 2 % (1) 

Passiv rörlighet 38 % (18) 8 % (4) 52 % (25) 2 % (1) 

Mobilisering 27 % (13) 6 % (3) 65 % (31) 2 % (1) 

Stretching 25 % (12) 25 % (12) 48 % (23) 2 % (1) 

Värme 94 % (45) 0 % (0) 4 % (2) 2 % (1) 

Kyla 83 % (40) 0 % (0) 15 % (7) 2 % (1) 

TENS 67 % (32) 0 % (0) 29 % (14) 4 % (2) 

Akupunktur 58 % (28) 0 % (0) 40 % (19) 2 % (1) 

Kinesiotape 52 % (25) 0 % (0) 46 % (22) 2 % (1) 

Laser 88 % (42) 0 % (0) 6 % (3) 6 % (3) 
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Postoperativa behandlingsmetoder som fysioterapeuter använder vid FAI 

På frågan vilka behandlingsmetoder som används i den postoperativa rehabiliteringen var det 

ett stort internt bortfall. Av de som inte besvarade frågan skrev 38 % att de inte hade 

erfarenhet av patienter som blivit opererade. Resultaten i den postoperativa behandlingen 

skiljer sig inte mycket jämfört med den konservativa. Höftextensorer (67 %), abduktorer (65 

%), utåtrotatorer (67 %) samt bålstabilitet (65 %) var det som flest alltid tränade efter 

operation. Även i den postoperativa behandling var laser och värme det som utnyttjas minst 

då endast 2 % använde sig av det ibland (se tabell 2). I fritextsvaren framkom kommentarer 

om att alla höftmuskler måste tränas och att en optimal styrka, rörlighet och koordination är 

att sträva efter. En svarade specifikt att höftflexorer inte skall tränas i början efter operation.  

 

Tabell 2. Fysioterapeuters användning av olika postoperativa behandlingsmetoder. 

Postoperativ rehabilitering 
 

 Aldrig % (n) Alltid % (n) Ibland % (n) Ej svarande % (n) 

Styrketräning av höftflexorer 8 % (4) 38 % (18) 23 % (11) 31 % (15) 

Styrketräning av höftextensorer 0 % (0) 67 % (32) 2 % (1) 31 % (15) 

Styrketräning av höftabduktorer 0 % (0) 65 % (31) 2 % (1) 33 % (16) 

Styrketräning av höftadduktorer 4 % (2) 40 % (19) 23 % (11) 33 % (16) 

Styrketräning av inåtrotatorer 6 % (3) 42 % (20) 17 % (8) 35 % (17) 

Styrketräning av utåtrotatorer 0 % (0) 67 % (32) 2 % (1) 31 % (15) 

Bålstabilitet 0 % (0) 65 % (31) 4 % (2) 31 % (15) 

Aktiv rörlighet 2 % (1) 60 % (29) 6 % (3) 31 % (15) 

Passiv rörlighet 17 % (8) 19 % (9) 31 % (15) 33 % (16) 

Mobilisering 31 % (15) 6 % (3) 29 % (14) 33 % (16) 

Stretching 17 % (8) 15 % (7) 38 % (18) 31 % (15) 

Värme 60 % (29) 0 % (0) 2 % (1) 38 % (18) 

Kyla 48 % (23) 0 % (0) 17 % (8) 35 % (17) 

TENS 44 % (21) 0 % (0) 23 % (11) 33 % (16) 

Akupunktur 40 % (19) 0 % (0) 25 % (12) 35 % (17) 

Kinesiotape 44 % (21) 0 % (0) 23 % (11) 33 % (16) 

Laser 60 % (29) 0 % (0) 2 % (1) 38 % (18) 
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Skattningsinstrument som fysioterapeuter använder för patienter med FAI 

Tabell 3 visar att VAS var det skattningsinstrument som flest fysioterapeuter använde sig 

utav, vilket 46 % alltid använde och 40 % använde det ibland.  HOS användes ibland av 27 % 

av fysioterapeuterna och 29 % använde HOOS ibland som utvärderingsmått för denna 

patientgrupp. Resultatet visar att NHAS var det enda formulär som ingen av de svarande 

använde sig utav. I resultatet framkom det att 10 % av fysioterapeuterna inte använde sig utav 

skattningsformulär. Andra skattningsformulär som framkom att fysioterapeuter använde sig 

utav var HAGOS, PFSF och SEBT. 

 

Tabell 3: Fysioterapeuters användning av skattningsformulär 

Skattningsformulär 
    

 Aldrig Alltid Ibland Ej svarande 

HOS 63 % (30) 4 % (2) 27 % (13) 6 % (3) 

HHS 88 % (42) 2 % (1) 6 % (3) 4 % (2) 

HOOS 52 % (25) 17 % (8) 29 % (14) 2 % (1) 

IHOT 85 % (41) 4 % (2) 4 % (2) 6 % (3) 

NHAS 92 % (44) 0 % (0) 0 % (0) 8 % (4) 

VAS 13 % (6) 46 % (22) 40 % (19) 2 % (1) 

GROCS 92 % (44) 0 % (0) 6 % (3) 2 % (1) 

LEFS 88 % (42) 2 % (1) 4 % (2) 6 % (3) 
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Föredrar fysioterapeuter på operativ eller konservativ behandling och tror de FAI kan leda 

till artros? 

Konservativ behandling ansågs av hälften utav deltagarna vara den generellt bästa åtgärden 

för patienter med FAI medan 31 % av fysioterapeuterna ansåg att operativ åtgärd var den 

bästa åtgärden för dessa patienter (se figur 3). Fyrtio procent av deltagarna som tyckte att 

operativ behandling bör vidtas ansåg att man också bör operera bilateralt även om patienten 

endast har unilaterala symptom (se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Deltagarnas ställningstagande angående operativ eller konservativ behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Operation bilateralt vid unilaterala symptom. Figuren visar svaren från de deltagare som ansåg att operativ 

behandling är generellt den bästa behandlingsmetoden  
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Kategoriseringar med citat från fritextsvaren gällande operativ eller konservativ behandling: 

Individuell bedömning för olika behandlingsalternativ 

Många av fysioterapeuterna tyckte att det var svårt att svara på vilken av 

behandlingsmetoderna konservativ eller operativ, som generellt ger bäst resultat och 

hänvisade till att det var individuellt hur de skulle behandla patienten. Deltagarna beskrev att 

en individuell bedömning bör göras om de skall opereras eller inte och de räknade upp 

faktorer som skulle kunna påverka såsom; symptom, ålder, artros, aktivitetsnivå samt vad den 

primära orsaken till besvären var. En viktig bidragande faktor kunde vara om 

benpålagringarna som bildas vid FAI var för stora, och en del fysioterapeuter ansåg att det då 

var svårt att träna bort patientens symptom och då var operation ett bra behandlingsalternativ. 

"Anser inte att en behandlingsmetod är bättre än den andra utan att det är 

individuellt dvs patientens förutsättningar." 

"Oftast så stora pålagringar o långvariga besvär så att konservativ rehab ej fungerar." 

 

Konservativ behandling bör prövas innan operativ åtgärd vidtas 

Flertalet av deltagarna tyckte att som vid många andra muskuloskeletala besvär bör en period 

av konservativ behandling prövas innan operativa åtgärder vidtas. Det framkom också att FAI 

kan bero på en rörelsekontrolldysfunktion och att det är detta man i så fall bör träna, för även 

om en patient blir opererad kan symptomen återkomma om patienten fortsätter med samma 

rörelsemönster som innan operationen. 

"Flera op först och sedan rehabiliterar, testar inte ens konservativt först. Detta är jag 

mkt tveksam till".  

"Vid uttalade besvär trots konservativ behandling så är återgången till idrott svår om 

inte ett operativt ingrepp utförs. Är återgången till idrott ej det primära för patienten 

så konservativ behandling bäst". 

 

Har enbart erfarenhet av konservativ behandling 

Gemensamt för dessa fysioterapeuter var att de endast rehabiliterat dessa patienter med 

konservativ behandling och hade därför ingenting att jämföra med. 

"Har inte erfarenhet av opererade." 

"Enbart haft patienter som behandlats konservativt." 
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94% (n=45)

4% (n=2)

2% (n=1)

Ja Nej Ej svarande

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna är överens om att FAI kan leda till artros och 

endast 4 % av fysioterapeuterna tror inte att FAI kan vara en bidragande orsak till artros (se 

figur 5). 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figur 5. Ställningstagande angående om FAI kan leda till artros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tror du FAI kan vara en bidragande orsak till artros? 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I den här studien var svarsfrekvensen 65 %, vilket kan anses som relativt bra då en del 

enkätundersökningar har svårt att ens nå upp till 50 % deltagande (Ejlertsson, 2014). Studien 

hade ett externt bortfall på 35 %. Två utav deltagarna hade svårigheter med att öppna länken 

till enkäten och kontaktade därför författarna. Dock fungerade länken när de återigen försökte 

öppna den och kunde därmed besvara enkäten. Detta skulle potentiellt kunna ha hänt fler 

deltagare som då valt att inte prova länken igen och därmed inte svarat på enkäten vilket 

skulle kunna vara en förklaring till det externa bortfallet. På frågorna om den postoperativa 

rehabiliteringen var det ett stort internt bortfall och i genomsnitt svarade inte 16 deltagare. 

Den troliga orsaken till det relativt stora interna bortfallet på denna fråga var att flertalet av 

deltagarna skrev att de inte träffat FAI- patienter postoperativt och därför valde de att inte 

besvara frågan. 

 

Deltagandet i den här studien kan ha främjats utav en noggrann utvald målgrupp med hjälp av 

kontakter samt från två masterklasser inom fysioterapi. Fysioterapeuterna träffade patienter 

med FAI-problematik regelbundet och hade troligen en god kunskap inom ämnet och var 

därmed rätt målgrupp för enkäten. Två påminnelser valdes att skickas ut med tanke på att det 

var skollov i delar av Sverige och en del kunde därför vara på semester när enkäten sändes ut. 

Patel och Davidson (2011) anser att två påminnelser är optimalt för att få en högre 

svarsfrekvens. Detta kan ha bidragit till det relativt höga deltagandet i studien, då 33 % 

svarade efter den första påminnelsen och 15 % efter den andra och sista påminnelsen. 

 

Vi valde att använda programvaran EvaSys vilket var positivt på flera sätt. Programvaran var 

lättåtkomlig och flera olika typer av frågor kunde konstrueras. En annan fördel med 

programvaran var att man kunde ställa in att automatiska påminnelser skickades ut till de som 

inte besvarat enkäten. EvaSys sammanställde inkommen data i Excel, vilket underlättade 

analysarbetet utifrån ett tidsperspektiv. Vid utskickandet av enkäten bifogades ett 

informationsbrev om studien samt en länk till deltagarnas e-post. Länken till enkäten av-

aktiverades när enkäten var inskickad, vilket gjorde att endast ett svar per länk kunde erhållas. 

Negativa sidor med EvaSys var att enkätens grafiska utformning inte kunde påverkas.  
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En svaghet med enkäten var att den inte var reliabilitets eller validitetstestad eftersom den var 

egenkonstruerad och därför genomfördes en pilotstudie på tre fysioterapeutstudenter samt tre 

lärare på fysioterapeutprogrammet för att få feedback på enkäten (Olsson & Sörensen, 2007). 

För att få ytterligare feedback kunde enkäten skickats till fysioterapeuter som arbetar med 

dessa patienter, däremot gjordes inte detta på grund av att dessa i så fall skulle uteslutas från 

studien och därmed minskat studiens urval. En nackdel med en webbaserad enkät är att svar 

som grundas på missuppfattningar inte kan korrigeras i efterhand och det är svårt för 

deltagarna att ställa frågor om det är någon fråga som de inte förstår (Ejlertsson, 2014). Det 

som kunde gjorts annorlunda i enkäten var att testerna kunde ha beskrivits på ett utförligare 

sätt, exempelvis att FADIR innebär flexion, adduktion och inåtrotation. Flera av de svarande 

skrev att de använde sig utav flexion, adduktion och inåtrotation men svarade att de aldrig 

använde FADIR test. Trots att de då använde sig utav FADIR test exkluderades dessa svar på 

grund av att det var omöjligt att bedöma hur ofta testet användes. Hade dessa deltagare svarat 

att de använde FADIR skulle också resultatet påverkas och troligtvis skulle FADIR vara det 

test som flest fysioterapeuter alltid använde. En annan missuppfattning gällande FABER test 

var att en del svarade att de använde sig utav testet men skrev samtidigt att de använde sig 

utav Patricks test, vilket FABER test benämns som i viss litteratur. Dessa svar exkluderades 

inte eftersom de ändå svarade på hur ofta de använde FABER test. Att vi inte exkluderade 

dessa svar tror vi inte nämnvärt påverkade resultatet då endast ett fåtal deltagare svarade på 

detta vis.  

 

Fördelar med att skicka en enkät via Internet är att det är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att 

få ut en enkät jämförelsevis med en pappersenkät. Vidare gavs det möjlighet för deltagarna att 

besvara enkäten i lugn och ro, samla in fakta samt att överväga de olika svarsalternativen 

(Ejlertsson, 2014). 

 

En enkät med öppna frågor ger bara en delvis fördjupning, därför hade en kvalitativ inriktning 

i form av en intervju kanske kunnat ge ett mer preciserat behandlingsupplägg (Ejlertsson, 

2014). Då hade de olika faserna i rehabiliteringen kunnat beskrivas på ett mer utförligt sätt. 

Även förslag kunde ha framkommit om övningar och vad man kan göra vid eventuella 

bakslag. Vid en intervju hade det också funnits möjlighet att ställa följdfrågor. Dock valdes en 

kvantitativ inriktning för att få ett större urval och för att se hur olika fysioterapeuter jobbar 

med dessa patienter.  
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Enkäter har ofta för många frågor vilket gör det tröttsamt för respondenten som skall svara 

och kan leda till att enkäten inte besvaras (Patel & Davidson, 2011). För att försöka få en hög 

svarsfrekvens samt för att inte stjäla dyrbar tid från fysioterapeuterna försöktes därför enkäten 

hållas kort och koncist. Vid en enkätundersökning för kommande arbetskollegor behövs 

hänsyn vidtas till yrkesetiken (Trost, 2012). Etiskt dilemma skulle kunna uppstått då 

fysioterapeuterna kan ha upplevt att deras kunskap om diagnosen ifrågasatts då det ännu inte 

finns tillräcklig tillförlitlig evidens om diagnosen inom fysioterapi. Avsikten med studien har 

dock inte varit att ifrågasätta fysioterapeuternas kunskap eller värdera om någon typ av 

behandling är bättre än någon annan, utan mer en kartläggning om hur de arbetar då det inte 

finns mycket forskning inom ämnet.  

 

Resultatdiskussion 

Svarsfrekvensen på 65 % gör det svårt att generalisera svaren (Olsson & Sörensen, 2007) och 

bör därför istället ses som en fingervisning av hur fysioterapeuter i Sverige arbetar med FAI-

patienter.  

 

Resultatet visade att de tester som flest fysioterapeuter använde sig utav vid undersökning av 

FAI var FADIR respektive FABER test. Dessa tester har visat en god specifitet (Philippon et 

al., 2007a) samt en adekvat reliabilitet (Ratzlaff et al., 2013). Log roll test var det test som 

flest aldrig använde sig utav (48 %), även om testet har visat sig ha en god reliabilitet 

(Ratzlaff et al., 2013). Detta tror vi beror på att testet inte förekommer så ofta i studier 

gällande FAI. Både Thomas test samt Posterior Impingement test hade en stor och 

jämnfördelad spridning på cirka 30 % mellan de tre olika svarsalternativen i den här studien. 

Dessa tester anses vara reliabla (Ratzlaff et al., 2013) och Thomas test var det test som hade 

störst diagnostisk noggrannhet vid diagnostisering av labrumskador i studien av Reiman et al. 

(2013). För Thomas test, Posterior Impingement test samt Log roll test har vi inte påträffat 

någon studie angående dess specifitet vid FAI och detta skulle kunna vara en orsak till att 

fysioterapeuterna använde dessa tester i mindre utsträckning.  

 

Det test som flest deltagare tyckte överensstämde helt (15 %) med röntgen var FADIR. Dock 

har man sett att radiologiska fynd ofta finns utan att patienten har ett positivt test. I studien av 

Weir, De Vos, Moen, Hölmich & Tol, (2011) anses att det inte finns ett samband mellan 

röntgenfynd och ett positivt FADIR och att det inte är ett specifikt test för FAI. I studien sågs 

röntgenförändringar hos majoriteten av deltagarna medan endast 13 % av dessa hade ett 
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positivt FADIR och de med mest röntgenfynd hade ett negativt test. Dock skall sägas att hos 

de som hade ett positivt test även hade röntgenfynd. Flertalet av fysioterapeuterna använde sig 

utav FABER och många ansåg att det delvis överensstämde med röntgen. Däremot skriver 

Philippon et al. (2007a) att man under operation inte har sett något mekaniskt hinder vid 

FABER test, men att det likaväl har förbättrats efter operation. Vidare skriver Philippon et al. 

(2007a) att fortsatt forskning krävs för att klargöra den exakta orsaken till rörelseförlusten.   

 

Resultatet visade att de behandlingsmetoderna som fysioterapeuterna använde sig mest av i 

den konservativa behandlingen var olika former av träning, stretching och mobilisering. Mer 

passiva behandlingar som laser och värme var de metoder som de använde sig minst av. Vi 

har inte kunnat finna någon kartläggningsstudie som studerat detta. Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU 2006) presenterar att det inte finns någon stark evidens för 

laserbehandling vid andra typer av muskuloskeletala problem. Eftersom fysioterapeuter skall 

arbeta evidensbaserat skulle detta kunna vara en orsak till att endast ett fåtal fysioterapeuter 

använder denna behandlingsmetod vid FAI (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). 

 

Mobilisering som behandlingsmetod använde sig 65 % av deltagarna sig ibland utav i den 

konservativa behandlingen. I en case-studie av Wright et al. (2012) användes manuell 

mobilisering samt egenmobilisering i den konservativa behandlingen av FAI. Efter en 

behandlingsperiod på 12 veckor skattade sig patienten högre i självskattningsformuläret LEFS 

och hade acceptabla symptom enligt patienten själv. Det finns få studier om mobilisering vid 

FAI och även om mobilisering i kombination med träning har visat sig ha en god effekt vid 

höftledsartros (Peter et al., 2011), behövs fler studier för att klargöra effekten vid FAI. 

 

Stretching som behandlingsmetod användes ibland av ungefär hälften av fysioterapeuterna i 

denna studie. Stretching har visat sig vara något kontroversiellt Emara et al. (2011) visade att 

daglig stretching i 20-30 minuter gav minskade symptom och en förbättrad funktion hos 

deltagarna i studien. Däremot ansåg Lavigne et al. (2004) att stretching kan vara 

kontraproduktivt eftersom det försätter leden i ytterläge vilket istället kan skapa mer irritation 

och besvär. 

 

Majoriteten av deltagarna använde sig alltid utav bålstabilitetsträning i rehabiliteringen vilket 

även Leunig et al. (2007) och Prather, Moley, Hunt & Rho, (2015) använde sig utav. I de få 
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övriga artiklar som innehåller konservativ behandling ingår oftast ingen träning av 

bålstabilitet. 

 

Kinsesiotape samt akupunktur användes ibland av 46 % respektive 40 % i den konservativa 

rehabiliteringen, vilket är intressant ur den synpunkten att ingen information om detta har 

påträffats i litteraturen. Det skulle det varit intressant att veta vilka tejpningstekniker och vilka 

akupunkturpunkter som används samt vilka av akupunkturens verkningsmekanismer som vill 

uppnås med behandlingen. Vi har inte i någon studie läst att akupunktur har används vid FAI, 

däremot har det som tillägg till sedvanlig behandling visat sig ha goda effekter gällande 

smärta och livskvalitet hos patienter med höftartros (Witt et al., 2005). Men för att klargöra 

effekten vid FAI behövs studier göras. 

 

Styrketräning var en vanlig behandlingsmetod i både den konservativa- och postoperativa 

rehabiliteringen. De vanligaste muskelgrupperna som fysioterapeuterna alltid valde att träna 

var utåtrotatorer, extensorer och abduktorer. Philippon, Decker, Giphart, Torry, Wahoff & 

Laprade. (2011) beskriver att svaghet i gluteus medius är vanligt hos personer med höftsmärta 

och styrkan minskar ännu mer efter operation. En svag gluteus medius kan leda till rotation av 

bäckenet samt att femur inåtroteras och adduceras (Zeller, Mccrory, Kibler & Uhl, 2003), 

vilka är rörelser som vanligtvis ger symptom vid FAI (Philippon et al., 2007a). I en studie av 

Austin, Souza, Meyer & Powers. (2008) gjordes en rörelseanalys av en patient med 

ljumsksmärta och där såg man att höften adducerades och inåtroterades vid nedstigning från 

en pall. Under funktionella aktiviteter tros dessa rörelser kunna leda till den inklämning som 

sker vid FAI. Patienten fick därefter en ortos för att förhindra att höften skulle hamna i detta 

ogynnsamma läge och då såg man att kinematiken förändrades och smärtan minskade med 2.5 

enheter på VAS-skalan. För att stärka upp denna muskulatur rekommenderar Philippon et al. 

(2011) ett tiotal övningar där gluteus medius aktiveras utan att nämnvärt involvera iliopsoas, 

vilket är fördelaktigt eftersom det finns en ökad risk för iliopsoastendiopati efter operation 

(Philippon et al., 2007b; Spencer-Gardner, Eischen, Levy, Sierra, Engasser & Krych, 2014). 

Aktiv höftflexion bör därför undvikas i början av den postoperativa rehabiliteringen (Enseki, 

Martin, Draovitch, Kelly, Philippon & Schenker, 2006). En av fysioterapeuterna i denna 

studie skrev också specifikt att “i initialt postop. skede skall höftflexorerna ej tränas 

specifikt”. Anmärkningsvärt är att 38 % alltid tränar höftflexorerna i den postoperativa 

rehabiliteringen. Dock vet vi inte i vilket skede fysioterapeuterna valt att träna denna 
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muskelgrupp och kanske de inte tränar denna muskelgrupp initialt efter operation utan i ett 

senare skede av rehabiliteringen. 

 

Flertalet av deltagarna svarade att det är individuellt hur rehabiliteringen ser ut och är därför 

svårt att säga på förhand hur rehabiliteringen kommer att utformas. Även Spencer-Gardner et 

al. (2014) och Enseki et al. (2006) skriver att rehabiliteringen bör anpassas efter individen och 

beroende på vad som gjorts under operationen men rekommenderar generellt att 

rehabiliteringen bör pågå under 10-24 veckor. Belastningen efter operation skiljer sig åt i 

olika studier och om en mikrofrakturering är gjord rekommenderas patienterna att avlasta 

under sex veckor (Enseki et al., 2006). Ytterligare parametrar att ta hänsyn till är att vidta 

försiktighet med utåtrotation efter en kapselmodifikation eftersom utåtrotation sätter den 

främre kapseln samt de främre ligamenten på sträck. Om en psoas realese är gjord under 

operation bör aktiv höftflexion undvikas, medan om en gluteus medius reparation utförts i 

samband med ingreppet bör aktiv abduktion och adduktion utföras med försiktighet de första 

veckorna postoperativt (Enseki et al., 2006; Edelstein, Ranawat, Enseki, Yun & Draovitch, 

2012).  

 

Resultatet visar att fysioterapeuterna oftare använde sig av ett aktivt rörelseuttag vilket 60 % 

alltid använde, medan 19 % alltid använde sig utav ett passivt rörelseuttag postoperativt. I 

flera artiklar har dock den passiva rörligheten tagits ut mer frekvent än den aktiva rörligheten, 

upp till åtta timmar per dag, med hjälp av en maskin (CPM) (Enseki et al., 2006; Leunig et al., 

2007). Detta görs för att undvika ärrbildning och för att främja läkning. Det skiljer sig åt i 

studier om rörelseomfånget skall vara fritt eller begränsat, men i vilket fall som helst 

rekommenderar Edelstein et al. (2012) att man inte skall pressa på i ytterlägen och skapa 

obehag eller smärta. 

 

Förutom VAS som 46 % av deltagarna alltid använder sig utav var det i förhållandevis få som 

använde skattningsformulär. Detta skulle kunna bero på att det ännu saknas evidens och ett 

anpassat formulär särskilt inriktat för FAI-patienter. Formulären som finns idag är ofta 

inriktade till den äldre populationen med artrosrelaterade besvär (Hinman et al. 2013). Vidare 

beskrivs vikten av att inkludera både fysisk aktivitetsnivå, sport- och fritidsaktiviteter, 

arbetsrelaterade- och psykosociala faktorer för patienter med FAI. I studien av Hinman et al. 

(2013)  jämfördes olika formulär för FAI, vilket resulterade i att flertalet formulär ansågs som 

reliabla för dessa patienter. Författarna i studien rekommenderar dock särskilt HAGOS och 
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iHOT(-33) eftersom de bäst överensstämde gentemot en yngre och mer aktivare population. 

Utifrån vår studies resultat med få som använder andra skattningsinstrument än VAS för 

denna patientgrupp visar på att det finns ett behov för ett evidensbaserat formulär vilket även 

Hinman et al. (2013) förespråkar. Eftersom FAI vanligtvis drabbar en yngre, idrottande 

population som ofta har en hög ambition med sin idrott skulle en aktivitetsanpassning kunna 

innebära att idrottsaktiviteter inte längre kan utföras (Aeyni et al., 2014; Siebenrock et al., 

2011; Lavigne et al., 2004). Därför anser vi att det är av vikt att ett skattningsformulär för FAI 

utformas, som tar både fysiska och psykosociala parametrar i beaktning. 

 

Hälften av deltagarna föredrog konservativ behandling framför operativ vid den här typen av 

problematik. I litteraturen finns idag väldigt lite skrivet om konservativ behandling vid den 

här typen av besvär och det saknas direkta riktlinjer att gå utefter (Prather et al., 2015). Vidare 

skriver Prather et al. (2015) att som vid många andra muskuloskeleta problem finns det 

sannolikt en subgrupp som har utmärkta resultat av konservativ behandling även vid FAI. 

Flertalet av deltagarna i vår studie skrev i fritextsvaren att man bör prova en period av 

konservativ behandling och att många gånger opereras patienter utan ens ha provat 

konservativ behandling.   

 

Intressant är att en del fysioterapeuter anser att man bör operera bilateralt även om patienten 

endast har unilaterala besvär, vilket också Ganz et al. (2008) ställer sig frågan om man skall 

göra. Det har visat sig att många har dessa pålagringar utan symptom (Rreichenbach et al., 

2010) och därmed kan det vara svårt att få reda på vilka som har FAI. Utifrån en etisk 

synvinkel ställer vi oss frågan om det är rätt att operera något som inte ger symptom? Det man 

har sett är att operation ger bäst resultat om det utförs tidigt innan större broskskador eller 

degenerativa förändringar uppstått (Philippon et al., 2010; Ganz et al., 2008) och detta skulle 

kunna vara ett argument till att man bör operera även de utan symptom. Dock skall man tänka 

på att ett ingrepp är ett ingrepp och att det alltid finns risk för komplikationer vid en 

operation. Däremot anses en FAI-operation som relativt säker med en komplikationsrisk på 

1,5 %, där den vanligaste är tillfällig nervpåverkan (Ahldén et al., 2014). Det förekommer 

även mer allvarliga komplikationer såsom cervikal höftfraktur och luxation men dessa är 

väldigt sällsynta (Ilizaliturri, 2009). Om evidens framkommer att FAI leder till artros skulle 

det kanske kunna vara berättigat att operera även symptomfria höfter för att undvika besvär 

senare i livet. 
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Majoriten av deltagarna tror att FAI kan leda till artros, vilket också antas i flertalet 

vetenskapliga studier (Ganz et al., 2003; Philippon et al., 2007a). Det finns tydliga 

indikationer på men ingen fastställd vetenskaplig evidens för att FAI kan utgöra en riskfaktor 

för artros (Ahldén et al., 2014). Om det skulle kunna finnas ett samband, går det då på något 

sätt att förebygga att individer får höftartros genom att man upptäcker FAI i tid eller går det 

att förebygga att man får FAI?  

 

I studier har man sett att unga aktiva personer mer frekvent har FAI än mindre aktiva (Ayeni 

et al., 2014; Siebenrock et al., 2011) och därför ställer vi oss frågan om man på något sätt 

skulle kunna göra någon screening och på så vis förebygga FAI? Två vanliga åkommor när 

individer växer och tränar hårt är Schlatter och Haglunds häl, som innebär att tillväxtzoner vid 

knäskålssenans och hälsenans infästning utsätts för stor belastning, vilket skapar en 

uppluckring vid senans infästning och en utväxt bildas (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). 

Prognosen vid dessa tillstånd är goda och det växer bort och ofta kan individerna träna trots 

smärtan. En orsak till FAI tros vara av liknande karaktär med repetitiv fysisk aktivitet 

framförallt under tillväxtspurten. Skulle detta kunna innebära att det finns något samband 

mellan dessa olika diagnoser? Om det hypotetiskt sett skulle finnas ett samband, skulle då 

råden vid Schlatter och Haglunds häl vara annorlunda och skulle dessa individer rådas att 

träna försiktigare när man växer som mest? Osteofytbildningen som sker vid Schlatter och vid 

Haglunds häl påverkar inte några leder och kan därför kanske ses som ofarliga. Vid FAI 

påverkas däremot en av våra största leder. Att vidare undersöka hypotesen om ett samband 

mellan dessa diagnoser tycker vi skulle vara mycket intressant.    

 

Under arbetets gång har vi funderat på den debatt som råder i media kring tidig elitsatsning 

och styrketräning bland barn och om det på sikt kan leda till överbelastningsskador. 

Styrketräning för barn är enligt Tonkonogi (2007) ofarligt och bör ha en given plats i barnens 

träning och tillräcklig styrka är en förutsättning för att lära in rätt rörelseteknik. Baranto 

(2006) skriver däremot att studier visar på att unga elitidrottare ofta får förslitningsskador och 

ryggproblem om de tidigt utsätter sin rygg för tung belastning. Även FAI tros kunna bero på 

upprepad belastning under tillväxten (Leunig et al., 2009). Vidare beskriver Baranto (2006) 

vikten av fysisk aktivitet under tillväxten men att man inte har sett att överdriven tung träning 

skulle kunna skapa fördelar senare i livet. Vi tror att många tränar hårt för att få snabba 

resultat eftersom kravet på presentationen har blivit större i en tidigare ålder, vilket 

överensstämmer med den debatt som råder kring elitsatsning och tidig specialisering hos barn 
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och ungdomar. Vi tar inget ställningstagande angående vad som är rätt och fel men vi anser 

att barn självklart ska träna men på ett varierat sätt.  

 

 

Konklusion 

Denna kartläggning visar på att FADIR och FABER är det två tester som flest fysioterapeuter 

använde sig utav för att diagnostisera FAI. Resultatet visar på att styrketräning var den 

behandlingsmetod som flest fysioterapeuter använde sig av i både den konservativa och 

postoperativa rehabiliteringen. I dagsläget finns få studier gjorda på den konservativa 

behandlingen och de som är gjorda är oftast case-studier eller innehåller få deltagare. För att 

fastställa kliniska riktlinjer och kunna arbeta evidensbaserat i den konservativa behandlingen 

behövs fler RCT-studier där fler deltagare ingår samt där långtidsuppföljningar görs. Förutom 

VAS användes få skattningsinstrument, vilket kan bero på att det i dagsläget inte finns ett 

formulär som är riktat till denna patientgrupp. Konservativ behandling föredrogs av hälften av 

deltagarna och majoriteten av fysioterapeuterna ansåg att FAI kan leda till artros utifrån dess 

kliniska erfarenhet. Fler studier krävs angående hur Femoroacetabulärt Impingement 

behandlas på mest optimalt sätt och om detta på sikt kan leda till artros.  
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Bilaga 1 

Beskrivning av tester 

Fadir (Flexion, ADduktion och InternalRotation) 

Fadir’s test, utförs genom att patienten är i ryggliggande position och undersökaren flekterar 

höften till 90 grader, adducerar och inåtroterar i höften. Ett positivt test innebär smärta i ytterläget 

som patienten känner igen samt ett minskat rörelseomfång (Ganz et al. (2003) och Philippon et al. 

(2007 a). 

 

Faber (Flexion, ABduktion och ExternalRotation) 

Faber’s test, utförs genom att patienten är i ryggliggande position och man placerar den 

affekterade sidas fot på motsatta knät. Avståndet från knät till britsen noteras och ett positivt test 

innebär smärta och ett minskat avstånd till underlaget (Philippon et al. 2007a). 

Thomas test 

Detta test utförs vanligen vid undersökning av höftböjarens, m.Iliopsoas, töjbarhet, Reiman et al. 

(2013)  rekommenderar att även Thomas test kan användas för att indikera om en intraartikulär 

patologi och kan användas vid diagnosistering av labrumskador. Testet genomförs genom att 

patienten står vid britskanten och tar tag om sitt ena knä, drar upp det mot bröstet och lägger sig 

på rygg på britsen. Andra benet hänger ner utanför britskanten (Kendall, McCreary & Provance, 

1993). Ett positivt test innebär en reproduktion av patientens smärtsymtom såsom påtaglig 

ljumsksmärta eller klickande ljud.  

Posterior Impingement test 
Testet används för att undersöka för ett bakre impingement och patienten är placerad i 

ryggliggande position vid kanten av britsen med benen hängandes utanför britskanten. Därefter 

extenderas och utåtroteteras höften utav undersökaren. Ett positivt test innebär smärta i ljumsken 

under provokationen (Leunig et. al, 2007) 

Log roll test 
Testet är enligt Byrd (2014) är detta test det mest specifika testet för höftledsskador oberoende av 

dess orsak. Testet utförs genom att patienten är i ryggliggande position och benet roteras i inåt- 

och utåtrotation. Vid ett klickande ljud eller om en poppande känsla uppkommer vid testet kan 

det antyda på en labrumskada. Om däremot rörelseomfånget är ökat jämförelsevis med motsatt 

sida kan det antyda på en slapp kapsel eller ligament (Austin et al., 2008). 



Bilaga 2  

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter, Fredrika Andersson och Martin Bolmér vid Luleå Tekniska 

Universitet (LTU) som skall skriva ett examensarbete. Vi har under våra praktikperioder 

kommit i kontakt med patienter med Femoracetabulärt Impingement och detta är något som 

intresserar oss. Under de senaste åren har det kommit mycket forskning kring ämnet men det 

finns fortfarande få studier gjorda i Sverige. För många är det fortfarande ett okänt begrepp 

och åsikterna kring diagnosen och behandlingen är delade. 

 

Syftet med studien är att kartlägga vilka undersöknings- och behandlingsmetoder som 

fysioterapeuter använder sig utav vid Femuroacetabulärt Impingement. 

 

Det är en enkätstudie som riktar sig till fysioterapeuter som arbetat med FAI-patienter under 

det senaste året. Enkäten tar ca 2-5 minuter att besvara. För att ingen som svarar på enkäten 

ska kunna identifieras kommer inga namn, personnummer eller arbetsplats att hanteras i 

studien. Ditt samtycke att deltaga i studien bekräftas när du fyller i enkäten. Vi behöver ditt 

svar senast 2015-03-22 och två påminnelsemail kommer att skickas ut till de deltagare som 

inte svarat efter en respektive två veckor. 

För att komma till enkäten trycker du på länken här under 

[DIRECT_ONLINE_LINK] 

Vi beräknar att vår studie kommer att vara klar i början juni och kommer då att publiceras på 

Universitets hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html 

Om du vill ha mer information om studien eller har andra frågor får du gärna kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Fredrika Andersson 

070 XXX XX XX 

Martin Bolmér 

070 XXX XX XX 

examensarbeteFAI2015@gmail.com 

                                                       

Handledare: Universitetslektor Stina Rutberg 

stina.rutberg@ltu.se 

 

 

 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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EvaSys Examensarbete FAI-enkät [Copy]

Mark as shown: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically.

Correction: Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading results.

1. Allmän information
1.1 Kön: Kvinna Man

1.2 Ålder:

1.3 Arbetar inom: Privat
verksamhet

Offentlig sektor
(landsting/
kommun)

1.4 Län:
Blekinge län Dalarnas län Gotlands län
Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län
Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län
Norrbottens län Skåne län Stockholms län
Södermanlands län Uppsala län Värmlands län
Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län
Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län

1.5 Antal år som sjukgymnast/fysioterapeut

1.6 Vidareutbildning efter sjukgymnast/fysioterapeutexamen:
OMT Mckenzie Mulligan
Idrottsmedicin OMI Masterexamen
Magisterexamen Ingen Annat

1.7 Vilket år hörde du talas om FAI första gången?

1.8 Hur ofta träffar du patienter med FAI? Varje dag Varje vecka Varje månad
Någon gång per
år

1.9 På vilket sätt fick du information om FAI? På
grundutbildningen

På
vidareutbildning

Via kollegor

Via patienter Vetenskaplig
artikel

Konferens

Lärobok

2. Undersökning
Vilka specifika tester använder du dig utav för att ställa den medicinska diagnosen FAI?
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2. Undersökning   [Continue]

2.1 FADIR test Aldrig Alltid Ibland

2.2 FABER Aldrig Alltid Ibland

2.3 Posterior Impingement test Aldrig Alltid Ibland

2.4 Thomas test Aldrig Alltid Ibland

2.5 Log roll test Aldrig Alltid Ibland

2.6 Annat:

Hur väl tycker du att testerna du använder överensstämmer med röntgendiagnostik?

2.7 FADIR test Inte alls Överenstämmer
delvis

Överenstämmer
helt

2.8 FABER test Inte alls Överenstämmer
delvis

Överenstämmer
helt

2.9 Posterior Impingement test Inte alls Överenstämmer
delvis

Överenstämmer
helt

2.10 Thomas test Inte alls Överenstämmer
delvis

Överenstämmer
helt

2.11 Log roll test Inte alls Överenstämmer
delvis

Överenstämmer
helt

2.12 Övriga kommentarer/tester om undersökning:

3. Konservativ behandling
Vilka behandlingsmetoder använder du dig utav i den konservativa rehabiliteringen?

3.1 Styrketräning av höftflexorer Aldrig Alltid Ibland
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3. Konservativ behandling   [Continue]
3.2 Styrketräning av höftextensorer Aldrig Alltid Ibland

3.3 Styrketräning av höftabduktorer Aldrig Alltid Ibland

3.4 Styrketräning av höftadduktorer Aldrig Alltid Ibland

3.5 Styrketräning av inåtrotatorer Aldrig Alltid Ibland

3.6 Styrketräning av utåtrotatorer Aldrig Alltid Ibland

3.7 Bålstabilitet Aldrig Alltid Ibland

3.8 Aktivt rörelseuttag Aldrig Alltid Ibland

3.9 Passivt rörelseuttag Aldrig Alltid Ibland

3.10 Mobilisering Aldrig Alltid Ibland

3.11 Stretching Aldrig Alltid Ibland

3.12 Värme Aldrig Alltid Ibland

3.13 Kyla Aldrig Alltid Ibland

3.14 TENS/NMES Aldrig Alltid Ibland

3.15 Akupunktur Aldrig Alltid Ibland

3.16 Kinesiotape Aldrig Alltid Ibland

3.17 Laser Aldrig Alltid Ibland

3.18 Övrigt:

4. Postoperativ rehabilitering
Vilka behandlingsmetoder använder du dig utav i den postoperativa rehabiliteringen?
Om du inte rehabiliterar patienter postoperativt, gå vidare till fråga 5.

4.1 Styrketräning av höftflexorer Aldrig Alltid Ibland

4.2 Styrketräning av höftextensorer Aldrig Alltid Ibland

4.3 Styrketräning av höftabduktorer Aldrig Alltid Ibland

4.4 Styrketräning av höftadduktorer Aldrig Alltid Ibland

4.5 Styrketräning av inåtrotatorer Aldrig Alltid Ibland
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4. Postoperativ rehabilitering   [Continue]

4.6 Styrketräning av utåtrotatorer Aldrig Alltid Ibland

4.7 Bålstabilitet Aldrig Alltid Ibland

4.8 Aktivt rörelseuttag Aldrig Alltid Ibland

4.9 Passivt rörelseuttag Aldrig Alltid Ibland

4.10 Mobilisering Aldrig Alltid Ibland

4.11 Stretching Aldrig Alltid Ibland

4.12 Värme Aldrig Alltid Ibland

4.13 Kyla Aldrig Alltid Ibland

4.14 TENS/NMES Aldrig Alltid Ibland

4.15 Akupunktur Aldrig Alltid Ibland

4.16 Kinesiotape Aldrig Alltid Ibland

4.17 Laser Aldrig Alltid Ibland

4.18 Övrigt:

5. Utvärderingsmått
Använder du dig utav utvärderingsmått? ex. frågeformulär eller skattningsskalor .

5.1 Hip Outcome Score (HOS) Aldrig Alltid Ibland

5.2 Harris Hip Score (HHS) Aldrig Alltid Ibland

5.3 Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score
(HOOS)

Aldrig Alltid Ibland

5.4 The International Hip Outcome Tool (IHOT) Aldrig Allltid Ibland

5.5 Non Arthritic Hip Score (NHAS) Aldrig Alltid Ibland

5.6 Visual Analogue Scale (VAS) Aldrig Alltid Ibland

5.7 Global Rating Of Change (GROC) Aldrig Alltid Ibland

5.8 Lower Extremity Functional Scale (LEFS) Aldrig Alltid Ibland
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5. Utvärderingsmått   [Continue]
5.9 Annat:

6. Övrigt
6.1 Vilken behandlingsmetod anser du generellt är

bäst?
Konservativ Operativ

6.2 Varför?

6.3 Om patienten har FAI bilateralt men endast
unilaterala symptom, anser du ändå att man
skall operera båda sidor?

Ja Nej

6.4 Tror du FAI kan vara en bidragande orsak till
artros?

Ja Nej

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten!
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