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Abstrakt  

Anterior skulderledsinstabilitet definieras utifrån riktning, karaktär, uppkomst-

mekanism, upplevelse och grad av instabilitet. Flertalet undersöknings- och 

behandlingsmetoder med varierande evidensnivå finns att tillgå. Syfte: Kartlägga 

sjukgymnasters val av metoder gällande undersökning och behandling vid anterior 

skulderledsinstabilitet för patienter i åldern 15-35 år samt skäl till vald behandling. 

Metod: En webbenkät skickades till 178 sjukgymnaster inom primärvård och privat, 

verksamma i Norr och Söder. Resultat: De främst tillämpade undersökningsmetoderna 

var apprehension test (89 %) och test av translation (87 %). Mest använda 

behandlingsmetod var stabilitet-/ koordinationsträning av lokal muskulatur (99 %). Skäl 

till vald behandlingsmetod var övervägande en kombination av vetenskaplig evidens 

och klinisk erfarenhet. Konklusion: Statistisk signifikanta skillnader kunde ses mellan 

Norr och Söder samt mellan sjukgymnaster inom primärvård och privat vid val av 

undersökningsmetoder. Resultatet av denna studie ger endast en antydan angående 

sjukgymnasters arbetssätt då det inte är generaliserbart på grund av stort bortfall. 

 

Nyckelord: Anterior skulderledsinstabilitet, kartläggning, sjukgymnastisk intervention 

Keywords: Anterior shoulder instability, physiotherapy intervention, survey
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År 2001 framkom det i en undersökning gjord av Bergman et al. (2001) att cirka 20 % 

av den dåvarande svenska befolkningen led av skulderledssmärta som varat i mer än 3 

månader. Skulderledsproblematik ansågs år 2005 vara den tredje vanligast 

förekommande skadan hos aktiva idrottande individer i åldern 13-33 år (Chen et al., 

2005). Den anteriora skulderledsinstabiliteten är vanligt förekommande hos aktiva 

idrottsutövare i tidig 20-års ålder (Falla et al., 2003; Buss et al., 2004). Uppkomsten av 

skulderledssmärta kan bero på många olika faktorer, detta då flertalet strukturer är 

involverade i skuldergördelns komplexa biomekaniska sammansättning (Terry & 

Chopp, 2000). Woertler och Waldt (2006) hävdade i sin studie att sportrelaterad 

skulderledsinstabilitet är oerhört komplext. Unga individer som drabbas av tillståndet 

har en ökad benägenhet till återkommande problematik (Bottoni et al., 2000; Brophy & 

Marx, 2009). 

 

Skuldergördeln utgörs av följande tre anatomiska benstrukturer: humerus, clavicula och 

scapula, som genom sina konstruktioner ges möjlighet till rörelse i lederna 

glenohumerale, acromioclaviculare, sternoclaviculare samt den funktionella leden 

scapulathoracale. Den passiva stabiliteten upprätthålls av labrum, kapseln och 

ligamenten. Rotatorcuffen, M. deltoideus samt scapulas stabiliserande muskulatur 

ansvarar för den aktiva stabiliteten av skuldergördeln (McCluskey & Getz, 2000; Terry 

& Chopp, 2000). Ovan nämnda stukturer krävs för att ett enhetligt dynamiskt 

rörelseutslag ska ske i skuldergördeln (Terry & Chopp, 2000). 

 

Skulderledsinstabilitet uppstår när en eller flera av benstrukturerna, de passiva 

stabilisatorerna och de aktiva stabilisatorerna påverkas av förändrade förhållanden i 

skuldergördeln (Blom, Coudane & Molé 2000; Terry & Chopp, 2000). Vidare kan 

skulderledsinstabilitet uppstå till följd av ett sjukdomstillstånd så som reumatoid artrit, 

då detta tillstånd kan bidra till en ökad ledlaxitet (Gabriel, Crowson, O´Fallon, 1999). 

Instabilitet i skulderleden kan definieras utifrån olika aspekter. Skulderledsinstabilitet 

kan skattas utifrån grad av instabilitet innefattande microsubluxation, luxation samt 

disluxation. Instabilitet kan bedömas utifrån riktning; enkelriktad, dubbelriktad eller 

flerriktad (McCluskey & Getz, 2000; Terry & Chopp, 2000). Individens egen 

upplevelse utgör också en del i bedömning av instabilitet, huruvida upplevelsen är av 
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akut, upprepande eller kronisk karaktär. Vidare kan uppkomstmekanismen tas i 

beaktande vilken kan vara traumatiskt, icke traumatisk eller repetitivt microtrauma. 

Slutligen kan instabiliteten bedömas utifrån patientens egna faktorer, det vill säga om 

instabiliteten kan påverkas viljemässigt eller uppkommer icke viljemässigt. 

Ovanstående är av betydelse vid bedömning av en skulderledsinstabilitet enligt 

McCluskey och Getz (2000). Skulderledsinstabilitet kan beskrivas som en abnormitet 

och bidra till följande tillstånd i skuldergördeln: smärta, subluxation samt luxation 

(Lewis, Kitamura & Bayley, 2004).  

 

Nästintill alla strukturer som medverkar i skuldergördeln kan vara primärt delaktiga i 

uppkomsten av anterior skulderledsinstabilitet enligt McCluskey och Getz (2000). 

Labrum, kapseln, ligamenten och rotatorcuffsenorna skapar tillsammans ett funktionellt 

utgångsläge för skuldergördeln (McCluskey & Getz, 2000). Labrum glenoidalis kan inte 

enskilt resultera i anterior skulderledsinstabilitet utan involvering av de kapsulära 

mekanismerna. Kapseln har en ökad tjocklek anteriort vilket upprätthåller den anteriora 

stabiliteten i glenohumeralleden (McCluskey & Getz, 2000). Det superiora 

glenohumerala ligamentet ansvarar för att skydda det hålrum som finns mellan 

subscapularis- och supraspinatussenan (McCluskey & Getz, 2000). Uppkommer en 

dysfunktion i det superiora glenohumerala ligamentet tillåts en inferior subluxation av 

humerushuvudet vilket kan leda till en dubbel- eller flerriktad instabilitet. Det mediala 

humerala ligamentets uppgift är att begränsa den anteriora luxationen då armen 

abduceras och utåtroteras till 45 grader. Enligt McCluskey och Getz (2000) saknas detta 

ligament hos 30 % av befolkningen. Det tredje och sista ligamentet i skuldergördeln är 

det inferiora glenohumerala ligamentkomplexet, vilket innefattar de primära 

stabilisatorerna när armen är abducerad mellan 45-90 grader i utåtroterat läge. Denna 

position anses vara extremt provocerande för den anteriora stabiliteten (McCluskey & 

Getz, 2000). De tre primära riskerna för återkommande anterior skulderledsinstabilitet 

enligt Voos et al. (2010) anses vara: uppkomst av instabilitet före 25 års ålder, 

förekomst av ligamentlaxitet samt en stor (>250mm
3
) Hill-Sach lesion (intryckning av 

benet på ledhuvudets baksida). 
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I en kritisk litteraturöversikt framkom att en sjukgymnastisk undersökning har visat sig 

vara reliabel i syfte att diagnostisera anterior skulderledsinstabilitet (McFarland, 

Garzon-Muvdi, Jia, Desai & Petersen, 2010). Vid undersökning av anterior 

skulderledsinstabilitet ansåg Satterwhite (2000) att det var av vikt att se till symtomen 

vid anterior skulderledsinstabilitet, vilka kan vara: skulderstelhet med 

igångsättningssvårigheter, rotatorcuffssvaghet, känsla av urledvridning, smärta vid 

extension av arm eller uppkomst av smärta vid arbete med armar ovan axelhöjd. Vidare 

framkom i Satterwhites studie att det i en undersökning bör ske en inspektion av 

scapulas rörelse vid aktiv abduktion, inåt- och utåtrotation i glenohumeralleden. 

Slutligen framkom att instabilitetstesterna bör utföras bilateralt (Satterwhite, 2000) samt 

att undersökningen bör inkludera ett övergripande laxitetstest (Satterwhite, 2000; Bahk, 

Keyurapan, Tasaki, Sauers & McFarland, 2006; Farber, Castillo, Clough, Bahk och 

McFarland, 2006). I flertalet studier har det framkommit att apprehension test och 

relocations test är värdefulla vid undersökning av anterior skulderledsintabilitet 

(Satterwhite, 2000; Castanga et al., 2008; Farber et al., 2006; Lo, Nonweiler, Woolfery, 

Litchfield, & Kirkley, 2004). Apprehension och relocations test anses ha en låg 

känslighet för att inkludera de patienter som har anterior skulderledsintabilitet (Farber et 

al., 2006), dock har testen en hög validitet för att utesluta de patienter som inte har 

anterior skulderledsintabilitet (Lo, Nonweiler, Woolfery, Litchfield, & Kirkley, 2004). 

Hegedus, Goode, Campbell, Morin, Tamaddoni, Moorman och Cook publicerade år 

2008 en systematisk litteraturöversikt innehållande flertalet studier, bland annat fem 

artiklar angående anterior skulderledsinstabilitet, varav tre stycken hade enligt 

ovanstående författaren en hög kvalitet. Dessa tre artiklar handlade om diagnostisering 

av anterior skulderledsinstabilitet med hjälp av apprehension och relocations test 

(Hegedus, Goode, Campbell, Morin, Tamaddoni, Moorman & Cook, 2008). Artikeln 

gjord av Hegedus, Goode, Campbell, Morin, Tamaddoni, Moorman och Cook, (2008) 

anses ha ett högt bevisvärde. Test av draglåda anses enligt Farber et al. (2006) vara ett 

värdefullt test. Dock upplevs testet ha en låg känslighet i bedömningssyfte då det krävs 

att patienten kan vara ordentligt avslappnad.  
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Det råder i dagsläget delade meningar runt om i världen om vilka behandlingsmetoder 

som bör tillämpas vid anterior skulderledsinstabilitet, den stora meningsskiljaktigheten 

berör immobilisering av skulderleden i utåtroterat läge (Bedi & Ryu, 2009). Vissa 

forskare anser att detta bidrar till en ökad risk för återkommande skulderleds-

problematik och anser att immobilisering bör ske i inåtroterat läge (Dobson, 2004; Bedi 

& Ryu, 2009). 

 

Endast ett fåtal studier fanns att tillgå gällande konservativ behandling vid anterior 

skulderledsinstabilitet, däremot fanns ett stort antal studier gällande operativ 

behandling. Hos unga aktiva idrottare som drabbats av tillståndet kan behandling enligt 

Shatterwhite (2000) inledas med: undvikande av den utlösande faktorn, identifiering av 

idrottens biomekaniska krav, styrketräning av global och lokal muskulatur, det vill säga 

skulderledens aktiva stabilisatorer. En kartläggning av alternativ idrottsteknik och 

framtagandet av ett sjukgymnastiskt rehabiliteringsprogram bör ingå i den konservativa 

behandlingen (Satterwhite, 2000). Om de konservativa alternativen inte givit önskad 

effekt bör operativa alternativ övervägas (Satterwhite, 2000). Buss, Lynch, Meyer, 

Huber och Freehill (2004) genomförde en studie i syfte att studera effektiviteten av 

konservativ behandling hos aktiva idrottare med anterior skulderledsinstabilitet. Det 

framkom att av de trettio medverkande idrottarna hade 40 % återkommande instabilitet 

under säsongen och tolv av idrottarna blev efter säsongens slut tvungna att genomgå 

kirurgisk stabilisering. 

 

Vanligt förekommande vid anterior skulderledsinstabilitet är att kroppen själv intar en 

skyddsposition som bland annat innefattar muskelkontraktioner i syfte att bibehålla 

stabiliteten i skulderpartiet, detta enligt Castanga et al. (2008). I sin tur kan felställnigen 

leda till stram och spänd muskulatur omkring skuldergördeln. Den strama och spända 

muskulaturen bör integreras som en del i behandlingen (Castanga et al., 2008). Vid 

anterior skuderledsinstabilitet är den posteriort belägna smärtan vanligt förekommande. 

Smärtan kan vara en följd av tillståndet och smärtbehandling bör därmed ingå i de 

primära sjukgymnastiska interventionerna enligt Castagna et al. (2008). 
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Då konservativ behandling inte minimerar den anteriora skulderledsinstabiliteten bör 

operativa metoder genomföras (Satterwhite, 2000). Det finns flertalet studier som 

belyser effekten av operativa behandlingar, resultatet tyder på att stödet av operativa 

behandlingar varierar (Cole, L’insalata, Irrgang & Warner 2000; Meehan & Petersen, 

2005; Hiemstra, Sasyniuk, Mohtadi och Fick, 2008; Cho, Yi, Lee & Rhee, 2009). 

 

Vid behandling av anterior skulderledsinstabilitet är det viktigt att använda sig av 

behandlingsmetoder som fungerar och har en bevisad effekt (SBU, 2010a). I dagsläget 

pågår det inom det medicinska området ett stort arbete gällande de behandlingsmetoder 

som tillämpas vid olika kliniska tillstånd (SBU, 2010a). Syftet är att skapa en 

evidensbaserad grund att utgå ifrån vid sjukgymnastiska interventioner, det är av vikt att 

professionen använder sig av reliabla och valida instrument vid bedömning och val av 

metod för behandling (SBU, 2010b). I dagsläget är det evidensbaserade arbetet 

involverat i den sjukgymnastiska utbildningen. Vid den verksamhetsförlagda 

utbildningen påtalas inte evidens i lika stor utsträckning som vid de teoretiska studierna, 

däremot kan det kliniska sjukgymnastiska arbetet ändå ske i enlighet med dagens 

vetenskap. Detta har bidragit till att vi som sjukgymnaststudenter upplever en osäkerhet 

angående vilket arbetsätt som bör praktiseras. SBU, Statens beredning för medicinsk 

utvärdering granskar och utvärderar undersöknings- och behandlingsmetoder som 

tillämpas av olika yrkesprofessioner inom vården (SBU, 2010a). Vid författande av 

denna kartläggning existerade ingen SBU-rapport som belyste axelproblematik (SBU, 

2010a) samt att inga systematiska litteraturöversikter eller RCT-studier angående 

behandling av anterior skulderledsinstabilitet fanns att tillgå. Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer utformas i syfte att stötta hälso- och sjukvårdspersonal genom vägledning i 

vilka metoder som bör praktiseras vid olika kliniska tillstånd. För tillfället finns inga 

publicerade riktlinjer angående axelledsproblematik (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalité och patientsäkerhet i hälso- 

och sjukvården är det idag upp till varje landsting att utveckla och framta kliniska 

riktlinjer angående axelledsproblematik. Under kapitel 4§2 behandlas ledningssystemet 

vilket bland annat innebär att det ska finnas rutiner för diagnostisering vid vård och 

behandling (SOSFS 2005:12). I Norrbottens läns landsting används Axelina som en 

intern riktlinje vid undersökning och behandling av anterior skulderledsinstabilitet. Vid 
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samtal fanns inga nedskrivna kliniska riktlinjer att tillgå på Norrbottens läns landstings 

hemsida
1
 samt att inga antecknade kliniska riktlinjer kunde ses på Västerbottens och 

Skånes läns landstings hemsida. 

 

I dagsläget praktiseras många olika arbetssätt som bevisligen upplevs ha effekt av de 

sjukgymnaster som använder dem. De tillämpande arbetssätten består av under-

söknings- och behandlingsmetoder vilka utgör en del av de sjukgymnastiska metoderna. 

Eventuellt grundar sjukgymnasterna tillämpningen av behandlingsmetoderna utifrån 

kliniska erfarenheter och/eller vetenskaplig evidens. Enligt lagen (SFS 1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område kapitel 2§1 är hälso- och 

sjukvårdspersonal skyldiga att arbeta utifrån en kombination av vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Genom denna kartläggning finns en förhoppning att skapa klarhet i vilka 

metoder som i dagsläget praktiseras av sjukgymnaster i valt upptagningsområde. För 

tillfället är det landstinget som ansvarar för framtagandet av egna kliniska riktlinjer 

(SOSFS 2005:12). Eventuellt kan detta bidra till att en spridning ses gällande 

sjukgymnastens tillvägagångssätt vid anterior skulderledsinstabilitet. I sin tur kan detta 

innebära att användandet av den senaste evidensen varierar. 

                                                           
1
 F. Röding, ortoped, Sunderby sjukhus (personlig kommunikation, 11 februari, 2010) 
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Syfte 

Kartlägga sjukgymnasters val av metoder gällande undersökning och behandling vid 

anterior skulderledsinstabilitet för patienter i åldern 15-35 år samt skäl till vald 

behandling. 

 

Frågeställningar 

 Vilka undersökningsmetoder ligger till grund för sjukgymnasternas bedömning 

av anterior skulderledsinstabilitet? 

 Vilka behandlingsmetoder väljer sjukgymnaster att tillämpa vid anterior 

skulderledsinstabilitet? 

 Vad baserar sjukgymnaster sina behandlingsmetoder på vid anterior skulder-

ledsinstabilitet? 

 Finns det någon skillnad gällande undersökningsmetoder, behandlingsmetoder 

samt grund för vald behandlingsmetod mellan sjukgymnaster inom primär-

vården, privatpraktiserande sjukgymnaster, verksamma i Norrbotten-

/Västerbotten och Skåne? 

 Finns det behov av kliniska riktlinjer vid anterior skulderledsinstabilitet hos 

kliniskt verksamma sjukgymnaster? 

 

Material och metod 

Deltagare 

Antalet deltagande i denna studie var 178 stycken sjukgymnaster anställda inom 

primärvården eller privat i Norrbotten/Västerbotten eller Skåne. 

 

Urval av deltagare 

I dagsläget finns det 1326 registrerade legitimerade sjukgymnaster i 

Norrbotten/Västerbotten medan motsvarande siffra för Skåne är 2783
2
. Totalt sett i hela 

landet är 19954 sjukgymnaster registrerade
2
. Informationen kommer från 

                                                           
2
 B. Ålars, Socialstyrelsen (Personlig kommunikation, 8 mars, 2010).  
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Socialstyrelsen och är baserad utifrån folkbokföringslän, vilket kan innebära att den 

legitimerade sjukgymnasten inte är verksam inom aktuellt län eller överhuvudtaget 

arbetar som sjukgymnast. Eftersom varken de aktuella landstingen eller Legitimerade 

Sjukgymnasternas Riksförbund, (LSR) kunde leverera en exakt siffra på antalet 

sjukgymnaster, tillämpades Socialstyrelsens information vid jämförelsen. 

 

Norrbotten och Västerbotten räknades samman och bildade upptagningsområde, Norr 

och Skåne stod för upptagningsområde, Söder. Valet av de två nordliga regionerna 

avsåg att jämställa antalet verksamma sjukgymnaster i de två urvalsgrupperna. 

Insamling av mejladresser till berörda sjukgymnaster genomfördes via telefonkontakt 

med personen i fråga eller någon kollega till den aktuella sjukgymnasten. Vid 

jämförelse av antalet insamlade mejldresser och antalet legitimerade sjukgymnaster 

framkom att oavsett om utskick genomfördes till samtliga insamlade mejladresser skulle 

en jämn fördelning mellan alla verksamma sjukgymnaster inom vartdera upptagnings-

område inte vara möjligt. Vilket hade inneburit svårigheter att dra generella slutsatser 

utifrån insamlad data. Av denna anledning valdes att utgå ifrån en procentsats som 

framtogs i syfte att göra det genomförbart med jämförelse mellan de olika grupperna då 

grupperna bestod av olika antal personer vid utgångsläget innan stickprovet 

genomfördes. Den nedersta gränsen för ett stickprov anses vara mellan 100-200 

individer i den population som ska mätas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Utifrån ovanstående erbjöds 40 % inom varje grupp möjlighet till deltagande i studien. 

Sjukgymnaster som erbjöds deltagande i enkätstudien valdes ut genom ett slumpmässigt 

urval via elektronisk lottning med hjälp av programmet N out of n (SISA, 2010). De 

446 mejluppgifterna grupperades in fyra grupper utifrån tillhörighet: Privatpraktiserande 

Norr, Primärvård Norr, Privatpraktiserande Söder samt Primärvård Söder. 

Kontaktinformationen rangordnades utifrån alfabetisk ordning i varje grupp. Mellan 

upptagningsområdena fördelades 178 enkäter till verksamma sjukgymnaster inom 

primärvården och privat (Figur 1). 
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Figur 1. Urvalsprocessen. 
A
 B. Ålars, Socialstyrelsen (Personlig kommunikation, 8 mars, 2010). 

B
 Skånes 

läns landsting. 
C 

Skånes läns landsting. 
D
 I. Morián Andersson, HSE, Norrbottens läns landsting 

(Personlig kommunikation, 9 mars, 2010). 
E 

Västerbottens läns landsting. 
F
 Norrbottens läns landsting. 

G
 

Västerbottens läns landsting 

 

Inklusions- och exklusionskrierier  

Inklusionskriterierna för medverkande i denna studie var aktivt arbetande 

sjukgymnaster verksamma inom aktuellt upptagningsområde, sjukgymnasten hade 

tillgång till en mejladress som sjukgymnasten var villig att lämna ut och att 

sjukgymnasten svarade i telefon inom tre uppringningar. För privatpraktiserande 

sjukgymnaster fanns ytterligare ett inklusionskriterium, vilket var att sjukgymnasterna 

hade avtal med berört landsting. Exklusionskriterierna för studien var 

privatpraktiserande sjukgymnaster arbetande på specialistmottagningar inriktade mot 

inkontinens och psykiatri samt sjukgymnaster inom studiens upptagningsområde som 

inte undersökt eller behandlat patienter i åldern 15-35 år med anterior 

skulderledsinstabilitet under det senaste året, det vill säga år 2009. Åldersspannet valdes 

då det har framkommit att aktiva idrottare i denna ålder är en riskgrupp för 
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återkommande skulderledsinstabilitet (Falla et al., 2003; Buss et al., 2004; Chen et al., 

2005). 

Enkät 

Se figur 2 för procedur över enkätstudiens 

genomförande. Utifrån studiens syfte och 

framtagna frågeställningar utformades en 

webbenkät i programmet EvaSys 

innehållande relevanta frågor angående 

sjukgymnasternas förhållningssätt vid 

anterior skulderledsinstabilitet hos 

patienter i åldern 15-35 år, (Bilaga 2). 

Framtagandet av relevanta frågor i 

enkäten framtogs genom en generell 

litteratursökning samt konsultering av 

verksamma sjukgymnaster arbetande 

inom området. De verksamma 

sjukgymnasterna var framför allt 

delaktiga i vilka behandlingsmetoder som 

skulle framhävas i enkäten då det finns få 

studiergällande behandlingsmetoder. 

Frågor angående undersökningsmetoder 

och behandlingsmetoder besvarades 

utifrån en skattningsskala från 1 (aldrig) 

till 6 (alltid). Ett jämt antal skalsteg 

ansågs kunna få de personer som var 

osäkra på sina svar att göra ett tydligare 

ställningstagande (Ejlertsson, 1996). 

Enkäten innehöll slutna och öppna frågor.  

 

De berörda sjukgymnasterna kontaktades via mejl. I mejlet fanns en länk med 

personliga inloggningsuppgifter till enkäten samt ett informationsbrev angående 

enkätstudiens syfte, (Bilaga 1). Vid utskick utnyttjades inte svarstalongssystemet, 

Figur 2. Procedur över enkätstudiens 

genomförande. 
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sjukgymnasten fick utan att meddela författarna personligen avgöra sitt deltagande i 

studien. Av de 178 enkäterna som skickades kunde 15 % inte levereras på grund av att 

mejladresserna inte var korrekt nedskrivna. Dessa personer kontaktades och 

mejladresserna korrigerades. Enkäten fanns tillgänglig under perioden 2010-03-11- 

2010-04-09 och den 25 mars skickades en påminnelse. 

 

Anterior skulderledsinstabilitet definierades av författarna enligt följande: Grad av 

instabilitet bör vara enligt microsubluxation. Instabilitetens riktning är anteriort 

enkelriktad. Patientens upplevelse av instabiliteten kan vara akut, upprepande eller 

kronisk. Uppkomstmekanismen är av traumatisk, icke traumatisk eller repetitivt 

microtrauma (McCluskey & Getz, 2000; Terry & Chopp, 2000). Den anteriora 

skulderledsinstabilitet ska inte ha uppkommit på grund av sjukdomstillstånd, 

exempelvis reumatism (Gabriel, Crowson, O´Fallon, 1999). 

 

Provenkät  

Erik Lovén, universitetsadjunkt, Institutionen för Industriell ekonomi och 

Samhällsvetenskap med inriktning mot kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska 

universitet medverkade i syfte att värdera och diskutera enkätens utformning utifrån 

frågornas tydlighet. Sjukgymnaster i Södermanland kontaktades muntligt via telefon 

och godkände sitt deltagande i provenkäten. När provenkäten var utformad skickades 

denna till berörd provgrupp bestående av tio sjukgymnaster från Södermanland. Svaren 

var endast till för utvecklandet av enkäten och exkluderades därför från studien. Valet 

av aktuell provgrupp baserades på författarnas utbredda kontaktnät i området. De tio 

berörda sjukgymnasterna hade en vecka för besvarande av provenkäten. Utifrån 

inkommen data genomfördes en provanalys i syfte att bedöma enkätens relevans och 

tydlighet för besvarade av studiens frågeställningar. Viss omarbetning och utveckling av 

frågeformuläret förekom då andra undersöknings- och behandlingsmetoder frekvent 

påtalades vid analyseringen. 
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Statistik 

Inkommen data sammanställdes, utvärderades och analyserades med hjälp av det 

statistiska analysprogrammet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. 

Resultatet presenterades deskriptivt genom tabeller, figurer och text. En dikotomisering 

av de sex skalstegen genomfördes och bildade skalstegen ”tillämpar ofta” och 

”tillämpar sällan”, detta för att genomföra en statistisk analys. ”Tillämpar ofta” 

motsvarar ”tillämpar så gott som alltid” och ”alltid”. ”Tillämpar sällan” motsvarar 

”tillämpar så gott som aldrig” och ”aldrig”. Chi2-testet valdes då det var av intresse att 

jämföra olika grupper samt att enkäten utgick ifrån en nominalskala. Signifikansnivån 

sattes till p>0,05. Fritextsvaren från de öppna frågorna sammanställdes och grupperades 

utefter dess likhet, vilka presenteras under respektive frågeställning. 

Etiska aspekter 

Alla svar sammanställdes och behandlades utifrån vad som avsågs att kartläggas, vilket 

medförde till att ingen enskild individ kunde identifieras, då data endast behandlades 

utifrån respektive gruppering. De fyra kraven enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer har beaktats. Informationskravet och samtyckeskravet har behandlats genom 

informationsbrevet (Bilaga 1). Konfidentialitetskravet har uppmärksammats genom att 

enkäten är utformad i EvaSys vilket medfört till att endast författarna till studien har 

haft tillgång till inloggningsuppgifterna för specifikt detta utskick av enkäten. 

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att insamlad data endast behandlades i denna studie 

och raderades efter studiens slutförande. 

 

Ett möjligt etiskt dilemma för deltagande sjukgymnaster berör ämnet hur sanningsenligt 

de besvarade enkäten. Detta eftersom det finns en lag (SFS 1998:531) som säger att 

hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att arbeta utifrån en kombination av vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Denna aspekt kan ha påverkat utfallet av resultatet gällande 

frågan om grund till val av behandlingsmetod. 
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Resultat 

Totalt skickades 178 enkäter ut till berörda sjukgymnaster. Enkäten hade en 

svarsfrekvens på 42 % och ett externt bortfall på 58 % (Tabell 1). 

 

Tabell 1, Det framkomna bortfallet efter utskick av enkät samt påminnelse.  

 Utskick av enkät 11 mars Påminnelse 25 mars 

Bortfall 119 (67 %) 103 (87 %) 

 

Efter det externa bortfallet kvarstod 75 besvarade enkäter Det var 50 (67 %) 

sjukgymnaster som arbetade inom primärvården och 25 (33 %) sjukgymnaster var 

privatpraktiserande. Fördelningen mellan upptagningsområdena var 36 (48 %) i Norr 

och 39 (52 %) i Söder. Av de 75 sjukgymnaster som besvarat enkäten hade 62 

sjukgymnaster grundutbildning, 9 sjukgymnaster uppgav sig ha en magisterexamen och 

de resterande fyra har ej besvarat frågan. Vid förfrågan angående annan utbildning 

uppgavs bland annat; ortopedisk manuell terapi, ortopedisk medicin och McKenzie. 

 

Av de sjukgymnaster som medverkat i studien hade 76 % arbetat i > 11 år. Det var 

vanligast förekommande bland undersökt sjukgymnastgrupp att sjukgymnasterna hade 

kommit i kontakt med 1-5 patienter med anterior skulderledsinstabilitet under år 2009. 

Det var 11 % av sjukgymnasterna som undersökt eller behandlat >21 patienter (Tabell 

2). 

Tabell 2, Antalet undersökta/behandlade patienter under år 2009 fördelat på antalet yrkesverksamma år 

Antalet patienter 

Antalet 

yrkesverksamma 

år 

1-5 

patienter 

6-10 

patienter 

11-15 

patienter 

16-20 

patienter 

>21 

patienter 

Totalt 

0-2 år 5 - - - 1 6 (8 %) 

3-4 år 2 - - 1 - 3 (4 %) 

5-6 år - 2 - - - 2 (3 %) 

7-8 år 2 - - - - 2 (3 %) 

9-10 år 5 - - - - 5 (7 %) 

>11 år 31 10 6 3 7 57 (76 %) 

Totalt 45 (60 %) 12 (16 %) 6 (8 %) 4 (5 %) 8 (11 %) 75 (100 %) 
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Undersökningsmetoder vid anterior skulderledsinstabilitet 

Sammanställning av den totala svarsfrekvensen gällande undersökningsmetoder visar 

att translation och apprehension test tillämpas ofta (Tabell 3). Andra 

undersökningsmetoder som tillämpas är bland annat; aktiv och passiv rörlighet av 

scapula och gh-leden samt funktionell bedömning innehållande uteslutande av 

bröstryggsinvolvering. Det var 8 (11 %) sjukgymnaster som även utgick ifrån bland 

annat Axelinakonceptets olika tester innehållande bland annat jobe sign, lift of 

sign/bellypress, corvette stingray sign. 

Tabell 3, Tillämpade undersökningsmetoder av samtliga sjukgymnaster.  

Undersökningsmetoder Tillämpar ofta* Tillämpar sällan** Ej besvarat aktuell 

fråga 

Test av grovkraft 57 (76 %) 18 (24 %) - 

Test av töjbarhet 40 (53 %) 34 (45 %) 1 (1 %) 

Test av translation 65 (87 %) 8 (11 %) 2 (3 %) 

Apprehension test 67 (89 %) 7 (9 %) 1 (1 %) 

Relocations test 57 (76 %) 16 (21 %) 2 (3 %) 

Gapping (caudal 

draglåda i gh-leden) 

63 (84 %) 10 (13 %) 2 (3 %) 

* Tillämpas så gott som alltid eller alltid, ** Tillämpas så gott som aldrig eller aldrig. 
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Skillnader kan ses mellan Norr och Söder vid tillämpandet av töjbarhet (12 %) och 

apprehension test (11 %) som undersökningsmetoder. Statisktiskt signifikanta (p=0,014) 

skillnader kan ses gällande tillämpandet av relocationstest, vilket motsvarar 23 % (Figur 

3). 

 

Figur 3. Tillämpade undersökningsmetoder av sjukgymnaster i Norr och Söder. * Tillämpas så gott som 

alltid eller alltid. (a) Statistiskt signifikant. 

En statistisk signifikant skillnad (p=0,045) kan ses mellan primärvårdssjukgymnaster 

och privatpraktiker vid tillämpning av töjbarhet, vilket motsvarar 22 %. I övrigt ses inga 

större skillander vid val av undersökningsmetoder mellan primärvårds- och 

privatpraktiserande sjukgymnaster (Figur, 4). 

 

Figur 4. Tillämpade undersökningsmetoder av sjukgymnaster inom primärvård och privatpraktiserande. 

* Tillämpar så gott som alltid eller alltid.(a) Statistiskt signifikant. 
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Behandlingsmetoder vid anterior skulderledsinstabilitet 

Stabilitet och koordinationsträning av global och lokal muskulatur samt strykteträning 

utgör de behadnlingsmetoder som enligt denna undersöktningsgrupp tillämpas ofta. 

Resultatet visar att ortos, mjukdelsbehandling, rekomenderar operation samt NMES 

tillämpas sällan bland aktuella sjukgymnaster (Tabell 4). Det framkommer i resultatet 

att sjukgymnaster även väljer andra behandlingsmetoder som bland annat 

hållningskorrigering, ergonomi och praktiska råd. 

 

Tabell 4, Tillämpade behandlingsmetoder av samtliga deltagande sjukgymnaster 

Behandlingsmetoder Tillämpar ofta* Tillämpar 

sällan** 

Ej besvarat 

aktuell fråga 

Ortos 2 (3 %) 65 (86 %) 8 (11 %) 

Mjukdelsbehandling 11 (15 %) 54 (72 %) 10 (13 %) 

Stabilitet-

/Koordinationsträning 

av global muskulatur 

63 (84 %) 10 (13 %) 2 (3 %) 

Stabilitet-

/Koordinationsträning 

av lokal muskulatur 

74 (99 %) 1 (1 %) - 

Styrketräning 64 (85 %) 9 (12 %) 2 (3%) 

Rekommenderar 

operation direkt 

2 (3 %) 67 (89%) 6 (8 %) 

NMES 10 (13%) 57 (76 %) 8 (11 %) 

Smärtbehandling 35 (47 %) 36 (48 %) 4 (5%) 

Tejpning 26 (35 %) 44 (58 %) 5 (7 %) 

* Tillämpas så gott som alltid eller alltid, ** Tillämpas så gott som aldrig eller aldrig. 

Mellan Norr och Söder ses en skillnad gällande användandet av NMES (12 %) och 

Tejpning (18,5 %). NMES tillämpas oftare av sjukgymnaster i Norr, tejpning nyttjas 

mer frekvent av verksamma sjukgymnaster i Söder. I övrig ses ingen betydande skillnad 

mellan Norr och Söder. Endast marginella skillander på någon procentenhet ses mellan 

primärvårdssjukgymnaster och privatpraktiserande. Inga statistiskt signifikanta 

skillnader har funnits. 
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Grund för behandlingsmetoder 

Till grund för val av behandling tillämpas vanligtvis en kombination av vetenskaplig 

evidens och kliniska erfarenheter (Tabell 5). Vetenskaplig evidens utgör enskilt få 

procentenheter gällande vad som ligger till grund för val av behandlingsmetod. Då 

sjukgymnasten valt annat som grund för en viss behandlingsmetod utgår sjukgymnasten 

från exempelvis ortopedens bestämmelser, Axelinakonceptet, sekundär problematik 

samt kraftig instabilitet. 

Tabell 5, Grund för val av behandlingsmetoder av samtliga sjukgymnaster. 

 

 

 

Behandlings-

metoder 

Vetenskapli 

evidens 

Kliniska 

erfarenheter 

Kombination 

av 

vetenskaplig 

evidens och 

kliniska 

erfarenheter 

Annat Tillämpas 

aldrig 

Ej 

besvarat 

aktuell 

fråga 

Ortos - 6 (8 %) 10 (13 %) 2 (3 %) 54 (72 %) 3 (4 %) 

Mjukdels-

mobilisering 

1 (1 %) 20 (27 %) 10 (13 %) 2 (3 %) 39 (52 %) 3 (4 %) 

Stabilitet- 

/Koordinations-

träning av global 

muskulatur 

4 (5 %) 13 (17 %) 56 (75 %) - 2 (3 %) - 

Stabilitet-

/Koordinations-

träning av lokal 

muskulatur 

6 (8 %) 8 (11 %) 61 (81 %) - - - 

Styrketräning 2 (3 %) 25 (33 %) 45 (60 %) 1 (1 %) 2 (3 %) - 

Rekommendera 

operation direkt 

- 8 (11 %) 12 (16 %) 2 (3 %) 50 (67 %) 3 (4 %) 

NMES - 8 (11 %) 12 (16 %) 2 (3 %) 48 (64 %) 5 (7 %) 

Smärt-

behandling 

1 (1 %) 28 (37 %) 34 (45 %) 1 (1 %) 8 (11 %) 3 (4 %) 

Tejpning - 31 (41 %) 10 (13 %) 1 (1 %) 29 (39 %) 4 (5 %) 
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Det är jämförelsevis lika mellan Norr och Söder angående hur stor utsträckning de 

berörda sjukgymnasterna grundar sina behandlingsmetoder utifrån vetenskaplig 

evidens. Vissa procentuella skillnader kan ses, bland annat då sjukgymnaster i Norr 

grundar stabilitet- och koordinationsträning av lokal muskulatur mer frekvent (12 %) på 

klinisk erfarenhet än aktiva sjukgymnaster i Söder. Tejpning grundas i större 

utsträckning (15 %) på klinisk erfarenhet av verksamma sjukgymnaster i Söder. En 

kombination av evidens och klinisk erfarenhet som grund för ortos (12 %) och 

mjukdelsbehandling (11 %) tillämpas i större utsträckning bland sjukgymnaster 

arbetande i Norr. I Söder grundas smärtbehandling (18 %) samt tejpning (26 %) enligt 

insamlad data mer på en kombination av vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet 

(Tabell 6). 

 

Vetenskaplig evidens används i liknande utsträckning som grund för val av 

behandlingsmetod mellan primärvårds- och privatpraktiserande sjukgymnaster. 

Privatpraktiserande sjukgymnaster grundar behandlingsmetoderna stabilitet- och 

koordinationsträning av global (10 %) och lokal (14 %) muskulatur i större utsträckning 

utifrån klinisk erfarenhet i jämförelse med primärvårdssjukgymnaster. Vid samma 

behandlingsmetoder grundar primärvårdssjukgymnasterna valet utifrån en kombination 

av vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet. Skillnaden för grund till 

behandlingsmetod vid global muskulatur utgör 10 % och den lokala muskulaturen står 

för 20 % i jämförelse med de privatpraktiserande. Primärvårdssjukgymnaster utgår mer 

frekvent utifrån klinisk erfarenhet vid grund av styrketräning (20 %) samtidigt som de 

privatpraktiktiserande utgår ifrån en kombination av vetenskaplig evidens och klinisk 

erfarenhet som grund vid samma behandlingsmetod (18 %). Privatpraktiserande 

sjukgymnaster utgår ifrån sin kliniska erfarenhet vid rekommendation av operation (14 

%) mer frekvent än de sjukgymnaster arbetande inom primärvården. 

Primärvårdssjukgymnaster grundar användandet av smärtbehandling (14 %) som metod 

utifrån en kombination av vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet i större 

utsträckning än de privatpraktiserande ( Tabell 7). 
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Behandlings-

metoder 

Vetenskaplig 

evidens 

Kliniska 

erfarenheter 

Kombination av 

vetenskaplig evidens och 

kliniska erfarenheter 

Annat Tillämpas 

aldrig 

Ej besvarat 

aktuell 

fråga 

Ortos       

Norr - 6 % 19 % - 72 % 3 % 

Söder - 10 % 8 % 5 % 72 % 5 % 

Mjukdelsmobilisering       

Norr - 31 % 14 % 3 % 47 % 6 % 

Söder 3 % 23 % 13 % 3 % 56 % 3 % 

Stabilitet- /Koordinationsträning av global muskulatur       

Norr 6 % 22 % 72 % - - - 

Söder 5 % 13 % 77 % - 5 % - 

Stabilitet- /Koordinationsträning av lokal muskulatur       

Norr 6 % 17 % 78 % - - - 

Söder 10 % 5 % 85 % - - - 

Styrketräning       

Norr 3 % 33 % 61 % 3 % - - 

Söder 3 % 33 % 59 % - 5 % - 

Rekommendera operation direkt       

Norr - 6 % 17 % 6 % 64 % 8 % 

Söder - 15 % 15 % - 69 % - 

NMES       

Norr - 8 % 11 % - 69 % 11 % 

Söder - 13 % 21 % 5 % 59 % 3 % 

Smärtbehandling       

Norr  3 % 42 % 36 % - 14 % 6 % 

Söder - 33 % 54 % 3 % 8 % 3 % 

Tejpning       

Norr - 33 % - 3 % 58 % 6 % 

Söder - 49 % 26 % - 21 % 5 % 

Tabell 6, Grund för val av behandlingsmetoder, Sjukgymnaster verksamma i Norr och Söder. 
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Behandlings-

metoder 

Vetenskaplig 

evidens 

Kliniska 

erfarenheter 

Kombination av 

vetenskaplig evidens och 

kliniska erfarenheter 

Annat Tillämpas 

aldrig 

Ej besvarat 

aktuell 

fråga 

Ortos       

Primärvård - 6 % 12 % 4 % 76 % 2 % 

Privat - 12 % 16 % - 64 % 8 % 

Mjukdelsmobilisering       

Primärvård 2 % 24 % 14 % 2 % 56 % 2 % 

Privat - 32 % 12 % 4 % 44 % 8 % 

Stabilitet-/ Koordinationsträning av global muskulatur       

Primärvård 4 % 14 % 78 % - 4 % - 

Privat 8 % 24 % 68 % - - - 

Stabilitet- /Koordinationsträning av lokal muskulatur       

Primärvård 6 % 6 % 88 % - - - 

Privat 12 % 20 % 68 % - - - 

Styrketräning       

Primärvård 2 % 40 % 54 % - 4 % - 

Privat 4 % 20 % 72 % 4 % - - 

Rekommendera operation direkt       

Primärvård - 6 % 12 % 4 % 76 % 2 % 

Privat - 20 % 24 % - 48 % 8 % 

NMES       

Primärvård - 10 % 16 % 2 % 68 % 4 % 

Privat - 12 % 16 % 4 % 56 % 12 % 

Smärtbehandling       

Primärvård 2 % 38 % 50 % 2 % 8 % - 

Privat - 36 % 36 % - 16 % 12 % 

Tejpning       

Primärvård - 42 % 14 % - 44 % - 

Privat - 40 % 12 % 4 % 28 % 16 % 

Tabell 7, Grund för val av behandlingsmetoder, Sjukgymnaster verksamma inom primärvård och privat. 
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Kliniska riktlinjer 

Större delen av de sjukgymnaster som besvarat denna enkät ställde sig positiva till att 

arbeta utifrån kliniska riktlinjer på arbetsplatsen. Av de verksamma sjukgymnasterna 

hade sextiofem procent av de verksamma sjukgymnasterna har kliniska riktlinjer på 

arbetsplatsen att tillgå angående axelledsproblematik. Åttiofem procent önskade att det 

fanns kliniska riktlinjer innehållande uppdaterad evidens inom området anterior 

skulderledsinstabilitet som hjälp i sitt val av arbetssätt. 

 

 

Figur 5, Sjukgymnasters aktuella situation gällande kliniska riktlinjer på arbetsplatsen och deras 

ställningstagande till kliniska riktlinjer. 

Nedan följer några resultat utifrån fritextsvaren gällande kliniska riktlinjer; 

 

”Klart att det ska finnas riktlinjer för hur en effektiv och evidensbaserad vård ska gå 

till, så att man får god vård var man än söker”  

”Vill arbeta evidensbaserat. Viktigt att ha riktlinjer för behandling, dels för att erbjuda 

kvalitetssäker vård dels för att kunna utvärdera resultatet av insatserna”  

”Ibland svårt att hitta igen forskningsresultat” 

”Självklart vore det bra med uppdaterad evidens som finns samlat på ett ställe. Det 

sparar tid att veta vart man ska söka för att få väldokumenterad, aktuell infromation” 

”Vi har redan riktlinjer baserat på evidens som vi tillämpar” 

”Finns riktinjer och vårdprogram i Axelina” 

”Har gått Axelinakurs som gav mycket uppdaterad kunskap” 

”Använder Axelinakonceptet vid all behandling av axlar”. 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Urval 

Exklusionskriteriet angående att sjukgymnasten skulle ha undersökt och/eller behandlat 

patienter i åldern 15-35 år kan ha bidragit till det stora bortfallet. Det finns en möjlighet 

att aktuell sjukgymnastgrupp kan ha kommit i kontakt med patienter i andra åldrar som 

besvärats av tillståndet, anterior skulderledsinstabilitet. Detta exklusionskriterie kan ha 

medfört till en begränsning i studien. Syftet med studien var att kartlägga hur 

sjukgymnaster undersöker och behandlar det aktuella ålderspannet. Detta grundades på 

att individer i åldern 15-35 år utgör en riskgrupp för återkommande 

skulderledsinstabilitet (Falla et al., 2003; Buss et al., 2004; Chen et al., 2005). Tanken 

med åldersspannet var att kartlägga de sjukgymnastiska interventionerna som tillämpas 

vid anterior skulderledsinstabilitet, med tanke på att det är främst denna åldersgrupp 

som är aktiva inom idrotten, utan att för den skull styra enkäten till ett idrottsperspektiv. 

Dock har detta inte framkommit i resultatet vilket indikerar att studien inte har nått ut 

till de sjukgymnaster som övervägande arbetar med idrottsskador och med all 

sannolikhet också denna åldersgrupp. Författarna till studien skulle ha riktat sitt fokus 

mot idrottsmedicinska sjukgymnastmottagningar för att kunna uttala sig om dagens 

sjukgymnastiska arbetssätt vid kontakt med aktivt idrottande individer. Detta 

bortprioriterades då studien ansågs bli för snäv. Författarna är medvetna om att ett annat 

syfte, med ett ökat ålderspann sannolikt skulle ha lett till att fler sjukgymnaster hade 

kunnat deltaga i studien. 

Valet av upptagningsområde Norr och Söder valdes då författarna var intresserade av att 

undersöka om skillnader i val av arbetssätt mellan de två upptagningsområdena. Vilket 

eventuellt hade kunnat ses i och med att upptagningsområdena ligger långt ifrån 

varandra vilket enligt författarna eventuellt kunde ha minskat chansen till att samarbete 

fanns. I efterhand hade det varit intressant att studera två upptagningsområden varav ett 

område hade kliniska riktlinjer inom primärvården och det andra området saknade just 

kliniska riktlinjer. 
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Insamling av kontaktuppgifter 

Genom personlig kommunikation med de aktiva sjukgymnasterna via telefon har 

mejladresser missuppfattats vilket medförde att enkäterna inte levererades och 

mejladresserna fick på nytt kontrolleras. Denna insamlingsmetod upplevs i efterhand ha 

varit besvärlig och tagit lång tid genom att de aktuella sjukgymnasterna för denna studie 

var relativt många att kontakta samtidigt som det var svårt att få tag på rätt person och 

få dem att återkomma. En del av problematiken vid insamling av kontaktuppgifter hade 

sin grund i att landstingen varken hade samlade kontaktuppgifter till sjukgymnasterna 

inom primärvården eller till de landstingsanslutna privatpraktiserande sjukgymnasterna. 

På grund av detta kontaktades Legitimerade Sjukgymnasternas Riksförbund (LSR) för 

hjälp vid insamling av kontaktuppgifter, dock kunde LSR inte bidra med detta på grund 

av att de själva inte hade tillgång till berörda mejladresser. En del av de privata 

sjukgymnasterna valde av en eller annan anledning att inte lämna ut sin mejladress i 

större utsträckning än primärvårdssjukgymnaster, vilket respekterades. 

 

Det aktuella valet av landsting kan ha bidragit till en minskad svarsfrekvens då samtliga 

tre landsting har en sjukgymnastutbildning belägen inom det egna länet. Troligtvis 

kunde svarsfrekvensen förändrats om enkätstudien varit riktad till sjukgymnaster i län 

utan sjukgymnastutbildning. Detta med tanke på den mängd enkätstudier som 

genomförs på sjukgymnastutbildningar runt om i landet. Får en sjukgymnast flera 

förfrågningar om deltagande finns en möjlighet att vissa bortprioriteras. Sjukgymnaster 

inom ett landsting som inte har en sjukgymnastutbildning kan eventuellt få färre 

förfrågningar och därmed ökar chansen till att sjukgymnasten väljer att deltaga i 

studien. 

 

EvaSys 

Användandet av EvaSys som utvärderingsinstrument är positivt i flertalet avseenden 

gällande bland annat lättillgänglighet och kostnadseffektivt i relation till en 

pappersenkät. Dock uppstod det dilemman angående användandet av EvaSys som 

programvara. Inga frågor kunde styras, det vill säga att om sjukgymnasterna valde ett 

visst svarsalternativ var meningen att de automatiskt skulle förflyttas till nästkommande 

relevanta fråga. Tyvärr var detta inte möjligt, utan sjukgymnasten blev istället hänvisad 
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att klicka sig genom enkäten till nästkommande relevanta fråga för att kunna avsluta 

enkäten. Anledningen till att detta dilemma uppstod berodde på ett utvecklingsfel hos 

leverantören av EvaSys, företaget ElektricPapaer i Tyskland. Utvecklingsfelet 

åtgärdades inte innan utskicket av enkäten genomfördes. 

 

Genom icke kända begränsningar av programvaran har det resulterat i att studiens 

deltagare kontaktat författarna och frågat hur de ska gå tillväga för att avsluta enkäten. 

Problematiken har vidare innefattat att enkäten har varit stängd vissa tider på dygnet 

samt att deltagare fått påminnelse om att besvara enkäten trots att de ansett sig skickat 

in enkäten. Med hänsyn till denna information kan det ha inneburit att en del av 

deltagarna inte besvarade enkäten då det var tidskrävande att fylla i enkäten ytterligare 

en gång. 

Enkät 

En annan metod kunde ha givit andra resultat. Troligen hade en pappersenkät medfört 

till att minska det externa bortfallet. Detta med tanke på att sjukgymnasternas 

postadresser redan finns tillgängliga och att behovet av telefonkontakt hade uteslutits 

samt att det hade varit möjligt med ett utskick till samtliga sjukgymnaster. En 

pappersenkät hade kunnat underlätta med tanke på att flertalet av de privata 

sjukgymnasterna inte hade tillgång till en personlig mejladress på arbetsplatsen. 

Övervägande av de privata sjukgymnastpraktikerna hade tyvärr endast en gemensam 

mejladress vilket försvårade kontakten med samtliga sjukgymnaster. Detta tros kunna 

ha medfört till att enkäten inte besvarades då den inte var personligt riktad. Fördelen 

med att genomföra en webbenkät var att deltagarna i flertalet av fallen redan godkänt 

användandet av deras mejladresser då telefonkontakt förekommit, detta kan ha bidragit 

till att minska det externa bortfallet. 

 

Det var positivt att genomföra en provenkät i EvaSys. Resultatet från provenkäten gav 

flertalet användbara förslag till utvecklandet av enkäten, provsvaren analyserades i syfte 

att kontrollera om frågorna berörde studiens frågeställningar. Att skicka ut en enkät med 

de revideringar som genomförts till samma provgrupp kan ha givit ytterligare 

information gällande de genomförda revideringarna. Anledningen till att 

återkontrollering inte genomfördes berodde på författarnas tidsberäkning av studien. 
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Enkäten som tillämpades vid studien var egenkonstruerad och därmed inte validitets- 

och reliabilitetstestad, vilket ses som en svaghet i denna studie. En ytterligare svaghet 

med studien var att alternativen vid val av behandlingsmetod framförallt grundade sig 

på det som framkom i provenkäten, konsultering av aktivt verksamma sjukgymnaster 

samt de få studier som funnits inom ämnet. Författarnas valda definition för anterior 

skulderledsinstabilitet kan ha påverkat utfallet av studien och kan ha medfört till ett ökat 

bortfall. 

 

Vid enkätens utformning användes slutna och öppna frågor. Syftet med de öppna 

frågorna var att samla in värdefull information och synpunkter på en djupare nivå än 

vad som kan åstadkommas med slutna frågor. Författarna analyserade de öppna 

frågorna separat för att minska risken för tolkningsfel. Att konstruera en enkät upplevs 

enligt författarna som svårt då formulering och tydlighet är svårt vid skriftlig 

information. Detta framkom vid analysering av data. Det visade sig att test som 

författarna har benämnt med en viss benämning hade framkommit i fritextsvaren men 

med ett annat namn för samma test. Frågor angående om sjukgymnasten önskar kliniska 

riktlinjer för den specifika diagnosen anterior skulderledsinstabilitet kan i efterhand 

upplevas som styrande och inte korrekt ställd. Detta innebär att det framkomna 

resultatet enbart kan ge en vägledning över hur sjukgymnaster resonerar. Kliniska 

riktlinjer för ett specifikt tillstånd är enligt författarna troligtvis inte möjligt då riktlinjen 

kan ses som en absolut styrning. 

Statistik  

Vid den statistiska analysen genomfördes en dikotomisering av skalstegen 1-6 då 

författarna ansåg att fördelen var att samtlig data kunde användas vid genomförandet av 

Chi-2 tester samt utifrån enkelheten att redovisa data. Nackdelen med att utföra en 

dikotomisering var att viktig information kan gå förlorad i och med att det inte tas 

hänsyn till samtliga skalsteg och därmed blir resultatet mer ”svart på vitt”. Dock ansåg 

författarna en fördel med att dikotomisera, då övervägande av svarsalternativen utgjorde 

ytterligheterna i skalstegen. 
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Resultatdiskussion  

Det externa bortfallet på 58 % innebär att det inte är möjligt att dra allt för stora 

slutsatser av resultatet utan att det endast kan ses som en tänkbar fingervisning 

angående hur denna undersökta sjukgymnastgrupp tagit ställning gällande berörda 

frågor. Viktigt att ta i beaktning vid jämförande av de olika grupperna som ställts emot 

varandra är att alla frågor ej har besvarats av samtliga sjukgymnaster. Detta har påverkat 

tolkningen av resultatet då det har inneburit svårigheter för författarna att kartlägga 

sjukgymnasternas ställningstagande i aktuell fråga. 

 

Utifrån resultatet framkom det att 76 % av de som besvarade enkäten hade varit 

yrkesverksamma i > 11 år samt att det var 8 % som varit yrkesverksamma i 0-2 år. Det 

hade varit intressant att jämföra om det fanns några skillnader gällande undersöknings- 

och behandlingsmetoder samt skäl till vald behandlingsmetod beroende på hur länge 

sjukgymnasten hade varit yrkesverksam. Ytterligare en intressant infallsvinkel berör om 

det hade funnits någon skillnad i hur sjukgymnaster valde att arbeta beroende på antalet 

undersökta och behandlade patienter. Detta var dock inte möjligt på grund av en liten 

spridning. 

Undersökningsmetoder vid anterior skulderledsinstabilitet 

Denna kartläggning visar att de undersökningsmetoder som används mest frekvent av 

berörd sjukgymnastgrupp är apprehension test och test av translation. Apprehension test 

har enligt studier visat god validitet (Satterwhite, 2000; Castanga et al., 2008) samt hög 

känslighet vid bedömning av anterior skulderledsinstabilietet (Lo et al., 2004). Detta 

innebär att den aktuella sjukgymnastgruppen arbetar i enlighet med resultatet av ovan 

nämnda studier. Statistisk signifikanta skillnader kan ses mellan Norr och Söder 

gällande tillämpandet av relocationstestet. Relocationstestet används mer frekvent av 

sjukgymnaster verksamma i Söder. Relocationstestet anses vara värdefullt vid 

diagnostisering av anterior skulderledsinstabilitet, dock upplevs testet ha en låg 

känslighet för att inkludera patienter med anterior skulderledsinstabilitet (Farber et al., 

2006) samtidigt ansåg Lo et al. (2004) att detta test har en hög validitet för att utesluta 

patienter som inte har anterior skulderledsinstabilitet. 
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Utifrån resultatet framkommer en statistisk signifikant skillnad mellan vilken arbetsplats 

de berörda sjukgymnasterna tillhör gällande användandet av töjbarhet som 

undersökningsmetod. Privatpraktiserande sjukgymnaster använder test av töjbarhet mer 

frekvent som en undersökningsmetod i jämförelse med primärvården. Enligt Castanga 

et al. (2008) bör stram och spänd muskulatur integreras vid behandling av anterior 

skulderledsinstabilitet. Frågan är i vilket syfte sjukgymnasten använder sig av töjbarhet 

som undersökningsmetod då författarna till denna studie inte funnit några studier som 

behandlar töjbarhet som en effektiv undersökningsmetod vid anterior 

skulderledsinstabilitet. 

 

Vid fritextsvaren gällande vilka undersökningsmetoder som används av berörd 

sjukgymnastgrupp framkom flertalet olika undersökningsmetoder. Författarna till denna 

studie valde att se över dessa undersökningsmetoder och kom fram till att flertalet namn 

förekommer vid ett och samma test. Sjukgymnasterna väljer i regel liknande tester men 

använder helt enkelt en annan benämning. Utifrån denna vetskap finns en förståelse hos 

författarna över svårigheten att finna lämplig studier inom området, vilket troligtvis i 

grund och botten kan bero på vart och när sjukgymnasten genomgått sin utbildning. 

Behandlingsmetoder vid anterior skulderledsinstabilitet 

Den mest använda behandlingsmetoden hos deltagare i denna studie är stabilitet- och 

koordinationsträning av lokal, vilket i en studie visat sig vara av stor betydelse att 

involvera skulderledens aktiva stabilisatorer vid behandling (Satterwhite, 2000). De 

minst använda behandlingsmetoderna är ortos och rekommendation av operation direkt. 

En förklarlig anledning till resultatet kan bero på att ortos och rekommendation av 

operation är två behandlingsåtgärder som sjukgymnaster endast kan rekommendera. 

Vanligtvis ligger detta inte inom sjukgymnastens profession att avgöra, vilket troligtvis 

förklarar varför dessa behandlingsmetoder är lägst prioriterade bland de deltagande 

sjukgymnasterna. Att poängtera är att studier inom området har visat att operativa 

behandlingsmetoder har kunnat återställa stabiliteten i glenohumeralleden med relativt 

goda resultat (Meehan & Petersen, 2005; Hiemstra et al., 2008; Cho et al., 2009). 
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Författarna till denna studie har inte funnit några studier gällande tejpning som 

behandlingsmetod vid anterior skulderledsinstabilitet. Detta troligtvis beroende på att 

tejpning kan användas med flertalet olika syften. Bland annat som smärtbehandling och 

hållningskorrigering. Resultatet tyder på att tejpning och smärtbehandling används mer 

sällan än ofta. Den låga användningen av tejpning kan bero på att det i fritextsvaren 

framkom att sjukgymnasterna tillämpar hållningskorrigering som behandlingsmetod, 

vilket då kan innefatta tejpning. 

 

Positivt är att endast marginella skillnader kan ses gällande val av behandlingsmetoder 

mellan sjukgymnaster arbetande inom primärvård och privat samt mellan Norr eller 

Söder. Detta stärker enligt författarnas mening sjukgymnastprofessionen som yrkeskår 

då resultatet tyder på att sjukgymnaster i den undersökta gruppen oavsett 

upptagningsområde använder sig av likande behandlingsmetoder. Förhoppningsvis kan 

detta innebära att sjukgymnaster i Sverige arbetar på ett likande sätt oavsett 

upptagningsområde. Inga generella slutsatser kan dras av detta resultat. 

Grund för val av behandlingsmetod 

Det framkom i resultatet att en kombination av vetenskaplig evidens och klinisk 

erfarenhet som grund för val av behandlingsalternativ är vanligast förekommande. 

Vilket i teorin indikerar att berörd sjukgymnastgrupp följer lagen om yrkesverksamhet 

på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531). Författarna har inte funnit några 

studier med starkt bevisvärde gällande behandlingsmetoder vid anterior 

skulderledsinstabilitet. Detta har medfört till ett intresse hos författarna att fundera kring 

hur sjukgymnasterna ser på evidens. En fråga angående sjukgymnastens definition på 

evidens hade därmed varit behjälplig vid tolkning av resultatet. Författarna kan nu 

endast föra egna spekulationer om det framkomna resultatet. En aspekt som har 

framkommit utifrån resultatet är de aktiva sjukgymnasterna nämner Axelinakonceptet 

som stöd vid behandlingsinterventioner för anterior skulderledsinstabilitet. Detta kan 

innebära att sjukgymnasterna eventuellt ser Axelinakonceptet som vetenskaplig evidens 

vilket författarna till denna studie inte kan uttala sig om då detta koncept inte har 

studerats utav författarna. 
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Kliniska riktlinjer 

Att många sjukgymnaster är positiva till kliniska riktlinjer kan ha sin grund i att anterior 

skulderledsinstabilitet är komplext och på grund av detta kan det vara svårt att veta hur 

sjukgymnaster bör gå tillväga i sitt arbetssätt. Enligt författarna utgör kliniska riktlinjer 

endast en vägledning och kan utveckla synsättet ”lika vård till alla”. Detta kan ge en 

trygghet för såväl sjukgymnast som patient. 

 

Utifrån resultatet av denna studie anser författarna att det kan vara av betydelse att se 

över dagens tankesätt, då två statistiskt signifikanta skillnader har framkommit. Denna 

studie kan endast ses som en antydan angående hur dagens sjukgymnaster arbetar på 

grund av det stora bortfallet. Det vore värdefullt att kartlägga fler aktiva sjukgymnaster i 

syfte att se över hur den sjukgymnastiska professionen arbetar i relation till aktuell 

evidens. I ett vidare perspektiv skulle nästkommande studie kunna ligga till grund vid 

framtagandet av nationella kliniska riktlinjer som stöd för kliniskt verksamma 

sjukgymnaster samt studera koncept som sjukgymnaster väljer att tillämpa. 
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Konklusion  

 De två vanligaste undersökningsmetoderna som används av berörd 

sjukgymnastgrupp är test av translation och apprehension test. Två statistiskt 

signifikanta skillnader kan ses vid tillämpandet av undersökningsmetoder 

mellan Norr och Söder samt mellan sjukgymnaster verksamma inom 

primärvården och privat. 

 Stabilitet- och koordinationsträning av lokal och global muskulatur utgör den 

mest frekvent använda behandlingsmetoden. 

 Samtliga sjukgymnaster grundar sina behandlingsmetoder övervägande på 

en kombination av vetenskaplig evidens och kliniska erfarenheter. 

 Utifrån berörd undersökningsgrupp är åttiofem procent positiva till kliniska 

riktlinjer innehållande uppdaterad evidens inom anterior skulderleds-

instabilitet som stöd vid val av arbetssätt. 

 

Resultatet i studien bör tolkas med försiktighet på grund av det stora bortfallet. För att 

vidare kunna uttala sig om sjukgymnastkåren i sin helhet anser författarna att en mer 

omfattande studie ska genomföras i syfte att kartlägga de kliniskt verksamma 

sjukgymnasternas arbetssätt. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till sjukgymnaster  

 

Hej! 

 

Vi kontaktar just dig eftersom du arbetar som legitimerad sjukgymnast på en enhet inom 

studiens upptagningsområde. Kontaktuppgifter till dig har inhämtats utifrån 

primärvårdens enhetschef samt från den elektroniska telefonkatalogen Eniro. 

 

Deltagandet i studien innebär att du kommer utgöra en del av resultatet i en studie i 

syfte att klargöra vilket arbetssätt som tillämpas av sjukgymnaster i Sverige gällande 

anterior skulderledsinstabilitet. 

 

Den webbaserade enkäten finns på denna länk: 

Enkäten består av elva frågor angående din bedömning och behandling av anterior 

skulderledsinstabilitet. Det är helt frivilligt att medverka i undersökningen och tar ca. 5 

min, den är helt anonym. Enkäten är till förfogande under 3 veckor, när 1 vecka återstår 

skickas en påminnelse.  Tänk på att när enkäten väl har skickats in finns det ingen 

möjlighet att ta tillbaka eller ändra i enkäten. 

 

När kartläggningen är sammanställd i en studie (sommaren 2010) kommer den att 

finnas tillgänglig på http://epubl.ltu.se under c-uppsatser. Sök på författarnas namn så 

finner du uppsatsen. 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter som läser vår sista termin på Luleå Tekniska 

Universitet. Om det är något du undrar över ytterligare, är du alltid välkommen att ringa 

Malin Lundberg på tel:, säkrast mellan tiderna kl. 10.00- 17.00 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Elin Larsson Roos elnlar-7@student.ltu.se 

Malin Lundberg malluc-7@student.ltu.se  

Handledare Jenny Röding(Universitetslektor, hälsovetenskap) jenny.roding@ltu.se 
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Bilaga 2. Enkät   

 



  

 



  

 



  

 


