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Abstract 

Bakgrund: Livstidsprevalensen för ländryggsmärta är cirka 80%. Av dessa anses 13% ha sitt 
ursprung i Sacroiliaca-lederna. Vanliga uppkomstorsaker för SI-ledsproblematik är graviditet, 
feltramp, fallolyckor, sittande på ena sidan eller halkolyckor. SI-ledstester syftar till att påvisa 
ökad/minskad ledrörlighet eller provocera smärta. Forskning talar för användandet av 
smärtprovokationstester, framför allt ”thigh thrust test” och ”compression test” samt 
användandet av minst 3 positiva tester för diagnostik. Uppfattningen om testernas tillförlitlighet 
varierar bland kliniker.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva det kliniska användandet av SI-ledstester vid 
diagnostik av SI-ledsproblematik av sjukgymnaster i primärvården inom landstingen i Sverige. 
Metod: Enkätutskick gjordes till 60 slumpmässigt utvalda sjukgymnaster i primärvård inom 
landstingen i Sverige. Till gruppjämförelser användes chi-två test. 
Resultat: Vanligast var att respondenterna träffade patientgruppen cirka 12 gånger/år och att de 
använde minst 3 positiva test för diagnostik av SI-ledsproblematik. Fem test användes signifikant 
mer än övriga test Patricks test, Framåtböjningtest, Kompressionstest 2, Separationstest 2, 
Beskriver smärta i SI-led. Könsskillnader fanns i användandet av Thigh thrust test och 
kompressionstest 1, 73% män och 41% kvinnor och Patricks test 27% av männen och 84% av 
kvinnorna. Gruppen ”15-20 år” i yrket utmärkte sig med att 100% använde Patricks test, Gillets 
test, Framåtböjningstest.  
Konklusion: Enligt studien var vanligaste testet för att ställa diagnos av SI-ledsproblematik 
Patricks test, vanligast var att sjukgymnasterna träffade patientgruppen 12 gånger/år och att de 
ansåg att det fodras minst tre positiva test för att ställa diagnos av SI-ledsproblematik. Kvinnor 
använde oftare Patricks test och män Thigh thrust test och Kompressionstest 1 i könsjämförelse. 
Vi anser att SI-ledsproblematik är ett undervärderat problem hos sjukgymnaster i primärvården. 
Vidare vill vi belysa att kön har betydelse för vilka olika test man väljer och det skulle vara 
intressant att utreda vad detta har för betydelse för patienterna. 
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Bakgrund 
 

Åttio procent av alla människor kommer någon gång att drabbas av ländryggsmärta 

[SBU]. För närvarande råder uppfattningen att ca.13 % av alla med långvarig smärta från 

ryggslutet har sitt smärtursprung i Sacroiliaca leder (SI-leder) (Laslett, 2008). Långvarig 

smärta är enligt [SBU] smärta som pågår mer än 12 veckor.  

Bäckenet består av korsbenet och två höftben. De sammanlänkas av tre leder 

blygdbensfogen och två SI-lederna. Bäckenets uppgift är att fördela krafter mellan ryggen 

och de nedre extremiteterna samt att skydda inre organ. SI-lederna är äkta leder mellan 

korsbenet och höftbenen. Lederna är kongruenta och mycket stabila tack vare 

ledstrukturens ”räfflade” utseende, korsbenets kilform och bäckenets starka (Kapandji, 

2007) mellanliggande och bakre ligament (Bojsen-Möller, 2000).  

Smärta i SI-leden kan komma från sjukdomar som exempelvis degenerativa 

sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar eller tumörer (Mc Grath, 2010; O´Shea et al. 

2010), men ofta uppkommer besvär i SI-led i samband med graviditet, feltramp vid gång, 

fallolyckor, sittande på ena sidan eller halkolyckor (Kline, 2006; Foley & Buschbacher, 

2006). Vad smärtan i SI-leden beror på är i inte helt säkerställt, problematik kan bero på 

dysfunktion av rörligheten i leden eller smärta på grund av omkringliggande strukturer 

(Laslett, 2008). Rörligheten i SI-lederna är omdiskuterad men Laslett (2008) beskriver en 

rörlighet på mindre än 4° rotation och upp till 1.6 mm translation.  Vi fann inte någon 

svensk standard av kriterier för diagnos av SI-ledsproblematik men International 

Association for the Study of Pain (IASP) tagit ställning för ett antal kriterier för SI-

ledsmärta. Smärta som härrör från området kring SI-led och kan provoceras med 

specifika provokationstester eller som helt upphör vid lokalbedövning kan klassificeras 

som SI-leds smärta. Kriterierna får dock kritik för att felaktigt inkludera och exkludera 

personer då SI-ledsmärta påstås kunna ha ett större diffust utbredningsområde samt att 

validitet av SI-ledstester och smärtblockerande ledinjektioner är ifrågasatt (Szadek, van 

der Wurff, van Tulder, Zuurmond & Perez, 2009).  
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Det finns en mängd olika specifika tester för att diagnostisera SI-ledsproblematik genom 

att påvisa ökad/minskad ledrörlighet eller provocera smärta (van der Wurff, Meyne, och 

Hagmejjer, 2000). I en litteratursammanfattning över validiteten av olika SI-ledstester, av 

Szadek et. al (2009), beskrivs olika SI-leds testers sensitivitet (testets förmåga att 

identifiera de som har problemet man vill mäta) och specificitet (testets förmåga att 

identifiera de som inte har problemet man eftersöker) (Olsson & Sörensen, 2007; Kline, 

2006). När Szadek et al. (2009) sammanväger studierna drar de slutsatsen att ”thigh 

thrust test” och ”compression test” är tillförlitligast av enskilda tester. Dessa båda är 

smärtprovokationstester som genom skjuvning respektive kompression av höftbenet mot 

korsbenet ger upphov till smärta. Smärtprovokationstester har överlag bättre validitet än 

dysfunktionstester eftersom tillfredsställande referensstandard saknas för att mäta 

rörlighetsavvikelser (Lasett, 2008). Vidare drar Szadek et al. (2009) slutsatsen att 

klinikern bör använda sig av minst tre positiva tester, utan närmare specifikation, för att 

öka den diagnostiska träffsäkerheten. 

Vilka diagnostiska metoder som används samt uppfattningar om tillförlitligheten 

av SI-leds tester varierar kraftigt bland kliniker (Laslett, 2008). Trots att det finns 

forskningsindikationer om lämpliga test för att diagnostisera SI-ledsproblematik, råder 

det oenighet bland kliniker. Vi finner det intressant att studera vilka och hur många tester 

sjukgymnaster använder sig av för att ställa diagnos vid misstanke om SI-

ledsproblematik.  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva det kliniska användandet av SI-ledstester vid 

diagnostik av SI-ledsproblematik av sjukgymnaster i primärvården inom landstingen i 

Sverige. 

 

Frågeställningar 
 

• Hur ofta träffar sjukgymnaster i primärvården i landstingen på patienter med SI-

ledsproblematik? 

 

• Vilka tester använder sjukgymnaster i primärvården i landstingen för att 

diagnostisera SI-ledsproblematik? 

  

• Hur många positiva tester använder sjukgymnaster i primärvården i landstingen 

för att diagnostisera SI-ledsproblematik? 

 

• Hur skiljer sig svaren med avseende på kön, hur ofta sjukgymnasten träffar 

patientgruppen samt år i yrket? 
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Metod 

Urval 
 

Sextio legitimerade sjukgymnaster i Sverige verksamma i primärvården inom 

landstingen.   

 

Procedur  
 

Datoriserad randomisering utfördes på www.random.org utifrån en förteckning över 

samtliga primärvårdsinstanser inom landstingen i Sverige med sjukgymnastmottagning 

[HSI]. Då en primärvårdsenhet slumpvis valts ut inkluderades samtliga verksamma 

sjukgymnaster på den primärvårdsenheten. Proceduren fortlöpte tills att 60 sjukgymnaster 

inkluderats vilket motiverades med en förväntad svarsfrekvens på minst 50 %, d.v.s. 30 

personer, vilket är minimum för att göra statistisk analys med chi-två test (Ejlertsson, 

2005). Testdeltagarna kom från totalt 20 vårdcentraler. Namn på enheternas 

sjukgymnaster erhölls genom vårdcentralernas hemsidor eller genom telefonkontakt med 

vårdcentralen. Därefter skickades enkäter brevledes, personligen adresserat till varje 

sjukgymnast på primärvårdsenheten. Testpersonerna kodades, vilket innebar att varje 

person tilldelades en siffra på svarsformuläret. Utifrån detta bevarades anonymiteten och 

samtidigt kunde vi registrera de som svarat. Frankerat och adresserat svarskuvert 

bifogades (Ejlertsson, 2005). Ett påminnelsebrev utgick 10 dagar efter första utskicket. 

Totalt returnerade 50 respondenter svarenkäterna varav 48 kunde användas i studien 

eftersom två inte var ifyllda. Internt bortfall för de 48 svaren var följande: en respondent 

angav inte utbildningsort, en angav inte år i yrket, två besvarade inte hur ofta de träffar 

patientgruppen och 8 bevarade inte hur många positiva tester de använder för diagnostik. 
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Mätmetod 
 

En enkät som utformats av författarna användes. Denna omfattade 11 frågor. Enkäten var 

inte reliabilitets- eller validitetstestad men författarna avsåg att göra enkäten tydlig, lätt 

att förstå och med förbestämda alternativ för att begränsa egna tolkningar av svaren. En 

föregående testenkät utgick till fyra sjukgymnaster, tre verksamma inom primärvård och 

en tidigare anställd inom primärvård och nu inom slutenvård. Dessa var tre kvinnor och 

en man. Härefter lades Menells trestegstest och Drop test till. Två frågor 

omformulerades. Fråga 1-8 gällde data om ålder, kön, grundutbildningens längd, 

utbildningsort, vidareutbildning, år i yrket, förekomst av kontakt med aktuell 

patientgrupp och om personen använder SI-ledstest. Fråga 9, vilka tester sjukgymnasten 

använder och bestod av 20 fördefinierade alternativ och ett med möjlighet att beskriva 

egna tester. Fråga 10 avsåg hur många positiva tester sjukgymnasten fordrar för 

diagnostik och fråga 11 avsåg orsak om SI-ledstester inte används. Fråga 9 och 10 

inspirerades av tidigare studier (Szadek et.al., 2009; Laslett, 2008). En bilaga utformades 

av författarna med bilder och beskrivningar över tester och utförande samt hänvisning till 

den litteratur som låg bakom definitionerna. 

 

Statistiska verktyg 
 

Enkätresultatet bearbetades i Microsoft Excel där medelvärden, frekvenser, typvärden, 

proportioner och standardavvikelser beräknades. För analys mellan grupper användes 

icke-parametrisk analysmetod genom chi-två test. Detta utfördes manuellt på [SISA]. 

Denna analys omfattade jämförelse mellan män och kvinnor och i vilken omfattning de 

använder de olika testen. Analys gjordes även hur användandet av enskilda test skiljde sig 

från testanvändandet gentemot övriga test tillsammans. Resultat för subgrupper med färre 

än två personer redovisas inte annat än i bilagor. 

 

9 
 



 
 

Etiska överväganden 
 

Vi upplyste i informationsbrevet om frivilligt deltagande och anonymitet i studien, samt 

möjligheter att kontakta författarna angående frågor. Vi tänkte på möjligheten att 

sjukgymnasten börjar ifrågasätta sin egen kompetens. Detta såg vi dock inte som ett 

problem, för legitimerade sjukgymnaster bör och skall vara uppdaterade vad som är 

vedertagen evidens. Vi funderade också om vår enkät kommer att ”ta tid” från patienter 

men vi trodde inte att den tid det tar att fylla i enkäten skulle vara belastande på 

verksamheten i ett större perspektiv. Vi tog även i beaktande att vårt frågeformulär inte 

hade någon vedertagen validitet och reliabilitet. 
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Resultat  
 

50 respondenter returnerade svarenkäterna varav 48 kunde användas i studien. Övriga två 

var inte ifyllda. Data om undersökningsgruppen presenteras i tabell (tabell 1).  

  

Tabell 1. Karaktäristika över respondenter i studien. 
Ålder±SD (Range) 42±10 (27-64) 
Kön Män/Kvinnor n(%) 16(33)/32(67)   
År i yrket n(%) 
0-1år 
1-5år 
5-10år 
10-15år 
15-20år 
20-25år 
≥25år 
Totalt 
Ej Angett 

 
0(0) 
8(17) 
7(15) 
11(23) 
7(15) 
7(15) 
7(15) 
47(100) 
1 

Utbildningsort n(%) 
Umeå  
Uppsala  
Lund  
Karolinska  
Boden  
Linköping  
Göteborg  
Luleå   
Annat  
Totalt  
Ej Angett 

 
13(28) 
9(19) 
9(19) 
4(9) 
3(6) 
2(4) 
2(4) 
1(2) 
4(9) 
47(100) 
1 

Grundutbildningen längd n(%) 
2år  
2,5år  
3år  
Övrigt  
Totalt  

 
3(6) 
16(33) 
26(54) 
3(6) 
48(100) 

Vidareutbildning n(%) 
Varierande former 
OMT, varierande nivåer 
OMI, varierande nivåer 
MDT, varierande nivåer 

 
40(75) 
23(48) 
8(17) 
12(25) 

Patientkontakt med SI-leds problematik n(%) 
Aldrig 
Sällan, 4ggr per år 
Ibland, 12ggr per år 
Ganska ofta, 24ggr per år 
Ofta, varje vecka 
Totalt 
Ej Angett 

 
2(4) 
14(31) 
17(37) 
11(24) 
2(4) 
46(100) 
2 
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Resultatet visade att respondenterna träffar patienter med SI-ledsproblematik ”ibland”, 

det vill säga cirka 12 gånger per år (n=17). Fyrtiosju (98 %) respondenter svarade att de 

utförde SI-ledstester. Totala antalet ikryssade tester var 371 vilket innebär att varje 

person utförde cirka 8 test för att diagnostisera SI-ledsproblematik. Vanligast var Patricks 

test som 66 % svarade att de använde (Figur 1). Fem test skiljde sig signifikant (p<0,05) i 

mer användande när de var för sig, jämfördes med övriga test sammantaget; Patricks test, 

p=0,00004; Framåtböjning, p=0,024; Kompression 2, p=0,0014; Separationstest 2, 

p=0,0005; Beskriver smärta i SI-led, p=0,024. 

 
Figur 1. Procentuell användning av enstaka test för diagnostik av SI-ledsproblematik. 
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Femton (94 %) män och 32 (100 %) kvinnor svarade vilka test de gör vid misstanke om 

SI-ledsproblematik. Inga signifikanta skillnader fanns mellan könen i totala antalet test. 

Vanligaste testet bland kvinnor var Patricks test, 84 %. Vanligaste testet bland männen 

var Thigh thrust test, Kompressionstest 1 och Separationstest 2, 73 % vardera. Svaren 

skiljde sig signifikant (p<0,05) mellan könen i tre av testerna. Thigh thrust test och 

Kompressionstest 1 användes av 73 % av männen och 41 % av kvinnorna (p=0,037). 

Patricks test användes av 27 % av männen och 84 % av kvinnorna (p=0,0001). Inga av de 

andra testerna visade någon signifikant skillnad mellan könen. Skillnader p<0,10 fanns 

mellan könen vid Framåtböjningstest (p=0,062), flest kvinnor; P4 (p=0,096), flest 

kvinnor; Gaenslens test (p=0,096), flest män. 

Fyrtiosex (96 %) av 48 respondenter jämfördes utifrån vilka test de utför med 

misstanke om SI-ledsproblematik i relation till hur många år i yrket de har. Vanligaste 

testet utifrån år i yrket var Patricks test (65 %, n=30). Vanligaste testet i respektive grupp 

var; P4 (75 %, n=8) i gruppen ”0-5 år”; Thigh trust test(71 %, n=7) i gruppen ”5-10 år”; 

Separationstest 2 (82 %, n=11) i gruppen ”10-15 år”; Patricks test (100 %, n=7), Gillets 

test (100 %, n=7) och Framåtböjningstest (100 %, n=7) i gruppen ”15-20 år” i yrket; P4 i 

gruppen ”20-25” år (83 %, n=6); Patricks test (71 %, n=7) och Framåtböjningstest (71 %, 

n=7) i gruppen ”>25 år”. Vanligast vad gäller Thigh thrust test och Kompressionstest 1 

var grupperna ”5-10 år” och ”15-20 år” 71 % respektive 57 % användande.  

Fyrtiofem (94 %) av 48 respondenter jämfördes utifrån vilka test de utförde med 

misstanke om SI-ledsproblematik i relation till hur ofta de träffade dessa patienter. 

Vanligaste testet utifrån hur ofta sjukgymnasten träffade dessa patienter var Patricks test 

(64 %, n=29). Vanligaste testet i respektive grupp var; Patricks test (64 %, n=14) och 

Kompressionstest 2 (64 %, n=14) i gruppen ”Sällan” (cirka 4 gånger per år); Thigh trust 

test (75 %, n=16), Kompressionstest 1 (75 %, n=16) och Separationstest 2 (75 %, n=16) i 

gruppen ”Ibland” (cirka 12 gånger per år); Patricks test (91 %, n=11) i gruppen ”ganska 

ofta” (cirka 24 gånger per år). I gruppen som träffade patienter ibland använde 75 % av 

sjukgymnasterna Thigh trust test och Kompressionstest 1. Ingen av de andra grupperna 

hade mer än 50 % användande av dessa test. 
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Fyrtio (83 %) respondenter angav hur många positiva test de vill ha för att diagnostisera 

SI-ledsproblematik. Vanligast bland dessa är ≥3 positiva test, 45 % (Figur 2). 

  

 
Figur 2. Procentuell fördelning av minsta antal positiva tester för diagnostik av SI-

ledsproblematik. 

 

Hur många positiva test som sjukgymnaster minst ville finna för att diagnostisera SI-

ledsproblematik skiljer sig inte mellan kvinnor och män. Båda använder oftast ≥ 3 

positiva test, kvinnor 44 % (n=12), män 46 % (n=6). 

Trettionio (81 %) av 48 respondenter svarade hur många positiva test de använder 

för att diagnostisera SI-ledsproblematik i relation till år i yrket. Vanligaste oavsett kön 

var ≥ 3 positiva test (44 %, n=17). Vanligaste svaret i respektive grupp var; ≥2 positiva 

test (50 %, n=4) i gruppen ”0-5 år”; ≥2 positiva test (67 %, n=9) i gruppen ”20-25 år”; ≥3 

positiva test (67 %, n=4) i gruppen ”5-10 år”; ≥3 positiva test (50 %, n=5) i gruppen ”10-

15 år”; ≥2 positiva test (50 %, n=2) och ≥3 positiva test (50 %, n=2) i gruppen ”>25 år”; 

Lika fördelning av alternativen i gruppen ”15-20 år”(n=5). Sextiosju % av dem som 

arbetat i 5-10 år angav att använde ≥3 positiva test. Ingen av de andra grupperna hade 

mer än 50 % av respondenterna som använde detta alternativ.  Femtiosju och en halv % 

av totala gruppen använde ≥3, ≥4 eller ≥5 positiva test. Fyrtiotvå och en halv % av totala 

gruppen använde ≥1 eller ≥2 positiva test. 
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Trettionio (81 %) av 48 respondenter svarade hur många positiva test de använder f

diagnostisera SI-ledsproblematik i relation till hur ofta de träffade dessa patienter. 

Trettioen (79 %) av 39 sjukgymnaster ville finna ≥2 positiva. test eller ≥3 positiva

att ställa diagnos. Vanligast var ≥3 positiva test (44 %, n=17). Vanligaste svaret i 

respektive grupp var; ≥3 positiva test (64 %, n=7) i gruppen ”sällan” (cirka 4 gånger per 

år); ≥2 positiva test (40 %, n=6) i gruppen ”ibland” (cirka 12 gån

ör att 

 test för 

ger per år); ≥2 positiva 

st (44 %, n=4) i gruppen ganska ofta (cirka 24 gånger per år). 

 

te
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Metoddiskussion: 
 

Av de 60 enkäter som skickades iväg fick vi 50 svar (83 %), av vilka vi använde 48 på 

grund av att två var ofullständiga. En påminnelse skickades ut efter 10 dagar. Den höga 

siffran på svarsfrekvens kan bero på att vi valde att brevledes kontakta respondenterna 

och begära svaren till en av författarna av denna studie. Att returnera svaren till en 

enskild författare kan uppfattas personligare och bidra till högre svarsfrekvens trots att 

Ejlertsson (2005) menar att enkäterna skall returneras till högskolan om undersökningen 

görs där.  Vi får stöd för att använda oss av brevenkäter från en studie som jämförde 

internetundersökningar med brevundersökningar. Svarsfrekvensen i ett stickprov på 1200 

individer var 75 % för brevenkäterna och 44 % för internetenkäterna (Gigliotti, 2011).  

Flera respondenter gav uttryck för att frågan är intressant och att det behövs mer 

klarhet i problematiken. Vi fick många kommentarer om bakgrund till SI-

ledsproblematik, hur vanligt det är och vilka grupper som är representerade. Vi valde att 

inte delge några bakgrundsfakta om SI-ledsproblematik i informationsbrevet för att inte 

påverka våra respondenter.  

Valida och reliabla instrument ger förutsättningar att få mätresultat som mäter det 

som efterfrågas och att det finns överensstämmelse mellan mätningar med samma 

mätinstrument (Olsson & Sörensen, 2007; Ejlertsson 2005). Vårt syfte när vi gjorde 

enkäten var att göra den tydlig, lätt att fylla i och med fördefinierade svarsalternativ. 

Författarna bifogade en bilaga med beskrivning av testens utförande för att begränsa 

tolkningar av vad olika test heter. Dessutom utgick en testenkät. Ejlertsson (2005) 

betonar vikten av pilotstudier för att klargöra att respondenterna uppfattar frågorna på 

samma sett som frågekonstruktören. Testenkäten vi utförde var till nytta, då vi 

omformulerade två frågor och fick idéer till ett par tester vi inte tagit med i första 

enkäten. Dessutom fick vi värdefulla åsikter, exempelvis upplevde en kvinna att vissa test 

valdes bort för hon upplevde de för fysiskt krävande. Ejlertsson (2005) redogör om nyttan 

av tydliga frågeställningar. Åtta respondenter besvarade inte hur många positiva tester de 

använder för diagnostik. En anledning till att så många lämnade frågan obesvarad kan 

vara att svarsalternativen (minst 1, minst 2…) är svårtolkade vilket författarna till studien 

fann indikationer på i testenkäten. Frågeställningen var dock densamma som används i 
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tidigare studier (Szadek et.al., 2009; Laslett, 2008). Vår enkät var inte validitets- och 

reliabilitetstestad och vi kan fråga oss våra respondenter tolkade frågorna som författarna 

avsett. Intentionerna var dock att göra enkäten så valid som möjligt. 

I både testenkät och färdig enkät gav respondenter uttryck för att svarsalternativen 

smärta i skinkan, pekar ut SIPS vid fråga om smärtområde, smärta i SI-led och smärta i 

ljumske är anamnetiska fynd och inte tester. Detta kan ha gett en felaktigt lägre 

svarsfrekvens på dessa alternativ. För att möjliggöra jämförelse med tidigare litteratur 

som gjort denna indelning (Szadek et al., 2009) bibehölls ändå svarsalternativen.  

På frågan ”vilka test sjukgymnasterna använder för att diagnostisera SI-

ledsproblematik” har vi fått ett snitt på 7,8 test. Denna fråga skulle ha kunnat vara bättre 

formulerad och det fanns misstanke om att den kan ha misstolkats med tanke på att något 

svar innehållit 19 test.  

I frågorna om år i yrket och hur ofta sjukgymnasterna träffar patientgruppen fanns 

fördefinierade kategorier som svarsalternativ. Färre svarsalternativ hade gett större 

underlag för varje subgrupp och möjlighet till statistisk analys. Alternativet skulle varit 

att vi slog ihop grupperna för att få säkrare analyser, dock skulle ”år i yrket” få stor 

spännvidd på minst 10 år. 
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Resultatdiskussion 

 

Vanligaste resultatet av hur ofta respondenterna träffar patienter var ”ibland”, vilket 

innebar att de träffar någon med SI-ledsproblematik cirka 12 gånger per år. Enligt två av 

sjukgymnasterna som utförde testenkäten och fyra av våra respondenter är detta ett 

problem som nästan bara drabbar gravida. Kline (2006), Foley och Buschbacher (2006) 

samt McGrath (2010) stöder resonemanget att graviditet är en källa till SI-ledsmärta. I 

studien av Szadek et al. (2009), var ett av inklusionskriterierna för artiklarna att SI-

ledssmärtan skall vara icke graviditetsrelaterad. I en studie med 27 patienter som blev 

botade med SI-ledsmanipulation, var bara 3 av 27 graviditetsrelaterade (Grieve, 2001). I 

en studie, med 158 deltagare, som värderade korrelationen av bland annat kön gentemot 

SI-ledsproblematik fann de att inga signifikanta könsskillnader av deltagarna (Irwin, 

Watson, Mimik och Ambrosius, 2007). DePalma, Ketchum och Saullo (2010) fann i sin 

studie att medelåldern av undersökningspersoner med SI-ledssmärta var 61 år. 

Medelsnittsåldern för födande mammor i USA år 2000 var 27,2 år (Mathews & 

Hamilton, 2002). Utifrån resultatet av studien och litteraturen vi läst tolkar vi att SI-

ledsproblematik inte enbart är graviditetsrelaterat. Livstidsprevalensen av ländryggsmärta 

är 80 % (SBU, 2007) och 13 % av ländryggsmärta anses komma från SI-leden (Laslett, 

2008). Trots detta är respondenternas vanligaste svar att de bara träffar dessa patienter 

cirka 12 gånger per år, så även om SI-ledsmärta oftare drabbar gravida tror vi att 

sjukgymnaster idag undervärderar hur många med ländryggproblem som kan härledas 

från SI-leden. 

Resultatet av vår studie visade att vanligaste testet bland respondenterna för att 

diagnostisera SI-ledsproblematik var Patricks test. Följt av Framåtböjning, 

Separationstest 2, Kompression 2 och att patienterna beskriver smärta i SI-led. Två test 

som hamnade strax utanför gränsen för signifikant användande gentemot övriga test 

sammantaget, var Thigh thrust test och Kompressionstest 1. I litteratursammanställningen 

av Szadek et.al. (2009) menar författarna att Patricks test inte har lika bra sensitivitet och 

specificitet som Thigh thrust test och Kompressionstest 1. Trots detta är Patricks test ett 

smärtprovokationstest, vilket är att föredra före test som vill finna dysfunktion (Laslett, 

2008) och därmed har sin plats i praktiken.  
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Framåtböjning var ett av de fem signifikanta testen. Det man i detta test eftersöker, är en 

dysfunktion av rörligheten. Sjukgymnasterna som väljer test av dysfunktion av 

rörligheten bör istället använda sig av smärtprovokationstester(Laslett, 2008). 

Resultatet visade skillnader mellan könen i fråga av vilka test sjukgymnasterna 

använder för att diagnostisera SI-ledsproblematik. Tre av testen skiljde sig signifikant i 

jämförelse mellan enskilda test gentemot resten av testerna; Patricks test, utfördes mer av 

kvinnor. Thigh thrust test och Kompressionstest 1 utfördes mer av män. En anledning till 

skillnader i valet av tester kan vara att män och kvinnor generellt behandlar patienter 

olika. I en studie om könsperspektiv på sjukgymnastisk behandling finner Stenberg och 

Ahlgren (2010) skillnader vad gäller behandling vid rygg och nackproblem mellan män 

och kvinnor. Kvinnorna väljer i större utsträckning att behandla med akupunktur och 

männen med ledmobilisering. Männen väljer att oftare behandla sina patienter utifrån ett 

generellt mönster medan kvinnor oftare väljer att pröva olika behandlingar. Vidare 

diskuterar Stenberg och Ahlgren (2010) i termen normskillnader mellan könen d.v.s. att 

kvinnor väljer sin behandling ur ett mer omvårdande perspektiv och männen ur ett mer 

mekaniskt/målinriktat perspektiv. En annan förklaring skulle kunna vara att 

styrkeskillnaden som generellt föreligger mellan män och kvinnor kan spela roll vid valet 

av test. Detta framkom även av vår testenkät, där en av kvinnorna uttalade att hon inte 

gjorde vissa test för att hon upplevde att hon inte orkade utföra dessa. Att generella 

styrkeskillnader mellan män och kvinnor finns i alla åldrar får stöd i en studie av 

Danneskiold-Samsøe et al. (2009). Män utövar dessutom ett högre tryck vid 

mobiliseringsbehandling Detta får stöd från en australiensk undersökning, åtminstone vad 

gäller behandling av C2 segmentet i nacken (Snodgrass, Rivett, Robertson och 

Stojanovski, 2010). Utifrån resultatet av studien och den litteratur vi läst, antar vi att 

kvinnor använder Patricks test mer, i den form vi bifogade i enkätsbilagan, för att testet 

innebär att de inte lägger sina händer på patienten och tar mer hänsyn till patientens 

integritet än män som är mer målinriktade. Sjukgymnasten behöver dessutom inte 

använda någon kraft i Patricks test. Thigh trust test och Kompressionstest används mer av 

män än kvinnor för att dessa är mer ”hands on”, dessutom kräver dessa test att 

sjukgymnasten använder sin egen styrka.  
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Resultatet, av minsta antalet test som sjukgymnasten anser skall vara positiva för att 

kunna ställa diagnosen SI-ledsproblematik var tre. Fyrtiofem % svarade detta alternativ. 

42,5  % önskade göra färre test än detta alternativ. Enligt Szadek et al. (2009) bör minsta 

antalet vara tre positiva test. Detta stämmer överens med största svarsgruppen. Laslett et 

al. (2005) skriver i sin artikel att minst två av fyra positiva test är nästan lika bra validitet 

som tre av sex om dessa var Thigh thrust test, Kompressionstest 1, sakral kompression 

och Separationstest 1. Vi kan emellertid inte uttala oss om våra respondenter använder 

samma test som Laslett et al (2005). En stor del av respondenterna använder färre 

positiva test än vad som förespråkas för att ställa diagnos och detta kan vara en möjlig 

källa till feldiagnostik. Inga könsskillnader föreligger i valet av minsta antal positiva test. 

Detta beror troligen på att kopplingarna som görs mellan vilket test sjukgymnasterna 

väljer och kön inte styr vid val av minsta antalet positiva test. 

Det var en grupp som utmärkte sig när vi jämförde vilka test sjukgymnaster väljer 

för diagnos av SI-ledsproblematik gentemot hur många år de jobbat. Det var gruppen 

”15-20 år” där sju av sju använder Patricks test, Gillets test och Framåtböjningstest. I de 

två sistnämnda är det inte smärtsvar sjukgymnasten vill finna utan dysfunktion av 

rörelsen i leden. Enligt Laslett (2008) är test som påvisar smärta mer tillförlitliga.  

 

Konklusion 

I vår studie träffade sjukgymnaster i primärvården inom landstingen patienter med SI-

ledsproblematik cirka 12 gånger per år. Enligt studien var vanligaste testet för att ställa 

diagnos av SI-ledsproblematik Patricks test och vanligast var att sjukgymnasterna ansåg 

att det fodras minst tre positiva test för att ställa diagnos av SI-ledsproblematik. 

Skillnader förelåg mellan män och kvinnor i valet av test där kvinnor i större utsträckning 

använder Patricks test och män Thigh thrust test och kompressionstest 1.  

Vi anser att SI-ledsproblematik är ett undervärderat problem hos sjukgymnaster i 

primärvården. Vidare vill vi belysa att kön har betydelse för vilka olika test man väljer 

och det skulle vara intressant att utreda vad detta har för betydelse för patienterna. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev                                                                   
 

Vi är två sjukgymnaststudenter som läser vid Luleå Tekniska Universitet och tillsammans skriver 

en kandidatuppsats. 

 

Vår studie syftar till att utreda vilka och hur många positiva tester som sjukgymnaster i 

primärvården inom landstinget i Sverige använder för att diagnostisera SI-ledsproblematik. 

 

Genom ett slumpmässigt urval av 60 sjukgymnaster har du blivit utvald att besvara vårt 

frågeformulär. Det tar cirka 5-10  minuter att fylla i.  

 

Medverkan är helt frivillig och, dina enskilda svar kommer inte att kunna identifieras. Vi är de 

enda som kommer att ha tillgång till materialet och när studien är färdig förstörs enkäterna. 

Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå.  

 

Uppsatsen kommer att publiceras i fulltext på universitetsbibliotekets hemsida  

http://epubl.luth.se/ep_upload.shtml  

 

 

 

 

Johannes Hällgren, Kårhusvägen 2, 97754 Luleå, Tel. 073-9911317.  

Mail: johhll-9@student.ltu.se 

 

Richard Sandberg, Svedjevägen 7, 95251 Kalix, Tel. 070-6523653.  

Mail: ricsan-8@student.ltu.se 

http://epubl.luth.se/ep_upload.shtml


Bilaga 2 

Thigh thrust test 

Patientens ligger på rygg och terapeutens 

ena handen placeras mellan Sacrum och 

britsen. Testsidans höft flekteras till 

90grader varpå terapeuten applicerar ett 

tryck i Femurs längsriktning. Smärta SI-

led? 

Posterior Pelvic Pain Provocation test 

(P4) 

Patientens ligger på rygg. Testsidans 

höft flekteras till 90grader varpå 

terapeuten applicerar ett tryck i femurs 

längsriktning. Smärta SI-led? 

 

Patricks test 

Patienten ligger på rygg på en brits med 

testsidans häl vilande på motsatta 

benets knäskål. Benet får sedan falla ut i 

abduktion och utåtrotation av egen kraft. 

Rörelsestoppet noteras och eventuell 

smärta SI-led?  

 
 
ASLR 
Patienten ligger på rygg. Testsidans ben 

hålls rakt och lyfts från underlaget ca 10-

20cm genom flexion i höft, eventuell 

smärta noteras. Testet upprepas men  

denna gång med samtidig kompression 

mot Cristakanterna. Testet positivt om 

smärta försvinner vis kompression. 

   

 
 

 
 

 
 

 



 

Framåtböjning test, (vorlauf) 

Patienten böjer sig framåt och terapeuten 

observerar om SIPS börjar röra sig 

tidigare eller rör sig mer kranialt på 

någon sida. Detta kan bero på en låsning 

i SI-leden på samma sida eller en 

överrörlighet på motsatt sida.  

 

Gaenslen´s test:  

Patienten ligger på rygg på en brits med 

ena höften i max flektion och andra 

höften i extension med benet utanför 

britskanten. Sjukgymnasten anbringar 

tryck på benen i vardera riktningen och 

påverkar bägge SI-lederna. Smärta SI-

led? 

 

Kompressionstest 1: 

Patienten ligger på sida på en brits varpå 

sjukgymnasten anbringar ett tryck lodrätt 

över höftbenskammen och komprimerar 

SI-lederna. Smärta SI-led? 

 

Kompressionstest 2 (kompression av 

ventrala delar av SI-led): 

Patienten ligger på rygg. Sjukgymnasten 

placerar sina händer lateralt om SIAS, 

ned på cristakanterna, varpå han/hon 

pressar händerna i medial riktning. 

Smärta SI-led? 

 

 
 

 
 

 

 



Separationstest 1: 

Patienten ligger på rygg och 

sjukgymnasten lägger sina händer på 

SIAS och pressar nedåt. Smärta SI-led? 

 

 

Separationstest 2 (Separation av 

Ventrala delar av SI-led): 

Patienten ligger på rygg. Sjukgymnasten 

placerar sina händer i kors, medialt om 

SIAS och pressar händerna i lateral 

riktning. Smärta SI-led? 

 

Sakral kompressionstest: 

Patienten ligger på mage. 

Sjukgymnasten lägger sina händer på 

Sacrum och pressar nedåt. Smärta SI-

led? 

 

 

 

Gillet´s test, (Storktest, 

Enbensstående, Rücklauf): 

Patienten står bortvänd från 

sjukgymnasten som placerar ena 

tummen på S2 och andra tummen på 

SIPS. Patienten flekterar sedan höften på 

den sida som palperar SIPS. Vid normal 

rörlighet rör sig SIPS kaudalt. Kranial 

rörelse tyder på blockering i SI-led. 

 
 

 
 

 
 
 



Drop test 

 

Testsidans häl lyfts och tar full 

kroppsvikt. Därefter slätepps hälen mot 

golvet med en dunk. Smärta SI-led? 

 
 
 
 

 Menell trestegstest 

 

Steg 1 

Patienten ligger på mage. Fixera tuber 

ischii och extendera maximalt i höftled. 

Smärta höftled? 

 
  

Steg 2  

 

Patienten ligger på mage. Fixera Sacrum 

och fortsätt extendera. Smärta SI-led? 

 

 
 

 Steg 3 

Patienten ligger på mage. Fixera lumbalt 

och fortsätt extendera. Smärta 

lumbosacrala övergången? 

 

 

 
Samtliga test beskrivna ovan står att finna i följande någon av litteratur: 
 
- Mens, J. M. A., & Vleeming, A., & Snijders, C. J., & Stam H. J., & Ginai, A. Z. (1999). The active 
straight leg raising test and mobility of the pelvicjoints. Eur Spine J, 8, 468-473 
- Laslett, M. (2008). Evidence based diagnosis and treatment of the painful sacroiliac joint. The journal of 
manual & manipulative therapy, 16,(3), 142-152. 
- Ersson, B. (1992). Grundläggande ortopedisk medicin - Ländrygg Bäcken Höft. Nyköpng: AWJ-tryck. 
- Kron, L. & Thörner, C. (1988). Columna - Undersökningskompendium. Physiotherapi consult swed AB. 
[Alvesta]



Frågeformulär till Sjukgymnaster i primärvården i landstingen            
 

1. Ålder:   

_____ 

 

2.Kön:   

Man  Kvinna  

 

3. Utbildning:   

Sjukgymnast 2år, Sjukgymnast 2,5år, Sjukgymnast 3år 

 

4. Utbildningsort. 

Linköpings universitet   

Luleå tekniska universitet   

Uppsala universitet   

Mälardalens högskola   

Karolinska institutet   

Lunds universitet   

Göteborgs universitet   

Linnéuniversitetet   

Annan utbildningsort. Exempelvis Boden 

___________________________________________________________ 

 

5. Vidareutbildning med anknytning till rörelseapparaten:  

OMT1, OMT2, OMT3 Annat______________________________________________ 

 

 



 
6. År i yrket:   

0-1, 1-5 ,5-10 ,10-15 ,15-20 ,20-25 ,>25 

 

7. Hur ofta träffar du patienter med SI-ledsproblematik: 

Aldrig ca 0ggr/år, Sällan ca 4ggr/år, Ibland ca12ggr/år, ganska ofta ca 24ggr/år, Ofta 

varje vecka. 

 

8. Använder SI-ledstest    gå till fråga 9 och 10 

 Använder inte SI-ledstest   gå till fråga 11 



9. Kryssa i vilka test du använder för att diagnostisera SI-ledsproblematik. 

Flera alternativ är tillåtet. 

Kort beskrivning av varje test på bilaga 3.  
Thigh trust test   

Posterior Pelvic Pain Provocation test (P4)  

Patrick´s test   

Aktiv SLR    

Framåtböjningstest  

Gaenslen´s test  

Kompressionstest1  

Kompressionstest2   

Separationstest1  

Separationstest2   

Sakral kompressiontest   

Gillet´s test   

Drop test   

Menells trestegstest  

Smärta SI-led ipsilateralt, vid hopp på ett ben  

Benabduktion med motstånd   

Pekar ut SIPS vid fråga om smärtområde.   

Beskriver smärta i skinkan   

Beskriver smärta i SI-led   

Beskriver smärta i ljumske   

 

Annat test, kort beskrivning: 



10. Kryssa i hur många test du anser skall vara positiva för att du skall diagnostisera SI-

ledsproblematik. 

Ett alternativ: 

Minst 1, Minst 2, Minst 3, Minst 4, Minst 5 , Fler 
 

11. Kryssa i  anledningen till varför du inte använder SI-ledstest. 

Flera alternativ är tillåtet. 

Upplever mig ha otillräckliga kunskaper om SI-leds test.  

Arbetar inte med dessa patienter. Ex. arbetar mot andra patientgrupper.  

Tycker inte att testerna är tillräckligt tillförlitliga.  

 

Annat, beskriv kort anledning: 

 

 



Bilaga 3 

 

Tabell.2.1. Beskriver vilka test som utförs med hänseende till kön. Totalt antal respondenter n=47, Män n=15, Kvinnor n=32. Internt 
bortfall n=1. 
.

Thigh 
trust test 

Posterior 
Pelvic 
Pain 
Provocatio
n test (P4)

Patrick´s  
test Aktiv SLR  

Framåtböj
ningstest

Gaenslen´
s  test

Kompressi
onstest1

Kompressi
onstest2 

Separation
stest1

Separation
stest2 

Sakral 
kompressi
ontest 

Gillet´s  
test Drop test 

Menell´s  
trestegste
st

Smärta SI-
led 
ipsilateral
t, vid hopp 
på ett ben

Benabdukt
ion med 
motstånd 

Pekar ut 
SIPS vid 
fråga om 
smärtomr
åde. 

Beskriver 
smärta i 
skinkan 

Beskriver 
smärta i 
SI-led 

Beskriver 
smärta i 
ljumske 

Övrigt

Kvinna 13 19 27 11 20 4 13 18 7 18 15 17 8 11 3 5 12 10 19 6 5
Man 11 5 4 2 5 5 11 10 6 11 9 5 1 2 4 1 4 4 6 3 1  

 

Tabell.2.2. Beskriver i procent, vilka test som utförs med hänseende till kön. Totalt antal respondenter n=47, Män n=15, Kvinnor 
n=32. Internt bortfall n=1. 

Thigh 
trust test 

Posterior 
Pelvic 
Pain 
Provocatio
n test (P4)

Patrick´s  
test Aktiv SLR  

Framåtböj
ningstest

Gaenslen´
s  test

Kompressi
onstest1

Kompressi
onstest2 

Separation
stest1

Separation
stest2 

Sakral 
kompressi
ontest 

Gillet´s  
test Drop test 

Menell´s  
trestegste
st

Smärta SI-
led 
ipsilateral
t, vid hopp 
på ett ben

Benabdukt
ion med 
motstånd 

Pekar ut 
SIPS vid 
fråga om 
smärtomr
åde. 

Beskriver 
smärta i 
skinkan 

Beskriver 
smärta i 
SI-led 

Beskriver 
smärta i 
ljumske 

Övrigt

Kvinna 40.6 59.4 84.4 34.4 62.5 12.5 40.6 56.3 21.9 56.3 46.9 53.1 25.0 34.4 9.4 15.6 37.5 31.3 59.4 18.8 15.6
Man 73.3 33.3 26.7 13.3 33.3 33.3 73.3 66.7 40.0 73.3 60.0 33.3 6.7 13.3 26.7 6.7 26.7 26.7 40.0 20.0 6.7  



  

 

Tabell 3.1. Beskriver vilka test som utförs med hänseende till hur länge sjukgymnasterna har jobbat. Totalt antal respondenter n=46, 
Internt bortfall n=2.  

Thigh 
trust test 

Posterior 
Pelvic 
Pain 
Provocati
on test 
(P4)

Patrick´s  
test 

Aktiv 
SLR  

Framåtböj
ningstest

Gaens len´
s  test

Kompress
ionstest1

Kompress
ionstest2 

Separatio
nstest1

Separatio
nstest2 

Sakral 
kompress
iontest 

Gillet´s  
test 

Drop test 
Menell´s  
trestegste
s t

Smärta SI-
led 
ipsilateral
t, vid hopp 
på ett ben

Benabduk
tion med 
motstånd 

Pekar ut 
SIPS vid 
fråga om 
smärtomr
åde. 

Beskriver 
smärta i 
skinkan 

Beskriver 
smärta i 
SI-led 

Beskriver 
smärta i 
ljumske 

Övrigt

1‐5år 2 6 5 3 4 1 4 4 2 5 4 4 4 3 2 1 3 2 5 2 1
5‐10år 5 3 4 2 1 4 4 3 2 4 3 1 0 2 0 1 2 2 4 0 1
10‐15år 6 5 5 2 4 2 6 7 3 9 6 4 1 1 2 0 3 5 6 4 2
15‐20år 5 3 7 2 7 0 4 6 1 4 4 7 1 4 1 3 2 0 4 0 1
20‐25år 3 5 4 2 3 1 3 4 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 4 1 1
>25år 2 1 5 2 5 1 3 4 3 3 3 2 0 2 1 0 2 1 1 1 0
Hela Stick 23 23 30 13 24 9 24 28 13 28 23 21 9 13 7 6 15 13 24 8 6  

 

Tabell 3.2. Beskriver i procent, vilka test som utförs med hänseende till hur länge sjukgymnasterna har jobbat. Totalt antal 
respondenter n=46, Internt bortfall n=2.  

Totalt (n)

Thigh 
trust test 

Posterior 
Pelvic 
Pain 
Provocati
on test 
(P4)

Patrick´s  
tes t 

Aktiv 
SLR  

Framåtböj
ningstest

Gaenslen´
s  test

Kompress
ionstest1

Kompress
ionstest2 

Separatio
nstest1

Separatio
nstest2 

Sakral 
kompress
iontest 

Gillet´s  
tes t 

Drop test 
Menell´s  
trestegste
st

Smärta SI-
led 
ipsilateral
t, vid hopp 
på ett ben

Benabduk
tion med 
motstånd 

Pekar ut 
SIPS vid 
fråga om 
smärtomr
åde. 

Beskriver 
smärta i 
skinkan 

Beskriver 
smärta i 
SI-led 

Beskriver 
smärta i 
ljumske 

Övrigt

1‐5år 8 25.0 75.0 62.5 37.5 50.0 12.5 50.0 50.0 25.0 62.5 50.0 50.0 50.0 37.5 25.0 12.5 37.5 25.0 62.5 25.0 12.5
5‐10år 7 71.4 42.9 57.1 28.6 14.3 57.1 57.1 42.9 28.6 57.1 42.9 14.3 0.0 28.6 0.0 14.3 28.6 28.6 57.1 0.0 14.3
10‐15år 11 54.5 45.5 45.5 18.2 36.4 18.2 54.5 63.6 27.3 81.8 54.5 36.4 9.1 9.1 18.2 0.0 27.3 45.5 54.5 36.4 18.2
15‐20år 7 71.4 42.9 100.0 28.6 100.0 0.0 57.1 85.7 14.3 57.1 57.1 100.0 14.3 57.1 14.3 42.9 28.6 0.0 57.1 0.0 14.3
20‐25år 6 50.0 83.3 66.7 33.3 50.0 16.7 50.0 66.7 33.3 50.0 50.0 50.0 50.0 16.7 16.7 16.7 50.0 50.0 66.7 16.7 16.7
>25år 7 28.6 14.3 71.4 28.6 71.4 14.3 42.9 57.1 42.9 42.9 42.9 28.6 0.0 28.6 14.3 0.0 28.6 14.3 14.3 14.3 0.0
Hela Stick 46 50.0 50.0 65.2 28.3 52.2 19.6 52.2 60.9 28.3 60.9 50.0 45.7 19.6 28.3 15.2 13.0 32.6 28.3 52.2 17.4 13.0  



Thigh 
trust test 

Posterior 
Pelvic 
Pain 
Provocatio
n test (P4)

Patrick´s  
test Aktiv SLR  

Framåtböj
ningstest

Gaenslen´
s  test

Kompressi
onstest1

Kompressi
onstest2 

Separation
stest1

Separation
stest2 

Sakral 
kompressi
ontest 

Gillet´s  
test Drop test 

Menell´s  
trestegste
st

Smärta SI-
led 
ipsilateral
t, vid hopp 
på ett ben

Benabdukt
ion med 
motstånd 

Pekar ut 
SIPS vid 
fråga om 
smärtomr
åde. 

Beskriver 
smärta i 
skinkan 

Beskriver 
smärta i 
SI-led 

Beskriver 
smärta i 
ljumske 

Övrigt

1=Aldrig 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2=Sällan 6 7 9 2 7 1 4 9 2 8 8 5 3 5 2 1 3 0 5 1 1
3=Ibland 12 9 9 5 8 6 12 11 7 12 8 7 3 5 4 3 6 5 9 2 1
4=Ganska  3 6 10 5 7 1 5 6 3 6 4 7 3 3 1 2 5 6 8 4 2
5=Ofta 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Hela stickp 23 23 29 13 24 9 24 27 13 27 22 21 9 13 7 6 15 13 24 8 6  

Totalt (n)

Thigh 
trust test 

Posterior 
Pelvic 
Pain 
Provocatio
n test (P4)

Patrick´s  
test Aktiv SLR  

Framåtböj
ningstest

Gaenslen´
s  test

Kompress i
onstest1

Kompressi
onstest2 

Separation
stest1

Separation
stest2 

Sakral 
kompress i
ontest 

Gillet´s  
test Drop test 

Menell´s  
trestegste
st

Smärta SI-
led 
ipsilateral
t, vid hopp 
på ett ben

Benabdukt
ion med 
motstånd 

Pekar ut 
SIPS vid 
fråga om 
smärtomr
åde. 

Beskriver 
smärta i 
skinkan 

Beskriver 
smärta i 
SI-led 

Beskriver 
smärta i 
ljumske 

Övriga

1=Aldrig 2 100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0 50.0 0.0 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0
2=Sällan 14 42.9 50.0 64.3 14.3 50.0 7.1 28.6 64.3 14.3 57.1 57.1 35.7 21.4 35.7 14.3 7.1 21.4 0.0 35.7 7.1 7.1
3=Ibland 16 75.0 56.3 56.3 31.3 50.0 37.5 75.0 68.8 43.8 75.0 50.0 43.8 18.8 31.3 25.0 18.8 37.5 31.3 56.3 12.5 6.3
4=Ganska  11 27.3 54.5 90.9 45.5 63.6 9.1 45.5 54.5 27.3 54.5 36.4 63.6 27.3 27.3 9.1 18.2 45.5 54.5 72.7 36.4 18.2
5=Ofta 2 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Hela stickp 45 51.1 51.1 64.4 28.9 53.3 20.0 53.3 60.0 28.9 60.0 48.9 46.7 20.0 28.9 15.6 13.3 33.3 28.9 53.3 17.8 13.3  

Tabell 4.2. Beskriver i procent, testernas frekvens utifrån hur ofta sjukgymnasterna träffar patienter med SI.-leds problematik. Totalt 
antal respondenter n=45, Internt bortfall n=3.  

Tabell 4.1. Beskriver testernas frekvens utifrån hur ofta sjukgymnasterna träffar patienter med SI.-leds problematik. Totalt antal 
respondenter n=45, Internt bortfall n=3.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 5.1. Beskriver minsta antal positiva tester med hänseende till kön. Totalt antal 
respondenter n=40. Internt bortfall n=8. 

≥1 test ≥2 test ≥3 test ≥4 test ≥5 test
Kvinna 2 9 12 3
Man 1 5 6 1
Hela stickpr 3 14 18 4

1
0
1   

 

Tabell 5.2. Beskriver i procent, minsta antal positiva tester med hänseende till kön. Totalt antal 
respondenter n=40. Internt bortfall n=8. 

Totalt (n) ≥1 test ≥2 test  ≥3 test  ≥4 test ≥5 test
Kvinna 27 7.4 33.3 44.4 11.1 3.7
Man 13 7.7 38.5 46.2 7.7 0.0
Hela Stickpr 40 7.5 35.0 45.0 10.0 2.5  

 

Tabell 6.1. Beskriver minsta antal positiva tester för diagnos med hänseende till arbetade år. 
Totalt antal respondenter n=39. Internt bortfall n=9.  

≥ 1 test ≥ 2 test ≥ 3 test ≥ 4 test ≥ 5 test
1‐5år 0 4 3 1 0
5‐10år 0 1 4 1 0
10‐15år 2 2 5 1 0
15‐20år 1 1 1 1 1
20‐25år 0 4 2 0 0
>25år 0 2 2 0 0
Hela Stickpr 3 14 17 4 1   

 

Tabell 6.2. Beskriver i procent, minsta antal positiva tester för diagnos med hänseende till 
arbetade år. Totalt antal respondenter n=39. Internt bortfall n=9. 

Totalt (n) ≥ 1 test ≥ 2 test ≥ 3 test ≥ 4 test ≥ 5 test
1‐5år 8 0.0 50.0 37.5 12.5 0.0
5‐10år 6 0.0 16.7 66.7 16.7 0.0
10‐15år 10 20.0 20.0 50.0 10.0 0.0
15‐20år 5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
20‐25år 6 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0
>25år 4 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0
Hela Stickpr 39 7.7 35.9 43.6 10.3 2.6  



  

 

Tabell 7.1. Beskriver minsta antal positiva tester med hänseende till hur ofta sjukgymnasterna 
träffar patienter med SI-leds problematik. Totalt antal respondenter n=39. Internt bortfall n=9. 

≥1 test ≥2 test ≥3 test ≥4 test ≥5 test
1=Aldrig 0 1 1 0 0
2=Sällan 0 3 7 1 0
3=Ibland 1 6 5 3 0
4=Ganska of 2 4 2 0 1
5=Ofta 0 0 2 0 0
Hela Stickpr 3 14 17 4 1   

 

Tabell 7.2. Beskriver i procent minsta antal positiva tester med hänseende till hur ofta 
sjukgymnasterna träffar patienter med SI-leds problematik. Totalt antal respondenter n=39. 
Internt bortfall n=9. 

Totalt (n) ≥1 test ≥2 test  ≥3 test  ≥4 test ≥5 test
1=Aldrig 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0
2=Sällan 11 0.0 27.3 63.6 9.1 0.0
3=Ibland 15 6.7 40.0 33.3 20.0 0.0
4=Ganska of 9 22.2 44.4 22.2 0.0 11.1
5=Ofta 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Hela Stickpr 39 7.7 35.9 43.6 10.3 2.6  

 

 
 



Bilaga 4 
 
Tabell 8. Beskriver med vilken säkerhet användandet av enskilda test avviker från användandet av övriga test 
sammantaget.  
Test P=värde
Thigh trust test 0,051 
Posterior Pelvic Pain Provocation test (P4) 0,051 
Patrick´s test 0,00004● 
Aktiv SLR 0,150 
Framåtböjningstest 0,024● 
Gaenslen´s test 0,0075●● 
Kompressionstest1 0,051 
Kompressionstest2 0,0014● 
Separationstest1 0,150 
Separationstest2 0,0005● 
Sakral kompressiontest 0,051 
Gillet´s test 0,181 
Drop test 0,0075●● 
Menell´s trestegstest 0,150 
Smärta SI-led ipsilateralt, vid hopp på ett ben 0,001●● 
Benabduktion med motstånd 0,0003●● 
Pekar ut SIPS vid fråga om smärtområde. 0,607 
Beskriver smärta i skinkan 0,258 
Beskriver smärta i SI-led 0,024● 
Beskriver smärta i ljumske 0,0075●● 
Övrigt 0,0003●● 
●  = Avvikelser med signifikansnivå P<0,05 utifrån ett större testanvändande.. 
●● = Avvikelser med signifikansnivå P<0,05 utifrån ett mindre testanvändande. 
 
 
Tabell 9. Beskriver med vilken säkerhet användandet av enskilda test skiljer sig mellan män och kvinnor.  
Thigh trust test 0.037● 
Posterior Pelvic Pain Provocation test (P4) 0.096 
Patrick´s test 0,0001● 
Aktiv SLR 0.133 
Framåtböjningstest 0.062 
Gaenslen´s test 0.091 
Kompressionstest1 0.037● 
Kompressionstest2 0.498 
Separationstest1 0.195 
Separationstest2 0.261 
Sakral kompressiontest 0.401 
Gillet´s test 0.205 
Drop test 0.136 
Menell´s trestegstest 0.133 
Smärta SI-led ipsilateralt, vid hopp på ett ben 0.121 
Benabduktion med motstånd 0.391 
Pekar ut SIPS vid fråga om smärtområde. 0.465 
Beskriver smärta i skinkan 0.749 
Beskriver smärta i SI-led 0.215 
Beskriver smärta i ljumske 1 
Övrigt 0.391 
●    = Avvikelser med signifikansnivå P<0,05 och  ett större testanvändande. 
●● = Avvikelser med signifikansnivå P<0,05 och  ett mindre testanvändande. 


