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Författarna vill rikta ett stort tack till: 

Vår handledare universitetslektor Jenny Röding för ett stort engagemang och uppmuntran 

under arbetets gång. Stig Nilsson IT-pedagog med medarbetare vid LTU för hjälp att 

tekniskt utarbeta enkät i EvaSys 4,1. Stor tack till Lasse Johansson sekreterare på 

primärvårdsektionen LSR som gjorde vår C-uppsats möjlig med hjälp av enkätens 

utformning och vidare utskick av denna till medlemmarna i sektionen.  Ett stort tack ska 

speciellt riktas till de sjukgymnaster som tog sig tid att besvara enkäten. 
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Abstrakt 

Primvården har anor från 1600- talet och sjukgymnastik är idag den tredje största 

professionen inom svensk sjukvård. Samhället är under ständig förändring vilket 

ställer krav på att hälso- och sjukvården anpassas efter dessa. Således för att ge en 

god och anpassad vård behöver svenska folkets behov utredas.  Syftet med studien 

var att kartlägga vilka problemområden som patienter som sökte sjukgymnast i 

svensk primärvård hade, sett till fördelning av kön, ålder, lokalisation och symtom 

som fanns. En kvantitativ studie genomfördes med en webbenkät utförd i EvaSys. 

Enkäten skickades ut till 900 sjukgymnaster som var medlemmar i LSR´s 

primärvårdssektion under hösten 2012. Av dessa 900 sjukgymnaster inom 

primärvården valde 60 att medverka i studien. Sjukgymnasterna fyllde i sin 

bedömning av ett nybesök. Studiens resultat visade att fler kvinnor än män sökte 

primärvård. För kvinnor var problematik från övre extremitet vanligast medan för 

män var nedre extremitet något vanligare. Vanligaste symtomet var smärta. 

Nästintill alla hade även annan/annat sjukdom eller tillstånd, där gruppen övrigt var 

störst. Denna studie stämmer i vissa avseenden överens med tidigare forskning och 

ge en indikation på vad sjukgymnaster i Svensk primärvård kan förväntas möta. 

Nyckelord: muskeloskeletal problematik, primärvård, sjukgymnastik 
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Introduktion  

Primärvården i Sverige har sina anor i 1600-talet då hela landet delades in i distrikt 

med provinsialläkare. Fördelar med detta var att vården kom nära den lokala 

befolkningen och på så sätt tillgodosåg deras specifika behov. Redan på denna tid 

uppmärksammades det att primärvårdens riktning beror på befolkningens behov i 

området. Dock blev skillnaderna mellan stads- och glesbygd ohållbart stora då de i 

stadsområdena erbjöds en helt annorlunda vård jämfört med de i glesbygden. Detta 

ledde till att det i städerna bildades sjukhus och med detta följde att den 

sjukhusbaserade vården ökade medan primärvårdens uppgifter inom vården 

förändrades (Olofsson, Nilsson & Wahllöf, 2010). Ett politiskt mål inom 

primärvården har under cirka 30 år varit att få över fler patienter ifrån slutenvården 

till primärvården. Ett argument till detta var att fler patienter sökte sig till 

sjukhusen för smärre vårdbehov. En studie från Karolinska sjukhuset visade att år 

2000 hade cirka 30 % av de patienter som besökte akutmottagningen kunnat 

omhändertas lika bra eller bättre på en vårdcentral (Anell, 2005). 

 

Ett brett utbud av diagnoser är det som kännetecknar primärvård idag. Här ingår 

att bedriva ett hälsofrämjande arbete samt utreda och behandla akuta såsom 

kroniska sjukdomar. För att kunna möta detta behov av olika hälso- och 

sjukvårdsinsatser är det viktigt med kontinuitet och en hög tillgänglighet. I 

dagsläget finns endast information om läkarbesök inom öppen specialist vård. Här 

ses ett behov av att samla in mer patientuppgifter för att ha en möjlighet att kunna 

beskriva olika gruppers behov (Socialstyrelsen, 2012). En sjukdom som förekommer 

hos minst en procent av befolkningen och som ger allvarliga konsekvenser både för 

individen och samhället kallas för en folksjukdom. Var fjärde år ger Socialstyrelsen 

ut en folkhälsorapport där de största folksjukdomarna redovisas. 

Folkhälsorapporten 2005 angav hjärt-kärlsjukdomar, cancer, infektionssjukdomar, 

psykisk ohälsa, rörelseorganens sjukdomar, skador, diabetes, övervikt och fetma 

samt allergier som de stora folkhälsosjukdomarna (Pellmer & Wramner, 2007). 

Folkhälsorapporten 2009 såg liknande ut, det som var specifikt med rapporten var 
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att hjärt-kärlsjukdomar fortfarande var en stor folksjukdom men som minskat 

stadigt beroende på att färre röker och att blodfettsnivåerna sjunker hos 

befolkningen. Bland personer över 60 år var fallolyckor vanliga med frakturer som 

följd, samtidigt såg man att de äldre blev bättre och bättre på att motionera jämfört 

med tidigare generationer. Kvinnor i åldrarna 16-34 år hade betydligt mer värk i 

nacke, skuldror och rygg jämfört med män i samma ålder. Enligt 

folkhälsorapporten 2009 led även kvinnor mer ofta än män av nedsatt psykiskt 

välmående, huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, ängslan, oro eller ångest 

(Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). 

 

”En god hälsa och vård på lika villkor” är hälso-sjukvårdens övergripande 

målsättning. Den största nyckelrollen i arbete mot detta har personalen. Deras 

kunskaper utgör en stor betydelse för vårdens utveckling och kvalité. Samhället är 

ständigt under förändring vilket gör att hälso- och sjukvården måste anpassas 

utefter de krav som ställs på vården. Primärvård, länssjukvård och regionsjukvård 

bildar tillsammans en vårdkedja där var och en har ett särskilt ansvarsområde. 

Primärvårdens övergripande målsättning är; 

”1. Att ge människan en god förebyggande vård och därmed förhindra att ohälsa 

uppstår. 

2. Att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium. 

3. Att åtaga sig ansvar för att konstaterade avvikelser blir åtgärdade. 

4. Att lindra och bota sjukdomar. 

5. Att återanpassa människan efter den enskildes speciella möjligheter.” 

(Davidsson, 1986). 

För att en specifik kunskap ska finnas inom primärvården måste man känna till sin 

befolkning och det område som arbetet bedrivs inom. ”All vårdpersonal inom 

primärvården bör ha beredskap att möta hela befolkningens hälso- och 

sjukvårdsbehov, oberoende vilken ålder den vårdsökande har” (Davidsson, 1998). I 

Sverige och västvärlden var 2010 sjukgymnaster den tredje största professionen 

inom hälso- och sjukvården efter läkare och sjuksköterskor. Broberg & Tyni-Lenné 
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(2010) beskriver sjukgymnastens viktiga roll i samhället med att främja hälsa och 

förebygga och behandla sjukdomar och skador (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). 

 

En studie gjord i Finland av Miilunpalo, Laitakari och Vuori (1994)  beskriver att 

patienter som söker sjukgymnast inom primärvård söker till största del för sjukdom 

eller skada (97 %) varav 80 % av dessa lider av muskeloskeletala problem. I 60 % av 

alla patientbesök som sjukgymnaster hade i primärvården handlade det om 

kroniska sjukdomar eller återkommande besök. Besök hos sjukgymnast tog i 

genomsnitt 35 minuter där det i 81 % av fallen tog mer än 20 minuter. Vid 23 % av 

fallen besökte patienten sjukgymnasten vid ett tillfälle och hela 57 % hade två eller 

fler besök. Studien beskrev rådgivning som en del i sjukgymnastens roll vilket gavs 

i två av tre fall. Rådgivningen handlade till 48 % om fysisk aktivitet, 33 % om 

ergonomi och 60 % om levnadsvanor. Dessa råd gavs i 81 % av fallen genom 

diskussion med patienten. Endast 4 % av de patienter som sjukgymnasten tog emot 

hänvisades till annan profession för hjälp (Miilunpalo, Laitakari & Vuori, 1994). 

En annan studie gjord i Texas delade in primärvådspatienter i fem olika grupper, 

neurologi, långvarig och icke långvarig problematik i övre extremitet samt långvarig 

och icke långvarig problematik i nedre extremitet. Patienterna valdes ut så att de 

passade i de fem undergrupperna. Resultatet av studien visade att enda skillnaden 

mellan grupperna var att de med problem från nedre extremitet hade lägre fysisk 

funktion. I övrigt var fördelningen mellan övre- nedre extremitet och neurologi 

relativt lika avseende antal patienter (Mossberg & McFarland, 1995). 

 

Woolf och Pfleger´s (2003) litteraturstudie visade på att varje år drabbas hundratals 

av miljoner människor runt om i världen av muskeloskeletal problematik. De fyra 

största visade sig vara reumatoid artrit, osteoporos, ländryggssmärta och osteoartrit. 

Ländryggssmärta visades vara den vanligaste problematiken och drabbar nästan alla 

människor på jorden vid något tillfälle i livet och är mest vanligt i åldrarna 25-64 år. 

I västvärlden stod undersökning och behandling av ländryggssmärta som en av de 

största kostnaderna inom sjukvården. Studien visade även att muskeloskeletal 
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problematik var den näst vanligaste orsaken till att söka vård inom primärvården 

(Woolf & Pfleger, 2003). 

På Vårdguiden beskrivs sjukgymnastik som en form av behandling vars huvudsyfte 

är att ge så god rehabilitering som möjligt efter, under eller innan en sjukdom, 

operation eller skada (Vårdguiden, 2012). Sjukgymnasten arbetar främst med att 

rehabilitera och förebygga muskeloskeletal problematik (Rindforth Gillgren, 2012). 

Vi tycker att en sådan här studie kan både hjälpa studenter att välja kurser under 

utbildningen som förbereder dem inför primärvårdsjobb, samt göra dem mer 

förberedda inför primärvårdspraktiken under utbildningen. Vi tror även att 

yrkesverksamma sjukgymnaster kommer kunna ta nytta av resultatet som hjälp inför 

val av vidareutbildning.  Så frågan är vilka behov som samhället ställer på 

sjukgymnaster i svensk primärvård.   
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Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilken problematik i och utanför rörelse- 

stödjeorganen som förekom hos de patienter som sökt sjukgymnast i svensk 

primärvård. 

Frågeställningar 

· Vilken problematik i rörelse- och stödjeorganen förekom i störst utsträckning? 

· Hur såg fördelningen ut av problematik i rörelse- och stödjeorgan avseende till 

ålder, kön, lokalisation, struktur och symtom? 

· Hur såg fördelningen ut mellan de övriga sjukdomar som personer har som söker 

sig till sjukgymnast i svensk primärvård? 
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Metod 

Deltagare 

Ett styrt urval gjordes genom att endast inkludera sjukgymnaster som jobbade inom 

primärvårdsverksamheten och den privata sektorn i Sverige. Genom kontakt med 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) kunde författarna komma i kontakt 

med sjukgymnaster över hela landet. Inklusionskriterierna för att sjukgymnasterna 

skulle få delta i studien var att de arbetade kliniskt under studiens genomförande. 

Exklusionskriterier var att man var studerande, jobbsökande eller pensionär. 

Eftersom denna studie genomfördes via LSR hade författarna ingen tillgång till 

deltagarnas personuppgifter vilket gjorde både deltagandet samt bearbetning och 

presentation av resultatet anonymt. 

Enkät och Procedur 

Vid utarbetning av enkäten kom författarna till slut fram till att indelning i nedre 

extremitet och övre extremitet skulle bli tydligast, denna indelning använde även 

Mossberg & McFarland, (1995). Efter första bearbetningen av enkäten skickades en 

provenkät ut till sju personer som alla fick komma med idéer och åsikter om hur 

enkäten kunde förbättras. Frågan om symtom utökades och frågan om övriga 

sjukdomar preciserades med hjälp av kommentarer och socialstyrelsens 

folkhälsorapport om folksjukdomar. Varje månad skickar LSR ut ett medlemsbrev 

till alla i primärvårdssektionen. I detta fick författarna presentera studien i fem 

meningar samt ha med länken till webbenkäten, se bilaga 1. Webbenkäten 

bearbetades och framställdes i Evasys, den innehöll informationsbrev om studiens 

syfte samt en förfrågan om personen ville delta i studien, se bilaga 2. Om 

sjukgymnasten valde att delta i studien kunde de sedan börja fylla i enkäten direkt i 

samma dokument. I informationsbrevet ombads sjukgymnasten att fylla i det 

senaste nybesöket av en patient. Detta för att urvalet av patient skulle bli 

slumpmässigt. Inklusionskriterierna för nybesöket var att patienten i fråga aldrig 

tidigare träffat sjukgymnasten. Exklusionskriterier var om patienten tidigare sökt 
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denne sjukgymnast för samma eller annan problematik. Två veckor efter det att 

medlemsbrevet skickats ut från sektionen stängdes studien. Detta för att 

bearbetning av materialet skulle hinnas med. Eftersom ingen möjlighet till 

påminnelse fanns och att endast tre svar inkom vecka två sågs ingen nytta med att 

ha den öppen längre.  

Första delen av enkäten handlade om patientuppgifter innehållande ålder och kön. 

Författarna valde att gå efter WHO:s rekommendation angående 

åldersfördelningen i enkäten. Detta är en internationell standard som används i 

medicinska sammanhang. Eftersom författarna använde WHO:s grundregel 

underlättas internationell jämförbarhet med andra studier (Ejlertsson, 1992). Andra 

delen av enkäten tog upp patientens upplevelse om var problemområdet var 

lokaliserat för att sedan komma in på nästa del där sjukgymnasten fyllde i 

bedömningen av problemområdet. Efter detta kom olika delar i enkäten att visas 

beroende på vilket svarsalternativ de valt. I sista delen av enkäten handlade det om 

andra sjukdomar där författarna använde sig av fakta från Socialstyrelsen 2005 och 

2009. Fakta om folksjukdomar togs ifrån folkhälsorapporterna 2005 och 2009. Dessa 

identifierade de stora sjukdomsgrupperna och täckte in det som patienterna i 

studien eventuellt led av, se bilaga 2. 

Analys 

Utifrån data som kom in från webbenkäten analyserades följande i programvaran 

SPSS version 10;  

• Könsfördelning  

• Fördelningen mellan könen i åldersgrupperna 

• Fördelning mellan könen i de två vanligaste åldersgrupperna  

• Vart upplevde patienten att problemområdet är/sitter 
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• Fördelningen i sjukgymnastens bedömning mellan problematik från övre 

extremitet, nedre extremitet, utanför rörelse- och stödjeorganen samt både 

övre och nedre extremitet 

• Könsfördelningen i sjukgymnastens bedömning av problematik från övre 

extremitet, nedre extremitet, utanför rörelse- och stödjeorganen samt övre 

och nedre extremitet 

• Fördelning i sjukgymnastens bedömning av problematik från övre 

extremitet, nedre extremitet, utanför rörelse- och stödjeorganen samt övre 

och nedre extremitet i de båda åldersgrupperna 25-44 respektive 45-64 år 

som var de största åldersgrupperna 

• Fördelning av lokalisation i övre och nedre extremitet 

• Fördelningen mellan vanligaste symtomen vid muskel och led problematik i 

övre extremitet 

• Fördelning av angivna muskler i övre respektive nedre extremitet 

• Fördelningen av struktur och symtom i mest drabbade lokalisationerna i 

nedre extremitet 

Efter detta tittade författarna närmare på fördelning mellan problematik i övre 

respektive nedre extremitet och jämförde dem med variablerna, ålder, kön, 

lokalisation, struktur och symtom. Författarna gjorde t-test för att få fram ett p-

värde. P-värdet skulle vara under 0,05 för att en signifikant skillnad skulle finnas. 

Resultaten redovisades i tabeller och figurer. T-test gjordes på följande: Kön och 

vanligaste lokalisation i övre- och nedre extremitet samt de två största 

åldersgrupperna och vanligaste lokalisation i övre- och nedre extremitet (Ejlertsson, 

1992). 
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Etiska överväganden 

Författarna följde lagen om forskningsetik och deltagarnas enskilda svar gick inte 

att utläsa i varken analys eller redovisning av data. Det som togs upp i webbenkäten 

avseende patientuppgifter var ålder, kön och problemområde. Dessa fakta var ej 

identifierbara. Det utfördes inget urval ur medlemsregistret utan alla sjukgymnaster 

registrerade i primärvårdssektionen i LSR fick medlemsbrevet skickat till sig. 

Författarna hanterade således inga mailadresser eller personuppgifter på 

deltagande sjukgymnaster och de förblev därför helt anonyma. Patientuppgifterna 

som presenteras i studien kommer patienterna inte själva kunna ta del av. Detta för 

att det var sjukgymnasten som aktivt deltog i studien. Patienternas besök bidrar 

dock till en nytta för dem själva och andra i framtiden då syftet med studien var att 

den förhoppningsvis skulle få fram vilka problemområden som var vanligast i 

primärvården. Genom dessa fakta kan sjukgymnaster bli bättre och mer insatta i 

dessa problemområden och på så sätt ge en säkrare vård med riktad utbildning mot 

dessa områden. Några fysiska risker sågs ej med studien eftersom ingen fysisk 

aktivitet skulle utföras eller testas. Att ta hänsyn till var även eventuella psykiska 

risker om det resultat som framkom i studien inte stämde överens med den 

enskildes uppfattning eller kunskap. Detta skulle kunna leda till att den enskilde 

upplever sig bristande i sin kompetens. För att ta hänsyn till de sociala riskerna 

med att delta i forskningen gick inga enskilda svar att härledas till den enskilde 

sjukgymnasten varken i datainsamling, bearbetning eller resultat.  Detta genom att 

det endast finns en länk att trycka på som alla deltagare hade tillgång till.  

Ekonomiska risker med denna studie är ytterst små för den enskilda och 

företaget/vårdcentralen då studien endast tog någon minut att genomföra vilket 

bidrog till minimala kostnader i förlorad arbetstid. Vi såg utifrån ovanstående större 

nytta med studien än risker. 
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Resultat 

Bakgrundsfakta 

Av de 834 som uppfyllde inklusionskriterierna valde 7,2 % att delta i studien, se 

figur 1. 

 

Figur 1. Svarsfrekvens av webbenkät genomförd mellan 121015-121029. 

Studien visade att fler kvinnor än män sökte till primärvården mellan 121015- 

121029, se figur 2.  

 
Figur 2. Fördelning mellan könen som uppsökte deltagande sjukgymnaster under studien.  
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Åldern 45-64 var vanligast hos både kvinnor och män följt av åldersgruppen 25-44, 

se tabell 1.  

Tabell 1. Åldersfördelning mellan könen i form av totalprocent. 

Ålder Kvinna Man  

5-14 0 % 4,2 % 

15-24 8,8 % 4,2 % 

25-44 20,6 % 25 % 

45-64 47,1 % 41,7 % 

65-74 11,8 % 20,8 % 

75-84 8,8 % 4,2 % 

85- 2,9 % 0 % 
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I åldern 25-44 var kvinnorna något fler än männen, se figur 3. Även i åldern 45-64 

var det fler kvinnor än män, se figur 4.  

                  
Figur 3. Fördelning mellan könen i                                  Figur 4. Fördelning mellan könen i 

åldersgruppen 25-44 år.                                                     åldersgruppen 45-64 år. 

 

Problemområde 

Flest patienter uppgav att problematiken satt i övre extremitet följt av nedre 

extremitet, se figur 5.      

 
Figur 5. Var/vad uppger patienten att problemområdet är/sitter.   
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Även sjukgymnasternas bedömning om var problemområdet satt visade att för alla 

åldersgrupper var det mest vanligt med problematik från övre extremitet följt av 

nedre extremitet, se figur 6. 

 
Figur 6. Sjukgymnastens bedömning av problemområdet.   
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Sjukgymnasternas bedömning av kvinnornas problematik visade på att de flesta 

hade problematik från övre extremitet följt av nedre extremitet, övre- och nedre 

extremitet samt problematik utanför rörelse- och stödjeorganen, se tabell 2. 

Sjukgymnastens bedömning av problemområde hade inget samband med kön eller 

ålder (25-44 år och 45-64 år). 

Tabell 2. Fördelning hos kvinnor avseende problematik bedömd av sjukgymnast. 

Hur såg fördelningen ut hos kvinnor 

avseende problematik bedömd av 

sjukgymnast? 

 

Övre extremitet  44,1 % 

Nedre extremitet 35,3 % 

Övre- och nedreextremitet 17,6 % 

Utanför rörelse- och stödjeorganen 2,9 % 
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Sjukgymnasternas bedömning av männens problematik visade på att de flesta hade 

problematik från nedre extremitet följt av övre extremitet, övre- och nedre 

extremitet samt problematik utanför rörelse- och stödjeorganen, se tabell 3.  

Tabell 3. Fördelning hos män avseende problematik bedömd av sjukgymnast. 

Hur såg fördelningen ut hos män 

avseende problematik bedömd av 

sjukgymnast? 

 

Övre extremitet 37,5 % 

Nedre extremitet 41,7 % 

Övre- och nedre extremitet 20,8 % 

Utanför rörelse- och stödjeorganen 0 % 
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 I den största åldersgruppen 45-64 år bedömde sjukgymnasterna att den största 

problematiken förelåg i övre extremitet, se tabell 4.  

Tabell 4. Fördelningen i åldersgruppen 45-64 år avseende problematik bedömd av sjukgymnast. 

Hur såg fördelningen ut i 

åldersgruppen 45-64 år hos kvinnor 

och män avseende problematik 

bedömd av sjukgymnast? 

 

Övre extremitet  51,9 % 

Nedre extremitet 18,5 % 

Övre- och nedreextremitet 25,9 % 

Utanför rörelse- och stödjeorganen 3,7 % 
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Samma problematik visades vara mesta vanligt i åldersgruppen 25-44 år, se tabell 5.  

Tabell 5. Fördelningen i åldersgruppen 25-44 år avseende problematik bedömd av sjukgymnast. 

Hur såg fördelningen ut i 

åldersgruppen 25-44 år hos kvinnor 

och män avseende problematik 

bedömd av sjukgymnast? 

 

Övre extremitet  46,2 % 

Nedre extremitet 38,5 % 

Övre- och nedreextremitet 15,4 % 

Utanför rörelse- och stödjeorganen 0 % 
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Övre extremitet 

Av de 42 % som sjukgymnasterna bedömde ha problematik från övre extremitet var 

nacke, axel och skuldra de mest drabbade områdena, se figur 7. 

 
Figur 7. Lokalisation övre extremitet bedömd av sjukgymnast.   
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De som angett muskelproblematik i övre extremitet hade de flesta symtomet nedsatt 

styrka medan. de med ledproblematik främst hade symtomet hypomobilitet, se 

tabell 6. 

 Tabell 6. Vanligaste symtomen vid muskel och ledproblematik i övre extremitet. 

Övre extremitet Muskel Led 

Smärta 81,8 % 54,5 % 

Hypomobilitet 66,7 % 83,3 % 

Nedsatt styrka 84,6 % 53,8 % 

 

De mest drabbade musklerna i övre extremitet var m. trapezius, nackrosetten och 

m. levator scapulae, se figur 8. 

 
Figur 8. Muskler angivna av sjukgymnast i övre extremitet.   
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Nedre extremitet 

I nedre extremitet är det vanligaste problemområdet knä följt av höft och fot, se 

figur 9.  

 

Figur 9. Lokalisation nedre extremitet bedömd av sjukgymnast.   
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De vanligast drabbade lokalisationerna i nedre extremitet var knä, höft och fot. Alla 

som hade problematik från knä hade symtomet smärta, viket även var det vanligaste 

symtomet för höft och fot problematik. Vanligaste strukturen för knä och höft var 

led medan muskel var mest drabbad i foten, se tabell 7.  

Tabell 7. Vanligaste struktur och symtom i nedre extremitet. 

Nedre extremitet  Knä Höft Fot 

Smärta 100 % 87,5 % 85,7 % 

Nedsatt styrka 66,7 % 50 % 14,3 % 

Led 44,4 % 62,5 % 14,3 % 

Muskel 11,1 % 25 % 42,9 % 

 

T-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan kön och 

problematik i knä, fot samt höft. En signifikant skillnad fanns dock mellan ålder 

(25-44 år och 45-64 år) och knä (p=0,02). P-värde för höft och fot i förhållande till 

ålder visade på att det inte fanns någon signifikant skillnad.  

Personer som sjukgymnasterna bedömde ha ländryggsbesvär angavs i 20 % av fallen 

besvär ifrån L4 eller L5. Om besvären bedömdes komma ifrån L5 angav 80 % även 

besvär ifrån L4, se figur 9.   
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De mest drabbade musklerna i nedre extremitet var mm. hamstrings, m. erector 

spinae, m transversus abdominis och mm. Quadriceps, se figur 10.  

 
Figur 10. Muskler angivna av sjukgymnast i nedre extremitet. 
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Andra sjukdomar eller tillstånd 

Övriga sjukdomar eller tillstånd hos patienterna angivna av deltagande 

sjukgymnaster, se figur 11. 

 
Figur 11. Sjukdomar eller tillstånd angivna av sjukgymnast.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I LSR finns flertalet olika sektioner varav vi endast kontaktade 

primärvårdssektionen. Att ta med är att en del av de som jobbar inom primärvård 

istället är med i tillexempel OMT-sektionen eller inte medlemmar alls. Detta gjorde 

att det troligen missades endel sjukgymnaster som skulle uppfyllt 

inklusionskriterierna för vår studie. Detta resulterar även i att vår studie inte blir en 

total undersökning då vi inte fått kontakt med alla individer som uppfyller 

inklusionskriterierna. Bortfallet i vår studie tror vi kan bero på att medlemmarna i 

primärvårdssektion blir erbjudna att delta i fler studier än sjukgymnaster som inte 

är med i sektionen. Detta kan göra att de har ett ointresse att svara på enkäter och 

kan vara ännu en förklaring till vår låga svarsfrekvens. En annan möjlighet som 

kanske hade ökat antal svarande sjukgymnaster hade varit att personligen ta kontakt 

med verksamhetsansvarig på utvalda vårdcentraler i Sverige. På detta sätt hade vi 

haft en annan möjlighet att påminna och skicka ut enkäten två gånger. Om vi hade 

haft tillgång till jobbmejl eller telefonnummer till de sjukgymnaster som var 

medlemmar i primärvårdsektionen hade påminnelse till deltagande som valt att inte 

svar på enkäten kunnat riktas mer personligt, vilket har visat sig öka 

svarsfrekvensen (Ejlertsson, 1996). Genom ett personligt mejl tror vi att ett 

personligt intresse och engagemang hade väckts hos fler sjukgymnaster och på 

detta sätt höjt svarsfrekvensen.  

Indelningen övre- och nedre extremitet valdes eftersom denna indelning hade 

används av Woolf och Pfleger (2003). I denna indelning hade vi även med columna 

dock används begreppen övre- och nedre extremitet för beskrivning av armar och 

ben.  Kanske hade enkäten blivit mer tydlig om även en columna del hade funnits.  

I Woolf & Pfleger´s (2003) studie framgick att alla någon gång i livet drabbas av 

smärta i ländryggen, dock visade vår enkät på att väldigt få sjukgymnaster angav att 

patienten led av problematik från ländryggen (Ländrygg 10 %, L4 10 %, L5 8 %). I 
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resultatet kan detta läsas som 28 % sammantaget dock är inte det en sanning då 80 

% av de som angett L5 även angett L4. I 20 % av fallen som sjukgymnasten uppgav 

ländryggssmärta hade de även uppgett L4 eller L5 vilket i sin tur som ovan är till 80 

% samma personer. Woolf & Pfleger´s (2003) studie visade även på att 

ländryggssmärta var vanligast i åldrarna 25- 64 år detta hade varit intressant att titta 

närmare på och jämföra i vår studie. Som ovan beskriver är vår indelning inte 

endast i ländrygg utan även nivåspecifikt och flervalsalternativ vilket gör det svårt 

att utläsa ett tillförlitligt resultat. 

Vid val om hur vi på bästa sätt skulle komma i kontakt med så många sjukgymnaster 

som möjligt valdes mellan att ta hjälp av LSR eller att själva gå ut till vårdcentraler 

och privata kliniker med förfrågan. När vi fick god respons från LSR valdes att ta 

hjälp av dem då 900 personer var medlemmar i primärvårdssektionen. En 

kvantitativ studie är bra för att kunna säga något om större grupper (Eliasson, 2010). 

Detta stämde bra överens med studiens syfte. I efterhand har vi dock kommit fram 

till att det finns en fördel med att kombinera kvantitativ med kvalitativ studie 

(Eliasson, 2010). Genom att innan eller efter den kvantitativa studien genomföra en 

kvalitativ studie hade det kunnat ge antingen en indikation på hur förhållandena 

såg ut i primärvården i Sverige eller bekräftelse på om den kvantitativa studien 

stämmer. Således hade en intervju med några sjukgymnaster i Norrbotten kunnat 

vara ett bra komplement till vår studie.  

Ejlertsson (1996) skriver att pilotstudie bör genomföras vid två tillfällen. Den första 

kan göras på vänner och bekanta därefter korrigeras den. Vid nästa tillfälle bör 

enkäten besvaras av helt utomstående personer för ytterligare feedback. Liknande 

enkätstudier gick inte att finna. En enkät med liknande tema hade varit en bra 

guide i utformning av vår egna enkät. I början av utformningen av indelningen på 

enkäten funderade vi på om vi kunde använda oss av ICF:s indelning eller något 

journalsystem, dock används olika journalsystem runt om i Sverige och därför 

gjorde det detta svårt. ICF:s indelning var för bred och detaljrik vilket gjorde det 

svårt att få ner till konkreta frågor och svar. Indelningen av olika diagnoser gjordes 
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istället då av egna erfarenheter men vi har nu i efterhand upptäckt att vi bland 

annat missat AC-leden och SC-leden vilka hade varit relevanta att ha med. Vi 

genomförde endast en pilotstudie med få deltagare och upptäckte efter utförd 

studie att vår enkät hade stora brister. Detta hade kunnat undvikas om ytterligare 

pilotstudie genomförts. Vi kunde varit mer tydliga med vad de olika 

svarsalternativen innebar så att de kunde utesluta varandra vilket annars resulterar i 

tolkningssvårighet vid analys (Ejvegård, 2009). I frågan där sjukgymnasten skulle 

bedöma lokalisation i övre extremitet fanns både nivå specifika alternativ med samt 

generellt nacke. Detta var även fallet i nedre extremitets lokalisation där 

nivåspecifikt i ländryggen samt generellt ländrygg var svarsalternativ. Enkäten hade 

varit tydligare om endast nacke och ländrygg hade funnits som svarsalternativ. 

Detta visar på en bristfällig och otydlighet i enkäten vilket även detta sänker 

validiteten (Eliasson, 2010). I enkäten förelåg flersvarsalternativ vilket begränsade 

författarna i vidare analys och jämförelse. Om vi istället hade instruerat 

sjukgymnasterna att fylla i det primära problemområdet som förelåg hade en 

jämförelse mellan fler variabler varit möjlig. Om svars alternativ varit lika mellan 

sjukgymnastens bedömning (enkätfråga 4) och patientens uppfattning (enkätfråga 3) 

hade vi fått fram förhållandet mellan dessa. Sjukgymnasterna har angett musklerna 

på olika sätt, en del har beskrivit muskelgrupper medan andra enskilda muskler. 

För att lättare kunna utvärdera resultatet borde vi ha angett muskelgrupper som 

svarsalternativ i enkäten. Svaren blev här väldigt spretiga vilket gjorde att resultatet 

inte blev så konkret som önskat. Även här hade kanske ensvarsalternativ varit att 

föredra för att få fram den primära muskeln. 

Deltagande var endast 7,2 % vilket inte når upp till att vara ett tillförlitligt resultat. 

För att uppnå detta bör svarsfrekvensen vara över 70 % (Ejlertsson, 2005).  

Reliabiliteten för denna studie är låg. Om en liknande studie genomförts med en 

högre svarsfrekvens vet vi inte om resultatet hade blivit detsamma (Eliasson, 2010). 

Om en högre svarsfrekvens i denna studie hade inkommit hade således också en 

reliabilitet infunnits. Reliabilitet hör i stor grad ihop med vilken validitet studien 

får. Vid hög reliabilitet ökar således validiteten (Eliasson, 2010). Reliabiliteten för 
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denna studie blev väldigt låg och där med kunde ingen validitet utvärderas. 

Tidpunkten för utskicket kan också ha betydelse för svarsfrekvensen. 

Sommarmånaderna, högtider och skollovsveckor bör undvikas (Ejlertsson, 1996). 

Vår enkät skickades under höstlovsveckor (v.42-44) vilket kan ha bidragit det stora 

bortfallet.  

I resultatet rekommenderas det att ett få antal svar presenteras i antal medan många 

svar kan presenteras i procent (Eliasson, 2010).  I vårt resultat har vi använt oss av 

procent i presentationen av resultat vilket kan ge en missvisande bild då 

procentsatserna blir väldigt höga. Vi valde att ändå presentera i procent då vi 

upplevde att det gav en bättre överskådlighet. Exempelvis har inte 42 % av Sveriges 

befolkning som besökte sjukgymnast i primärvården problem från övre extremitet 

utan 42 % av de som deltog i vår studie. 

Vid fåtal svarsalternativ rekommenderas tårtbitar som presentationsteknik. Denna 

teknik har vi använt vid både fler och färre svarsalternativ vilket kan ifrågasättas. 

Dock finns inget facit för vilken typ av figur som ska användas vid flersvarsalternativ 

(Eliasson, 2010). 

Vid dataanalys i dagsläget framkommer mycket data. Detta kan resultera i att mer 

frisökning i datamaterialet är möjligt vilket gör att genomtänkta hypoteser bortses 

(Ejlertsson, 2012). Frågor med högre svarsfrekvens analyserades noggrannare än de 

med låg för att få fram ett mer tillförlitligt resultat. Dock komponerades dessa 

analyser i vår studie av data efter svarsfrekvens och inte frågeställningar. Detta kan 

medföra att vi istället för att pröva hypoteser istället bildar dem. I vår analys har vi 

prövat en massa olika kombinationer för att hitta vad som har ett samband och vad 

som inte har de. Detta bidrar till att sannolikslagarna satts ur spel (Ejlertsson, 2012). 

Genom SPSS fick vi fram resultatet i tabeller, det är viktigt att dessa tolkas på rätt 

sätt (Eliasson, 2010). Här har författarna tagit hjälp av handledare som har 

erfarenhet av programvaran och av vad tabellerna visar för att få ett tillförlitligt 

resultat. 
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Resultatdiskussion 

Att dra slutsatser av resultatet i denna studie kan ge en missvisande bild då 

svarsfrekvensen var för låg för att ge tillförlitlighet (Ejlertsson, 2005).  Dock 

stämmer delar av resultatet väl överens med tidigare forskning inom området 

gällande problemområden som patienter i primärvården söker sjukgymnast för. 

Miilunpalo, Laitakari & Vuori (1994) beskriver att 80 % lider av muskeloskeletala 

problem, i vår studie bedömde sjukgymnasterna att 98 % led av detta. Dock att ta 

hänsyn till var att sjukgymnasterna i slutet av enkäten även kunde ange andra 

sjukdomar utanför rörelse- och stödjeorganen. Vårt resultat om övriga sjukdomar 

visade att 20 % led av övervikt eller fetma. Detta resultat kan kopplas samman med 

tidigare studie av Miilunpalo, Laitakari & Vuori (1994) som visade på att två 

tredjedelar av sjukgymnastens behandling även innehöll rådgivning.  Av råden som 

sjukgymnasten gav handlade 60 % om levnadsvanor. Vi tycker att det är viktigt att 

sjukgymnaster och främst sjukgymnaststudenter är medvetna om att rådgivning är 

en så stor del av yrket och att det därför är viktigt att mycket kunskap finns här.  

 

Vår studie visade att 44 % av kvinnorna hade problematik från övre extremitet. 

Detta resultat stämmer överens med Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 

som också visar på att kvinnor oftare än män har problematik från övre extremitet 

(Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). Vi tycker att det är viktigt att 

sjukgymnaster känner till att unga kvinnor löper större risk för att utveckla värk i 

nacke, skuldror och rygg vilket kan påverka deras liv på flera sätt. Värken kan 

försämra sömnen vilket gör att skolgången och arbetet kan försvåras pga. trötthet, 

huvudvärk och oro (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). En studie gjord i 

Norge som innefattade 9918 personer i ålder 18-67 år visade på att 34,4 % någon 

gång upplevt nacksmärta. Fler kvinnor än män uppgav att de hade haft smärta i en 

månad eller längre (Bovim, Scharader & Sand 1994). I vår studie fanns en 

signifikant skillnad mellan nackproblematik och kön. Här kan det spekuleras i om 

det är kvinnorna som är mest drabbade då även Hasvold och Johnsen (1993) 
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beskriver att fler kvinnor än män har smärta ifrån nacke- och skulderområdet (24,9 

% resp. 15,4 %) (Hasvold & Johnsen, 1993).  

Socialstyrelsens rapport från 2012 ”Folkhälsan i Sverige” rapporterar att kvinnor 

skattar sin hälsa sämre än män, särskilt kvinnor som saknar eftergymnasial 

utbildning (Folkhälsan i Sverige, 2012).  Här hade det varit intressant att i vår studie 

även jämföra utbildningsnivå och inte enbart kön då personer med högre 

utbildningsnivå skattar sin hälsa högre och lever längre i Sverige. Kvinnor lever 

som sagt längre än män men en ännu större skillnad avseende livslängd finns om 

man jämför utbildningsnivå. Personer med kortast utbildning har minst chans att få 

uppleva sin 65-årsdag (Folkhälsan i Sverige, 2012).  Trotts detta fortsätter kvinnor 

och mäns medelålder att öka. År 2010 låg kvinnornas medelålder på 83,5 år och 

männens på 79,5 år (Folkhälsan i Sverige, 2012). I vår studie hade ingen av 

sjukgymnasterna träffat någon man över 85 år. Detta kan ha ett samband med att 

färre män än kvinnor kommer upp i åldern 85 år.  

Redan 1989 visade en svensk studie på att det var vanligast med smärta ifrån övre 

extremitet i åldersgruppen 45-64 år (Brattberg, Thorslund & Wikman, 1989). Detta 

stämmer överens med vår studie då sjukgymnasten angav att 51,9 % i åldersgruppen 

45-64 år hade problematik från övre extremitet. 

I denna studiens bakgrund har studier från Finland, Norge, Sverige, Nya Zeeland 

och USA granskats för att sedan jämföras med vårt resultat. För att en sådan 

jämförelse ska vara möjlig och realistiskt förutsätter det att begreppet primärvård 

innebär ungefär samma sak i de olika länderna. I Finland ser primärvården likadan 

ut som i Sverige då den följer ”samhällsmodellen baserat på vårdcentraler”. I USA 

ser systemet för primärvård annorlunda ut jämfört med Sverige främst på grund av 

att läkarna får lön baserat på antal besök (Olofsson, Nilsson & Wahllöf, 2010). 

Författarna har inte kunnat finna om samma sak gäller för sjukgymnasterna i USA. 

Den amerikanska studien togs med då den beskriver vilka de fyra största 

muskeloskeletala tillstånden är som varje år drabbar hundratals miljoner människor 
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världen över. Författarna i den studien har alltså undersökt hur det ser ut i världen 

och därför tycker vi att det var relevant att ta med den studien i vår bakgrund.  

Sjukgymnaster har alltid arbetat med sjukdomar och skador som redan inträffat. 

Stor potential finns i området att arbeta mer förebyggande (Stewart & Haswell 

2007).  Vi tror att det finns en stor arbetsmarknad för sjukgymnaster att arbeta mer 

promotivt. Dock bygger det på att samhällets syn på vad en sjukgymnast kan 

förändras. Om sjukgymnaster kan visa vad vi kan göra i förebyggande syfte kan en 

ny arbetsmarknad uppdagas. Om vi skulle veta exakt vilka de största 

patientgrupperna är som sjukgymnaster träffar varje dag skulle preventiva insatser 

kunna genomföras mot dessa patientgrupper. Vi skulle vilja att det blev lika 

självklart att gå till sjukgymnasten för kroppsscreening som det är att varje år gå till 

tandläkaren och på så sätt förebygga rehabilitering, sjukskrivning och lidande för 

individen. Vi tycker att den här studien kan ge en bättre inblick i vilka 

patientgrupper sjukgymnasten egentligen möter varje dag och att detta inte endast 

är personer med problematik i rörelse- och stödjeorganen. 
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Konklusion 

Studien visade på att fler kvinnor än män söker sjukgymnast i svensk primärvård. 

Problemområde utanför rörelse- och stödjeorganen förekom sällan. Vanligaste 

lokalisationen i övre extremitet var nacke och i nedre extremitet knä. Vanligaste 

symtomet i både övre och nedre extremitet var smärta. Kvinnor hade mer 

problematik från övre extremitet och de mest frekvent angivna musklerna m. 

trapezius, m. levator scapulae och nackrosetten i övre extremitet visade även dem 

på att nacken var ett stort problemområde här. Skillnaderna mellan de olika 

lokalisationerna i övre och nedre extremitet var dock små vilket gör att slutsatsen av 

dess rangordning är osäker. I studien framgick även att personer med sjukdomar 

utanför rörelse- och stödjeorganen söker sjukgymnast i svensk primärvård. Detta 

tyder på att sjukgymnastens roll inom primärvården inte endast innefattar 

muskeloskeletal problematik utan även andra sjukdomar. Dessa grupper tror vi att 

sjukgymnaster måste bli bättre att ta sig an och se samt göra sina tjänster och 

kunskaper inom områdena kända för samhället. Fler och större studier inom 

området sjukgymnastik i primärvården behövs följaktligen.  Författarna drar 

slutsatsen att denna studie i alla fall visar på vilken bred kompetens sjukgymnaster 

inom svensk primärvård måste besitta för att kunna möta alla patientgrupper 

dagligen. 
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Bilaga 1 – Text till LSR 

Studie om patienters problemområden inom primärvården 

Studiens syfte är att undersöka vilka problemområden som förekommer mest 

frekvent i primärvården, främst inom rörelse- och stödjeorganen. Detta görs genom 

en enkät där du med hjälp av frågor och kryss alternativ beskriver ditt senaste 

nybesök, enkäten tar max 10 minuter att fylla i. Vi hoppas att studien ska bli en 

guide för främst studenter och nyexaminerade sjukgymnaster i primärvårdens 

komplexa värld. Studien utförs av två sjukgymnaststudenter vid Luleå Tekniska 

Universitet inom ramen för C- uppsats. 

Jobbar du just nu inom primärvården/privata sektorn och vill läsa mer om studien 

klicka dig vidare här → 

http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=sverige 
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Bilaga 2 – Webbenkät 
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