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Abstrakt 

Graviditetsrelaterad bäckensmärta (PPGP) drabbar cirka 20 % av alla gravida kvinnor. 

Sjukgymnaster anses ha kompetens att undersöka och behandla patienter med PPGP men det 

är oklart om patienterna önskar träffa sjukgymnast och vad de vill ha ut av besöket. Syftet  

med studien var att undersöka hur efterfrågan på sjukgymnastisk behandling ser ut när det 

gäller patienter med graviditetsrelaterad bäckensmärta. Metod: En egenkonstruerad enkät 

delades ut till gravida kvinnor med bäckensmärta inskrivna vid mödravårdscentraler i en stad 

i norra Sverige. Enkäten bestod av 13 slutna och en öppen fråga och undersökte bland annat 

respondenternas besvär på funktions- och aktivitetsnivå samt deras behandlingsönskemål.  

Resultat: 21 % av respondenterna hade träffat sjukgymnast för sina besvär men nära hälften 

önskade göra det. Respondenterna var relativt välinformerade om att de kunde söka 

sjukgymnast för bäckensmärta och att det råder remissfrihet till sjukgymnast. De respondenter 

som önskade träffa sjukgymnast var i ett tidigare stadium av graviditeten än de som inte 

gjorde det (p=0,01). Varken respondenternas ålder, smärtnivå, debutvecka för symtom eller 

svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter påverkade deras vilja att träffa sjukgymnast. 

Respondenterna önskade främst att sjukgymnasten lindrade deras smärta, därefter att 

sjukgymnasten lärde dem att själva påverka smärtan. Det fanns en större efterfrågan på nästan 

samtliga sjukgymnastiska behandlingsmetoder än vad som erbjöds i nuläget. Konklusion: 

Studiens resultat tydde på att det fanns en efterfrågan på sjukgymnastiska behandlingsmetoder 

i behandlingen av patienter med graviditetsrelaterad bäckensmärta.   

 

Nyckelord: Efterfrågan, graviditetsrelaterad bäckensmärta, sjukgymnastisk behandling 
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Bakgrund 

Graviditetsrelaterad bäckensmärta (Pregnancy related pelvic girdle pain, PPGP) definieras 

som smärta från bakre delen av crista iliaca ned mot glutealvecken, i närhet till 

sacroiliacalederna, och/eller kring bäckensymfysen i samband med graviditet. Även om 

smärta är det dominerande symtomet berättar patienter också ofta om instabilitetskänslor, 

klickande ljud och en känsla av upphakning i benet (Mogren, Winkvist & Dahlgren 2010; 

Wu, Meijer, Uegaki, Mens, van Dieën, Wuisman, & Östgaard 2004). Symtomen kan uppstå 

så tidigt som i första trimestern och ända fram till sex månader postpartum (Kanakaris, 

Roberts & Giannoudis 2011). Inom tre månader har besvären i 93 % av fallen avtagit spontant 

medan resterande 7 % riskerar att utveckla långvariga besvär (Wu et al. 2004). Etiologin 

bakom PPGP är inte klarlagd. Under graviditet orsakar hormonet relaxin en ökad generell 

ledlaxitet i kroppen och tidiga studier har påvisat ett samband mellan relaxin- och smärtnivåer 

men senare studier har inte bekräftat detta (Aldabe, Cury Ribeiro, Milosavljevic & Dawn 

Bussey 2012). Inte heller graden av separation i bäckenfogarna har någon koppling till om en 

kvinna upplever smärta eller inte (Keriakos, Bhatta, Morris, Mason & Buckley 2011; 

Kanakaris, Roberts & Giannoudis 2011). Smärtan kan till sin karaktär vara huggande, 

molande eller brännande och utstråla längs baksidan av låret och mot höftleden (Kanakaris, 

Roberts & Giannoudis 2011; Vleeming, Albert, Östgaard, Sturesson & Stuge 2008). Smärtan 

är också aktivitetsbunden och upplevs ofta som värst på kvällen som en konsekvens av dagens 

aktiviteter. Aktiviteter som utlöser smärta är vanligen gång, trappgång och vändningar i 

sängen (Keriakos et al. 2011; Stuge, Garratt, Krogstad Jenssen & Grotle 2011). 

Smärtintensiteten skattas ofta kring 50 - 60 millimeter på VAS men smärtan varierar starkt 

mellan olika individer, tid på dygnet och perioder i graviditeten. Smärttoppen ligger ofta 

mellan den 24:e och 36:e graviditetsveckan (Kanakaris, Roberts & Giannoudis 2011; Wu et 

al. 2004).  

Stark evidens finns för att tidigare ryggsmärta, PPGP vid tidigare graviditet och hårt arbete 

ökar risken för att utveckla PPGP (Wu et al. 2004). Risken att smärtan kvarstår postpartum 

har kopplats till hög smärtintensitet och smärtlokalisation i både symfys och sacroiliacaleder 

såväl som till katastroftankar och till en låg tilltro till förbättring (Kanakaris, Roberts & 

Giannoudis 2011; Olsson, Grooten, Nilsson-Wikmar, Harms-Ringdahl & Lundberg 2012; 

Vøllestad & Stuge 2009). 
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Ett antal kliniska test finns att tillgå för att diagnosticera PPGP och de bör helst användas 

tillsammans eftersom sensitiviteten är låg (Vleeming et al. 2008). Ett frågeformulär, "the 

Pelvic Girdle Questionnaire", som är specifikt inriktat på PPGP finns i nuläget på norska och 

engelska (Stuge et al. 2011).  

PPGP har beskrivits som en ny företeelse med en kraftig ökning i prevalens under de senaste 

10-15 åren (Bastiaanssen, de Bie, Bastiaenen, Essed & van den Brandt 2005). Både lekmän 

och medicinskt kunniga har ifrågasatt att fenomenet ens existerar och har istället pratat i 

termer av “hysteri” och “diagnos på modet” (Mogren, Winkvist & Dahlgren 2010; Renckens 

2000). Emellertid skrev Hippokrates redan på 400-talet f Kr om dysfunktion i 

bäckensymfysen i samband med graviditet. Därefter följde en rad teorier om mekanismen 

bakom den ökade bäckenrörligheten hos gravida kvinnor och på 1800-talet 

uppmärksammades smärta associerad till denna (Bastiaanssen et al. 2005). Det finns dock 

stora geografiska skillnader när det gäller den rapporterade förekomsten av PPGP, med en 

högre prevalens i Skandinavien och Nederländerna, där fenomenet även är mer 

uppmärksammat inom vården och hos allmänheten (Kanakaris, Roberts & Giannoudis 2011). 

Prevalensen varierar också mellan olika studier. Siffror på mellan 4 och 76,4 % av den 

gravida populationen nämns i litteraturen och skillnader i studiedesign, diagnostiska metoder 

och definition beräknas förklara denna diskrepans (Vleeming et al. 2008). Det finns emellertid 

stark evidens för att punktprevalensen, det vill säga prevalensen vid en bestämd tidpunkt, 

ligger på mellan 16 och 25 % av den gravida populationen, då flera studier av god kvalitet har 

redovisat siffror i det spannet (Kanakaris, Roberts & Giannoudis 2011; Vleeming et al. 2008).  

Hos 25 % av patienterna med PPGP är smärtan allvarlig och 8 % upplever en ordentlig 

funktionsnedsättning (Wu et al. 2004). Detta får konsekvenser inte bara för den enskilda 

individen utan också på samhällsnivå. I Sverige sjukskrevs 25 974 gravida kvinnor med barn 

födda 2010 och närmare 40 % av dessa var frånvarande från arbetet på grund av PPGP. Under 

samma period var den genomsnittliga sjukfrånvaron för gravida kvinnor i Sverige 62 dagar 

(Fredriksen, Moland & Sundby 2008; Inspektionen för socialförsäkringen 2011).  

Nästan alla gravida kvinnor i Sverige är inskrivna vid mödravårdscentraler och träffar där i 

första hand barnmorskor. I en kvalitativ studie berättade barnmorskor att de först och främst 

gav råd och information som behandling för PPGP. Akupunktur sågs som en god 
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smärtlindrande metod. Fysisk träning uppmuntrades men ansågs inte kunna bota symtomen 

(Mogren, Winkvist & Dahlgren 2010). En australisk studie visade att enbart 25 % av de 

gravida kvinnor som berättat för sin vårdgivare om sina rygg- och bäckensmärtor hade fått 

någon som helst behandling för sina besvär (Pierce, Homer, Dahlen & King 2012). Det finns 

evidens för att individanpassad sjukgymnastik och akupunktur har en positiv effekt på smärta 

vid PPGP (Vleeming et al. 2008). Övriga behandlingsmetoder som används i praktiken men 

där det saknas studier, eller där evidensgraden är lägre, inkluderar bäckenbälte, TENS, värme, 

kyla och information (Gutke, Betten, Degerskär, Fagevik Olsén & Pousette 2011).  

Gravida patienter önskar att deras barnmorska ska vara stöttande, vänlig, uppmärksam, 

respektfull och icke dömande (Mogren, Winkvist & Dahlgren 2010). När det gäller relationen 

sjukgymnast - patient har en god allians dem emellan en positiv effekt på bland annat 

patientens smärta, funktion och belåtenhet med behandlingen. Vilka faktorer som ligger 

bakom den goda alliansen är dock inte etablerat och det är oklart om den gravida patienten har 

samma sorts förväntningar på sin sjukgymnast som på sin barnmorska (Hall, Ferreira, Maher, 

Latimer & Ferreira 2010).  

Sjukgymnaster har kompetens att undersöka och behandla patienter med muskuloskeletala 

besvär och en stor del av de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för patienter med 

PPGP är vanliga sjukgymnastiska behandlingsåtgärder. Sjukgymnasten skulle därför kunna 

spela en viktig roll i mötet med den här patientgruppen. Faktum är att Socialstyrelsen menar 

att kvinnor med PPGP i första hand bör bedömas och behandlas av sjukgymnast men det är 

oklart i vilken utsträckning detta faktiskt sker (Socialstyrelsen 2007). Det vore därför av värde 

att undersöka huruvida patienter med PPGP själva efterfrågar kontakt med sjukgymnast och 

hur sjukgymnasten kan verka i behandlingen av patienterna.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/backensmartorinklusivesymfyseo
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur efterfrågan på sjukgymnastisk behandling ser ut när 

det gäller patienter med graviditetsrelaterad bäckensmärta. 

Frågeställningar 

- Hur stort intresse finns det hos patienterna att träffa sjukgymnast för sina 

bäckensmärtor? 

- Finns det skillnader på kroppsfunktions- eller aktivitetsnivå mellan de patienter som 

önskar träffa sjukgymnast och de som inte gör det? 

- Vad vill patienterna ha ut av att träffa sjukgymnast? 

Material och metod 

Enkät 

En enkät bestående av 13 slutna och en öppen fråga utformades av författaren (se bilaga 1). 

Enkätens första del berörde bakgrundsfrågorna ålder, graviditetsvecka och debutvecka för 

symtom. Den andra delen handlade om respondenternas smärtnivå vid undersökningstillfället 

samt deras upplevda svårigheter med att utföra vardagliga aktiviteter. Smärtan skattades enligt 

en skala inspirerad av VAS men graderad mellan 0 och 10. Siffran 0 motsvarade “ingen 

smärta alls” medan 10 motsvarade “värsta tänkbara smärta”. För att bedöma respondenternas 

svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter valdes fem aktiviteter ut från “The Pelvic Girdle 

Questionnaire” under premisserna att de skulle vara vanligt förekommande och måttligt svåra 

att utföra enligt frågeformulärets konstruktörer. I original innehåller frågeformuläret 20 frågor 

på aktivitetsnivå och fem frågor på kroppsfunktionsnivå. Det har acceptabelt hög validitet och 

reliabilitet för kvinnor med PPGP både under och efter graviditet. Svaren i den här 

enkätstudien bedömdes enligt frågeformulärets poängsättning (Stuge et al. 2011). Enkätens 

tredje del berörde respondenternas nuvarande behandling, deras tillfredsställelse med den 

samt vilken behandling de skulle vilja ha för sina bäckenbesvär. Tillfredsställelsen skattades 

enligt en 0 till 10-skala, där 0 motsvarade “inte alls nöjd” och 10 motsvarade “helt och hållet 

nöjd”. I enkätens fjärde del fick respondenterna svara på frågor om sjukgymnastkontakt, om 

de hade uppsökt sjukgymnast för sina besvär och om de skulle vilja göra det. Den femte delen 
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behandlade det övergripande förhållningssätt som respondenterna helst ville se hos sin 

sjukgymnast. På den sista frågan skulle respondenterna med egna ord beskriva sina önskemål 

i kontakten med sjukgymnast. Graviditetsrelaterad bäckensmärta (PPGP) benämndes i 

enkäten som foglossning eller foglossningssmärta, då de senare begreppen antogs vara mer 

förankrade hos allmänheten.  

Respondenter 

Urvalet bestod av gravida kvinnor inskrivna vid någon av de sju mödravårdscentraler i en stad 

i norra Sverige som medverkade i studien. Kvinnorna kunde vara i vilken graviditetsvecka 

som helst och skulle själva bedöma att de hade PPGP. Både förstföderskor och omföderskor 

inkluderades i studien. Patienter med tidigare trauma eller operation av bäckenet, liksom 

kvinnor med reumatiska sjukdomar eller höftledsartros exkluderades ur urvalet, då deras 

bäckensmärta bedömdes kunna påverkas av den underliggande sjukdomen eller skadan. 

Enkäten besvarades av 29 personer. 

Procedur  

Barnmorskor vid samtliga åtta mödravårdscentraler i en stad i norra Sverige tillfrågades om 

medverkan i studien. Sju av mödravårdscentralerna tackade ja till att medverka. 

Barnmorskorna ombads dela ut enkäter till de patienter som uppsökte mottagningen för 

rutinkontroll under graviditeten, som matchade inklusionskriterierna och som tackade ja till 

att ta emot enkäten. De patienter som ville fylla i enkäten gjorde sedan detta i anslutning till, 

men inte under, besöket hos barnmorskan. Patienterna lade därefter enkäten i en försluten låda 

placerad på mödravårdscentralen och märkt för ändamålet. Efter tre veckor hämtade studiens 

författare upp samtliga lådor för att analysera resultatet. Enkäterna försågs då med varsitt 

löpnummer för att underlätta dataanalysen.  

Samtliga barnmorskor erhöll skriftlig information (se bilaga 2) och muntlig information, 

antingen via telefon eller på plats, eller både och. Respondenterna erhöll muntlig information 

från respektive barnmorska samt skriftlig information från studiens författare (se bilaga 3).  

Dataanalys 

All data analyserades i Microsoft Excel 2004 för Mac. Som centralmått användes medianen, 

eftersom den inte påverkas av snedfördelning och extremvärden på samma sätt som 
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medelvärdet gör (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). För att åskådliggöra resultatet på 

ett lättillgängligt sätt användes tabeller och olika typer av diagram. Eventuella skillnader i 

ålder, smärtnivå, graviditetsvecka, debutvecka för symtom och svårigheter att utföra 

vardagliga aktiviteter mellan de respondenter som önskade träffa sjukgymnast och de som 

inte gjorde det beräknades med hjälp av Students t-test för data med ensidig fördelning och 

två samspel med olika varians. Signifikansnivån bestämdes till 0,05. 

Svaren på enkätens öppna fråga delades in i kategorier och kvantifierades därefter. Dessutom 

redovisades exempel på citat tillhörande varje kategori.  

Etiska överväganden 

Respondenterna upplystes muntligen, genom sina barnmorskor, och via informationsbrevet 

(se bilaga 3) om att deltagandet i enkätstudien var helt frivilligt och att deras anonymitet 

garanterades genom hela processen. Studiens författare hade ingen direktkontakt med 

eventuella respondenter eftersom enkäterna delades ut av behandlande barnmorskor. 

Respondenterna besvarade enkäten utanför själva besöket hos barnmorskan och lade sedan 

enkäten i den förslutna lådan. Barnmorskan kunde därför inte veta om en patient som valt att 

ta emot enkäten faktiskt också besvarade den. Risken finns dock att respondenter kände sig 

pressade att ta emot och besvara enkäten eftersom den delades ut av deras barnmorska som, i 

egenskap av behandlande vårdgivare, skulle kunna ha ett visst maktutövande över patienten. 

Den här risken bedömdes emellertid som liten eftersom respondenterna genom flera åtgärder 

informerades om att deltagandet var frivilligt.  

Samtliga lådor hade en skåra att stoppa in besvarade enkäter i men dessa kunde sedan inte 

plockas ut av obehöriga personer utan att bryta lådans försegling. Varken enkäter eller lådor 

märktes på något sätt som kunde avslöja patientens eller mödravårdscentralens identitet.  

Frågorna utformades för att inte väcka anstöt hos respondenterna och granskades av 

handledare, examinator och av etikgruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå 

Tekniska Universitet, innan enkäten delades ut. Studien som helhet godkändes också av 

ovanstående etikgrupp innan utförandet. 
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Resultat 

Respondenternas ålder, graviditetsvecka och debutvecka för symtom 

Respondenternas ålder var mellan 26 och 35 år i 18 (64 %) av fallen. Medianen låg på 30,5 år. 

Graviditetsveckan varierade mellan vecka 22 och 39. Fördelningen mellan 

graviditetsveckorna var jämn med en median på 30 veckor. Bäckenbesvären hade debuterat 

mellan graviditetsvecka 16 och 25 för 18 (72 %) av respondenterna. Medianen låg på 22:a 

graviditetsveckan. (Se tabell 1.) 

Tabell 1. Respondenternas ålder, graviditetsvecka och debutvecka för symtom 

 

  

Ålder n=28 % Graviditetsvecka n=29 % Debutvecka n=25 % 

20-25 5 18 20-25 8 28 10-15 2 8 

26-30 9 32 26-30 7 24 16-20 8 32 

31-35 9 32 31-35 8 28 21-25 10 40 

35-40 3 11 36-40 6 21 26-30 2 8 

41-45 2 7    31-35 3 12 

Median 30,5   30   22  
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Smärtskattning 

Respondenterna skattade sin smärta vid tillfället för enkätundersökningen enligt en 0 till 10-

skala. 0 motsvarade ingen smärta alls, medan 10 motsvarade värsta tänkbara smärta. Samtliga 

respondenter skattade sin smärta under 8 men fördelningen mellan smärtnivåerna var jämn. 

Smärtan låg vid undersökningstillfället på 6 för 8 (30 %) av de tillfrågade. Medianen för 

gruppen var 5. (Se tabell 2.) 

Tabell 2. Respondenternas smärtnivå, skattad enligt en 0 till 10-skala 

Smärtnivå (0-10) n=27 % 

0 4 15 

1 1 4 

2 3 11 

3 3 11 

4 2 7 

5 2 7 

6 8 30 

7 2 7 

8 2 7 

9 0  

10 0  

Median 5  

 

  



9 

 

Svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter 

Svårigheter totalt sett  

Respondenterna bedömde sina svårigheter inom följande områden: att gå i mer än 10 minuter, 

att lyfta och bära tungt, att gå i trappa, att klä på och av sig samt att vända sig i sängen. 

Aktiviteterna skattades enligt en fyrgradig skala där ”inte alls svårt”, ”lite svårt”, ”ganska 

svårt” och ”mycket svårt” motsvarade 0 till 3 poäng. En totalsumma på 15 poäng betydde 

alltså störst svårigheter. 

Medianen för gruppen, när samtliga aktiviteter slogs samman och poängsattes, blev 8 poäng 

av 15 möjliga. (Se tabell 3.) 

Tabell 3. Svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter, 0 till 15 poäng 

Poäng n=27 % 

2 2 7 

3 2 7 

4 2 7 

5 1 4 

6 1 4 

7 4 15 

8 2 7 

9 4 15 

10 3 11 

11 3 11 

12 0  

13 1 4 

14 1 4 

15 1 4 

Median 8  
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Svårigheter uppdelat på aktiviteter  

I figur 1 framgår hur svåra respondenterna tyckte att de olika aktiviteterna var att utföra. Att 

vända sig i sängen och att lyfta och bära tungt ansågs generellt som svårare än att gå i mer än 

10 minuter. Aktiviteten att gå i trappa fördelades lite mer jämnt över svårighetsklasserna men 

drog åt det lättare hållet. På- och avklädning hade en tydlig topp, där 57 % ansåg att det var 

”ganska svårt” att utföra aktiviteten.  

Figur 1. Respondenternas svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter
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Figur 2 visar den behandling respondenterna fick eller hade fått i nuläget. Det var möjligt att 

ange flera svarsalternativ på den här frågan. Information och råd var den vanligaste 

behandlingsformen och kryssades i av 18 (62 %) av kvinnorna. Av dessa hade 12 (67 %) 

också fått någon eller några andra behandlingar. Den näst vanligaste behandlingsformen var 

bäckenbälte, som uppgavs av 10 (34 %) av respondenterna. 

Figur 2. Respondenternas nuvarande behandling 
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Tillfredsställelse med nuvarande behandling 

Respondenterna skattade hur nöjda de var med sin nuvarande behandling efter en 0 till 10-

skala. 0 motsvarade ”inte alls nöjd” och 10 motsvarade ”helt och hållet nöjd”. När gruppen 

som helhet fick bedöma hur nöjda de var med sin behandling, oavsett vilken behandling de 

hade fått, låg medianen på 6,5. (Se tabell 4.) 

Tabell 4. Tillfredsställelse med nuvarande behandling enligt en 0 till 10-skala 

Tillfredsställelse (0-

10) 

n=14 % 

0 0  

1 1 7 

2 0  

3 1 7 

4 2 14 

5 2 14 

6 1 7 

7 3 21 

8 0  

9 1 7 

10 3 21 

Median 6,5  
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Efterfrågad behandling  

Även här var det möjligt att ange flera svarsalternativ. Information och råd efterfrågades av 

flest respondenter – 12 personer (41 %). De flesta av dem (10 personer) ville även få annan 

behandling. Träningsprogram var näst mest efterfrågat. Av alla respondenter önskade 10 (34 

%) få ett träningsprogram. De allra flesta, 25 stycken (86 %), ville ha någon slags behandling 

för sina bäckenbesvär. Av de 9 personer som tidigare inte hade fått någon behandling önskade 

6 stycken (67 %) få behandling. 

Figur 3. Respondenternas efterfrågade behandling

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14

Annan (vet ej)

Ingen

Smärtstillande läkemedel

Akupunktur

Bäckenbälte

TENS

Träningsprogram

Enbart information/råd

Information/råd

Antal respondenter 

B
e

h
an

d
lin

g 

Efterfrågad behandling 
n = 29 



14 

 

Kontakt med sjukgymnast 

Majoriteten, 23 personer eller 79 %, av de tillfrågade hade inte träffat sjukgymnast för sina 

bäckenbesvär. Av dessa önskade 10 (43 %) träffa sjukgymnast. En person ville träffa 

sjukgymnast om besvären tilltog och ytterligare en ansåg att hon hade för kort tid kvar av 

graviditeten för att det skulle vara aktuellt. 

Respondenterna angav i 19 (66 %) av fallen att de hade blivit tipsade av sina barnmorskor att 

söka sjukgymnast för bäckensmärtorna. De flesta, 22 personer (76 %), visste även om att man 

inte behöver remiss för att komma till sjukgymnast. 
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Skillnader mellan respondenter som önskade respektive inte önskade 

träffa sjukgymnast 

Respondenter gravida i vecka 33 och framåt visade sig ha en lägre benägenhet att vilja träffa 

sjukgymnast för sina bäckenbesvär än de som var i en tidigare fas av graviditeten. Det fanns 

en signifikant skillnad i graviditetsvecka mellan de respondenter som önskade träffa 

sjukgymnast och de som inte gjorde det (p=0,01, se tabell 5). Den här skillnaden påvisades 

inte när samma analys gjordes till och med graviditetsvecka 32 (p=0,34, se tabell 6). 

Tabell 5. Antal respondenter i graviditetsvecka 22 

till 39 som vill respektive inte vill träffa 

sjukgymnast 

Graviditets- 

vecka 

Vill träffa 

sjukgymnast 

Vill inte träffa 

sjukgymnast 

22 1  

23  1 

24 1  

25 3 2 

26  2 

27   

28   

29 2 1 

30  1 

31 1  

32 1  

33  1 

34  1 

35 1 2 

36  1 

37  1 

38  2 

39  2 

Medelvärde 27,7 32,2 

 

Tabell 6. Antal respondenter i graviditetsvecka 22 

till 32 som vill respektive inte vill träffa 

sjukgymnast   

Graviditets- 

vecka 

Vill träffa 

sjukgymnast 

Vill inte 

träffa 

sjukgymnast 

22 1  

23  1 

24 1  

25 3 2 

26  2 

27   

28   

29 2 1 

30  1 

31 1  

32 1  

Medelvärde 26,9 26,3 
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Det fanns ingen signifikant skillnad varken när det gällde respondenternas ålder (p=0,12), 

smärtnivå (p=0,37), svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter (p=0,47) eller debutvecka för 

symtom (p=0,46) mellan de respondenter som önskade träffa sjukgymnast och de som inte 

gjorde det.  

 

Önskemål i mötet med sjukgymnast 

Figur 4 visar de övergripande önskemål som respondenterna skulle ha om de träffade 

sjukgymnast för sina bäckenbesvär. Att sjukgymnasten lindrade patientens smärta ansågs vara 

det viktigaste i mötet med sjukgymnasten och skattades som allra viktigast av 11 (55 %) och 

näst mest viktigt av 9 (45 %) av respondenterna. Ingen respondent ansåg att det området var 

minst viktigt. Att få känslomässigt stöd av sin sjukgymnast angavs som minst viktigt av de 

tillfrågade. Detta klassades som minst viktigt av 18 (78 %) av dem som svarat på frågan. 

Respondenterna fördelade sina svar relativt jämnt över påståendet att sjukgymnasten helst 

skulle lära dem att själva påverka sin smärta. 

Figur 4. Respondenternas övergripande önskemål i mötet med sjukgymnast
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Respondenternas egna kommentarer kring sina önskemål vid kontakt med 

sjukgymnast 

När respondenterna fritt fick uttrycka sina önskemål kring besöket hos sjukgymnasten kunde 

följande kategorier urskiljas: träning, smärtlindring, råd och regim samt fler kontaktvägar.  

Träning 

Sju kvinnor önskade få hjälp med träning. Vissa ville få tips om hur de kunde fortsätta träna 

trots sina bäckenbesvär, andra önskade få konkreta träningsprogram just för sin bäckensmärta.  

- ”Tips anpassade för mig (vad jag gillar att träna t ex).” 

- ”Träningsprogram för att stärka bäckenet.”  

Smärtlindring 

Önskemål inom kategorin ”smärtlindring” uttrycktes också av sju respondenter. Några skrev 

att de själva ville lära sig hur de kunde påverka sin smärta. 

- ”Jag vill ha tips och stöttning om smärtlindring jag själv kan utföra. Så att jag mellan 

besök kan hantera detta.” 

- ”Bara slippa smärtan och kunna leva normalt under graviditeten.” 

Råd och regim 

Fem kvinnor ville ha råd och regim om hur de skulle leva för att underlätta besvären i 

vardagen. Det var viktigt att råden var konkreta och tillämpningsbara. Livsstilen ansågs både 

kunna förbättra och förvärra besvären. 

- ”Handfasta råd för att underlätta vardagen.” 

- ”Konkret rådgivning … inte bara ’sitt inte med benen i kors.’ ” 

- ”Information om hur jag kunde lindra mina foglossningar.” 

- ”Tips och råd, information om hur man lever för att inte förvärra symtomen.”  

Fler kontaktvägar 

Fler kontaktvägar mellan besöken efterlystes av en person.  

- ”Fler kontaktvägar än fysiska besök – t ex telefondiskussioner mellan besöken för att 

prata om mindre saker som kanske dykt upp. ” 
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Metoddiskussion 

Enkäten som mätinstrument 

Enkäten är ett bra instrument att använda sig av när man vill få reda på människors attityder 

och åsikter kring ett visst ämne. Den är dessutom mindre tidskrävande än intervjun när man 

vill nå ett större antal människor (Ejvegård 2003). Baserat på dessa premisser bedömdes en 

enkätundersökning vara den lämpligaste metoden för att undersöka hur efterfrågan på 

sjukgymnastkontakt såg ut för patienter med graviditetsrelaterad bäckensmärta. 

Det externa bortfallet 

Då de barnmorskor som medverkade i studien inte hade någon exakt siffra på det totala 

antalet möjliga respondenter gick det inte att beräkna det externa bortfallet. Resultatens 

generaliserbarhet går därför att ifrågasätta men torde ändå ge en uppfattning om 

patientgruppens önskemål.  

Det interna bortfallet 

Det interna bortfallet var relativt stort på vissa frågor, vilket gör att validiteten när det gäller 

just de frågorna kan ifrågasättas. Enkäten granskades av handledare, examinator och ett par 

personer i författarens direkta närhet innan den bedömdes som färdig att dela ut. Det hade 

dock varit önskvärt att även en pilotstudie hade kunnat genomföras, eftersom det hade kunnat 

visa hur respondenterna tolkade frågorna och därmed stärkt validiteten i den färdiga enkäten 

(Ejlertsson 2005). Ett antal åtgärder utfördes emellertid för att i efterhand minimera det 

interna bortfallet och faktiskt ta tillvara på så många svar som möjligt.  

Urvalet 

Urvalet av respondenter kan ses som problematiskt. De allra flesta gravida kvinnor i Sverige 

är inskrivna vid mödravårdscentraler, så att kontakta dem via den kanalen torde vara ett bra 

sätt att få ett representativt urval av populationen. Eftersom enkäten låg ute under bara tre 

veckor hade dock enbart de patienter som uppsökte mödravårdscentralerna under den tiden 

möjlighet att besvara den. Risken är att kvinnor under den senare delen av graviditeten 

därmed överrepresenterades i materialet, eftersom de har tätare kontroller än de som befinner 
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sig i ett tidigt skede av graviditeten. Enkäten riktade sig dessutom enbart till patienter i en stad 

i norra Sverige och kan därför inte ses som representativ för hela patientgruppen i landet. 

Urvalets storlek bedömdes dock vara tillräckligt för att ge en uppfattning om svaren på 

studiens frågeställningar.  

Diagnostisering av patienter 

Författaren valde att låta respondenterna själva bedöma om de hade PPGP eller inte. 

Barnmorskorna uppmanades att ställa de frågor de normalt sett ställde kring bäckensmärta, 

för att få en uppfattning om bedömningen lät rimlig eller inte, men ingen annan undersökning 

utfördes för att bekräfta respondenternas egen uppfattning. När gravida kvinnor själva får 

uppskatta om de har PPGP eller inte ligger prevalensen ofta avsevärt högre än när vårdgivare 

gör sin bedömning, vilket gör att det kan vara svårt att veta om alla respondenter verkligen 

hade PPGP eller inte (Fredriksen, Moland & Sundby 2008). Att genom undersökning bekräfta 

patienternas egenställda diagnos hade dock varit betydligt mer resurskrävande och 

ovanstående metod valdes därför. 

Valet av vardagliga aktiviteter 

För att bedöma respondenternas svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter valde författaren 

att använda sig av frågor från ett färdigt frågeformulär. Detta är fördelaktigt på så vis att 

frågorna redan är kvalitetstestade av andra och formuläret i fråga hade en acceptabelt hög 

validitet och reliabilitet för patientgruppen (Ejlertsson 2005; Stuge et al. 2011). För att 

enkäten inte skulle ta alltför mycket tid i anspråk att besvara valde författaren ut ett par 

aktiviteter att ingå i enkätstudien. Aktiviteterna skulle vara vanligt förekommande, för att de 

flesta respondenter faktiskt skulle genomföra dem i vardagen, och dessutom klassas som 

medelsvåra, för att få en större spridning i svaren. Eftersom det ursprungliga frågeformuläret 

är kvalitetsbedömt som helhet kan det dock vara svårt att dra några säkra slutsatser kring 

validiteten och reliabiliteten när bara en liten del av frågorna använts. En kort och mer 

lättbesvarad enkät med färre aktiviteter beräknades dock vara mer attraktiv för respondenterna 

att besvara och därmed ge en större svarsfrekvens. I den här studien prioriterades därför att 

korta ner avsnittet om vardagliga aktiviteter.  

  



20 

 

Resultatdiskussion 

Intresset för sjukgymnastkontakt   

Trots att Socialstyrelsen rekommenderar att sjukgymnaster undersöker och behandlar 

patienter med PPGP hade enbart 21 % av respondenterna träffat sjukgymnast för sina besvär 

(Socialstyrelsen 2007). Med tanke på att nära hälften av respondenterna kunde tänka sig att 

träffa sjukgymnast är det intressant att fundera över vilka hinder som kan ha legat i vägen för 

de personer som önskade sjukgymnastkontakt men faktiskt inte tagit det. Studiens resultat 

visade att respondenterna som grupp var relativt välinformerade, då 66 % av respondenterna 

hade blivit tipsade av sin barnmorska att söka sjukgymnast för sina problem. Hela 76 % visste 

dessutom om att det råder remissfrihet till sjukgymnast. Denna siffra kan dock diskuteras. En 

nylig undersökning visade att enbart 53 % av den svenska befolkningen kände till 

remissfriheten till sjukgymnaster (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 2011). I den här 

enkätstudien kan respondenterna ha påverkats av själva frågeformuleringen, som i hög grad 

var ledande, och därför i större utsträckning ha svarat ja på frågan. Om slutsatser ska dras 

baserade på enkätstudiens resultat kan dock konstateras att det inte räckte att enbart vara 

informerad för att faktiskt söka sjukgymnast. Kanske behöver det finnas ett mer organiserat 

samarbete mellan barnmorskor och sjukgymnaster för att underlätta för de patienter som 

behöver och önskar sjukgymnastisk behandling. Kanske kan också frågor som tillgänglighet 

och motivation spela in. Om sjukgymnasterna är svåra att få tag på och kötiden lång skulle det 

kunna avskräcka patienter från att söka vård. Möjligheten finns också att en del respondenter 

kan ha påverkats av själva enkäten att svara ja på frågan om de ville träffa sjukgymnast eller 

inte. Genom enkäten fick de automatiskt information om de behandlingsalternativ som en 

sjukgymnast kan erbjuda och respondenter som tidigare inte funderat på att uppsöka 

sjukgymnast skulle då ha kunnat ändra åsikt. Författaren uppmuntrar till ytterligare forskning 

kring vilka hinder som finns för patienter som önskar söka sjukgymnast att faktiskt göra det 

och hur de hindren kan undanröjas.  

Skillnader mellan de respondenter som önskade respektive inte önskade 

träffa sjukgymnast 

Den enda skillnaden mellan de respondenter som ville träffa sjukgymnast och de som inte 

gjorde det var att de förra var i ett tidigare skede av graviditeten än de senare. Kanske berodde 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/backensmartorinklusivesymfyseo
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detta på att just de respondenterna upplevde att de hade tillräckligt mycket tid kvar av 

graviditeten för att det skulle vara värdefullt att försöka minska symtomen. En respondent 

som inte ville träffa sjukgymnast skrev själv att det var på grund av att hennes graviditet snart 

var över. Med tanke på att de flesta respondenterna hade utvecklat sina symtom innan 

graviditetsvecka 32, borde det vara viktigt att de patienter som önskar träffa sjukgymnast får 

göra det så snart som möjligt.  

Det fanns ingen skillnad varken i smärtnivå eller i de egenupplevda svårigheterna att utföra 

vardagliga aktiviteter mellan de respondenter som önskade respektive inte önskade träffa 

sjukgymnast, vilket kan verka förvånande. Medianen för respondenternas smärta låg i den här 

undersökningen på 5 av 10, vilket stämmer bra överens med litteraturen, där 50-60 millimeter 

på VAS uppges vara vanligt (Kanakaris, Roberts & Giannoudis 2011). I den här studien 

skattade respondenterna den smärta de upplevde när de fyllde i enkäten och eftersom 

symtomen vid PPGP till stor del är aktivitetsbundna kan dock detta ha lett till andra värden 

för respondenterna (Keriakos et al. 2011). Om respondenterna hade fått skatta sin värsta 

smärta eller den smärta de upplevde under aktivitet, är det möjligt att det skulle finnas ett 

starkare samband mellan smärtnivå och viljan att träffa sjukgymnast. När det gäller de 

vardagliga aktiviteterna kan valet av aktiviteter ha påverkat resultatet och det är möjligt att en 

annan uppsättning aktiviteter skulle korrelera mer med respondenternas önskan att söka 

sjukgymnast.  

Vad patienterna ville ha ut av att träffa sjukgymnast 

Respondenterna önskade i låg utsträckning att sjukgymnasten skulle stötta dem 

känslomässigt. Detta står i kontrast till de förväntningar gravida patienter har på sin 

barnmorska, där känslomässigt stöd anses vara viktigt (Mogren, Winkvist & Dahlgren 2010). 

Kanske får patienten redan tillräckligt med känslomässigt stöd från sin behandlande 

barnmorska och behöver därför inte få det från ytterligare vårdkategorier.  

Önskan att sjukgymnasten skulle lära patienten att påverka sin egen smärta var näst mest 

viktig för gruppen som helhet. Tanken att patienten behöver få ökad kunskap kring sina 

besvär kan ses relatera till ett sjukgymnastiskt förhållningssätt där patientens empowerment 

och ansvarstagande ligger i fokus (Lindquist, Engardt, Garnham, Poland & Richardson 2006; 

Higgs, Smith, Webb, Skinner, Croker 2009). Higgs et al. (2009) menar att dagens patienter är 
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insatta i sin egen problematik och villiga att vara aktiva i sin behandling. När respondenterna 

fick beskriva sina konkreta behandlingsönskemål kom detta förhållningssätt till uttryck på 

olika vis. Information och råd efterfrågades av en stor del av respondenterna och de 

poängterade att dessa måste vara konkreta och tillämpbara för att de själva skulle kunna 

underlätta symtomen i vardagen. Träningsprogram efterfrågades också av många 

respondenter och kan ses som en vilja att aktivt kunna påverka sin smärta mellan 

sjukgymnastbesöken. Även när det gällde smärtlindringsmetoder önskade vissa respondenter 

att smärtlindringen skulle gå att utföra hemma på egen hand.  

Det allra viktigaste för respondenterna var emellertid att sjukgymnasten lindrade deras smärta. 

Detta påstående kan ses som sammankopplat med en syn på sjukgymnasten som den 

behandlande experten som förväntas bota patienten (Lindquist et al. 2006; Higgs et al. 2009). 

Enkätundersökningens svar skulle alltså kunna tyda på att respondenterna helst skulle vilja ta 

på sig en passiv roll och lämna över ansvaret för smärtlindringen på sjukgymnasten, ett 

påstående som står i kontrast till idén om den moderna, ansvarstagande patienten. När det 

gällde respondenternas konkreta behandlingsönskemål gick det att se detta förhållningssätt ta 

sig uttryck i att olika passiva smärtlindringsmetoder faktiskt efterfrågades och att vissa 

respondenter fritt uttryckte att allt de ville var att bli av med smärtan. Möjligtvis är det så att 

det första självklara målet för en patient som söker vård är att sjukgymnasten lindrar smärtan. 

Kanske börjar patienten först senare i behandlingen att fundera över behovet att själv kunna 

påverka sin situation. 

När det gällde respondenternas konkreta behandling fanns utrymme för förbättring. Medianen 

för gruppens belåtenhet med sin nuvarande behandling låg på 6,5 av 10 och det fanns vissa 

skillnader i vilka behandlingsmetoder som efterfrågades och vilka som respondenterna redan 

fick. Framförallt var det större efterfrågan på nästan alla behandlingsmetoder än vad som 

erbjöds i nuläget. De allra flesta önskade också få någon slags behandling för sina besvär. 

Primärvården som helhet kan ta till sig av detta i mötet med den här patientkategorin. 

Intressant att notera när det gällde respondenternas efterfrågade behandling var även att 

träningsprogram var det näst mest efterfrågade behandlingsalternativet och just den metoden 

skulle kunna ses som sjukgymnastens eget expertisområde. Eftersom det dessutom finns 

evidens för att individanpassad sjukgymnastik har effekt på PPGP kan detta styrka att det 

finns en plats för sjukgymnaster i behandlingen av den här patientkategorin (Vleeming et al. 
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2008). Sjukgymnaster som grupp har även kompetens att utföra samtliga övriga 

behandlingsmetoder som efterfrågades av respondenterna, utom smärtlindring i form av 

läkemedel, vilket ytterligare stärker sjukgymnastens roll i behandlingen av dessa patienter. 

Konklusion 

Studien visade att enbart en liten del av respondenterna hade träffat sjukgymnast för sin 

bäckensmärta men att nära hälften önskade göra det. Informationsbrist antogs inte ligga 

bakom denna diskrepans då respondenterna var relativt välinformerade både om möjligheten 

att behandlas av sjukgymnast för sina besvär och om den rådande remissfriheten till 

sjukgymnaster. Mer forskning kring hinder för motiverade patienter att söka sjukgymnast 

efterlyses därför. Vidare visade undersökningen att de respondenter som önskade träffa 

sjukgymnast till större del var i ett tidigare skede av graviditeten än de som inte ville det. Det 

fanns ingen skillnad i ålder, smärtnivå, debutvecka för symtom eller svårigheter att utföra 

vardagliga aktiviteter mellan de respondenter som önskade träffa sjukgymnast och de som 

inte gjorde det. Studien visade även att respondenterna helst önskade att sjukgymnasten 

lindrade deras smärta. Respondenterna ville också att sjukgymnasten skulle lära dem att själv 

påverka sin smärta, medan de i lägre omfattning önskade att sjukgymnasten stöttade dem 

känslomässigt. Överlag efterlyste respondenterna mer behandling för sina besvär och de 

behandlingsmetoder som efterfrågades var nästan uteslutande metoder som sjukgymnaster 

behärskar väl. Sammanfattningsvis tydde detta på att det fanns en efterfrågan på 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder i behandlingen av patienter med graviditetsrelaterad 

bäckensmärta. 
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Bilaga 1 - Enkät 

1. Hur gammal är du? _______ 

2. Vilken graviditetsvecka är du i nu? _________ 

3. Ungefär i vilken graviditetsvecka fick du ont av foglossning? __________ 

4. Hur ont har du precis nu? Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med din smärta. 0 

motsvarar ”ingen smärta alls” och 10 motsvarar ”värsta tänkbara smärta”. 

                 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10  

 

5. Sätt ett kryss i den ruta som bäst motsvarar hur svårt du tycker att det är att utföra de olika 

aktiviteterna på grund av foglossning. 

Hur svårt är det 

för dig att: 

Inte alls svårt Lite svårt Ganska svårt Mycket svårt 

a) Gå i 10 

minuter eller mer 

    

b) Lyfta och bära 

tungt 

    

c) Gå i trappa     

d) Klä på och av 

dig 

    

e) Vända dig i 

sängen 
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6. Vilken/vilka behandlingar/hjälpmedel har du redan fått för din foglossning? Du får gärna 

kryssa i flera alternativ.  

 Information och rådgivning  

 Träningsprogram 

 TENS 

 Bäckenbälte 

 Akupunktur 

 Smärtstillande läkemedel 

 Kryckor 

 Rullstol 

 Ingen behandling/hjälpmedel  

 Annan behandling/hjälpmedel, nämligen ____________________________________ 

7. Om du redan får/har fått behandling/hjälpmedel för foglossning, hur nöjd är du med den? 

Ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din uppfattning. 0 motsvarar ”inte alls” och 

10 motsvarar ”helt och hållet”. 

                    0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10                

8. Vilken/vilka behandlingar/hjälpmedel önskar du få för din foglossning?  

 Information och rådgivning  

 Träningsprogram 

 TENS 

 Bäckenbälte 

 Akupunktur 

 Smärtstillande läkemedel 

 Kryckor 

 Rullstol 

 Ingen behandling/hjälpmedel  

 Annan behandling/hjälpmedel, nämligen ____________________________________ 
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Kryssa i ja eller nej vid följande frågor: Ja Nej 

9. Har du träffat sjukgymnast för din foglossning?    

10. Om inte, skulle du vilja komma till sjukgymnast för behandling av 

foglossning? 

  

11. Har din barnmorska tipsat dig om att kontakta sjukgymnast för din 

foglossning? 

  

12. Vet du om att du inte behöver remiss för att söka vård hos sjukgymnast?   

 

14. Låt oss säga att du träffar en sjukgymnast för din foglossning. Rangordna följande 

påståenden efter hur viktiga de är för dig. 1 motsvarar viktigast och 3 motsvarar minst viktigt. 

Fyll i siffrorna i rutorna till höger. 

a) Jag vill att min sjukgymnast stöttar mig känslomässigt.  

b) Jag vill att min sjukgymnast lindrar min smärta.  

c) Jag vill att min sjukgymnast lär mig hur jag själv kan påverka min smärta.  

 

15. Kan du beskriva med egna ord vilka önskemål du skulle ha om du uppsökte sjukgymnast 

för foglossning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 – Informationsbrev till barnmorskor 

Enkätundersökning om graviditetsrelaterad bäckensmärta 

Som examensarbete vid Sjukgymnastprogrammet på Luleå Tekniska Universitet har jag tänkt 

att skriva om hur sjukgymnaster inom primärvården bäst kan tillgodose önskemålen hos 

kvinnor med graviditetsrelaterad bäckensmärta (foglossning). Grunden till arbetet är en enkät 

som riktar sig till gravida kvinnor som är inskrivna vid mödravårdscentraler i Luleå och som 

har den här sortens problematik. Eftersom bara en del av kvinnorna behandlas hos 

sjukgymnast men alla har kontakt med barnmorska, vill jag be dig som barnmorska om hjälp 

med att dela ut enkäten.  

Din medverkan kommer att bestå i att, i anslutning till patientens ordinarie besök, informera 

kort om enkäten och fråga patienten om du får ge enkäten till henne. Patienten får därefter på 

egen hand, före eller efter besöket hos dig, fylla i enkäten och lägga den i en låda som 

förvaras i närheten av ditt rum. Studien kommer att pågå i tre veckor. Därefter kommer jag ut 

och samlar in lådan med enkäter. 

Patienter som inkluderas i studien ska vara gravida (graviditetsvecka spelar ingen roll) och 

själva bedöma att de har graviditetsrelaterad bäckensmärta (en undersökning och bedömning 

av dig behövs alltså inte). Patienterna får inte tidigare ha opererat eller skadat bäckenet, ha en 

reumatisk sjukdom eller höftledsartros då detta kan påverka deras smärta. De kan, men 

behöver inte, behandlas av sjukgymnast för sina besvär. 

Den muntliga information som du ska ge patienten är att detta är ett examensarbete i 

sjukgymnastik och att det syftar till att förstå hur sjukgymnaster bäst kan tillgodose 

önskemålen hos kvinnor med foglossning. Du berättar också att deltagandet i studien är 

frivilligt och att patienten, om hon önskar delta, får fylla i enkäten på egen hand och därefter 

lägga den i förevisad låda. Du informerar också att enkäten tar fem till tio minuter att fylla i. 

Ett informationsbrev till patienterna medföljer enkäten. Jag bifogar informationsbrev och 

enkät i det här mailet.  

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets hemsida  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html under våren.  

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Kontakta mig gärna på telefonnummer 0 ...  eller via mailadress kirlil-0@student.ltu.se 

Med vänliga hälsningar Kristin Liljegren, sjukgymnaststudent 

Ansvarig handledare: Daina Dagis, universitetsadjunkt 

Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

Telnr: 0920-493880 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till respondenter 

Önskemål vid foglossning 

Smärta på grund av foglossning drabbar många gravida kvinnor och en del av dem söker 

sjukgymnast för sina besvär. Den här enkätstudien har som syfte att kartlägga vilka önskemål 

du med foglossning har när det gäller behandling och huruvida du skulle vilja få hjälp hos en 

sjukgymnast. Förhoppningsvis kan detta hjälpa sjukgymnaster på vårdcentraler att möta 

kvinnor med foglossning på bästa sätt. Enkäten kommer att ligga till grund för ett 

examensarbete i sjukgymnastik vid Luleå Tekniska Universitet.  

Du har fått detta brev för att du är gravid och har ont av foglossning. Du kan men behöver inte 

behandlas av sjukgymnast för att kunna delta i enkätstudien. Om du däremot tidigare har 

opererat eller skadat bäckenet, har en reumatisk sjukdom eller höftledsartros ber jag dig att 

bortse från den här enkäten. Enkäten tar ungefär fem till tio minuter att fylla i. 

Du ska inte skriva ditt namn på enkäten så det finns ingen risk att din identitet avslöjas och 

ingen kommer att få veta hur just du har svarat på de här frågorna. När du har fyllt i enkäten 

ber jag dig att lägga den i lådan märkt "Enkätstudie". 

Jag som genomför den här studien är sjukgymnaststudent vid Luleå Tekniska Universitet och 

är intresserad av ämnet foglossning utifrån egna och vänners erfarenheter. 

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets hemsida 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html under våren.  

För frågor angående enkäten eller studien, ring mig gärna på 0 ... eller maila till kirlil-

0@student.ltu.se 

Kristin Liljegren, sjukgymnaststudent 

Handledare Daina Dagis, Universitetsadjunkt 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

971 87 Luleå 

0920-493880 

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

