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Abstrakt  

 

Introduktion: Axelinstabilitet är en vanlig problematik som sjukgymnaster möter i sin 

kliniska vardag. Instabiliteten kan bero på flera faktorer och variera i grad. Med hjälp av en 

noggrann klinisk undersökning och olika åtgärder i form av rehabilitering, hjälpmedel och 

operation kan instabilitet i axeln behandlas. Det finns idag otillräckligt underlag för 

behandlingsstrategiers effekt på axelledsinstabilitet. Syfte: Syftet med studien var att 

kartlägga vilka sjukgymnastiska undersöknings-, utvärderings- och behandlingsmetoder som 

används vid instabilitet i axelleden, inom primärvården i ett län i norra Sverige. Metod: För 

att uppnå syftet gjordes en enkätundersökning. Författarna samlade adresser genom att söka 

på ordet ”sjukgymnast” på Eniro och 134 enkäter skickades sedan ut till de som fanns.  

Studien fick en svarsfrekvens på 39 %. Resultat: Majoriteten av respondenterna var kvinnor, 

hade arbetat i ”13 år eller längre” och bemötte patientgruppen “varje månad”. Vanligaste 

undersökningsmetoderna var apprehension- och relocation test. Vanligaste 

utvärderingsmetoden var observation av rörelsekontroll. Vid behandling av 

instabilitetsproblem användes stabilitets-, koordinations-, styrke- och uthållighetsträning 

“alltid” och stabilitetsträning fick högst skattad effekt. Vid undersökning baserade 

sjukgymnasterna 49,4 % på beprövad erfarenhet och 50,6 % på vetenskaplig kunskap, medan 

behandling baserades 49,8 % respektive 50,2 %. Konklusion: Apprehension- och relocation 

test samt observation av rörelsekontroll användes främst vid axelinstabilitet. Stabilitetsträning 

användes ”alltid” och skattades ge bäst upplevda behandlingseffekt. Undersökning och 

behandling baserades till hälften på beprövad erfarenhet respektive hälften vetenskaplig 

kunskap.  

Nyckelord: Axelinstabilitet, Behandling, Behandlingseffekt, Undersökning.  
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Bakgrund 

I det kliniska arbetet möter sjukgymnaster patienter i alla åldrar med begränsad 

funktionsförmåga (1). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska professionen erbjuda patienten 

bästa möjliga undersökning och behandling som är baserad på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (2), vilket är en del av evidensbaserad medicin (EBM). Att arbeta efter EBM 

innebär att sjukgymnastens samlade kliniska erfarenhet kombineras med den vetenskapliga 

evidens som finns. Detta är nödvändigt för att skapa bästa möjliga förutsättningen för 

patientens rehabilitering (3). 

Axelbesvär är en vanlig åkomma och dessutom en vanlig anledning till att patienter söker till 

en sjukgymnast. Var tionde person under 50 år har axelbesvär och prevalensen ökar när 

individen överstiger 50 års ålder (2). Vid axelledsproblematik kan symtom som till exempel 

smärta, nedsatt rörelseomfång och instabilitet uppstå. Symtomen kan inverka på individens 

naturliga rörelsemönster och funktion i vardagliga aktiviteter (4).  

 

Anatomi 

Axelleden är en kulled och består av överarmen och skulderpartiet. Leden har fler 

frihetsgrader jämfört med andra ledtyper. Runt leden sitter benutskott som agerar fästen för 

ligament och muskler. Leden omsluts av en ledkapsel samt flera ligament. Till skillnad från 

andra kulleder i kroppen har axelleden ett stort ledhuvud och en mindre djup ledhåla. Detta 

gör att leden har ett stort rörelseomfång (5). På grund av detta förlorar leden stabilitet. De 

olika ligamenten och ledkapseln agerar därför som statiska stabilisatorer. Den största 

stabiliteten kommer dock från musklerna kring leden och kallas de dynamiska stabilisatorerna 

(6). De består av skulderbladsstabilisatorerna och rotatorkuffen. Den främre delen av 

ledkapseln är minst skyddad (5) och kan förklara varför 96-98 % av alla luxationer sker 

framåt (7,8). Instabiliteten som finns i leden ställer höga krav på strukturerna som stabiliserar 

samt koordination av muskelaktivitet. Strukturerna utsätts ofta för stor belastning i vardagen, 

till exempel vid utförande av stora rörelser eller vid tung belastning, antingen med vikt eller 

under långvariga statiska positioner. Smärta och dysfunktion är därför vanligt i axelleden (9). 
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Det finns en skillnad mellan instabilitet och ledslapphet. Instabilitet i axeln är när rörligheten i 

leden blir förstorad och medför att symtom uppstår. Axelinstabilitet kan till exempel vara 

orsakat av trauma (6), överbelastning (9) eller hereditet (10) och är en vanligt förekommande 

problematik (11). Beroende på om etiologin är traumatisk eller icke traumatisk varierar 

instabiliteten i leden. Instabiliteten kan finnas i flera riktningar som exempelvis framåt, bakåt, 

nedåt eller i en kombination av dessa. Beroende på grad av instabilitet kan subluxation, 

luxation eller en instabilitet i axeln uppstå (6).  

 

Riskgrupper för axelinstabilitet och utveckling av luxationer 

Riskgrupper för instabilitet i axelleden är unga individer i kontaktidrott, äldre människor och 

personer som haft återkommande instabilitet i leden under ungdomen samt ärftliga faktorer 

(8,10,12). En instabilitet i axeln kan orsaka en axelluxation men i 96 % av fallen orsakas 

luxationerna av trauma (7). En studie fann att dubbelt så många män som kvinnor drabbades 

av luxation samt att primär luxation var vanligast hos individer mellan 10-20 år och äldre 

personer mellan 50-60 år (8).  

Risken för att drabbas av återkommande luxationer beror på i vilken ålder individen fått sin 

första luxation. Individer i 21-30 års ålder är i större risk att drabbas än äldre individer (13). 

Luxationens grad, tidig återgång till idrott, ärftlighet, en historia av instabilitet och mindre bra 

efterlevnad av rehabilitering ökade risken för luxation eller återkommande problematik (10).  

 

Sjukgymnastisk undersökning  

Det finns inget generellt klassifikationssystem för axelinstabilitet eftersom instabiliteten 

påverkas bland annat av uppkomst, svårighetsgrad och medfödda faktorer. Därför är det 

lämpligast att använda en individuell diagnos och behandling vid denna problematik (14). 

I sin undersökning ska sjukgymnasten använda reliabla och valida mätmetoder. Validitet 

betyder instrumentets förmåga att mäta det som ska mätas, medan reliabilitet handlar om att 

upprepade mätningar ger samma resultat (15). Undersökningsmetoden bör ha hög sensitivitet, 

det vill säga att testet ska kunna fastställa diagnos. Metoden ska också ha en hög specificitet, 

vilket betyder att den ska utesluta de patienter som inte har diagnosen (16).  



3 

 

Undersökningsinstrument och skattningsformulär ska användas vid utvärdering av 

behandling. Vid utvärdering av axelproblematiken kan sjukgymnasten förhålla sig till 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) systemets 3 nivåer: 

kroppsfunktion och anatomiska strukturer, aktivitet på personnivå och delaktighet på social- 

och samhällsnivå. Kroppsfunktion och anatomiska strukturer handlar till exempel om 

patientens smärta, rörelseomfång och nedsatt funktion i axeln. Aktivitet på personnivå är 

inriktat på hur patienten klarar av att utföra vardagliga aktiviteter. Vid delaktighet på social- 

och samhällsnivå handlar det om hur funktionsnedsättningen påverkar individen i samspel 

med omgivningen (4). 

Sjukgymnasten grundar sin diagnos på noggrann anamnes och klinisk undersökning (11). En 

viktig del i undersökningen är att uppmärksamma eventuellt neurogent engagemang som 

sensibilitetsnedsättning eller muskelsvaghet, vilket kan vara ett tecken på en allvarligare 

skada (4). Vid trauma kan det vara viktigt att röntga axelleden för att utesluta frakturer (17). 

För att undersöka om det finns instabilitet i axelleden används olika tester. Apprehension test 

och relocation test är 2 test som används för att lokalisera främre instabilitet. Apprehension 

test är väldigt specifikt och har en hög sensitivitet jämfört med relocation test (11). För att 

bedöma generell överrörlighet kan sjukgymnasten använda Sulcus sign (18). Sulcus sign har 

visats ha hög specificitet men låg sensitivitet. På grund av den låga sensitiviteten fångar testet 

inte upp alla individer med instabilitet (19).  

Smärta i axelleden kan leda till nedsatt rörelsefunktion. För att diagnostisera detta kan 

sjukgymnasten göra en rörelseanalys och observera om patienten har svårigheter med att 

kontrollera rörelser. Förmågan att kunna kontrollera orientering och rörelse av skulderbladet 

krävs för optimal armfunktion (20).  

Visual Analog Scale (VAS) används för att skatta patientens egna upplevda smärta innan och 

efter aktivitet (4). VAS är det mest sensitiva instrumentet för att mäta smärta (21) och 

instrumentet är reliabelt (22). Goniometern är ett instrument som används av sjukgymnasten 

för att mäta rörligheten i en led. Intrabedömar reliabiliteten är hög medan interbedömar 

reliabiliteten är lägre (23).  

Sjukgymnasten kan även använda olika skattningsformulär. Två av dessa är Western Ontario 

Shoulder Instability Index (WOSI) (24) och Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

(DASH) (25). Båda formulären är validerade och reliabla (24,26). WOSI skattar fysiska 
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symtom och smärta, aktivitet och arbete, livsstil och socialt fungerande samt emotionellt 

välmående (24). Syftet med DASH är att mäta fysisk funktion och symtom hos personer med 

någon form av muskuloskeletala problem i armen (25). Shoulder rating questionnaire  

(SRQ-S) är ytterligare ett frågeformulär som tar upp områdena hälsa, smärta, vardagliga 

aktiviteter, rekreations- och idrottsaktiviteter. Formuläret har god test-retest reliabilitet (4). 

 

Sjukgymnastisk behandling  

Sjukgymnastik är en viktig del i behandlingen av en instabil axel (27). 

Rehabiliteringsprincipen syftar i huvudsak till att hjälpa patienten återfå muskulär balans (28). 

Sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används vid instabilitet i axeln är patientutbildning 

(29), stabilitets-, koordinations- (17), uthållighets- och styrketräning (30). Sjukgymnasten kan 

även använda tejpning för att stabilisera axeln (31). Vid skulder- och axelproblematik är det 

viktigt att arbeta med effektiv rörelsekontroll för att minska symtom och muskeldysfunktion. 

Vid denna typ av träning övar individen mycket på att försöka uppnå god positionering av 

skuldran och alignment, det vill säga god hållning (20). 

Om en luxation uppstått är den vanligaste åtgärden en immobiliseringsperiod följt av 

successivt stegrad rehabilitering tillsammans med sjukgymnast (6). Detta sägs kunna minska 

risken för återkommande luxationer, men tillräcklig effektivitet av denna metod har inte 

kunnat visas (32). Åsikter om hur lång immobiliseringstiden ska vara varierar (6,33).  

Vid återkommande problem kan individen få konsekvenser som till exempel skadade 

vävnader, frakturer i olika grad eller nervskador som kan kräva operation (34). Operativa 

åtgärder används när den konservativa behandlingen inte ger resultat. Artroskopi och öppen 

reponering är exempel på olika operationsmetoder som används (6).  

 

Stabiliseringsträning 

Efter en skada eller ett trauma kan muskler påverkas negativt och tappa sin stabiliserande 

funktion (28). Stabiliseringsträning handlar om att öva in specifik muskelaktivitet som leder 

till en förbättrad funktion i musklerna, vilket kan ge en smärtlindring. För att träna de 
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stabiliserade musklerna behövs ingen hög belastning. Det är viktigt att övningarna utförs med 

kontroll och upprepas många gånger (35).  

Stabiliseringsträning ska börja med övningar som innefattar isometrisk kontraktion för att 

musklerna ska få återinlära den stabiliserande rollen. När detta uppnåtts kan övningarna 

kombineras med mer dynamiska och funktionella övningar (35). Övningar i closed chain och 

med instabilt underlag är lämpade för stabiliseringsträning (36).  

En studie visade att 80 % av de som fått luxation utan trauma hade god effekt av 

stabilitetsträning för bland annat rotatorkuffen, medan 16 % av de med traumatisk eller 

högvåldsluxation fick god effekt av samma träningsprogram. Studien fann även att det var 

viktigt att fortsätta med de stabiliserande övningarna efter att symtomen hade försvunnit (37).  

 

Uthållighets- och styrketräning 

Det är inte ovanligt att instabilitet i axelleden har ett samband med problem i rotatorkuffen 

(38). I en studie jämfördes operation med ett rehabiliteringsprogram innehållande 

styrkeövningar inriktade på att bland annat att stärka rotatorkuffen för patienter med 

återkommande axelinstabilitet. Resultatet visade att 68 % av styrketräningsgruppen fick 

minskad instabilitet i jämförelse med operationsgruppen där majoriteten beskrev 

återkommande instabilitet (30).  

För att kunna stabilisera axelleden funktionellt under belastade armrörelser samt nå ledens 

ytterläge utan att riskera luxation, är det viktigt att uthållighets- och styrketräningen successivt 

stegras (28). En studie visade att styrketräning för patienter med axelinstabilitet minskade 

instabiliteten signifikant jämfört med patienter som inte fick någon träning (39).  

 

Koordinationsträning  

Studier har visat att en instabil axel är drabbad av nedsatt proprioception (40-42). När ledens 

ligament skadas påverkas mekanoreceptorerna. Detta förhindrar normal neuromuskulär 

koordination i leden, ger minskad stabilitet och leder till upprepade skador (43).  
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Koordinationsträning används för att förebygga och minska muskelsmärta (44). Att väva in 

proprioceptiv träning i rehabiliteringen för funktionell stabilitet är oerhört viktigt för att 

återupprätta synergierna och samspelet i leden, som är nödvändigt för att utföra funktionella 

rörelser i vardagen (43). Funktionell koordinationsträning har fördelar som att flera 

muskelgrupper aktiveras samtidigt. Detta gör att vardagliga aktiviteter efterliknas och därför 

kan träningen fungera förebyggande vid arbetsrelaterad smärta (45). Exempel på funktionella 

rörelser är rytmisk stabilisering, kasta och fånga boll med stegrande hastigheter och 

variationer (4). En form av koordinationsträning är plyometrisk träning. Målet med 

träningsformen ska vara att öka den kognitiva förmågan att uppskatta ledens position och öka 

muskulär stabilisering för att ersätta förlorad stabilitet i ligament. Om problematiken 

rehabiliteras kan normal proprioception återfås och framtida skador undvikas (43).  

 

Tejpning 

Tejpning används vid skada eller problematik för att ge stöd åt den försvagade delen vid 

rörelse (46). Genom tejpning av axeln och förbättring av scapulas läge kan känsla av ökad 

stabiliteten i leden uppnås. Det finns många olika tekniker och typer av tejp som kan 

användas till detta. Tejpningen kan ge effekter som till exempel smärtlindring, stimulera 

patienten till bättre hållning samt skicka feedback genom hudens sensorer så att patienten 

lättare kan aktivera muskulatur (36). Kinesiologitejp har ytterligare funktioner, bland annat att 

få igång muskelfunktion genom att hjälpa den svaga eller skadade muskulaturen samt minska 

ödem genom att förbättra cirkulationen. Tejpen kan också minska smärta genom att stimulera 

nervsystemet (47). Kinesologitejpning kan användas för korrigering av felställning vid 

axelluxation (31).  

Det finns brist på studier som undersökt tejpningens effekt på axelinstabilitet. En studie som 

undersökte kinesiotejpens effekter på subacromiell impingement fann dock signifikanta 

positiva förändringar på den scapulära rörligheten och muskelaktiviteten jämfört med 

placebotejpning (48). En annan studie undersökte korttidseffekterna av kinesiotejp på smärta 

och rörelseomfång i nacken hos patienter med akut whiplash. Konklusionen var att denna 

patientgrupp kan få direkta positiva effekter på smärta och rörelseomfång av kinesiotejp 

applicerad med spänning (49).  
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Författarna ville undersöka vilka undersöknings- och utvärderingsmetoder sjukgymnaster 

använder vid axelinstabilitet. På grund av att det finns otillräckligt underlag för 

behandlingsstrategiers effekt på axelledsinstabilitet (28), tyckte författarna att det var viktigt 

att undersöka sjukgymnasternas uppfattning om dessa. Författarna ville också veta hur 

sjukgymnaster i kliniken baserade sitt arbete, på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig 

kunskap.
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga vilka sjukgymnastiska undersöknings-, utvärderings- och 

behandlingsmetoder som används vid instabilitet i axelleden, inom primärvården i ett län i 

norra Sverige.  

1. Vilka undersöknings- och utvärderingsmetoder används vid axelinstabilitet? 

2. Vilka behandlingsmetoder används och vad har sjukgymnaster för upplevd effekt av 

metoderna på symtom och aktivitetsförmåga vid axelinstabilitet?  

3. I vilken grad baserar sjukgymnaster undersökningen och behandlingen på beprövad 

erfarenhet respektive vetenskaplig kunskap?  

 

Material och Metod  

Respondenter 

Populationen som undersöktes och inkluderades i studien var legitimerade sjukgymnaster på 

vårdcentraler och privata sjukgymnastiska kliniker i ett län i norra Sverige. 

Exklusionskriterierna var sjukgymnaster utanför norra Sverige samt kliniker som var inriktade 

på till exempel laser och akupunktur. 

 

Instrument  

Författarna konstruerade en enkät (Bilaga 1) för att samla in information för att uppnå syftet 

med studien. Eftersom ingen tidigare studie gjorts inom samma problemområde fanns inga 

färdigutformade enkätfrågor. För inspiration tog författarna hjälp av tidigare examensarbeten 

för att utforma en egen enkät (50,51).  

Enkäten bestod av 9 frågor. De 3 första frågorna berörde kön och sjukgymnasternas 

arbetserfarenhet i år samt hur ofta sjukgymnaster träffade patienter med axelinstabilitet. Fyra 

frågor berörde undersöknings-, utvärderings- och behandlingsmetoder samt 

behandlingsmetodernas effekt, som alla baserades på vetenskaplig litteratur (4,11,17,20,23-

25,30,31). Frågorna kunde besvaras med flersvarsalternativ samt likertsskala med alternativen 
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från 0 till 10, där 0 var ingen effekt och 10 var mycket god effekt. Två av frågorna hade 

svarsalternativet “annat” och respondenterna hade möjlighet att lägga till en kommentar för 

att berätta vilka andra metoder som användes. De 2 sista frågorna angav procentuellt hur stor 

del av behandlingen som grundade sig på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig kunskap. 

Svarsalternativen på enkätfrågorna 7-9 var utformade som likertsskala, medan fråga 2, 3 och 6 

var utformade i rangordningsskala och därmed ordinal datanivå. Övriga frågor hade nominal 

datanivå (15).  

Eftersom frågorna konstruerades av författarna gjordes en provundersökning och en 

pilotstudie. Detta för att undersöka om enkätfrågorna var utformade så att det som 

efterfrågades kom fram tydligt, samt att frågorna uppfattades lika för alla respondenter. 

Därigenom testades instrumentets validitet (15). Vid provundersökningen lät författarna en 

sjukgymnaststudent svara på enkäten. Detta för att få en uppfattning om hur lång tid det tog 

att svara samt se över frågor och layout. Efter detta reviderades en del av svarsalternativen för 

att få en tydligare utformning som var lättare att läsa.  

Pilotstudien gjordes efter provundersökningen på en privat sjukgymnastisk klinik i norra 

Sverige. Fyra sjukgymnaster deltog. De fick fylla i enkäten och efteråt samlade en 

sjukgymnast in de övriga sjukgymnasternas frågor, synpunkter och förslag på förbättringar. 

Efter pilotstudien reviderades enkäten och fick sin slutgiltiga version (Bilaga 1). Flera frågor 

slogs samman för att få en förenklad och tydligare fråga. Detta eftersom sjukgymnasterna från 

pilotstudien tyckte frågorna var svåra att förstå. Svarsalternativen fick en tydligare utformning 

med syfte att göra det lättare att förstå hur frågan skulle besvaras. Observation av motorisk 

kontroll lades till som alternativ vid frågorna om undersökning och utvärdering eftersom alla 

sjukgymnaster på pilotstudien sa att de använde sig av detta.  

 

Procedur  

Författarna sökte adresser genom att använda sökordet “Sjukgymnast” på Eniros hemsida, 

samt genom vårdcentralernas och de privata klinikernas hemsidor. Författarna hittade 66 

adresser där det jobbade 134 sjukgymnaster. Respondenterna fick ett kuvert, innehållande ett 

informationsbrev (Bilaga 2), enkäten (Bilaga 1) samt ett färdigfrankerat svarkuvert. Om det 

jobbade flera sjukgymnaster på samma klinik skickades det flera enkäter och 

informationsbrev i samma kuvert, men endast ett svarskuvert. Från det att kuverten skickades 
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sattes ett datum, 3 veckor senare, då enkäten skulle vara tillbaka, vilket respondenterna 

informerades om via informationsbrevet (Bilaga 2). Författarna skickade ut ett 

påminnelsebrev (Bilaga 3) till alla kliniker, det skickades ut 1 vecka efter första utskicket.  

Av de 134 enkäter som skickades ut till sjukgymnasterna, fick författarna 52 besvarade 

enkäter (39 %) tillbaka. Bortfallet resulterade i 82 enkäter (61 %) som fördelades på 8 enkäter 

(6 %) som kom tillbaka obesvarade, 3 enkäter (2 %) kom tillbaka på grund av fel adress samt 

71 enkäter (53 %) uteblev.  

 

   

Figur 1. Studiens svarsfrekvens och bortfall.  

 

Analys 

Datan i denna studie analyserades deskriptivt. Vid en deskriptiv analys görs en beskrivning av 

varje aspekt var för sig (54). För analys av data användes programmet Microsoft Excel. Den 

deskriptiva analysen tog fram frekvenser för nominal data. På variabler av ordinal nivå 

beräknades median. Frågor som besvarades enligt likertsskala betraktades som kvotdata och 

medelvärde beräknades. Resultatet redovisades i tabellform och i grafiska figurer. 
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Etiska överväganden  

En enkätstudie gjordes för att samla in så mycket information som möjligt. I 

informationsbrevet (Bilaga 2) nämndes att respondenterna genom att svara på enkäten 

samtyckte till att delta i studien. Detta innebar att alla deltagare i studien var medvetna och 

deltog efter egen vilja. Författarna ville prioritera enkätens längd, så att den gick fort att svara 

på. Detta för att inte ta värdefull tid från sjukgymnasternas arbete. 

Enkäten utformades i en kvantitativ vinkel för att öka anonymitet samt nå ut till ett större 

urval i populationen. Enkätfrågorna granskades av författarna som såg till att kränkande 

frågor undveks. Det fanns inte några rätt eller fel svar på frågorna, detta innebar att ingen 

sjukgymnast blev bedömd på ett negativt sätt.  

Författarna bedömde att det inte fanns några risker med studien. Nyttan med enkätstudien var 

att få en kartläggning över de sjukgymnastiska behandlingsformerna som används vid 

instabilitet i axelleden inom primärvården i norra Sverige. 
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Resultat 

Resultatet beskriver vilka undersöknings-, utvärderings- och behandlingsmetoder som 

sjukgymnaster använder vid axelinstabilitet samt hur sjukgymnasterna baserar sin 

undersökning och behandling. 

 

Tabell 1 redovisar enkätfråga 1 och 2 och visar att majoriteten, 33 personer (63 %), av de 

svarande var kvinnor och 33 personer (63 %) av respondenterna hade arbetet ”13 år eller 

längre” som sjukgymnast.  

 

Tabell 1. Fördelning av respondenternas kön och antalet yrkesverksamma år. 

Kön, antal = 52 Antal Procent (%) 

Kvinna 33 63 % 

Man 19 37 % 

Yrkesverksamma år, antal = 52   

0 till 3 år 9 17 % 

4 till 6 år 4 8 % 

7 till 9 år 1 2 % 

10 till 12 år 5 10 % 

13 år eller längre 33 63 % 

 

Efter att median beräknats på enkätfråga 3, visade det sig att sjukgymnaster träffar och 

behandlar patienter ”varje månad”. 

 



13 

 

Vilka undersöknings- och utvärderingsmetoder används vid axelinstabilitet? 

 

Figur 2. Respondenternas användande av de olika undersökningsmetoderna vid undersökning för 

axelinstabilitet.   

 

I figur 2 redovisas att apprehensions test användes av 50 sjukgymnaster ute i kliniken, vilket 

var det mest använda testet, följt av relocation test. Goniometer användes minst. 

Sjukgymnasterna som hade valt alternativet “annat” skrev att de till exempel använde 

konceptet Axelina, anamnes, Beighton scale, funktionella test (hand i rygg, hand i nacke), 

Kuhn´s test, Yergason´s test, inspektion av hållning och beteende, O’Briens test samt rörlighet 

och ledspel.  

Resultatet visade att ingen av de 52 respondenterna använde SRQ-S vid undersökning (0 %), 

1 använde DASH (2 %) och 1 använde WOSI (2 %).  
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Figur 3. Respondenternas användande av de olika utvärderingsmetoderna för axelinstabilitet. 

 

I figur 3 redovisas att den vanligaste utvärderingsmetoden var observation av rörelsekontroll. 

Det minst använda instrumentet var goniometern. De sjukgymnaster som hade valt 

alternativet “annat” beskrev övriga utvärderingmetoder som till exempel konceptet Axelina, 

anamnes, O’Briens test, Trainitest, patientens egna funktionsmål och beskrivningar av 

funktion, funktionella test som hand i nacke och hand i rygg, samt vid misstanke om SLAP 

tear Kuhn’s 3 tester.  

Det var 3 sjukgymnaster som använde något av formulären DASH (2 %), WOSI (2 %) eller 

SRQ-S (2 %) vid utvärdering av behandlingen. 
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Vilka behandlingsmetoder används och vad har sjukgymnaster för upplevd effekt av 

metoderna på symtom och aktivitetsförmåga vid axelinstabilitet?  

Resultatet i tabell 2 visade att stabilitets-, koordinations-, uthållighets- och styrketräning 

användes “alltid”. En del av sjukgymnasterna skrev att de använde konceptet Axelina, 

smärtlindring vid behov med TENS eller akupunktur samt hållningskorrigering och 

centreringsträning som “annan” behandling.  

 

Tabell 2. Respondenternas användande av de olika åtgärderna vid instabilitetsproblem i axeln.  

 Aldrig 

n (%) 

Sällan  

n (%) 

Ofta 

n (%) 

Alltid 

n (%) 

Median 

Stabilitetsträning, n=52 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (10 %) 47 (90 %) 4 = Alltid 

Koordinationsträning, n=50 0 (0 %) 3 (6 %) 11 (22 %) 36 (72 %) 4 = Alltid 

Uthållighetsträning, n=47 2 (4 %) 3 (6 %) 17 (36 %) 25 (53 %) 4 = Alltid 

Styrketräning, n=49 1 (2 %) 4 (8 %) 12 (24 %) 32 (65 %) 4 = Alltid 

Tejpning, n=44 7 (16 %) 22 (50 %) 11 (25 %) 4 (9 %) 2 = Sällan 

Ortoser, n=40 24 (60 %) 16 (40 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 = Aldrig 

 



16 

 

Tabell 3 beskriver hur sjukgymnasterna upplever att behandlingen påverkar patienternas 

symtom och aktivitet. De olika behandlingsmetoderna hade en skattningsskala från 0 till 10 

som representerade ingen till mycket god effekt. Några sjukgymnaster valde alternativet ”vet 

ej” eller utelämnade svar genom att inte markera någon siffra.  

 

Tabell 3. Skattningen av respondenternas upplevda effekt av behandlingsmetoderna på axelinstabilitet.  

Effekten av  Medelvärde (0-10) Vet ej/Internt bortfall 

Stabilitetsträning, n=50 9 2 

Koordinationsträning, n=46 8,4 6 

Uthållighetsträning, n=42 7,6 10 

Styrketräning, n=45 8 7 

Tejpning, n=31 5,9 21 

Ortoser, n=16 4 36 
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I vilken grad baserar sjukgymnaster undersökningen och behandlingen på beprövad 

erfarenhet respektive vetenskaplig kunskap?  

Fråga 7 undersökte hur stor del av den sjukgymnastiska undersökningen respondenterna 

baserar på beprövad erfarenhet respektive vetenskaplig kunskap och presenteras i tabell 4. Det 

fanns en variation i sjukgymnasternas svar men en beräkning av medelvärdet resulterade i 

49,4 - 50,6 %. 

 

Tabell 4. Hur respondenterna baserar sin undersökning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap. 

Undersökning Medelvärde (%) Min (%) Max (%) 

Beprövad erfarenhet 49,4 % 10 % 90 % 

Vetenskaplig kunskap 50,6 % 10 % 90 %  

 

 

Frågan Uppskatta hur stor del av din behandling du baserar på beprövad erfarenhet 

respektive vetenskaplig kunskap presenteras i tabell 5. Svaren var varierande med ett 

medelvärde på 49,8 - 50,2 %. 

 

Tabell 5. Hur respondenterna baserar sin behandling på beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap. 

Behandling Medelvärde (%) Min (%) Max (%) 

Beprövad erfarenhet 49,8 % 10 % 100 % 

Vetenskaplig kunskap 50,2 % 0 % 90 % 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Fördelar och nackdelar med enkätundersökning 

Fördelar med en enkätundersökning är att mycket information kan samlas in snabbt. En tydlig 

överblick kan göras över en stor population samtidigt som anonymiteten är hög (55). En 

enkätundersökning ansågs bra att använda till studiens syfte och var det lämpligaste redskapet 

för att göra en kartläggning. 

Nackdelar med att skicka enkäter med brev är att det kostar pengar (52), är en tidskrävande 

process och att breven riskerar att komma bort. Det är även svårt att veta om brevet når rätt 

person om det till exempel skickas till en vårdcentral (55,56). En studie visade att brev hade 

en högre svarsfrekvens (75 %) än webbaserad enkät som skickas via mail (44 %) (57). Därför 

tyckte författarna att det var bra att enkäten skickades via brev. Eftersom studien fått 52 

enkätsvar kanske studien hade fått mycket färre svar om författarna hade skickat mail. 

Fördelar med att skicka en webbaserad enkät är att det är snabbare, billigare och enklare 

jämfört med brev (58). 

 

Enkätfrågorna  

Enkäten bestod till största del av slutna frågor. Nackdelar med slutna frågor kan vara att det är 

svårt att få fram populationens egna åsikt och uppfattning inom området. För ytterligare 

information kan ett svarsfält för kommentarer läggas till efter frågan (55). Författarna valde 

att utnyttja detta vid vissa frågor för att få ut viktig information. I allmänhet har öppna frågor 

en svaghet eftersom det sällan är att alla deltagare svarar på dessa. Detta gör att svaren inte 

kan behandlas på samma sätt som övriga variabler (15).  

En av svårigheterna vid utformning av en egen enkät är att inte ta med för många frågor (59). 

Författarna lade vikt vid att ha få frågor för att det skulle gå snabbt och enkelt att svara på 

enkäten. Nackdelar med att skapa en egen enkät var att den inte blev valid eller reliabel. Det 

vill säga att det fanns en ovisshet om enkäten verkligen testade det studien ville veta och om 

det erhållna resultatet stämde överens med verkligheten. I denna studie genomfördes en 
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provundersökning på en individ samt en pilotstudie med återkoppling för synpunkter för att 

öka trovärdigheten på enkäten (15). 

En svårighet med att utforma en enkät är att konstruera frågor som inte tolkas på olika sätt 

(59). Trots att en pilotstudie gjorts upplevde författarna att olika tolkningar på frågorna 

uppstod. Detta kanske berodde på att begreppen undersökning och behandling innefattar flera 

områden och att sjukgymnaster med erfarenhet från kliniken uppfattade begreppen 

annorlunda än vad författarna till studien gjorde. Detta gäller även fråga 3 i enkäten som 

berörde hur ofta sjukgymnasterna träffar och behandlar patientgruppen. Det kan ha varit svårt 

för respondenterna att förstå om det menades första gången de bemötte en enskild patient, 

eller om det handlade om upprepade träffar med samma patient. För att motverka olika 

tolkningar hade författarna efter den större revideringen av enkäten kunnat göra en ny 

provundersökning. Detta för att dubbelkolla att enkätfrågorna blivit enklare att svara på och 

tolkades lika. Anledningen till varför detta inte blev av var på grund av tidbrist. I efterhand 

kom författarna på att de även hade kunnat formulera ett mer detaljerat informationsbrev som 

förklarade begreppen ur författarnas synvinkel.  

Något författarna hade kunnat göra annorlunda var analys av datan på de 2 sista frågorna 

gällande vetenskap och beprövad erfarenhet. Medelvärdet beräknades och resulterade i en 

skattning på cirka 50-50 % gällande beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap. 

Författarna ansåg att detta resultat var missvisande på grund av den stora spridningen på 

svaren. Vissa respondenter valde till exempel 90 % vetenskap och 10 % erfarenhet, alternativt 

0 % vetenskap och 100 % erfarenhet. En frekvensfördelning hade gett en tydligare bild av hur 

det verkligen såg ut och därmed varit mer lämpligt att använda. På grund av kunskapsbrist hos 

författarna inom området missades detta.  

Efter att bakgrunden färdigställts och enkäten skickats ut fann författarna ytterligare ett 

frågeformulär, Oxford Instability Shoulder Score (OISS), som eventuellt skulle vara 

lämpligare instrument för att undersöka axelinstabilitet och använda i enkäten. En studie 

jämförde OISS med SRQ-S och fann inga signifikanta skillnader mellan användandet av 

formulären (60). Eftersom få sjukgymnaster i studien använde SRQ-S ansåg författarna att det 

var sannolikt att få använde OISS. Om respondenterna använde formuläret skulle författarna 

till studien ha fått reda på det genom att sjukgymnasterna skrivit det på kommentarsraden 

“annat”. Författarna tror därför inte att resultatet av studien hade påverkats av detta, men 
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känner att mer tid hade kunnat läggas på bakgrunden innan enkäten skickades ut. Detta för att 

få en tydlig bild över alla de undersöknings-, utvärderings- och behandlingsmetoder som kan 

användas och därigenom haft möjlighet att anpassa de olika metoderna som angavs som 

svarsalternativ i enkäten.  

 

Bortfall  

Studien fick in 52 enkäter att analysera, vilket var 39 % av de enkäter som skickades ut. Det 

finns delade åsikter kring svarsfrekvensen. En svarfrekvens på 20 % i en brevenkät kan räknas 

som god (61). Andra menar att en svarsfrekvens på 50-60 % kan ge problem med att 

generalisera resultatet (59) samt att en väl förberedd enkät ska kunna ge en svarsfrekvens på 

omkring 80 % (15). För denna studie var dock inte syftet att generalisera eller jämföra 

resultatet inom populationen och därför är författarna nöjda med svarsfrekvensen. Några 

faktorer som kan påverka svarsfrekvensen negativt är att postenkäter kan uppfattas 

opersonliga (61), att enkätfrågorna är otillräckliga eller bristfälliga i utformningen (15) samt 

ämnet och längden på enkäten. Ett stort externt bortfall påverkar och ger ett snedvridet 

resultat (61). Författarna försökte därför motverka detta genom att skicka ut ett 

påminnelsebrev. Vid en enkätstudie är det optimalt att skicka ut två påminnelsebrev för att 

öka svarsfrekvensen (52). På grund av tidsbrist skickades endast ett påminnelsebrev ut. Detta 

kan ha påverkat svarsfrekvensen.  

 

Etik  

Författarna ansåg att det inte fanns risk för att utsätta någon individ för kränkande eller 

utpekande i studien på grund av enkätens anonymitet. De två sista enkätfrågorna som berörde 

hur sjukgymnasten arbetade efter beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap i sin 

undersökning och behandling, ansåg författarna kunde vara etiskt känsliga. Detta för att 

professionen enligt lag ska arbeta utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet (62). 

Vikten av detta poängteras kontinuerligt genom sjukgymnastutbildningen med en betoning på 

att vetenskaplig evidens väger något tyngre än beprövad erfarenhet. 

För att inte ta tid från sjukgymnastens kliniska arbete har författarna haft stort fokus på att 

enkäten skulle vara kort, enkel och gå snabbt att svara på. Speciellt med tanke på att det 
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instrument som tagits fram inte var validerat eller reliabelt. På grund av detta ställdes frågan 

om det var etisk rätt av författarna att skicka ut enkäten. Beroende på få studier inom området 

upplevde författarna att det var ett viktigt område att studera. Nyttan med studien var att få en 

kartläggning inom undersökt område samt ge sjukgymnaster en sammanfattad bild av 

erfarenheter kring undersöknings- och utvärderingsmetoder och åtgärders effekt på 

axelinstabilitet. Nyttan var även att ge författarna en inblick inom området som förberedelse 

inför kommande yrket. Författarna ansåg även att en kartläggning om hur sjukgymnaster 

arbetar efter vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet var relevant eftersom det är en 

stor del av det kliniska arbetet.  

 

Resultatdiskussion 

Vilka undersöknings- och utvärderingsmetoder används vid axelinstabilitet? 

Den vanligaste metoden som sjukgymnasterna använde för att diagnostisera axelinstabilitet 

var apprehension och relocation test. Dessa har visats ha hög sensitivitet och specificitet för 

att testa främre instabilitet. Apprehension test anses dock säkrare än relocation test (11). Att 

majoriteten av sjukgymnasterna använder testerna samt att instrumenten har god evidens, 

visar på att apprehension och relocation test är lämpliga att använda vid axelinstabilitet. Vid 

utvärdering var det vanligast att sjukgymnasterna använde observation av rörelsekontroll. En 

god rörelsekontroll kan minska symtom och muskeldysfunktion (20). Författarna upplever att 

observation av rörelsekontroll undersöker rörelser på en funktionell nivå och är relevant att 

utvärdera för att se hur instabiliteten påverkar funktionen i vardagliga aktiviteter.  

Resultatet visade att få sjukgymnaster använde WOSI, DASH och SRQ-S i undersökning och 

utvärdering. Detta ansåg författarna var intressant eftersom formulären har god evidens, är 

lätta att följa och är enkla att använda för att jämföra och utvärdera resultat (4,24,25). 

Problemet som författarna såg var att testerna som studiens respondenter använde undersöker 

endast kroppsfunktion och anatomiska strukturer enligt ICFs 3 nivåer. Detta leder till att 

aktivitet på personnivå och delaktighet på social- och samhällsnivå missas i undersökning och 

utvärdering (4). Författarna anser att för att undersöka alla nivåer enligt ICF vore det lämpligt 

att sjukgymnasterna inkluderade till exempel WOSI, DASH eller SRQ-S i sin undersökning 

och utvärdering eftersom de berör delaktighet och aktivitet.  
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Vilka behandlingsmetoder används och vad har sjukgymnaster för upplevd effekt av 

metoderna på symtom och aktivitetsförmåga vid axelinstabilitet?  

I genomsnitt använde sjukgymnasterna stabilitets-, uthållighets-, styrke- och 

koordinationsträning “alltid” vid rehabilitering av axelinstabilitet. Studier stödjer 

användandet av de olika träningsformerna vid axelinstabilitet (17,30). 

Stabilitetsträning och koordinationsträning var de behandlingsmetoder som skattades ge bäst 

effekt av de olika åtgärderna. Stabilitetsträning fick medelvärde 9 och koordinationsträning 

fick medelvärdet 8,4, utifrån en skala från 0 till 10, där 10 representerade mycket god effekt. 

Stabiliseringsträningens upplevda effekt på axelinstabilitet stödjs av resultat från en studie 

med progriderande träningsprogram innehållande thera-bandsövningar (37). En studie visade 

att en kombination av stabilitets- och koordinationsträning hade goda effekter på instabilitet i 

flera rörelseriktningar samtidigt (63).  

Styrke- och uthållighetsträning fick också högt skattad effekt av respondenterna i studien, 

med ett medelvärde på 8 respektive 7,6. Studier har visat goda effekter på symtom av 

axelinstabilitet av dessa träningsformer (30,39). En kort immobiliseringsperiod följt av tung 

styrketräning har visats ge kortsiktiga positiva effekter på återgång till arbete vid 

axelinstabilitet. Funktionell uthållighetsträning kan ge bättre resultat på arbete och idrott 

jämfört med ett isometriskt styrketräningsprogram på individer med axelinstabilitet (64). En 

studies konklusion menar att ett träningsprogram som syftar till att återuppbygga fullt 

rörelseomfång samt balansera den kapsulära rörligheten är viktigt. Detta görs genom att 

maximera muskulär styrka, uthållighet, proprioception, dynamisk stabilitet och 

neuromuskulär kontroll, som är essentiellt vid axelinstabilitet (65). Eftersom sjukgymnasterna 

upplevt effekt och flertalet studier stödjer användandet av dessa träningsformer vid 

axelinstabilitet, anser författarna att det är lämpligt att utforma rehabiliteringsprogram 

innehållande de olika träningstyperna. Författarna upplever dock att behandlingen bör 

anpassas individuellt efter patientens upplevda symtom och undersökningsfynd.  

Ortos och tejp användes i en liten utsträckning av sjukgymnasterna och skattades ha 

medelvärde 4 och 5,9 i effekt på symtom av 10 möjliga. Författarna hade svårigheter med att 

finna studier om axelinstabilitet och ortos. En studie undersökte effekterna på styrketräning 

med samtidig skulderortos på individer med multidirektionell instabilitet. Deras resultat 
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visade att 84,9 % av deltagarna hade en positiv effekt bland annat på funktion, smärta och 

stabilitet efter behandlingen (66). Författarna till studien fann även brist på studier som 

berörde axelinstabilitet och tejpning. Studier har dock påvisat fördelar med tejpning som till 

exempel förbättrad rörlighet, muskelaktivitet och minskad smärta i scapularegionen och för 

whiplashpatienter (48,49). Enligt en studie är tejpning användbart vid rörelseproblem i bland 

annat axelleden. Att tejpa vid axelproblematik är dock inte självklart men sägs ha effekter 

som är både proprioceptiva och mekaniska. Tejpningen kan dock inte ensamt rehabilitera 

axelproblematik, utan ska helst kombineras med andra metoder för att ge effekt (67). Enligt 

en studie som gjordes på knäleden var konklusionen att tejpning inte är lämplig för syfte att 

korrigera en felställning (68). Utifrån studiens resultat samt nuvarande forskning tyckte 

författarna att ortos och tejpning inte är den mest prioriterade behandlingsmetoden att 

använda vid denna problematik men kan användas om patienten upplever god effekt av 

alternativen.  

 

I vilken grad baserar sjukgymnaster undersökningen och behandlingen på beprövad 

erfarenhet respektive vetenskaplig kunskap?  

Studiens resultat presenterade att sjukgymnasterna i genomsnitt baserade både sin 

undersökning och behandling på 49,4 % och 49,8 % beprövad erfarenhet och 50,6 % och 50,2 

% vetenskaplig kunskap. Författarna till studien ansåg dock att resultatet var något 

missvisande, på grund av en stor spridning i respondenternas svar. Anledningen till att 

respondenternas svar varierade tror författarna berodde på att 63 % av respondenterna hade 

varit kliniskt verksamma längre än 13 år. Författarna trodde att de som arbetat längre kände 

sig säkrare att basera största delen av sitt arbete på beprövad erfarenhet. Vilket enligt 

författarna är bristfälligt på grund av att en kombination av klinisk erfarenhet och 

vetenskaplig kunskap är det bästa och maximerar behandlingens kvalitet och kvantitet för 

patienterna. Svårigheterna med att arbeta utifrån EBM är att hinna läsa den rekommenderade 

mängd vetenskapliga artiklar (3). En del av sjukgymnasterna har eventuellt inte möjlighet att 

lägga ner den tid som krävs för att hålla sig uppdaterade inom vetenskap och kan förklara 

studiens resultat.  
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Könsfördelningen i studiens resultat visade att majoriteten av respondenterna var av kvinnligt 

kön (63 %). Denna fördelning avspeglar hur det ser ut inom professionen. Under 2007 fanns 

det cirka 13 000 individer med sjukgymnastexamen i Sverige, av dem var 78 % kvinnor (69). 

Syftet med denna studie var dock inte att jämföra, men författarna anser att trots detta så 

skulle könsfördelningen i denna studie kunna presentera hur det kan se ut i hela Sverige.  

 

Framtida forskning 

För framtida forskning hade det varit intressant att studera hur och varför de olika 

behandlingsmetoderna vid axelinstabilitet kombineras samt vilket resultat de olika 

kombinationerna ger. Det hade även varit intressant att göra en undersökning om hur 

sjukgymnaster med en längre klinisk erfarenhet arbetar jämfört med de som inte arbetat lika 

länge. Detta för att undersöka om det finns ett samband mellan sjukgymnasternas kliniskt 

verksamma år och hur de baserar arbetet utifrån vetenskap eller beprövad erfarenhet. 

Författarna efterfrågar även fler studier inom området som tydliggör riktlinjer för hur 

sjukgymnaster bör arbeta med denna problematik. 

 

 

Konklusion 

I denna studie redovisades en kartläggning som beskriver att sjukgymnaster inom 

primärvården i ett län i norra Sverige träffade patienter med axelinstabilitet “varje månad”. 

De vanligaste undersökningsinstrumenten var apprehension- och relocation test. Vid 

utvärdering använde majoriteten av sjukgymnasterna observation av rörelsekontroll. 

Patientgruppen behandlades framförallt med stabilitets-, koordinations-, styrke- och 

uthållighetsträning. Stabilitetsträning skattades ge bäst effekt på symtom och 

aktivitetsförmåga. Resultatet visade att sjukgymnaster baserar undersökning samt behandling 

till hälften på vetenskaplig kunskap och hälften klinisk erfarenhet.  
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Bilaga 1  

Enkät 

Undersöknings- och behandlingsmetoder för instabilitet i axeln. 

1. Man [ ] Kvinna [ ] 

 

2. Antal kliniskt verksamma år som sjukgymnast? 

0-3 år [ ]           4-6 år [ ]           7-9 år [ ]           10-12 år [ ]           13 år eller längre [ ] 

 

3. Hur ofta träffar och behandlar du patienter med instabilitet i axelleden? 

Dagligen [ ]     Varje vecka [ ]     Varje månad [ ]     Någon gång per år [ ]     Aldrig [ ] 

 

4. Vilka undersökningsmetoder använder du dig av vid misstänkt instabilitet i axeln? 

(Du får välja flera alternativ) 

Sulcus sign     [ ] 

Apprehension test     [ ] 

Relocation test    [ ] 

VAS      [ ] 

Goniometer      [ ] 

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)   [ ] 

Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)   [ ] 

Shoulder rating questionnaire (SRQ-S)    [ ] 

Observation av rörelsekontroll    [ ] 

Annat     [ ] 

Om du valt annat, vilken metod? ____________________________ 



 

 

5. Vilka utvärderingsinstrument använder du dig av för att utvärdera rehabiliteringen? 

(Du får välja flera alternativ) 

Sulcus sign     [ ] 

Apprehension test     [ ] 

Relocation test    [ ] 

VAS      [ ] 

Goniometer      [ ] 

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)   [ ] 

Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)   [ ] 

Shoulder rating questionnaire (SRQ-S)    [ ] 

Observation av rörelsekontroll    [ ] 

Annat     [ ] 

Om du valt annat, vilket instrument? _________________________ 

 

6. A. Vilka av dessa behandlingsmetoder använder du dig av vid axelledsintabilitet?  

(Du får välja flera alternativ) 

Aldrig  Sällan  Ofta  Alltid 

Stabilitetsträning      [ ]      [ ]     [ ]     [ ] 

Koordinationsträning      [ ]      [ ]     [ ]     [ ] 

Uthållighetsträning      [ ]      [ ]     [ ]     [ ] 

Styrketräning      [ ]      [ ]     [ ]     [ ] 

Tejpning       [ ]      [ ]     [ ]     [ ] 

Ortoser       [ ]      [ ]     [ ]     [ ] 

 

B. Använder du annan behandling vid axelleds instabilitet? Vilken? 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 



 

 

 

7. Hur upplever du att följande behandlingsmetoder påverkar patientens aktivitetsförmåga 

och symtom vid axelinstabilitet? 0 är ingen påverkan och 10 är mycket god påverkan. 

Stabilitetsträning  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Vet ej 

Koordinationsträning  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Vet ej 

Uthållighetsträning  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Vet ej 

Styrketräning  0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Vet ej 

Tejpning   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Vet ej 

Ortoser   0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  Vet ej 

 

8. Uppskatta hur stor del av din undersökning du baserar på beprövad erfarenhet 

respektive vetenskaplig kunskap? Procentuellt svar måste bli 100 %. 

T ex. Erfarenhet vs Vetenskaplig kunskap, 40 % vs 60 % 

Erfarenhet    0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

Vetenskap     0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

 

9. Uppskatta hur stor del av din behandling du baserar på beprövad erfarenhet respektive 

vetenskaplig kunskap? Procentuellt svar måste bli 100 %. 

T ex. Erfarenhet vs Vetenskaplig kunskap, 40 % vs 60 % 

Erfarenhet    0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

Vetenskap     0%    10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80%    90%    100% 

 

Tack för att du tog dig tid att svara och deltar i studien! 

Josefine Lindén & Menel Jaiem 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej! 

Detta är en studie som utförs på Luleå Tekniska Universitet (LTU) som examensarbete. Syftet 

är att få en bild av vilka sjukgymnastiska undersöknings- och behandlingsmetoder som 

används inom primärvården vid instabilitet i axelleden, och vilka av dessa som har bäst effekt 

utifrån beprövad erfarenhet. Betydelsen för denna studie är att få en kartläggning som kan 

användas som riktmärke för kliniskt verksam sjukgymnastik. 

Studien riktar sig till alla legitimerade sjukgymnaster på vårdcentraler och på privata kliniker i 

ett län i norra Sverige. Det är en enkätstudie och består av 9 frågor med färdiga svarsalternativ 

eller skattningsskalor och tar cirka 4 minuter att besvara. Rapporten kommer att redovisas på 

LTU samt publiceras på LTU:s hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html i 

slutet på januari 2014. 

Ingen identitet kommer att förvaras eller visas och den insamlade informationen kommer att 

behandlas och sammanställas i ett resultat och senare diskuteras i vår rapport. Resultatet 

kommer att redovisas så att ingen identitet kan avslöjas. 

Deltagandet i studien är frivilligt, men uppskattas och är till stor hjälp. Ditt svar behövs senast 

2013-10-22. Har ni mottagit fler enkäter, var vänlig skicka tillbaka samtliga i svarskuvertet 

som medföljer. Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. Ett 

påminnelsebrev kommer skickas till er arbetsplats efter ungefär halva tiden. För ytterligare 

kontakt och mer information om studien kan ni kontakta oss eller vår handledare (se 

kontaktuppgifter längst ner). 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss med detta genom att svara på vår enkät och delta i studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Lindén & Menel Jaiem 

 

 

Menel Jaiem           Josefine Lindén               Irene Vikman, Handledare 

menjai-1@student.ltu.se             linjos-1@student.ltu.se           

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:menjai-1@student.ltu.se
mailto:linjos-1@student.ltu.se


 

 

 

Bilaga 3 

Påminnelsebrev 

 

Hej! 

 

Ni har för cirka en vecka sedan blivit kontaktade via brev för att delta i en enkätstudie. I det 

brev ni mottagit medföljde enkäter, informationsbrev samt svarskuvert. Detta är 

påminnelsebrevet som omnämndes. Påminnelsebrevet syftar till att öka svarsfrekvensen. 

Det är en studie som utförs på Luleå Tekniska Universitet (LTU) som examensarbete. Syftet 

är att få en bild av vilka sjukgymnastiska undersöknings- och behandlingsmetoder som 

används inom primärvården vid instabilitet i axelleden, och vilka av dessa som har bäst effekt 

utifrån beprövad erfarenhet. Betydelsen för denna studie är att få en kartläggning som kan 

användas som riktmärke för kliniskt verksam sjukgymnastik. 

Deltagandet i studien är frivilligt, men uppskattas och är till stor hjälp. Ditt svar behövs senast 

2013-10-22. Har ni mottagit fler enkäter, var vänlig skicka tillbaka samtliga i svarskuvertet 

som medföljde. Genom att svara på enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien För 

ytterligare kontakt och mer information om studien kan ni kontakta oss eller vår handledare 

(se kontaktuppgifter längst ner). 

 

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta genom att svara på vår enkät och delta i studien. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Josefine Lindén & Menel Jaiem 

 

 

 

Menel Jaiem           Josefine Lindén               Irene Vikman, Handledare 

menjai-1@student.ltu.se             linjos-1@student.ltu.se           
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