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Luleå Tekniska Universitet, 2003 

 
 

Abstrakt 
 
Patienter med ländryggsrelaterade besvär är en grupp som ständigt ökar i omfattning. Det 
finns idag en mängd olika sjukgymnastiska insatser att tillgå vid dessa typer av besvär. Under 
1990-talet har ett nytt synsätt på ländryggsrehabilitering uppstått där m transversus abdominis 
(TrA) inverkan i sammanhanget allt mer framhävts. Syftet med denna studie var att undersöka 
sjukgymnasters kunskap om TrA betydelse vid ländryggsbesvär, samt hur de omsätter denna 
kunskap i sitt kliniska arbete. För att få en uppfattning om detta sändes 70 enkäter ut till 
sjukgymnaster verksamma inom öppenvården. Enkäterna skickades till 7 orter i landet för att 
få en rikstäckande spridning. Resultatet visar att de tillfrågade sjukgymnasterna i stor 
utsträckning känner till TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär. Övervägande delen använde sig 
av TrA-träning i sitt kliniska arbete och då främst via olika stabiliseringsövningar. Det 
betonades dock att TrA-träning var ett komplement till övrig träning. Främst användes TrA-
träning vid lumbago/rygginsufficiens och diskbråck. Effekterna de tillfrågade 
sjukgymnasterna såg av TrA-träning var framför allt att patienten fungerade bättre i sin 
vardag samt upplevde mindre smärta. Flera av sjukgymnasterna poängterade att det är svårt 
att utvärdera den enskilda effekten av TrA-träning då den sällan eller aldrig bedrivs ensam.   
 
 
Keywords: Hodges, ländryggsbesvär, musculus transversus abdominis, sjukgymnaster, 
sjukgymnastik, träning. 
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Patienter med ländryggsbesvär är i dag en stor grupp inom sjukvården som bara ökar i 

omfattning. Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2000) uppger att 

ryggbesvär år 1995 kostade samhället nära 30 miljarder kronor i form av 

sjukskrivningar, förtidspensioneringar, sjukvård, diagnostiska utredningar, läkemedel, 

operationer och vårdtid. Dessa kostnader går att mäta i kronor, däremot går det inte att 

objektivt skatta den enskildes lidanden. Enligt SBU-rapporten kommer 8 av 10 att någon 

gång i livet få ont i ryggen. Majoriteten drabbas lindrigt och besvären spontanläker inom 

kort. Ett fåtal utvecklar långvariga smärttillstånd med rörelseinskränkningar och nedsatt 

livskvalitet som följd.  

SBU-rapporten beskriver ett samband mellan ländryggsbesvär och en längre tids arbete 

med tunga lyft, vridmoment samt arbete på skakigt underlag. Dock uppkommer 

ryggbesvär oftast p.g.a. underbelastning dvs. vi rör oss för lite (1). 

 

Behandlingsprincipen för dessa patienter har fram till 1980-talet framför allt byggt på att 

vila bort besvären. I dag finns starka vetenskapliga bevis för att sängläge vid akut 

ländryggssmärta endast förvärrar besvären (1). Det finns ett flertal sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder att tillgå vid behandling av ländryggssmärta. Många 

behandlingsmetoder har bristfällig evidens beroende på att behandlingseffekterna inte 

kunnat redovisas i vetenskapliga studier. Detta betyder inte att behandlingarna inte har 

någon effekt för patienten, snarare att det behövs fler utvärderingar av de olika 

metoderna (1). Det finns dock stark evidens att rörelse är effektivt vid långvariga 

smärttillstånd i ländryggen. (1,2,3,4,5).  

 

Ryggraden är p.g.a. sitt multisegmentella utseende starkt beroende av stabiliserande 

strukturer. Dessa strukturer är; kota, disk, ligament, muskler och senor. Hit hör även det 

centrala nervsystemet (CNS) och perifera nerver (6,7). Skada och degenerativa 

förändringar kan påverka strukturer i det enskilda segmentet, vilket kan resultera i både 

abnormal segmentell rörlighet och dysfunktion av muskler (2). Lumbal instabilitet är 

ansedd att vara en kraftigt bidragande orsak till kronisk ländryggssmärta (5).  

 

På 1990-talet har uppmärksamheten riktats mot m. transversus abdominis (TrA) och 

dess betydelse för ryggradens stabilitet (8). Paul W Hodges studier om TrA har skapat 

ett nytt synsätt på rehabilitering av ländryggspatienter, då han sett att TrA är den 

primära stabiliserande muskeln för ländryggen (9).  
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För att stabilisera ländryggen kontraherar sig TrA som ett posturalt svar på de 

reaktionskrafter som uppstår vid extremitetsrörelser. TrA aktiveras i en feedforward- 

drive i förhållande till den primära rörelsemuskeln. Med feedforward (även kallad 

anticipation) menas att aktiveringen av muskeln sker antingen 100 ms före eller 50 ms 

efter rörelsen av extremiteten, (5,7,8,9,10).  

 

Hodges experimentella studier har visat att personer med ländryggsbesvär har en 

förändrad aktiveringsordning av sin bukmuskulatur. Hos dessa personer upptäcktes en 

försening av feedforward-driven hos framför allt TrA. Hodges et.al anser att det 

förändrade rekryteringsmönstret inte bara är en försening utan också ett stort problem 

med den motoriska kontrollen hos TrA (8,9,11). Att utvärdera den motoriska kontrollen 

som svarar för ryggstabilitet är svårt beroende på dess komplexa natur. Detta beroende 

på att de stabiliserande systemen konstant måste kunna adaptera sig till de städigt 

förändrade förhållandena (11). 

Motorisk kontroll handlar om hur vi kontrollerar hållning och hur vi rör oss 

meningsfullt. Det inkluderar interaktionen mellan perception, kognition och motorik 

samt samspelet mellan individ, uppgift och miljö (12). 

 

Muskler bidrar till lumbal stabilitet och mobilitet genom att fungera som lokala och 

globala muskler. Det globala muskelsystemet består av stora kraftproducerande muskler 

som verkar på bål och ryggrad. Dessa muskler förbinder bäckenet med revbensburen, 

men de har ingen direkt segmentell påverkan på ryggraden. De globala musklerna är m. 

obliquus externus abdominis (OE), m. rectus abdominis  (RA), och den thorakala delen 

av m. lumbalis iliocostalis (LIC) (2). Det lokala muskelsystemet består av muskler som 

direkt är kopplade till lumbalkotorna. De är ansvariga för segmentell stabilitet, då deras 

funktion är att bibehålla ryggsegmentens position under funktionella rörelser. De lokala 

musklerna är lumbala multifider (LM), m. transversus abdominis (TrA) och de 

posteriora fibrerna av m. obliquus internus abdominis (OI) (2,5,13). 

Det lokala systemet är extra känsligt vid dysfunktion av ländryggen. Flera studier har 

belyst förekomsten av dysfunktion i LM och TrA hos personer med kroniska 

ländryggsbesvär. De globala musklerna har en tendens att dominerade över försvagade 

lokala muskler. Det blir en obalans mellan systemen med segmentell instabilitet som 

följd (5,14,15). 
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Vid rörelse av extremiteter uppstår en reaktionskraft på ryggraden. Denna reaktionskraft 

är lika stor men motsatt riktad de krafter som åstadkommer extremitetsrörelsen (9). 

Ryggraden är särskilt utsatt för effekten av dessa reaktionskrafter p.g.a. sin instabila 

uppbyggnad. Vid nedsatt muskelkontraktion kan så lite som 2 kilos kompressionskraft 

ge skador på ryggraden och redan vid 2° rotation har mikrotrauman på kotor observerats 

(9). CNS kontrollerar effekterna av dessa reaktionskrafter genom att kontrahera 

bålmuskler, antingen före eller strax efter rörelsen av extremiteten påbörjats. Detta 

kallas då för anticipation eller för feedforward (8,9). 

Schmidt (1991) delar upp begreppet anticipation i två typer, dessa är spatial och 

temporal anticipation. Spatial anticipation innebär att vi medvetet förbereder oss på att 

uppbringa en viss muskelkraft. Med temporal anticipation menas den muskelkontraktion 

som uppstår utan medveten handling, det som sker reflexmässigt (16). 

  

Två modeller beskriver hur CNS upprätthåller samverkan mellan primära 

rörelsemuskler och det anticipatoriska posturala muskelsvaret (17). En hierarkisk modell 

beskriver att de anticipatoriska posturala musklerna kontrolleras av samma nervbanor 

som initierar extremitetsrörelsen. Således är tiden mellan extremitetsrörelsen och den 

posturala muskelaktiviteten relativt konstant i ett fungerande system. Den andra 

modellen innebär att extremitetsrörelsen och de anticipatoriska posturala musklerna 

kontrolleras av parallella nervbanor som styrs separat av CNS. Ännu har ingen 

konsensus uppnåtts beträffande vilken modell som är den korrekta (17).   
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Figur 1: m. transversus abdominis, posterior del (18). 

 

TrA är den djupaste bukmuskeln, den går transversellt runt abdomen från linea alba, 

crista iliaca och de 6 nedersta revbenens insidor till transversalutskotten via den 

thoracolumbala fascian (8,9)(se figur 1). 

En kontraktion av muskeln medför en ökad spänning i den thoracolumbala fascian och 

det intra- abdominella trycket ökar. Båda dessa funktioner anses ha stabiliserande effekt 

på ryggraden. Vid aktivering av TrA sker en co-contraktion med LM som har visat sig 

öka den segmentella stabiliteten under funktionella aktiviteter (2,5,8,9). Hides et al. har 

sett att vid dysfunktion i ryggen förtvinar LM efter kort tid. Detta kan bero på en 

reflexinhibering som uppstår för att skydda det skadade segmentet. Återhämtning av 

TrA och LM sker inte automatisk efter en akut ländryggssmärta trots att patienten 

känner sig symptomfri. Detta tros vara en bakomliggande orsak till den stora frekvensen 

av recidiv bland personer med ryggbesvär (14,15). 

 

Enligt Richardson & Jull (2000) är många träningsprogram för patienter med 

ryggsmärta traditionellt fokuserade på styrka, uthållighet och funktionell träning. De 

anser att dessa program är lämpliga att använda sig av i ett senare skede i 

rehabiliteringen då syftet är att öka den generella muskelstyrkan hos den 

funktionsnedsatta patienten. Vidare säger Richardson & Jull att denna träning inte 

hjälper en akut ländryggspatient där den motoriska kontrollen är nedsatt.  
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Senare forskning menar att den ursprungliga skadan handlar om brist på motorisk 

kontroll och inte om brist på muskelstyrka (13).  

En annorlunda och specifik träning kallad ”segmentell stabiliserings träning” har 

utvecklats i syfte att direkt rikta sig mot den ursprungliga skadan i det neuromuskulära 

systemet. Dessa övningar är baserade på forskning om biomekanik, neurofysiologi och 

forskning inom sjukgymnastik. Målet med segmentell stabiliserings träning är att 

minska smärtan och att förhindra recidiv. Detta genom att åter etablera och förstärka 

muskelkontroll som kompensation för förlust av segmentell stabilitet orsakad av skada 

eller degenerativa förändringar (13). 

Målet med specifik stabiliserings träning är att återupprätta normal synergistisk funktion 

mellan det lokala och globala muskelsystemet (2,13). 

         Isometrisk träning har visat sig vara bäst för att återinlära den stabiliserande rollen som 

de djupa lokala musklerna har. Detta görs genom en samtidig kontraktion av TrA och 

LM. För att åter träna upp funktionen av dessa muskler bör kontraktionen bibehållas ca 

10 sekunder X 10 repetitioner och hållas på en låg maximal viljemässig nivå (MVC). 

Detta ska upprepas flera gånger under dagen (2,5). 

 

Då träningen inleds är det viktigt att undvika påverkan av global muskulatur (2). 

Övningarna startas i fyrfota-ställning och magliggande för att minska smärta, belastning 

och reflexinhibering. Det räcker med låga nivåer av muskelkontraktion för att uppnå en 

stabiliserande effekt (25 % av MVC) på ryggsegmenten (2). 

Under övningarna ska normala thorakala och lumbala kurvaturer hållas kvar och 

patienten ska kunna andas som vanligt. Aktivering av TrA sker genom att naveln dras in 

mot ryggraden. Det betonas att det är den nedre delen av buken som ska arbeta.  

Belastningen ökas successivt och de funktionella övningarna introduceras när patienten 

kan hålla kontraktionen i 10 sekunder X 10 repetitioner. Nästa mål blir att integrera det 

lokala och globala muskelsystemet. Det innebär att patienten kan hålla kvar 

kontraktionen av djup bålmuskulatur under dynamiska övningar i såväl liggande, 

sittande och stående positioner (2). 

Det betonas att det kan ta lång tid för patienten att åter aktivera TrA. Det krävs tålamod 

av patienten och en terapeut som är duktig på att ge instruktioner. Facilitations tekniker 

kan användas för att hjälpa patienten att känna muskelkontraktionen. Det kan ske genom 

ett djupt men varsamt manuellt tryck medialt om spina iliaca anterior superior (SIAS). 
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Initialt kan patientens kontraktionsförmåga av TrA mätas i magliggande med hjälp av en 

biofeedback-kudde (2,5). 

 

         De studier som undersökt effekten av specifik TrA- träning på patienter med 

ländryggsbesvär har uppvisat goda resultat (2,5). Dock framhålls nödvändigheten av 

flera studier inom området (2,3,5,8,9,13,15). 

 

       SYFTE 

 

Syftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters kunskap om TrA:s betydelse vid 

ländryggsbesvär. Vår intention var även att undersöka hur de tillfrågade 

sjukgymnasterna tillämpar TrA-träning i sitt kliniska arbete. 

 

         FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Känner svenska sjukgymnaster till TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär? 

 

• Hur tillämpar de TrA-träning i kliniken, samt mot vilken typ av ryggbesvär? 

 

• Vilka effekter ser de tillfrågade sjukgymnasterna av TrA träning? 
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METOD 

 

Försökspersoner 

Försökspersonerna (Fp) var legitimerade sjukgymnaster inom öppenvården i Sverige. 

Enkäter skickades till Boden, Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och 

Uppsala med omnejd. Platserna valdes för att få en rikstäckande spridning.  

Sammanlagt skickades 70 enkäter ut, 10 till varje ort, varav 5 till privat verksamhet och 

5 till vårdcentraler. Adresser togs fram slumpmässig genom internet, på sidorna 

www.lf.se och www.gulasidorna.se. 50 sjukgymnaster svarade på enkäten. Bortfallet var 

20 personer (29 %). Efter kontroll av adressuppgifter blev det totala antalet utskickade 

enkäter 66 personer, då det upptäcktes att 1 verksamhet upphört och att 3 adresser var 

felaktiga. Detta innebar att ca 76 % av de tillfrågade sjukgymnasterna valde att delta i 

studien. Av dessa arbetade 60 % på vårdcentral och 40 % inom privat verksamhet.  

 Fp hade i snitt varit yrkesverksamma som sjukgymnaster i ca 15 år (spridning 1 – 39 år) 

och den genomsnittliga tiden de arbetat inom öppen vård är ca 12 år (spridning 0,5 – 31 

år).  

 

         Mätinstrument 

För att få svar på frågeställningarna konstruerade författarna en enkät (bilaga1). 

Formuläret bestod av 9 frågor, varav vissa innehöll följdfrågor angivet med a,b,c,d. Det 

totala antalet frågor blev då 15 personer. Enkäten hade 4 öppna frågor och 11 slutna 

frågor. Enkäten är bedömd av handledare och universitetslektor men är inte validitets- 

eller reliabilitetstestad. 

 

Procedur 

Innan utskick till berörda sjukgymnaster gjordes en pilotstudie på 2 yrkesverksamma 

sjukgymnaster för att få ett mått på enkätens tydlighet och kvalitet. Efter omarbetning av 

vissa frågor godkändes enkäten av universitetslektor och skickades sedan ut till de 

utvalda sjukgymnastenheterna. Med enkäten följde ett introduktionsbrev som beskrev 

studiens syfte och upplägg. I brevet förmedlades även att deltagandet var frivilligt och 

att svaren skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 2). Adresserna kodades innan utskick 

för att veta vart påminnelsebreven skulle skickas. 

För att minska bortfallet skickades efter 4 veckor ett påminnelsebrev med en bifogad 

enkät (bilaga 3). 
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För att få en förklaring till bortfallet kontaktades berörda sjukgymnastenheter för 

kontroll av adressuppgifter.  

 

Etiska aspekter 

Enkäterna kodades och skickades till adresser, inte direkt till enskilda sjukgymnaster, 

något som säkerställer den svarandes anonymitet. Efter bearbetning av enkäterna 

kommer kodnyckeln att kasseras. 

 

Databehandling 

Enkäterna bearbetades manuellt och därefter har resultatet förts in i dataprogrammet 

Microsoft Excel 2000. 
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         RESULTAT  

 

Av de 50 sjukgymnaster som svarat på enkäten har 45 personer (90 %) någon form av 

utbildning inriktad på ryggbehandling. 5 personer (10 %) har inte någon sådan 

utbildning. De flesta Fp uppger flera genomgångna kurser/utbildningar inriktade mot 

ryggbehandling, där den vanligast förekommande utbildningen är R-Kurs, steg 1-4. 

Fp har inte alltid beskrivit vilka steg de gått i respektive kurs. Dock har samtliga som 

genomgått t.ex. R-kurs bearbetats i samma grupp, oavsett om de endast angivit ”R-kurs” 

eller ”R-kurs steg 1-4”, det gäller även McKenzie, ortopedisk manuell terapi (OMT) 

samt medicinsk tränings terapi (MTT). 

I tabell 1 är 48 personer enkäter redovisade. 2 personer har exkluderats p.g.a. oläsliga 

svar. 

I samband med denna fråga bad vi även Fp uppge vilket år de genomgått respektive 

kurs/utbildning. Då flera av svaren var otydliga eller helt saknades har vi inte kunnat 

bearbeta dessa data som därför har exkluderats. 

 

 

 

Tabell 1. Sjukgymnasternas utbildning inom ryggbehandling  
Utbildningar/Kurser          Antal   Procent 

R-Kurser                                      (steg 1-4)  24  23,5 

McKenzie                                     (steg A-E) 17  16,7 

OMT                                             (steg 1-3)  16  15,7 

Muskulär energi teknik (MET)  12  11,8 

MTT                                              (steg 1-2)             9        8,8 

Segmentell stabiliserings kurs   5  4,9 

Low Force Manipulation  5  4,9 

Annat*    14  13,7 
Totalt       102   100 
* akupunktur, Feldenkreis, fysiorullen, Mulligan, Ortopedisk medicinsk 
inriktning.   
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Sjukgymnasters kunskap om m. transversus abdominis betydelse vid behandling 

av ländryggsbesvär. 

 

På frågan ”Har m. transversus abdominis (TrA) någon betydelse vid behandling av 

ländryggsbesvär?” svarar 47 (94 %) av de tillfrågade sjukgymnasterna ”Ja”.  

2 personer (4 %) svarar ”Vet Ej” då de påpekar att de inte varit i kontakt med denna 

problematik. 1 person (2 %) besvarar inte frågan. 

 

På frågan ”Vilken betydelse har TrA vid behandling av ländryggsbesvär?” svarar 42 

personer (84 %) att muskeln har någon form av stabiliserande effekt i lumbalen. 

4 personer (8 %) besvarar inte frågan, och 1 person (2 %) svarar att han/hon inte är 

tillräckligt insatt för att kunna svara på frågan. De 3 personerna (6 %) som inte svarar 

”Ja” på frågan ”har TrA någon betydelse vid behandling av ländryggsbesvär?” har här 

exkluderats. 

 

Av de 42 sjukgymnasterna som svarar att TrA har en stabiliserande funktion vid 

ländryggsbesvär utvecklar några Fp sitt svar ytterligare. De beskriver följande: 

 

• TrA har en stabiliserande effekt genom att verka anticipatoriskt. 

• TrA jobbar i co-contraktion med lumbala multifider. 

• TrA är en hållningsmuskel. 

• TrA kan verka som en smärtlindrare. 

• TrA fungerar som en korsett. 

• TrA samverkar med den thoracolumbala fascian. 

• TrA samverkar med bäckenbotten muskulatur. 

• En ökad medvetenhet om TrA ger en ökad muskelkontroll. 

• TrA är bra att aktivera i ett tidigt skede vid rehabilitering av ländryggspatienter. 

• TrA-träning är bra för hypermobila patienter. 

• TrA är en uthållig muskel. 

• Vid aktivering av TrA ökar det intra-abdominella trycket. 
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På frågan ”På vilket sätt har du fått kännedom om TrA:s betydelse vid behandling av 

ländryggsbesvär?” svarar Fp att de främst kommit i kontakt med detta via 

studier/artiklar samt genom kurser. På denna fråga är det möjligt för Fp att ange flera 

olika svarsalternativ. Resultaten framgår i figur 2 nedan.  

”Annat” är föreläsningar av Paul Hodges, föreläsning av sjukgymnast från Australien, 

via erfarenhet, vid test av patient i Cybex, samt via samarbete med ryggsektionen på 

hemorten. De som inte svarar på frågan är de som ej känner till TrA:s betydelse vid 

behandling av ländryggsbesvär. 
 

 

 

Figur 2. Fördelning i antal hur Fp har fått kännedom om TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär.   
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På frågan ”Hur länge sedan är det som Du först kom i kontakt med TrA:s betydelse vid 

behandling av ländryggsbesvär?” svarar flertalet Fp att de kommit i kontakt med detta för 

5-6 år sedan. 2 personer har inte besvarat frågan. Resultatet på frågan framgår i figur 3. 

 
     

 

 
 Figur 3. Antal år sedan Fp först kom i kontakt med TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär. 
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        Tillämpning av TrA-träning i kliniken  

 

På frågan ”Använder du dig av dessa kunskaper i det kliniska arbetet” svarar 44 

personer ”Ja” (88 %) och 5 personer svarar ”Nej” (10 %). Av de som svarar ”Nej” är det 

2 personer som svarar att de inte hade kommit i kontakt med TrA:s betydelse vid 

ländryggsbesvär. 3 personer svarar att TrA har betydelse som stabilisator, men att de 

inte använder sig av denna kunskap i sitt kliniska arbete, men utvecklar inte svaret 

ytterligare. 1 Fp besvarar inte frågan. 

 
På frågan ”På vilket sätt tillämpas dessa kunskaper i det kliniska arbetet?” är det 43 

personer som besvarar frågan och 7 personer väljer att inte svara på frågan. Vissa Fp 

beskriver flera olika sätt att tillämpa sina kunskaper om TrA i kliniken och flera av 

svaren är likartade.  

Generellt svarar Fp att de tränar TrA genom olika stabiliseringsövningar utan att vidare 

precisera vilka dessa övningar är. En del Fp beskriver mer specifikt hur de instruerar 

patienten att aktivera TrA och hur de tränar denna muskel. Beskrivningarna är 

sammanfattade nedan: 

 
• Lär ut teknik om hur patienten kan aktivera TrA individuellt och i grupp både på 

land och i vatten. Sen få patienten att använda denna teknik i vardagslivet. 

• Lär patienten att aktivera TrA utan att koppla på global muskulatur.  

• Feedback genom PBU-mätare. 

• Information om hur anatomin till TrA, bäckenbottenmuskulatur och multifider 

samverkar. 

• ”Sug in nedre delen av magen” i magliggande, ryggliggande, fyrfotstående, 

sittande och stående. Belastning läggs successivt på genom t.ex. hantlar, 

terraband, dragapparat.  

• I ryggliggande ”hitta” TrA med hjälp av andningsövningar. 

• Använder Jull & Richardsons metod. Kontraherar TrA, bäckenbotten och 

multifider. 4-10 reps, 3-6 sek, 3 månader. 

•  Medvetandegör patienten om muskelns funktion och hitta den i ryggläge utifrån 

bäckenbottenmuskulatur. 
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• Initialt får patienten hitta muskeln genom att palpera inom bäckenkanten 

anteriort. Be patienten att ”suga in” nedre delen av magen (=spänner då TrA). 

Patienten måste kunna bukandas samtidigt för att inte spänna fel muskel. Sen 

stegras programmet, men alla övningar måste föregås av en grundspänning av 

TrA. 

 

Utöver dessa svar uppger Fp att de aktiverar TrA via bäckenbottenträning, MTT-träning, 

i dagligt patientarbete, i all träning av ryggpatienter, vid triggerpunktsbehandling samt 

genom tränings- och ergonomisk rådgivning. 
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På frågan ”För vilka typer av besvär/diagnoser använder Du TrA-träning?” svarar Fp 

främst att de använder TrA-träning vid lumbago/rygginsufficiens och vid diskbråck. 

Svaren är angivna i tabell 4. På denna fråga är det möjligt för Fp att ange flera olika 

svarsalternativ. Även under rubriken ”Annat” har Fp lämnat flera olika svarsalternativ.  

5 personer uppger att de är försiktiga med TrA-träning vid akuta diskbråck.  

Det är 6 personer som inte använde TrA-träning i sitt kliniska arbete. 3 av dessa uppger 

att de anser TrA vara viktig för ländryggsstabilitet men att de saknar kunskap om hur 

man tillämpar TrA-träning. De resterande 3 Fp anger att de inte känner till huruvida TrA 

har någon betydelse för ländryggsstabilitet och använder sålunda inte detta i sitt arbete.  

  

   
 

 
 
 
 
 
  

 

Tabell 4. Diagnoser/tillstånd där TrA-träning används 
Diagnoser          Antal     Procent 
Lumbago/rygginsufficiens    43  31,9 
Diskbråck    40  29,6 
Bäckenrelaterad smärta    30  22,2 
Annat*    16  11,9 
Använder sig ej av TrA-träning       6   4,0 
Totalt       135   100 
*Förebyggande av ryggbesvär, hållningsrelaterade besvär, hypermobilitet, idrottsskador, inkontinens,  
långvariga smärttillstånd i ländrygg, nack/skulderbesvär, osteoporos, postoperativt, scolioser, spinal stenos.
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Effekter av TrA-träning 

 

Fp:s generella uppfattning om behandlingsresultatet vid tillämpad TrA-träning är beskrivna i 

tabell 5. På denna fråga är det möjligt för Fp att ange flera svarsalternativ. Främst uppger Fp 

att patienten fungerar bättre i sin vardag samt upplever mindre smärta. Dock poängterar 8 

personer (16 %) att TrA-träning är en del av behandlingen och därför inte enskilt går att 

utvärdera. 

 
 
 

Tabell 5. Behandlingsresultat vid TrA-träning 

*Annat är; patienten klarar att belasta ryggen mer än tidigare, stabilare och starkare rygg, ökad medvetenhet 
om rygg/mag-regionen, samt vet ej. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsresultat                   Antal   Procent

Patienten fungera bättre i vardagen  37  20,0 

Patienten upplever mindre smärta  35  18,9 

Patienten kan återgå till sitt arbete helt eller delvis 25  13,5 

Patienten skattar lägre på VAS  24  13,0 

Patienten uppger minskad förbrukning av läkemedel 23  12,4 

Patienten sover bättre  16  8,6 

Patienten upplever förbättrad rörlighet  12  6,5 

Annat*   7  3,8 
Ej svarat     6   3,2 
Total     185   100 
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På frågan ”Är det vid någon särskild ryggproblematik du anser denna behandling vara extra 

användbar?” svarar 35 personer ”Ja” (70 %), 12 personer svarar ”Nej” (24 %). Det är 2 

personer (4 %) som inte besvarar frågan och 1 svar (2 %) går inte att tolka. 

 

Nedanstående tabell visar vid vilken/vilka diagnoser sjukgymnasterna anser TrA-träning vara 

mest användbar. Flertalet Fp menar att TrA-träning är bäst lämpad vid 

lumbago/rygginsufficiens. Även här kan flera svarsalternativ lämnas.  

 
 
 
Tabell 6. Vid dessa diagnoser är TrA-träning mest lämpligt enligt Fp 
Diagnoser      Antal               Procent 
Lumbago/Rygginsufficiens 29  39,7 
Diskbråck   17  23,3 
Bäckenrelaterad smärta 16  21,9 
Annat*   9  12,3 
Ej svar     2   2,8 
Total     73   100 
*Annat är; Alla typer av långvariga smärttillstånd oavsett genes, förebyggande syfte, hypermobilitet, 
inkontinens, lumbal stenos, nack/skulderbesvär samt postoperativt. 
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        DISKUSSION            
 
        Metoddiskussion 
          

Syftet med studien är att via en enkät få en uppfattning om sjukgymnasters kunskap om 

m. transversus abdominis (TrA) och hur de använder sig av denna kunskap i kliniken. 

Av praktiska och ekonomiska skäl behövde vi begränsa antalet utskick. I samråd med 

vår handledare och universitetslektor diskuterades antalet enkäter fram och slutligen 

blev det 70 personer. Vi valde att skicka enkäten till 7 orter i landet, från Lund i söder 

till Boden i norr. Orterna valdes där sjukgymnastutbildningen finns, och syftet med detta 

var att få en rikstäckande spridning. Då sjukgymnastutbildningarna i de flesta fall 

bedrivs i stora städer ansåg vi det vara en felkälla att endast skicka till dessa, då vi tror 

att sjukgymnastverksamheterna kan skilja sig åt mellan större och mindre orter. För att 

undkomma detta skickade vi ut enkäter till tidigare nämnda orter med omnejd för att på 

så vis även nå de mindre städerna. Vi ansåg det ha ett stort anonymitetsvärde att inte 

adressera enkäten till någon särskild sjukgymnast. Samtidigt kan detta vara en orsak till 

bortfallet. Vi kan tänka oss att man känner sig mindre manad att fylla i enkäten då den 

inte är personligt adresserad.  

 

För att få en förklaring till bortfallet kontaktades berörda sjukgymnastenheter för 

kontroll av adressuppgifter. Då visade det sig att 1 verksamhet hade upphört samt att 3 

av adresserna var felaktiga. Ytterligare orsaker till bortfall beror på att flera av svaren 

var svåra att tolka samt att vissa svar var oläsliga.   

De svar som var svåra att tolka eller som inte gick att läsa exkluderades på respektive 

fråga vilket är angivet i löpande text 

 

Då det inte sedan tidigare fanns en enkät som motsvarade våra behov konstruerades en 

för ändamålet avsedd enkät. Det innebär att enkäten inte är reliabilitets- eller validitets 

testad. Enkäten konstruerades av författarna med hjälp av synpunkter från handledare, 

universitetslektor och 2 yrkesverksamma sjukgymnaster. Intentionen var att ställa frågor 

som inte skulle vara ledande. Vi ville även i möjligaste mån undvika öppna frågor för att 

underlätta bearbetningen av svaren. Bristerna med detta är att svaren blir mindre fylliga 

och då går man troligtvis miste om värdefull information. Enkäten inleds med 4 

personer frågor rörande bakgrundsdata om Fp. Här kunde vi även ha efterfrågat Fp:s kön 

och ålder för att få en klarare bild av de som deltog i studien Vi anser att svaren skulle 
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ha kunnat vara tydligare och mer utförligt beskrivna om enkäten i vissa avseenden 

utformats annorlunda. Bristerna handlade om att flera av frågorna var knapphändigt eller 

otydligt ställda, vilket resulterade i svårigheter att bearbeta svaren. Vissa av våra frågor 

hade behövt kompletteras med följdfrågor för att frågan skulle kunna besvaras i sin 

helhet.  Några av frågorna hade som enda svarsalternativ ”Ja” eller ”Nej”. Dessa hade 

kunnat kompletteras med ”Vet Ej”. 

 

Med de efterföljande frågorna var vår förhoppning att få svar på våra 3 frågeställningar. 

Efter bearbetning av svaren kan vi se att vår enkät har givit svar på våra frågeställningar. 

Resultatet på vår sista frågeställning ”vilka effekter ser de tillfrågade sjukgymnasterna 

av TrA-träning?” kan ifrågasättas då Fp betonar att TrA-träning oftast är ett tillägg till 

övrig träning. Effekten kan då inte enbart tillskrivas TrA-träningen i sig. 

 

         Resultatdiskussion 

 
Resultatet visar att de sjukgymnaster som deltog i studien i hög grad känner till TrA:s 

betydelse vid behandling av ländryggsbesvär. De flesta Fp tillskriver TrA stabiliserande 

egenskaper. I praktiken tillämpar Fp TrA-träning på många olika sätt, främst via 

stabiliseringsträning och mot flertalet besvär/diagnoser i lumbalen. Effekterna av TrA-

träning uppger Fp främst vara att patienterna fungerar bättre i sin vardag samt att de 

upplever mindre smärta. Dock betonar några av Fp att det är svårt att bedöma de 

enskilda effekterna av TrA-träning då den sällan bedrivs ensam. 

 

Sjukgymnasterna som besvarar enkäten har i genomsnitt varit yrkesverksamma i 15 år. 

Det vanligaste sättet som Fp fått kännedom om TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär är 

främst via studier och kurser. Det tolkar vi som att sjukgymnaster generellt är bra på att 

söka ny kunskap, både på egen hand och via kurser. Vi önskar särskilt lyfta fram att 

resultatet visar att trots många år i yrket är de tillfrågade sjukgymnasterna duktiga på att 

hålla sig uppdaterade. Dessa resultat är upplyftande att ta del av då en kritik som riktas 

mot sjukgymnastkåren är att sjukgymnaster i stor utsträckning arbetar efter beprövad 

erfarenhet och inte efter vetenskaplighet (1). 

Vår erfarenhet som studenter är att sjukgymnastutbildningen kraftigt betonar vikten av 

vetenskaplighet för att höja trovärdigheten i vårt yrke samt att föra utvecklingen framåt.  
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Genom 1977 års högskolereform blev det möjligt för sjukgymnaster att bedriva 

forskning inom sitt område och sedan dess har sjukgymnastik varit ett forskningsämne. 

År 1993 blev grundutbildningen 3: årig, vilket gör att det idag finns möjlighet till 

vidareutbildning på olika nivåer. Fram till år 2000 är det 100 sjukgymnaster i Sverige 

som avlagt doktorsexamen vilket är en av de högsta siffrorna i världen (19). 

 

Då forskningen om TrA är relativt ”ung” (7,8,9,10,11) var vi intresserade av att få veta 

när Fp först kom i kontakt med teorierna om TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär. 

Resultatet visar att flertalet Fp har känt till TrA:s inverkan vid ländryggsbesvär i 5-6 år.  

Då det som mest i enkäten är möjligt att ange tiden ”5-6 år” frågar vi oss hur svaret sett 

ut om vi inte begränsat tidsramen till ”5-6 år”. Hur hade svaren sett ut om vi lämnat det 

som en öppen fråga eller angivit alternativet ”annat”? Svaret kan tolkas som att 

sjukgymnaster är ”snabba” på att inhämta kunskap om ny forskning vilket är positivt för 

sjukgymnastyrket. 

 

I vår studie framkommer att de flesta Fp har någon form av kurs(er)/utbildning(ar) 

inriktade på ryggbehandling. De vanligast förekommande utbildningarna inriktade mot 

ryggbehandling är R-kurser, McKenzie och OMT. Av de Fp som anger vilket år de gått 

respektive kurs/utbildning är de övervägande genomgångna från 1995 och framåt. I 

detta svar tolkar vi att utvecklingen inom sjukgymnastiken sker både i skolvärlden och i 

yrkesverksamheten. Det uppfattar vi som att det evidensbaserade tänkandet har fått stor 

genomslagskraft och att det nu är naturligt för sjukgymnaster att vidareutbilda sig. Vi 

lever i en föränderlig värld där nya yrkeskategorier utvecklar sig och medvetenheten 

bland patienterna ökar, vilket ytterligare ställer krav på sjukgymnastyrket. I ett samhälle 

där vi uppfattar att konkurrensen bland kroppsterapeuter tilltar, gäller det att profilera 

och marknadsföra sig. Om sjukgymnaster i allt större utsträckning kan erbjuda patienter 

behandlingar som vilar på vetenskapliga grunder ger det en viss trygghetsgaranti. 

 

Det är 5 personer Fp som inte har någon utbildning inriktad mot ryggbehandling. Av 

dessa är det 4 personer som svarar detaljerat på frågan vilken funktion TrA har. De 

redogör utförligt hur de instruerar sina patienter om hur TrA aktiveras och vilka 

övningar som är lämpliga. De 4 sjukgymnasterna har inhämtat kunskap om TrA:s 

betydelse vid ländryggsbesvär via studier.  
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Det belyser värdet av att ta del av studier då man utifrån dessa har möjlighet att omsätta 

teori till praktik. Då det inte alltid är möjligt att få de kurser och utbildningar som man 

önskar är det värdefullt att på egen hand söka bland de senaste forskningsresultaten.  

 

På frågan om vilken betydelse TrA har vid ländryggsbesvär svarar de flesta Fp att den 

har en stabiliserande verkan. Några av sjukgymnasterna beskriver mer i detalj vilken 

betydelse TrA har. Med detta ”mer i detalj” menar vi att det går att läsa sig till hur Fp 

anser att TrA fungerar. Det Fp beskriver överensstämmer med det vi läst i studier 

(7,8,9,10,11,14,15).  

Det går inte att koppla ihop de mer detaljerade svaren med en viss kurs/utbildning.  

Dock har 5 Fp som gått segmentell-stabilitets kurs samt 6 personer med OMT-

utbildning alla svarat detaljerat på denna fråga.  

 

Det är 11 personer Fp som har fått kännedom om TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär 

genom grundutbildningen. Det hade varit intressant att fråga vilka orter dessa Fp har 

genomgått sin grundutbildning, för att få veta vilka utbildningsorter som förmedlar 

TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär. 

Många sjukgymnaster kommer under sin yrkesverksamma tid att träffa patienter med 

ländryggsbesvär. Därför tror vi det är viktigt att man i grundutbildningen förmedlar 

TrA:s betydelse som stabilisator vid ländryggsbesvär.  

 

Flertalet Fp använder sig av sin kunskap om TrA i sitt kliniska arbete. På frågan på 

vilket sätt de jobbar med TrA-träning ger Fp olika svar. Majoriteten av Fp jobbar med 

stabiliseringsträning i olika former utan att närmre beskriva vad det innebär. Här hade 

det varit intressant att mer i detalj få ta del av på vilket sätt de jobbar med 

stabiliseringsträning. De sjukgymnaster som svarar mer i detalj om hur de aktiverar TrA 

stämmer bra överens med det vi läst i studier (2,5,13).  

 

Flera studier påpekar att det kan vara svårt och ta lång tid att åter aktivera TrA och LM 

efter skada då de ofta har förlorat sitt motoriska mönster vid ländryggsbesvär 

(2,5,11,13,14,15). Studier framhåller vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt då 

terapeuten ska instruera patienten hur TrA aktiveras (2,13). Det gäller att tala om för 

patienten att denna träning är något som kräver tid och att träningen bör utföras flera 

gånger varje dag.  
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Studier visar att TrA och LM inte automatiskt återhämtar sig efter en ryggskada trots att 

patienten upplever sig vara symptomfri. För ländryggspatienter är risken för recidiv stor 

och det gäller att medvetandegöra patienten om detta (14,15). Vår uppfattning är att 

träning även kan ge motsatt effekt, dvs. skadan kan förvärras. De lokala musklerna (LM, 

OI, TrA) är inhiberade vid en ländryggsskada, om patienten då börjar träna de globala 

musklerna (RA, OE, LIC) lämnas det skadade segmentet oskyddat. Detta kan leda till att 

patienten ger upp sin träning då han/hon upplever att träningen förvärrar tillståndet. 

Ovannämnda resonemang understryker betydelsen av ett pedagogiskt arbetssätt i mötet 

med dessa patienter (2). 

 

Resultatet visar att Fp generellt använder sig av TrA-träning vid ländryggsbesvär. Dock 

framhålls att de främst använder TrA-träning på patienter med lumbago/rygginsufficiens 

och diskbråck. Det hade återigen varit av intresse att få veta varför Fp främst använder 

TrA-träning vid just dessa besvär. Flera Fp påpekar att man bör vara försiktig med TrA-

träning vid akuta diskbråck utan att de beskriver varför. Det svaret visar att 

sjukgymnasterna menar att det är viktigt med försiktighet vid vissa tillstånd. Vi anser att 

även om man som behandlare har en bra behandlingsmetod att tillgå ska den inte 

användas urskillningslöst. Man bör ha i åtanke att behandlingar som är effektiva för 

flertalet patienter inte behöver vara bra för den enskilda patienten 

 

Förutom vid lumbago/rygginsufficiens, diskbråck och bäckenrelaterad smärta behandlas 

även inkontinens, hypermobilitet, osteoporos, spinal stenos, hållningsrelaterade besvär 

m.fl. med TrA-träning. Dessa svar kan tolkas som att aktivering av TrA är värdefull vid 

flertalet olika besvär och det stämmer väl överens med de resultat vi tagit del av via 

studier vi läst (5,20).  

 

Det är 6 Fp som inte använder TrA-träning i det kliniska arbetet. Detta säger Fp beror på 

att de helt eller delvis saknar kunskap om hur TrA aktiveras. Det påpekas även att man 

arbetar efter ”gammal vana” där stora muskelgrupper aktiveras och träningen är mer 

dynamisk än isometrisk. Studier av Richardsson & Jull (1995) belyser vikten av 

isomterisk träning av ländryggspatienter för att åter aktivera det lokala muskelsystemet 

(2).   
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Enligt Fp är effekterna av TrA-träning att patienten fungerar bättre i vardagen samt att 

de upplever mindre smärta. De poängterar i flera fall att TrA-träning införs som ett 

komplement till övrig träning. Eftersom TrA-träning används tillsammans med andra 

behandlingsformer betonar flera Fp att det är svårt att utvärdera dess enskilda effekter. 

Följden av ovanstående resonemang gör att denna fråga blir svår att besvara. Detta i sin 

tur innebär att svaren vi har fått inte står i relation till vår frågeställning. Denna fråga 

hade kunnat besvaras om den föregåtts av frågan ”Använder du dig enbart av TrA-

träning i kliniken?”.  

 

Den diagnos de tillfrågade sjukgymnaster anser TrA-träning vara mest lämpligt till är 

lumbago/rygginsufficiens. Frågan är ”sluten” vilket inte ger möjlighet för Fp att 

utveckla svaret ytterligare. Svaret stämmer överens med det svar vi fick på frågan vid 

vilka tillstånd de använder sig av TrA-träning. Detta svar visar att de tillfrågade 

sjukgymnasterna använder sina behandlingsmetoder med urskiljning. För oss hade det 

varit intressant att få veta varför Fp ansåg att TrA-träning är mest lämpad vid 

ovannämnda tillstånd.   

 

Vi är positivt överraskade över resultatet i denna studie då vi hade förväntat oss en 

större variation i svaren samt att färre Fp skulle känna till TrA:s betydelse vid 

ländryggsbesvär. Naturligtvis är resultatet upplyftande men vi frågar oss hur resultatet 

hade sett ut om deltagarantalet varit större. Är det så att de som inte besvarat enkäten är 

de som inte känner till TrA:s betydelse vid ländryggsbesvär? 

Det känns viktigt att lyfta fram att de flesta Fp håller sig ajour via studier då det idag 

betonas att sjukgymnaster i möjligaste utsträckning ska arbeta evidensbaserat.  

 

Mer kunskap behövs för att förstå de problem som uppstår vid brist på motorisk 

kontroll. Det krävs att sjukgymnaster har kunskap om och förståelse för de 

neurofysiologiska och de mekaniska principerna som ligger bakom kontroll av djup 

muskulatur hos personer med ländryggssmärta (13). 

 

         Denna kvantitativa studie innefattar 50 personer yrkesverksamma sjukgymnaster. För att 

kunna dra djupare slutsatser av resultatet hade en större undersökningsgrupp varit 

önskvärd. Med facit i hand hade det varit intressant att komplettera enkäten med 

intervjuer då enkätsvaren leder till ytterligare frågor.  
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         På grund av begränsade resurser, såsom tid och ekonomi, var detta inte möjligt att 

genomföra en sådan studie. Det hade även varit intressant att få ta del av patientens 

uppfattning om TrA-träning och hur de upplever dess effekt.  

         I SBU-rapporten (2000) redovisas de kostnader som ländryggsbesvär årligen står för. 

Dessa siffror anser vi borde vara en sporre till att jobba för att minska denna 

patientgrupp då det tyvärr idag inte räcker att peka på den enskildes välbefinnande (1). 

 

Förhoppningen är att vår studie belyser värdet av TrA-träning vid ländryggsrelaterade 

besvär, då vi uppfattar TrA-träning som ett värdefullt komplement i den 

sjukgymnastiska behandlingen av ländryggspatienten. Richardsson & Jull (1995) 

föreslår övningar i fyr-fotaställning, magliggande och i stående positioner då 

stabiliseringsövningarna påbörjas och TrA åter ska aktiveras. Vidare säger Richardsson 

& Jull att dessa övningar kan utvecklas och förbättras för att ge effektivare smärtlindring 

och stabilitet i ländryggen (2). Vi efterlyser fler studier som utvärderar dessa övningar 

samt undersöker dess effekter. 
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             KONKLUSION 

 
 

• Majoriteten av de tillfrågade sjukgymnasterna känner till TrA:s betydelse vid 

ländryggsbesvär. Främst anser de att TrA har stabiliserande egenskaper. 

 

• Övervägande delen av de tillfrågade sjukgymnasterna använder sig av TrA- 

träning i sitt kliniska arbete och då främst genom olika stabiliseringsövningar. 

Det poängteras dock av vissa Fp att TrA-träning är ett komplement till övrig 

träning. 

 

• Lumbago/rygginsufficiens och diskbråck är de diagnoser/tillstånd där Fp främst 

använder TrA-träning. Några Fp framhåller att en viss försiktighet bör iakttas vid 

akuta diskbråck 

 

• Effekterna av TrA-träning anser de tillfrågade sjukgymnasterna främst vara att 

patienterna fungerar bättre i vardagen samt att patienten upplever mindre smärta. 

Några Fp påpekar att det är svårt att utvärdera den enskilda effekten av TrA-

träning då den sällan eller aldrig bedrivs som enda träning 
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Bilaga 1 
Frågeformulär 

 
Formuläret består av 9 frågor, där vissa innehåller flera delar angivet med a, b, c osv. På fråga 

nr 5c, 7c, 8 samt 9b går det bra att kryssa i flera svarsalternativ.  
 

 
1. Hur länge har du arbetat som sjukgymnast? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Hur länge har du arbetat inom öppenvården? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Arbetar du inom: 
 
Primärvård   
Privat verksamhet  
 
 
4a. Har du gått några kurser inriktade på ryggbehandling? 
 
Ja   Nej   
 
 
4b. Om Ja, vilken/vilka, samt vilket år? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5a. Har m. Transversus Abdominis (TrA) någon betydelse vid behandling av 
ländryggsbesvär? 
 
Ja   Nej   
 
 
5b. Om Ja, vilken betydelse? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



   

                                                                                                                                                      
  
 

5c. Om Ja, på vilket sätt har du fått kännedom till detta? 
( Det går bra att kryssa flera alternativ). 
 
Grundutbildningen   
Studier/artiklar  
Genom arbetskollegor  
Kurser   
Annat……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. Hur länge sedan är det som du först kom i kontakt med m. TrA betydelse vid 
behandling av ländryggsbesvär? 
 
< 1 år  
1 – 2 år  
2 – 3 år  
3 – 4 år  
4 – 5 år  
5 – 6 år  
 
 
7a. Använder du dig av dessa kunskaper i ditt kliniska arbete? 
 
Ja   Nej               
 
 
7b. Om Ja, på vilket sätt/ vilken metod? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7c. Om Ja, för vilka typer av besvär/diagnoser? (Det går bra att kryssa flera alternativ) 
 

  Bäckenrelaterad smärta       
 

  Diskbråck 
 

  Lumbago/rygginsufficiens  
 

  Annat,………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



   

                                                                                                                                                      
  
 

7d. Om Nej, varför inte? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
8. Vad är din generella uppfattning om behandlingsresultatet vid tillämpad TrA-
träning? (det går bra att kryssa i flera alternativ) 
 

 Patienten upplever mindre smärta. 
 Patienten fungerar bättre i vardagen. 
 Patienten sover bättre. 
 Patienten upplever förbättrad rörlighet. 
 Patienten uppger minskad förbrukning av läkemedel. 
 Patienten kan återgå till sitt arbete helt eller delvis 
 Patienten skattar lägre på VAS. 
 Patienten upplever ingen skillnad mot då behandlingen inleddes. 
 Patienten mår sämre än tidigare. 
 Annat,…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

9a. Är det vid någon särskilt ryggproblematik som du anser denna behandling extra 
användbar? 
 
Ja   Nej   
 
 
9b. Om Ja, vid vilken/vilka diagnoser? (det går bra att kryssa flera alternativ). 
 

  Bäckenrelaterad smärta       
 

  Diskbråck 
 

  Lumbago/rygginsufficiens 
 

  Annat,………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tack för Din medverkan. 
 

 
 
 



   

                                                                                                                                                      
  
 

Bilaga 2 
 

Luleå tekniska Universitet     2003-01-24 
Institutionen för Hälsovetenskap 
 
 

Till sjukgymnaster inom öppenvården 
 
Vi är tre sjukgymnaststuderande som under vår sista termin kommer att göra ett fördjupat 
arbete inom sjukgymnastik. Vi har valt att undersöka vad svenska sjukgymnaster känner till 
om m.Transversus abdominis (TrA) betydelse vid ländryggsbesvär. 
 
Undersökningen utförs via enkät. Dessa behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga av 
uppgifterna kommer att kunna kopplas till någon enskild individ vare sig under studiens gång 
eller i den färdiga rapporten. Vi skickar en enkät till din/er arbetsplats, som vi vill att en 
sjukgymnast besvarar. Slutrapporten kommer att finnas tillgänglig på Sociomedicinska 
biblioteket under sommaren 2003, via hemsidan för Institutionen för Hälsovetenskap 
(www.luth.se/depts/lib/sociomedicinska/).  
 
Deltagandet är frivilligt. Önskvärt är att Du svarar även om du inte känner till denna teori då 
även detta är värdefull information för oss. Har Du några frågor går det bra att nå oss på något 
av nedanstående nummer. 
 
Om Du väljer att medverka så önskar vi få svar på enkäten senast vecka 10. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Åsa Asklöf     Maria Elingfors 
Sjukgymnaststuderande    Sjukgymnaststuderande 
0921-197 44     0921-514 09 
 
Marit Julnes      
Sjukgymnaststuderande     
0921-152 66  
 
Handledare: 
Universitetsadjunkt, leg.sjukgymnast 
Katarina Mikaelsson 
0921-758 23      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                                                                                                                      
  
 

Bilaga 3 
 

Luleå Tekniska Universitet   Boden 
Institutionen för hälsovetenskap   2003-03-03 
Sjukgymnastprogrammet T6 
 
 
Hej! 
 
I början av februari skickade vi ut en enkät angående Er medverkan i en studie om 
m.Transversus Abdominis betydelse vid ländryggsbesvär. Eftersom vi inte har fått något svar 
från Er skickar vi härmed en påminnelse i hopp om Ditt deltagande i studien. 
 
Om Ni har skickat in enkäten kan Ni bortse från denna påminnelse. 
 
Mvh 
 
Åsa Asklöf            tlf.nr: 0921/197 44 
Maria Elingfors        0921/514 09 
Marit Julnes  0921/152 66 
 


