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Abstrakt 

 

Bakgrund: Sjukgymnaster möter ofta patienter med ländryggssmärta. Omkring 80 % av 

befolkningen drabbas någon gång i livet, varav 30 % riskerar att utveckla långvariga 

ländryggsbesvär. Detta innebär personligt lidande och en omfattande kostnad för samhället. 

Flera olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder används vid dessa tillstånd, men med 

varierande vetenskapligt stöd. De vetenskapliga bevisen ska kombineras med beprövad 

erfarenhet och patientens behov och önskemål för att det ska kallas evidensbaserad medicin, 

vilket är ett aktuellt ämne inom primärvården för att säkerställa kvalitet och konkurrenskraft. 

Syfte: Syftet med studien var att kartlägga primärvårdssjukgymnasters användning och 

erfarenheter av behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta samt deras möjligheter 

och hinder för att arbeta enligt ett evidensbaserat arbetssätt. Metod: En enkätundersökning 

genomfördes, studiegruppen var 773 primärvårdssjukgymnaster anslutna till fackförbundet 

LSR. En webbenkät och informationsbrev skickades genom LSR till studiegruppen. Totalt 

erhölls 201 svar. Resultat: De mest frekvent använda behandlingsmetoderna var bålstabilitet, 

styrketräning och rörlighetsträning, vilka också var de metoder som sjukgymnasterna 

upplevde ge bäst effekt. De minst frekvent använda var ryggortos, massage och värme/kyla, 

vilka också upplevdes ge minst effekt. De vanligaste tillvägagångssätten för att upprätthålla 

ett evidensbaserat arbetssätt var går på utbildningar, diskuterar behandlingsmetoder med 

kollegor och läser tidsskrifter. De störst upplevda hindrena för evidensbaserat arbete var 

tidsbrist och hög arbetsbelastning. Konklusion: Primärvårdssjukgymnasterna i Sverige 

arbetar i stor utsträckning enligt evidensbaserad medicin vid behandling av långvarig 

ländryggssmärta. De mest frekvent använda metoderna, bålstabilitet och styrketräning, har 

stöd både i beprövad erfarenhet och i vetenskaplig evidens. De vanligast upplevda hindrena 

för att arbeta evidensbaserat var tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

 

Nyckelord: Behandling, Evidens, Ländrygg, Primärvård, Sjukgymnastik 
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I sitt arbete inom primärvårdsinstanser möter sjukgymnaster ofta patienter med långvariga 

smärttillstånd. Smärta kan definieras som en ”obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av 

sådan skada” (International association for the study of pain, 2011) och övergår enligt 

definition till ett långvarigt tillstånd efter 12 veckor bestående av smärta och 

funktionsnedsättning (SBU, 2000). Bidragande faktorer till att långvarig smärta uppstår och 

vidmakthålls kan vara både biologiska, psykiska och omgivningsrelaterade. När man tagit 

hänsyn till alla dessa faktorer har man arbetat utifrån ett biopsykosocialt synsätt (SBU, 2010). 

Smärta från ländryggen är vanligt förekommande. 80 % av befolkningen drabbas någon gång 

av ländryggssmärta (Bakhtiary et al. 2005). Av de individer som drabbas av ländryggsbesvär 

kan cirka 30 % utveckla långvariga besvär (Yousefi-Nooraie et al. 2008). Ländryggssmärta 

innefattar smärttillstånd från ländryggen, från nedre revbensbågen till nedre glutealvecken och 

kan komma från samtliga strukturer i detta område, t.ex. diskar, facettleder, muskler och 

nerver (Airaksinen et al. 2006; Arvidsson & Holmström, 2007). Hos 85-90 % av patienterna 

är orsaken till ländryggsbesvären oklar, och den definieras då som ospecifik (Chou et al. 

2007; Krismer & van Tulder, 2007). Problemen orsakas ofta av att rörligheten i ländryggen är 

stor och att en hög belastning uppstår i dessa segment (Arvidsson & Holmström, 2007). Även 

svaghet i bål- och stabiliserande muskulatur är en riskfaktor för uppkomst av ländryggssmärta 

(Franca et al. 2010).  

 

Långvarig smärta i ländryggen är ett stort folkhälsoproblem, det näst största efter de 

kardiovaskulära sjukdomarna (Carpenter & Nelson, 1999). Ur ett ekonomiskt perspektiv är 

behandling av patienter med långvarig ländryggssmärta en omfattande kostnad för samhället. 

Den sammanlagda kostnaden för behandling av dessa tillstånd, samt sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar till följd av detta, uppgår till flera miljarder kronor varje år (Borg et al. 

2006; SBU, 2000). Fördelningen är cirka 8 % direkta kostnader för behandling och cirka 92 % 

indirekta kostnader för sjukskrivning (Krismer & van Tulder, 2007).  

 

Ett högaktuellt ämne inom primärvården är att arbeta i enlighet med evidensbaserad medicin 

(EBM), för att stärka kvalité och konkurrenskraft (Dagens medicin, 2011). Evidensbaserad 

medicin innebär en medveten strävan efter att bygga vården på bästa tänkbara vetenskapliga 

stöd (SBU, 2011a). De vetenskapliga bevisen ska kombineras med beprövad erfarenhet och 

patientens behov och önskemål för att det ska kallas evidensbaserad medicin (SBU, 2011b). 

Det är viktigt att vårdpersonal håller sig uppdaterad enligt den senaste forskningen för att 
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hålla en hög evidensbaserad profil (SBU, 2011a). I patientsäkerhetslagen från 2010 står det att 

all hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att arbeta i överensstämmelse med vetenskapen 

och efter beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). Vid behandling av långvarig smärta används 

ofta kombinationer av olika behandlingsmetoder, som träning och manipulation. Vilken 

kombination som ger bäst effekt är svårt att avgöra, därför bör även kostnadseffektiviteten 

påverka valet av metod. Aktiva behandlingsmetoder, som träning, är att föredra framför 

passiva metoder, som manipulation och massage, eftersom patienten då utrustas med 

egenvårdsstrategier och binds på så sätt inte till hälso- och sjukvården vilket bör ses som ett 

kostnadseffektivt alternativ (SBU, 2010).  

 

Det finns flertalet sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används vid långvarig 

ländryggssmärta och flera studier finns att tillgå som utvärderar effekten av dessa. SBU har 

gett ut två rapporter, ont i ryggen - ont i nacken från 2000 och rehabilitering vid långvarig 

smärta från 2010. Specifikt för långvarig ländryggssmärta finns flera systematiska 

sammanställningar och RCT studier publicerade efter 2000, då referensen är en RCT-studie 

nämns detta i texten. En genomgång av dessa visar följande: 

 

Allmän träning har visats ha bra evidens för att reducera smärta och minska funktionella 

begränsningar (Hayden et al. 2005). Dock vet man inte vilken form av träning som är mest 

effektiv (Van Middelkoop et al. 2010). Det finns stark evidens för att ryggträning är effektiv 

vid långvarig ländryggssmärta, dock rekommenderas inte någon speciell typ av träning (SBU, 

2000). 

 

Träning av bålstabilitet (neuromuskulär kontroll) har visats minska smärtan och förbättra 

funktionen för patienter med långvarig ländryggssmärta. Det uppmärksammades att 

stabiliseringsträning generellt gav bättre effekt, speciellt i avseende smärta, jämfört med ingen 

behandling, utbildning eller generell läkarvård (Macedo, Maher, Latimer & McAuley, 2009; 

May & Johnson, 2008). Vid jämförelse av stabiliseringsträning med andra aktiva 

träningsmetoder fann man ingen signifikant skillnad i behandlingseffekt (May & Johnson, 

2008). Hur stabiliseringsövningarna bör utföras för optimal effekt är för nuvarande oklart, 

men det finns evidens som tyder på att stabiliseringsträning ensamt eller i kombination med 

annan behandling är effektiv för att minska smärta och förbättra funktion hos patienter med 

långvarig ospecifik ländryggssmärta (Macedo et al. 2009). Stabiliseringsträning ger minskad 

smärta, förbättrad funktion och ökad livskvalitet. Stabiliseringsträningen kan också ge en 
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ökad förståelse för ryggens funktion och detta kan i sin tur leda till en ökad tilltro till kroppens 

kapacitet (Sokunbi et al. 2008). Nyligen visade en RCT studie att både stabiliseringsträning 

och styrketräning var effektiva för att minska smärta och förbättra funktion hos patienter med 

långvarig ländryggssmärta, men förbättringarna var större i gruppen som utförde 

stabiliseringsträning (Franca et al. 2010). Stabiliseringsträning i kombination med 

manipulation är mer effektivt i avseende aktivitetsförmåga och smärtintensitet än enbart 

information och råd efter 12 månader. Efter 24 månader hade aktivitetsnivån utjämnats mellan 

grupperna men skillnad i smärtintensitet kvarstod. Vid jämförelse av stabiliseringsträning och 

andra kombinerade behandlingsprogram, som exempelvis fysisk aktivitet i kombination med 

massage och manipulation, hittades inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid 

uppföljning (SBU, 2010).  

 

Då styrketräning, med målet att öka styrkan i bålen, jämförs med ingen träning har det visat 

sig effektivt för att reducera smärta och förbättra funktion. Mer intensiva program, med fler 

repetitioner och progredierande belastning, och de som innehåller motivationshöjande 

strategier har visats ge bättre effekt än mindre intensiva program. Det är oklart om fördelarna 

beror på belastning eller antal repetitioner (Slade & Keating, 2006). På kort sikt, under 12 

veckor, är styrketräning ensamt eller i kombination med annan behandling mer effektivt än 

ingen behandling eller andra passiva metoder, som exempelvis TENS, värme och ultraljud, 

för att minska smärta och förbättra funktionen. Jämfört med andra träningsprogram, 

innehållandes exempelvis bålstabilitetsträning, finns inga klara fördelar med styrketräning. På 

lång sikt har man inte kunnat se några långvariga effekter av styrketräning för 

ländryggsextensorer (Mayer, Mooney & Dagenais, 2008). Kombinationen styrketräning och 

generell aerobisk träning har visats vara lika effektivt för att minska aktivitetsbegränsning och 

ge smärtlindring som McKenzie-terapi på lång sikt (8 och 14 månader). Kombinationen 

styrketräning och generell aerobisk träning tillsammans med utbildning har också visats ge 

bättre effekt vad gällande aktivitetsbegränsning på kort sikt (3 månader) jämfört med 

egenvårdsråd (SBU, 2010). 

 

Aktiv rörlighetsträning (ledrörlighet) inkluderar mekaniska övningar enligt metoder som 

McKenzie och Mulligan. McKenziemetoden har visat bättre effekt på smärta och funktion på 

kort sikt jämfört med andra behandlingsmetoder som exempelvis massage, styrketräning och 

mobilisering vid ländryggssmärta, men det är inte specificerat hur effektiv 

behandlingsmetoden är vid långvarig ländryggssmärta (Clare, Adams & Maher, 2004). Enligt 
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Machado et al. (2006) har McKenziemetoden liknande eller marginellt bättre effekt på 

långvarig ländryggssmärta än stabiliserings- och styrketräning (May & Donelson, 2008). Fler 

studier behövs för att säkerställa den kliniska nyttan av McKenzie som behandlingsmetod för 

denna patientgrupp (Clare, Adams & Maher, 2004; Machado et al. 2006; May & Donelson, 

2008). Mulligan’s mobiliseringstekniker kan också användas som behandling. Enligt RCT-

studier gjorda av Hall et al. (2006) och Konstantinou et al. (2007) är det vetenskapliga stödet 

för denna metod lågt, vilket även en review gjord av Vicenzino, Paungmali & Teys (2007) 

visar. Fåtalet studier har visat en ökning av rörelsomfång (Konstantinou et al. 2007; 

Vicenzino, Paungmali & Teys, 2007) och lindring av smärta (Vicenzino, Paungmali & Teys, 

2007). Trots dessa fynd kan inte någon klinisk relevans fastställas för denna 

behandlingsmetod vid långvarig ländryggssmärta (Hall et al. 2006; Konstantinou et al. 2007). 

 

Det finns olika metoder och tekniker för att träna rörelsemedvetenhet, tre av dessa är basal 

kroppskännedom (BK), Feldenkrais och Alexandertekniken. BK har visats förbättra hälsan 

och livskvalitén samt vara kostnadseffektiv för behandling av patienter med långvarig smärta. 

Studier pekar på att basal kroppskännedom har positiva effekter, men att fler studier behövs 

(Gard, 2005). Då BK, Feldenkrais och andra sjukgymnastiska metoder (innehållandes 

exempelvis massage, mobilisering, akupunktur, TENS och träning) jämfördes som behandling 

för patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär i en RCT-studie, fann man att BK och 

Feldenkrais hade bättre effekt än annan behandling sett till livskvalitet och smärthantering 

(Malmgren-Olsson & Bränholm, 2002). Feldenkrais är en metod som kan ge relativt god 

effekt, men inga slutsatser kan dras på grund av för få studier (Ernst & Canter, 2005). Det 

nuvarande evidensläget för Feldenkrais och Alexandertekniken är enligt Jain, Janssen och 

DeCelle (2004) otillräckligt för att kunna ge kliniker stöd i användning av dessa metoder. I en 

RCT studie gjord av Little et al. (2008) har Alexandertekniken visats ge viss positiv effekt på 

smärta och funktion hos patienter med långvarig ryggsmärta i upp till 12 månader efter 

avslutad behandling. 

 

Vattenträning/bassängträning har visats vara en effektiv behandlingsmetod vid långvarig 

ländryggssmärta, och inga negativa effekter har uppmärksammats (Waller, Lambeck & Daly, 

2009). Studier har visat en liten men statistiskt signifikant effekt på smärta, funktion, 

livskvalitet och mental hälsa när träningen inkluderar aktiva rörelser i vatten. 

Långtidseffekterna är fortfarande oklara (Kamioka et al. 2010).  
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Traktion som enda behandling vid ländryggssmärta kan ej rekommenderas då det inte har 

någon tydligt bevisad effekt (Clarke et al. 2007; Gay & Brault, 2008). Man har inte funnit 

några signifikanta skillnader till fördel för traktion i jämförelse med annan eller ingen 

behandling. Ej önskvärda effekter av behandlingen har i vissa fall uppmärksammats (Clarke et 

al. 2007). Enligt en RCT-studie gjord av Schimmel et al. (2009) bör traktion inte vara ett 

behandlingsalternativ vid långvarig ländryggssmärta. Enligt SBU (2000) föreligger stark 

evidens att traktion inte har någon effekt vid långvarig ländryggssmärta. 

 

En metod för mobilisering/manipulation är spinal manipulativ terapi (SMT). Denna 

behandlingsmetod inkluderar både manipulation och mobilisering. SMT är varken bättre eller 

sämre än andra existerande behandlingsalternativ vid långvarig ländryggssmärta. Man har 

hittat statistiskt signifikanta skillnader gällande korttidseffekter i avseende smärtlindring och 

funktionsförbättring jämfört med annan behandling och i kombination med annan behandling. 

Effekten är dock liten och anses inte ha någon klinisk relevans (Rubinstein et al. 2011).  Det 

finns måttliga belägg för att manipulation har bättre korttidseffekt i avseende smärta, i 

jämförelse med exempelvis sängläge och massage. Det finns begränsade bevis för 

långtidseffekterna av manipulation (SBU, 2000). Vid jämförelse mobilisering/manipulation, 

stabiliseringsträning och generell fysisk aktivitet i grupp fann man likvärdiga resultat efter 6 

och 12 månader, inga signifikanta skillnader mellan behandlingsmetoderna kunde påvisas 

(SBU, 2010). 

 

Massage har visat sig ge god effekt vid behandling av långvarig ländryggssmärta, speciellt i 

kombination med olika typer av träning och rådgivning då det kan lindra smärtan och 

förbättra funktionen. Ett år efter avslutad behandling kan effekten fortfarande hålla i sig. Fler 

fördelar uppnåddes med massage jämfört med till exempel ledmobilisering, avspänning, 

utbildning och akupunktur. De negativa effekterna är få men massage är inte någon 

kostnadseffektiv behandlingsmetod (Furlan et al. 2008). 

 

Akupunktur kan vara effektivt vid behandling av patienter med långvarig ländryggssmärta, 

speciellt om patienten har en positiv inställning till behandlingsmetoden (Trigkilidas, 2010). 

Akupunktur har visats vara mer effektiv i avseende smärta och funktion än ingen behandling 

alls på kort sikt, men är inte mer effektiv än andra alternativa sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder. Det finns evidens som tyder på att akupunktur i kombination med andra 

behandlingsmetoder kan lindra smärta och förbättra funktion mer än andra 
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behandlingsmetoder, effekten är dock liten. Fler studier med hög kvalitet behövs inom 

området (Ammendolia et al. 2008; Furlan et al. 2005; Yuan et al. 2008). Yuan et al (2008) 

förespråkar akupunktur framför ingen behandling och som tilläggsbehandling till andra 

behandlingsmetoder. Vid längre uppföljningstid kan effekten av akupunktur inte styrkas 

jämfört med sham-akupunktur, men som tilläggsbehandling kan akupunktur ge god effekt i 

avseende smärta (SBU, 2010). Enligt SBU (2000) är det inte möjligt att dra någon slutsats om 

effekten av akupunktur vid långvarig ländryggssmärta. 

 

TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, är en behandlingsmetod som används relativt 

frekvent vid behandling av långvarig ländryggssmärta, dock är det få studier som stöder 

användningen av denna metod (Poitras & Brosseau, 2008). Evidensen för om TENS lindrar 

långvarig ländryggssmärta är motstridig, däremot finns det studier som tyder på att TENS inte 

förbättrar funktionen vid detta tillstånd. Evidensen stöder inte användandet av TENS som 

rutinbehandling vid långvarig ländryggssmärta. Fler studier behövs (Khadilkar et al. 2008). 

TENS verkar ha viss omedelbar effekt enligt Poitras & Brosseau (2008) men har däremot 

ingen inverkan på funktion eller smärta på längre sikt. Enligt SBU (2010) kan TENS ge 

smärtlindring för patienter med långvarig ländryggssmärta, det är dock oklart hur stor denna 

effekt är. Enligt SBU (2000) är det inte möjligt att dra några slutsatser om TENS som 

behandling vid långvarig ländryggssmärta. 

 

Det finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för användandet av värme eller kyla vid långvarig 

ländryggssmärta (Poitras & Brosseau, 2008). Däremot vid akut eller subakut ländryggssmärta 

finns det begränsad eller måttlig evidens som stöder användandet av värme som smärtlindring 

på kort sikt. När värme och kyla jämförs som behandling framstår värme som ett bättre 

alternativ. Fler studier behövs för att säkerställa evidensen (French et al. 2006). 

 

Ryggortos kan användas vid behandling av långvarig ländryggssmärta, dock är evidensen 

begränsad. Man har sett liten eller ingen skillnad på kort tid, inom tre månader, i avseende 

smärta och generell förbättring hos de som använde ryggortos i jämförelse med annan 

sjukgymnastisk behandling. De flesta studier som hittills är gjorda är av låg kvalitet, fler 

högkvalitativa studier behövs för att kunna säkerställa den kliniska nyttan (Van Duijvenbode 

et al. 2008). Enligt Van Middelkoop et al. (2011) finns det inte tillräckligt med data för att 

kunna dra någon slutsats gällande den kliniska effekten av ryggortos som behandlingsmetod 
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vid långvarig ländryggssmärta. Det finns begränsade bevis för att ryggortos kan ge någon 

effekt vid långvarig ländryggssmärta (SBU, 2000). 

 

Multimodal rehabilitering, en kombination av psykologiska insatser, fysisk aktivitet och 

manuella metoder, har jämförts med passiva eller mindre omfattande insatser vid långvarig 

ländryggssmärta. De fann då ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att multimodal 

rehabilitering leder till positiva effekter på bland annat smärta och funktion (SBU, 2010). 

Enligt SBU (2000) finns det stark evidens för att multimodal rehabilitering är värdefull för 

patienter med långvarig ländryggssmärta. I en litteratursammanställning gjord av Guzmán et 

al. (2002) ingick studier där multidisciplinär behandling bestod av en kombination av 

psykologiska, fysiologiska och sociala insatser. Evidensen talar för att intensiv 

multidisciplinär behandling (>100 timmar av terapi) med inriktning på funktionsförbättring, 

ger större effekt på smärta och funktion än icke-multidisciplinär rehabilitering eller annan 

behandling. Mindre intensiva program verkar dock inte vara effektiva (Guzmán et al. 2002). 

Van Geen et al. (2007) pekar dock på att ett mindre intensivt behandlingsprogram (under 30 

timmar per vecka) ändå kan ge bra effekt. Enligt Ravanek et al. (2010) fann man ingen 

påvisbar effekt av multidisciplinär behandling (innehållandes interventioner för minst 2 av 

följande aspekter: kroppsliga, psykologiska, sociala och arbetsrelaterade) sett till 

funktionsförbättring och smärtlindring jämfört med kontrollgrupp. Vissa begränsningar i 

metoden fanns vilket kan ha påverkat resultatet (Ravanek et al. 2010).  

 

Med tanke på att långvarig ländryggssmärta är ett vanligt förekommande tillstånd och en 

mycket omfattande kostnad för samhället, är det viktigt att sjukgymnaster arbetar 

evidensbaserat och använder sig av kostnadseffektiva behandlingsmetoder. Kännedom om 

vilka metoder sjukgymnaster använder vid behandling av långvarig ländryggssmärta samt hur 

de arbetar enligt ett evidensbaserat arbetssätt kan vara värdefullt för att vidareutveckla det 

evidensbaserade arbetet inom primärvården i Sverige. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga primärvårdssjukgymnasters användning och erfarenheter 

av behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta. Ett annat syfte var att studera 

primärvårdssjukgymnasters upplevda möjligheter och hinder för att arbeta enligt ett 

evidensbaserat arbetssätt. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka behandlingsmetoder använder sjukgymnaster mest frekvent vid långvarig 

ländryggssmärta? 

2. Hur upplever sjukgymnaster effekten av behandlingsmetoderna? 

3. Vilka tillvägagångssätt har sjukgymnaster för att upprätthålla ett evidensbaserat 

arbetssätt?  

4. Vilka hinder upplever sjukgymnaster för att arbeta evidensbaserat? 
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Material och metod  

Studiegrupp 

Deltagarna i enkätstudien bestod av verksamma sjukgymnaster anslutna till 

primärvårdssektionen under legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR). Anledningen till 

valet av sektion är att sjukgymnaster inom primärvården har ett kontinuerligt patientflöde och 

att de ofta blir första instans för patienter med denna typ av besvär. Antagandet att 

sjukgymnaster inom primärvården träffar patienter med varierande typer av långvarig 

ländryggssmärta gör att de passar bra som studiegrupp. Inklusionskriterierna var att de skulle 

vara medlemmar i LSR primärvårdssektion, verksamma primärvårdssjukgymnaster och 

kontinuerligt möta patienter med denna typ av problematik. Samtliga av de som skickade in 

sina svar uppfyllde inklusionskriterierna. Tabell 1 under resultatet beskriver fördelningen av 

studiegruppen utifrån kön, antal kliniskt verksamma år, nuvarande anställningsform och 

patientflöde. 

 

Procedur 

Kontakt upprättades med informationsansvarig på LSR huvudkontor. Där erhölls 

kontaktuppgifter till styrelseledamot i primärvårdssektionen. Enkäten och studiens upplägg 

och syfte presenterades och bifogades i primärvårdssektionens medlemsutskick i början av 

mars 2011. På så sätt tillhandahöll alla en förfrågan om deltagande förutsatt att de läste 

sektionsbrevet. Ett separat påminnelseutskick administrerades också av informationsansvarig 

på LSR huvudkontor. Medlemsmailet (bilaga 3) innehöll en kort information om studien, där 

informationsbrev (bilaga 1) och enkätlänk bifogades. Medlemsmailet skickades ut via e-post 

den 1 mars 16.00 till 834 tilltänkta respondenter. Av dessa levererades 773 mail, resterande 

levererades inte på grund av felaktig eller inaktuell mailadress. 38 svar erhölls efter detta 

utskick. Påminnelsen (bilaga 4) innehöll endast en kort information om studien och direktlänk 

till enkät och informationsbrev. Påminnelsen skickades ut 14 dagar efter sektionsbrevet, den 

15 mars 09.59. Av dessa levererades 772 till mottagarna och ytterligare 163 svar erhölls. 

Sammanlagt svarade 201 respondenter på enkäten. Svarsfrekvensen uppgick till 26 %.  

Enkäten låstes sedan den 4 april 2011.  

 

Instrument 

En omfattande litteratursökning gjordes i vetenskapliga medicinska sökdatabaser, främst 

Pubmed, The Cochrane Library och Web of Science, för att ta fram bakgrundsfakta som låg 

till grund för studien och utformandet av enkäten, där även erfarna sjukgymnaster inom 
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området konsulterades. En elektronisk enkät (bilaga 2) konstruerades med hjälp av 

enkätverktyget Evasys®. För att besvara studiens syfte valdes både en kvantitativ och 

kvalitativ utformning. Första delen av enkäten innehöll allmänna frågor som kön, antal 

yrkesverksamma år, nuvarande anställningsform samt patientflöde av patienter med långvarig 

ländryggssmärta. Den andra delen av enkäten innehöll frågor som behandlade sjukgymnasters 

valda behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta samt den upplevda effekten av 

dessa. Den tredje och sista delen innehöll frågor som riktades mot den allmänna 

användningen av evidens samt hinder och möjligheter för att upprätthålla ett evidensbaserat 

arbetssätt där studiegruppen fick delge sina åsikter. En provenkät konstruerades först med 

hjälp av enkätverktyget Evasys®. Face validity testades genom att provenkäten skickades ut 

till fyra sjukgymnaster med klinisk erfarenhet inom området för att få feedback på innehåll 

och layout (Ejlertsson, 2005). Respons på provenkäten erhölls via mail. Efter 

sammanställning av respons genomfördes korrigeringar vilket senare resulterade i den 

slutgiltiga enkätversionen (bilaga 2). Respondenterna uppmanades utgå från gruppen patienter 

med långvarig ländryggssmärta i allmänhet när de besvarade enkäten, inte enskilda patientfall. 

 

Databehandling 

Resultatet sammanställdes för gruppen som helhet och svaren på de olika enkätfrågorna 

redovisas i tabeller med procenttal och antal respondenter. De kvalitativa inslagen innehöll 

öppna frågor där respondenten i fritext fick redogöra för respektive fråga. Dessa bearbetades 

kvalitativt genom en förenklad innehållsanalys. En kategorisering utfördes där kategorier och 

subkategorier skapades för varje frågeställning. Analyserna utfördes i tre steg enligt Merriam 

(1994); 

 

1, Identifiering av meningsbärande enheter (citat) i texten,  

2, För vardera frågeställning grupperades citaten i kategorier, beroende på vad de handlade 

om,  

3, Beskrivning av kategorier, i några kategorier redovisas även utvalda citat. 

 

Antal citat redovisas i parentes och står för antalet gånger någon i studiegruppen nämnt 

meningsbärande enheter i varje kategori. De citat som endast nämndes en gång återfinns 

under kategorin övrigt. Dessa kunde inte med hjälp av meningsbärande enheter kopplas 

samman med någon av de andra kategorierna.  
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Enkätsvaren hanterades med hjälp av Evasys® och möjliggjorde en överföring av data till 

Microsoft Excel®.  

 

Etiska överväganden 

Ingen etisk granskning var nödvändig då det inte förekom någon patientkontakt. Deltagande i 

studien var frivillig, därför tillämpades autonomiprincipen. Information om möjlighet att 

avbryta sitt deltagande fanns tydligt angivet. Då enkäten distribuerades av LSR fanns inte 

tillgång till några personuppgifter. På så sätt var det omöjligt att spåra deltagarna i studien.  
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Resultat 

I tabell 1 presenteras studiegruppen där 85 % (n=170) var kvinnor respektive 15 % (n=30) 

män. Fördelningen över antal kliniskt verksamma år var jämn, dock var de som jobbat 16-20 

år lägst representerade (11,5 %) och de som jobbat över 26 år högst representerade (22,5 %). 

Nästan 80 % av studiegruppen arbetar på en landstingsägd primärvårdsinstans, övriga arbetar 

på privatägd primärvårdsinstans eller annat. Över 90 % av studiegruppen möter patienter med 

långvarig ländryggssmärta dagligen eller varje vecka, övriga möter dessa patienter mer sällan. 

 

Tabell 1. Beskrivning av studiegrupp (n=200) 

 

Allmänna frågor: % (antal) 

Kön   

   Kvinnor 85 % (170) 

   Män 15 % (30) 

Antal kliniskt verksamma år   

   1-5 16 % (32) 

   6-10 12,5 % (25) 

   11-15 18,5 % (37) 

   16-20 11,5 % (23) 

   21-25 19 % (38) 

   >26 22,5 % (45) 

Nuvarande anställningsform   

   Landstingsägd primärvårdsinstans 80 % (160) 

   Privatägd primärvårdsinstans 15,5 % (31) 

   Annat 4,5 % (9) 

Patientflöde   

   Dagligen 28 % (56) 

   Varje vecka 62,5 % (125) 

   Varje månad 9 % (18) 

   Mer sällan 0,5 % (1) 

 

 

 

 



15 

 

Val av behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta 

 

Den behandlingsmetod som används mest frekvent vid långvarig ländryggssmärta (tabell 2) är 

bålstabilitetsträning/neuromuskulär kontroll, över 85 % av studiegruppen anger att de 

använder detta ofta. Därefter följer rörlighetsträning och styrketräning som används ofta av 52 

respektive 49 % av studiegruppen. Svarsalternativen ofta och ganska ofta sammantaget visar 

att 99 % av sjukgymnasterna använder bålstabilitetsträning ganska ofta eller ofta och 89 % 

använder styrketräning och rörlighetsträning ganska ofta eller ofta. De minst frekvent 

använda behandlingsmetoderna är ryggortos, massage, värme/kyla och traktion, över 80 % av 

studiegruppen anger att de använder dessa metoder sällan eller aldrig. Övriga 

behandlingsmetoder som rörelsemedvetenhetsträning, vatten/bassängträning, 

mobilisering/manipulation, akupunktur, TENS och multimodal rehabilitering uppges 

användas ganska ofta eller sällan, med en spridd fördelning. 

 

Tabell 2. Sjukgymnasters val av behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta  

 
 Ofta % (n) Ganska ofta % (n) Sällan % (n) Aldrig % (n) Antal 

respondenter 

Bålstabilitet/neuromuskulär 

kontroll 

85 (170) 13 (26) 1 (2) 0 (1) n=199 

Styrketräning 49 (98) 40 (79) 11 (22) 0 (1) n=200 

Rörlighetsträning 52 (104) 37 (74) 10 (20) 1 (2) n=200 

Rörelsemedvetenhetsträning 17 (32) 23 (44) 35 (68) 25 (49) n=193 

Vatten/bassängträning 7 (14) 32 (63) 43 (83) 18 (35) n=195 

Traktion 2 (4) 17 (33) 52 (102) 29 (56) n=195 

Mobilisering/manipulation 10 (20) 22 (43) 53 (105) 15 (30) n=198 

Massage 4 (7) 10 (20) 37 (71) 50 (96) n=194 

Akupunktur 12 (23) 33 (66) 41 (82) 14 (28) n=199 

TENS 9 (18) 35 (70) 52 (103) 4 (8) n=199 

Värme/kyla 4 (8) 10 (19) 44 (85) 42 (81) n=193 

Ryggortos 1 (2) 6 (12) 42 (82) 51 (100) n=196 

Multimodal Rehabilitering 8 (16) 28 (54) 48 (95) 16 (31) n=196 

Ofta = 70-100% av fallen. Ganska ofta = 40-69% av fallen. Sällan = 1-39% av fallen. 

 

29 respondenter nämnde i en öppen fråga flertalet andra behandlingsmetoder som används vid 

långvarig ländryggssmärta utöver de givna alternativen. De nämnda metoderna kan beskrivas 

i sju kategorier (antal citat): Hållning/ergonomi (n=10), regim/råd/information (n=10), fysisk 

aktivitet – tex. FAR, generell träning (n=9), en kombination av behandlingsmetoder (n=5), 
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beteendeförändringar – tex. livsstilscoaching, MI, viktnedgång (n=4), avspänning (n=3) och 

övrigt – tex. kinesiotape, triggerpunktsbehandling, medicinsk yoga, inlägg (n=9).  

 

Upplevd effekt av behandlingsmetoderna 

 

Sjukgymnasternas upplevda effekt av behandlingsmetoderna anges i tabell 3. 

Bålstabilitetsträning/neuromuskulär kontroll är den behandlingsmetod som upplevs ha bäst 

effekt, 72 % av studiegruppen uppger att denna behandlingsmetod ger god effekt, medan 

omkring 50 % upplever god effekt av styrketräning respektive rörlighetsträning. Sammantaget 

visar svarsalternativen god effekt och måttlig effekt att omkring 90 % av studiegruppen 

upplever att bålstabilitetsträning/neuromuskulär kontroll, styrketräning och rörlighetsträning 

ger god till måttlig effekt. De passiva behandlingsmetoder som upplevs ha bäst effekt är 

akupunktur och TENS, 72 respektive 78 % av studiegruppen anger god till måttlig effekt av 

dessa. De behandlingsmetoder som upplevs ha sämre effekt är traktion, massage och 

värme/kyla. Över 30 % av studiegruppen upplever dålig eller ingen effekt av dessa metoder, 

endast ett fåtal upplever god effekt av dessa. Övriga behandlingsmetoder uppges till största del 

vara ej relevanta eller ha blandad effekt. 

 

Tabell 3. Sjukgymnasters upplevda effekt av behandlingsmetoderna. 

 
 God effekt 

% (n) 

Måttlig effekt 

% (n) 

Dålig effekt 

% (n) 

Ingen effekt 

% (n) 

Ej relevant 

% (n) 

Antal: 

Bålstabilitet/neuromuskulär 

kontroll 

72 (144) 26 (52) 1 (2) 0 (-) 0 (1) n=199 

Styrketräning 49 (97) 45 (89) 4 (9) 0 (-) 2 (4) n=199 

Rörlighetsträning 50 (100) 39 (78) 5 (10) 1 (2) 4 (8) n=198 

Rörelsemedvetenhetsträning 23 (44) 35 (65) 9 (17) 0 (-) 33 (62) n=188 

Vatten/bassängträning 24 (46) 47 (92) 7 (13) 2 (4) 20 (39) n=194 

Traktion 8 (16) 33 (64) 25 (49) 10 (19) 24 (47) n=195 

Mobilisering/manipulation 15 (30) 40 (79) 19 (37) 3 (6) 22 (43) n=195 

Massage 5 (10) 21 (41) 27 (53) 11 (21) 36 (69) n=194 

Akupunktur 20 (39) 52 (101) 14 (28) 1 (2) 12 (24) n=194 

TENS 14 (28) 64 (125) 15 (29) 3 (5) 5 (9) n=196 

Värme/kyla 3 (6) 28 (54) 23 (45) 10 (19) 36 (69) n=193 

Ryggortos 5 (9) 30 (56) 13 (25) 10 (18) 43 (81) n=189 

Multimodal rehabilitering 33 (61) 36 (68) 6 (12) 3 (5) 22 (41) n=187 
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26 respondenter nämnde i en öppen fråga effekten av andra behandlingsmetoder som används 

vid långvarig ländryggssmärta utöver de givna alternativen. De kan beskrivas i sex kategorier 

där antal citat står för antalet gånger någon i studiegruppen angett god eller måttlig effekt av 

behandlingen. Inga behandlingsalternativ angavs ha dålig eller ingen effekt. Effekten av 

behandlingsalternativ som endast nämndes en gång återfinns under kategorin övrigt. 

Kategorierna är (antal citat): hållning/ergonomi (n=4), regim/råd/information (n=5), fysisk 

aktivitet – ex. FAR, generell träning (n=5), kombination av behandlingsmetoder (n=5), 

beteendeförändringar – ex. livsstilscoaching, MI, viktnedgång (n=3), och övrigt – avspänning, 

kinesiotape, triggerpunktsbehandling, medicinsk yoga, inlägg, back upp-projekt (n=6).  

 

Tillvägagångssätt för att upprätthålla ett evidensbaserat arbetssätt 

 

Olika tillvägagångssätt används för att upprätthålla ett evidensbaserat arbetssätt, se figur 1. 

Över 80 % i studiegruppen går på utbildningar och diskuterar behandlingsmetoder med 

kollegor. Sökande efter vetenskaplig evidens utanför arbetstid är det lägst representerade 

tillvägagångssättet. 

 

 
 

Figur 1. Tillvägagångssätt för att upprätthålla ett evidensbaserat arbetssätt. (n=201) 

 

 

12 respondenter nämnde i en öppen fråga andra tillvägagångssätt för att upprätthålla ett 

evidensbaserat arbetssätt utöver de givna alternativen. De kan beskrivas i tre kategorier (antal 

citat): Följer riktlinjer (n=3) – ”Arbetar med följsamhet av rek.riktlinjer via studier alt 
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vårdprogram.”, deltar i projekt (n=2), och snabbläsning av lättillgänglig litteratur (n=2) – 

”Jag läser artiklar som kommer i min väg men jag söker sällan via databaser i det vardagliga 

arbetet – om jag inte stöter på något som är speciellt intressant”. Förslag som uppkom utöver 

kategorierna var – ”Har efterfrågat om inte LSR skulle kunna ha en central samordning av 

”aktuella behandlingsriktlinjer inom olika diagnoser” för att underlätta.” 

 

Upplevda hinder för att arbeta evidensbaserat 

 

I figur 2 anges olika hinder för att arbeta evidensbaserat. Över 60 % av studiegruppen 

upplevde tidsbrist respektive hög arbetsbelastning som de största hindren för att arbeta 

evidensbaserat. Utöver det anger 24 % brist på handledning/utbildning, 21 % patientens 

önskemål och 18 % egen kunskapsnivå som hinder. Det egna intresset och kollegors intresse 

anges inte vara något stort hinder för att arbeta evidensbaserat. 

 

 
 

Figur 2. Upplevda hinder för att arbeta evidensbaserat. (n=201) 

 

 

15 respondenter nämnde i en öppen fråga andra hinder för upprätthållandet av ett 

evidensbaserat arbetssätt utöver de givna alternativen. De kan beskrivas i 4 kategorier (antal 

citat): Brister i egna rutiner (n=4), brist på vetenskapligt stöd för behandlingsmetoder (n=4), 

resursbrist – ex. personal, pengar och utbildning (n=3) och övrigt (n=4) – förväntningar från 

annan profession, egenföretagare bekostar egen utbildning. Utöver dessa framkom två citat 
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som ingår under kategorin övrigt – ”Skulle vilja att man var 5 år fick en skriftlig examination 

som visar var man står kunskapsmässigt för att se vart man saknar vetenskaplig uppdatering 

om behandlingsstrategier, viktigt då man arbetar ensam och ibland undrar hur man står sig i 

det vetenskapliga kunskapsläget” och ”Tycker att den erfarenhet man fått räcker men tar till 

mig av kollegors utbildningar och erfarenheter.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Genom den valda metoden har vi nått ut till primärvårdssjukgymnaster i hela Sverige. Totalt 

fick 773 sjukgymnaster förfrågan om deltagande, varav 201 svar erhölls vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 26 %. Målet var att enkäten skulle besvaras av så många som möjligt av de 

tillfrågade, det vill säga primärvårdssjukgymnaster inom LSR:s primärvårdssektion. Trots ett 

stort bortfall anser vi att samverkan med LSR är en bra metod för att nå ut till ett stort antal 

sjukgymnaster. Att på annat sätt nå ut till många sjukgymnaster inom primärvården hade 

inneburit ett omfattande arbete för sökande efter respondenter. Ett stort bortfall leder dock till 

en förlorad möjlighet att generalisera resultatet (Ejlertsson, 2005). En nackdel med metoden 

är att den förutsätter att sjukgymnasterna läser primärvårdens medlemsmail. Läste de inte 

detta fick de inte någon information om studien och inte heller någon möjlighet att svara. 

Detta tror vi kan vara en anledning till den låga svarsfrekvensen efter första utskicket (38 

svar), då informationen om studien var en del av medlemsmailet. Antalet som öppnade mailet 

i fulltext var 245. De som använder sig av mailprogram med möjlighet till 

förhandsgranskning, vilket vi tror är vanligt förekommande, (t.ex. Outlook) är inte inräknade i 

denna siffra vilket innebär att det inte går att uttala sig om hur många som läst mailet med 

hjälp av denna siffra (P. Karlsson informationsansvarig LSR, personlig kommunikation, 19/4, 

2011). Något som också kan ha påverkat svarsfrekvensen efter första utskicket var en IT-

service på Luleå tekniska universitet under helgen 12-13 mars (J. Nyström projektledare LTU, 

personlig kommunikation, 16/3, 2011). Detta kan ha gjort att enkäten inte var tillgänglig 

under korta perioder efter den genomförda servicen. Den höga arbetsbelastningen och 

tidsbrist som primärvårdssjukgymnasterna angav som hinder för att arbeta evidensbaserat kan 

också ha varit faktorer som påverkat svarsfrekvensen då studier som denna prioriteras bort. 

Det blir därför viktigt att marknadsföra studien på rätt sätt för att respondenterna ska uppleva 

att det är viktigt att delta. 

 

Påminnelseutskicket utformade vi själva, vilket gjorde att vi kortfattat kunde beskriva 

studiens innehåll och lyfta fram de delar vi ansåg vara viktiga. Eftersom påminnelseutskicket 

till stor del kunde påverka svarsfrekvensen var det viktigt att detta beskrev studien på ett kort 

och inbjudande sätt. Därför var det positivt att vi fick utforma detta precis som vi önskade. Vi 

tror också att det var av stort värde med en direktlänk i mailet till vår enkät, vilket inte fanns i 
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medlemsmailet då man behövde gå via informationsbrevet för att nå enkäten. 

Påminnelseutskicket visade sig ge stor påverkan på svarsfrekvensen då 163 svar erhölls. 

Tänkbara anledningar till att påminnelseutskicket gav fler svar kan vara att detta utskick 

endast innehöll information om studien samtidigt som man snabbt kunde gå vidare till 

enkäten, vilket medförde ett snabbare tillvägagångssätt och en minskad tidsåtgång.    

 

Liknande metod har använts nyligen till samma respondentgrupp. De fick då en svarsfrekvens 

på 18 % och hade då inget påminnelseutskick (Magnusson & Hertzberg, 2010). Vårt mål var 

att göra en metodförbättring och försöka öka svarsfrekvensen genom ett påminnelseutskick 

(Trost, 2001). Magnusson & Hertzberg (2010) fick 166 svar genom utskick via LSR 

primärvårdssektions medlemsmail. Efter vårt första utskick erhölls endast 38 svar. Tänkbara 

orsaker till den stora skillnaden i svarsfrekvens kan vara utformningen av mailet samt att vi 

hade samma respondentgrupp som Magnusson & Hertzberg (2010). Vid upprepade 

enkätundersökningar är det tänkbart att motivationen för deltagande skulle kunna minska. 

Påminnelseutskicket resulterade i 163 svar, vilket ger en sammanlagd svarsfrekvens som är 

högre än Magnusson & Hertzberg (2010). Metoden är trots försök till förbättring inte 

tillräckligt bra då svarsfrekvensen fortfarande är relativt låg. En ytterligare förbättring som 

skulle kunna göra att svarsfrekvensen ökar är tillåtelsen att via LSR skicka ut två separata 

mail endast innehållandes en kort information om studien samt direktlänk till enkät och 

informationsmail. Detta skulle kunna appliceras på alla sektioner inom LSR vid tillåtelse. Ett 

samarbete mellan LSR studenter och sektionerna under LSR skulle kunna underlätta och 

främja användandet av denna metod i framtiden och förhoppningsvis också leda till en högre 

svarsfrekvens. Skulle detta samarbete upprättas kan detta vara en användbar metod för 

framtida examensarbeten eller andra studier. Det blir då viktigt att de enkäter som skickas ut 

via LSR ger något tillbaka till respondenterna, detta för att försöka öka motivationen att 

besvara de enkäter som skickas ut.  

 

Svårigheter med denna typ av studie kan vara att få en representativ respondentgrupp. 

Kvinnor var överrepresenterade, 85 % av studiegruppen var kvinnor respektive 15 % män. 

Det stämmer relativt väl överens med könsfördelningen inom LSR primärvårdssektion där 83 

% är kvinnor respektive 17 % män (P. Karlsson informationsansvarig LSR, personlig 

kommunikation, 2/5, 2011). I detta avseende är studiegruppen representativ för hela 

sektionen. Sett till antalet yrkesverksamma år var det en relativt jämn fördelning inom 
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studiegruppen, se tabell 1 under resultat. Detta anser vi vara positivt för studien eftersom alla 

grupper finns representerade även om fördelningen inte stämmer sett till hela sektionen. 

 

Enkätverktyget Evasys® gjorde det möjligt att överföra information till filformatet Excel® 

eller SPSS®. Detta förenklade behandlingen av data och möjliggjorde analyser av 

datamaterialet. Konstruerandet av enkäten i Evasys® underlättades eftersom vi kunde utforma 

provenkäten och sedan göra förändringar/förbättringar fortlöpande i enkätmallen. Den enkät 

som användes i studien var egenkonstruerad och validitetstestades genom ett utskick av 

provenkät till liknande målgrupp (Ejlertsson, 2005). Något test för reliabilitet gjordes ej, 

vilket kan anses vara en svaghet eftersom risken för slumpvariation i resultatet då ökar 

(Ejlertsson, 2005). Vid återanvändning av denna enkät skulle det vara angeläget att 

reliabilitetstesta. En ytterligare svaghet i studien var att inte alla behandlingsmetoder för 

långvarig ländryggssmärta fanns nämnda i enkäten. Valet av behandlingsmetoder grundade 

sig på kommentarer på provenkäten samt feedback från erfarna sjukgymnaster inom området. 

Metoderna som valdes bort vid utformningen av enkäten anses vara en del av behandlingen av 

alla patienter med långvarig ländryggssmärta, ex. råd, information och regim (Broberg & 

Tyni-Lenné, 2009; Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, 2009). Behandlingsmetoderna 

som valdes riktas främst mot den fysiologiska orsaken till besvären. Enkäten innehöll både 

kvantitativa och kvalitativa delar. Den kvalitativa delen innehöll öppna frågor vilket kräver en 

subjektiv analys med kategorisering av data (Trost, 2001). Vi valde öppna frågor för att inte 

gå miste om någon ytterligare information som kunde vara av värde för studien. I studien var 

det låg svarsfrekvens på de öppna frågorna. Enligt Ejlertsson (2005) är det endast en liten del 

av studiegruppen som svarar på öppna frågor och dessa svar kan därför inte behandlas med 

samma säkerhet som övriga frågor.  

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att olika behandlingsmetoder används i varierande utsträckning vid långvarig 

ländryggssmärta. Med tanke på befintlig evidens och effekt bör olika behandlingsmetoder 

användas mer eller mindre frekvent vid kliniskt arbete. Med detta som bakgrund bör det 

finnas ett samband mellan de behandlingsmetoder som används mest frekvent och har bäst 

effekt samt god evidens. Detta har blivit allt viktigare inom primärvården med tanke på 

konkurrenskraft och utveckling (Dagens medicin, 2011). Med studien ville vi undersöka 

sambandet mellan metodanvändning och evidens inom primärvården vilket i viss utsträckning 

har redovisats i resultatet. Vi ville också kartlägga hinder och möjligheter för 



23 

 

primärvårdssjukgymnaster att arbeta evidensbaserat. Detta skulle kunna användas för att 

förbättra och vidareutveckla det evidensbaserade arbetet inom sjukgymnastkåren i framtiden. 

 

Resultatet visar att bålstabilitetsträning är den mest frekvent använda behandlingsmetoden vid 

långvarig ländryggssmärta, nästan 100 % använder denna metod ganska ofta eller ofta. De 

anger också att de har god – måttlig effekt av behandlingsmetoden. Det finns vetenskapligt 

stöd för användningen av denna metod (Macedo et al. 2009; May & Johnson, 2008).  

Styrketräning används ofta eller ganska ofta av 89 % av studiegruppen och 94 % anger god – 

måttlig effekt av denna behandling. Enligt studier finns stöd för användningen av denna 

metod, framförallt i kombination med annan behandling (Mayer, Mooney & Dagenais, 2008; 

SBU, 2010). Det finns uppenbara svårigheter med att skilja denna behandling från 

bålstabilitetsträning eftersom det inte finns någon tydlig gräns gällande belastning och antal 

repetitioner i litteraturen. Den tydligaste skillnaden mellan dessa metoder är målet med 

träningen. Rörlighetsträning innehållandes metoder som McKenzie och Mulligan används av 

89 % av studiegruppen ofta eller ganska ofta och 89 % anger god – måttlig effekt. Effekten av 

dessa metoder är inte fullständigt klarlagda, mer forskning behövs inom dessa områden 

(Konstantinou et al. 2007; Machado et al. 2006).  

 

Rörelsemedvetenhetsträning inkluderat metoder som BK, Feldenkrais och Alexander 

använder 40 % av studiegruppen ofta eller ganska ofta och 60 % använder det sällan eller 

aldrig. 58 % av studiegruppen anger god – måttlig effekt och 33 % anger att effekten är ej 

relevant. Enligt litteraturen kan dessa metoder ge effekt på långvarig smärta, men mer 

forskning behövs för att säkerställa den kliniska nyttan (Gard, 2005; Jain, Janssen och 

DeCelle, 2004). Tidigare nämna metoder kräver till viss del vidare utbildning, vilket gör att 

samtliga sjukgymnaster ej använder sig av dessa metoder. Detta bör man också ta i beaktning 

när man läser detta resultat. Vattenträning/bassängträning används sällan eller aldrig av 61 % 

i studiegruppen. 71 % anger trots det att vattenträning ger god – måttlig effekt medan 20 % 

anger effekten som ej relevant. Enligt litteraturen har vattenträning viss effekt (Kamioka et al. 

2010; Waller, Lambeck & Daly, 2009). Att många har svarat ej relevant kan bero på 

tillgången till bassäng och därmed möjligheten att erbjuda patienter bassängträning. Om fler 

haft tillgång till bassäng är det tänkbart att fler angett god effekt. Multimodal rehabilitering 

används ofta eller ganska ofta av 36 % av studiegruppen och 69 % anger god – måttlig effekt 

av behandlingen samt 22 % anger effekten av behandlingen ej relevant. Det finns måttligt 

starkt vetenskapligt stöd att multimodal rehabilitering har positiva effekter på både smärta och 
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funktion (SBU, 2010). Vi anser att tillgången till multimodal rehabilitering styr användningen 

inom primärvården. 

 

Traktion används sällan eller aldrig av 81 % av studiegruppen. Trots det så anger 41 % god – 

måttlig effekt. Utöver det så anger cirka 24 % att effekten av behandlingsmetoden är ej 

relevant. Enligt litteraturen bör traktion ej användas som behandling vid långvarig 

ländryggssmärta (Clarke et al. 2007, SBU, 2000). Trots det låga vetenskapliga stödet 

använder cirka 20 % av studiegruppen traktion ganska ofta eller ofta, denna siffra bör enligt 

oss vara lägre. Mobilisering/manipulation används sällan eller aldrig av 68 % av 

studiegruppen, ändå anger 55 % att behandlingen har god – måttlig effekt. 22 % anger 

effekten av behandlingen som ej relevant. Denna behandlingsmetod har enligt litteraturen viss 

korttidseffekt, framförallt i kombination med annan behandling. Den kliniska effekten av 

denna metod är dock tvetydig (Rubinstein et al. 2011; SBU, 2000). Massage används sällan 

eller aldrig av 87 % av studiegruppen, 38 % anger att behandlingsmetoden har dålig eller 

ingen effekt och 36 % anger behandlingseffekten vara ej relevant. Enligt litteraturen kan 

massage ge god effekt vid behandling av långvarig ländryggssmärta, speciellt i kombination 

med annan behandling (Furlan, 2008). Trots att massage inte är en kostnadseffektiv metod 

skulle det kunna användas som komplement.  

 

Akupunktur används av 45 % av studiegruppen ofta eller ganska ofta, 72 % anger god – 

måttlig effekt av behandlingen. Enligt litteraturen kan akupunktur ge god effekt i kombination 

med annan behandling, men fler studier med hög kvalitet behövs inom området (SBU, 2010; 

Yuan et al. 2008). Det finns en grupp på cirka 10-15 % som anger att de aldrig använder 

akupunktur samt att effekten av behandlingen är ej relevant. Tänkbart är att dessa inte har 

någon akupunkturutbildning. TENS används av 44 % av studiegruppen ofta eller ganska ofta, 

trots det anger hela 78 % god – måttlig effekt. Det finns låg evidens för användningen av 

TENS som behandlingsmetod vid långvarig ländryggssmärta, det kan dock ge smärtlindring 

men det är oklart hur stor effekten är (Khadilkar et al. 2008; SBU, 2010). Trots låg evidens får 

man inom det kliniska arbetet relativt god effekt av denna behandling vilket kan stödja 

användningen av TENS. Värme/kyla används sällan eller aldrig av 86 % av studiegruppen 

och 69 % anger dålig effekt, ingen effekt eller ej relevant. Det finns inte tillräckligt med 

vetenskapligt stöd för användningen av denna metod vid långvarig ländryggssmärta (French 

et al. 2006; Poitras & Brosseau, 2008). Ryggortos används sällan eller aldrig av 93 % av 

studiegruppen. 43 % anger effekten av denna behandlingsmetod som ej relevant. Evidensen 
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för användningen av ryggortos är begränsad, fler studier behövs (SBU, 2000; Van 

Middelkoop et al. 2011).  

 

Över lag kan man efter denna sammanställning se att primärvårdssjukgymnaster har stöd i 

litteraturen och/eller av beprövad erfarenhet vid val av behandlingsmetoder vid långvarig 

ländryggssmärta. Två av de mest använda metoderna, bålstabilitet och styrketräning, har stöd 

i både litteraturen och i beprövad erfarenhet (upplevd effekt). Detta visar att någon av dessa 

behandlingsmetoder därför bör ingå vid behandling av långvarig ländryggssmärta. Den 

passiva behandlingsmetod som kan användas som komplement bör främst vara akupunktur i 

smärtlindringssyfte. Resultatet stöds av tidigare forskning som visar att aktiva 

behandlingsmetoder är att rekommendera framför passiva eftersom aktiva i större 

utsträckning förbättrar funktion (Schecter, Weiner & Nordin, 2010). Även multimodal 

rehabilitering förefaller vara ett bra behandlingsalternativ och utvidgad användning av denna 

behandlingsmetod bör därför övervägas. Resultatet visade att traktion, värme/kyla och 

ryggortos inte användes i större utsträckning, detta anser vi vara bra eftersom evidensen för 

dessa behandlingar vid långvarig ländryggssmärta är låg. Ett visst samband kan ses mellan de 

som aldrig använder en behandlingsmetod och de som angivit effekten vara ej relevant. Då 

man som sjukgymnast ej använder en behandlingsmetod är det inte heller möjligt att utvärdera 

effekten av denna, därför bör detta samband finnas.  

 

I de öppna frågorna tillkommer behandlingsförslag som råd/regim/information. Detta anses 

inte vara någon behandlingsmetod i sig utan bör alltid vara en del av den sjukgymnastiska 

behandlingen och en grund till vidare behandling (Broberg & Tyni-Lenné, 2009; 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, 2009). Olika kombinationer av 

behandlingsmetoder uppkom också som förslag. Detta vill vi framhålla som ett bra alternativ 

då sällan endast en behandlingsmetod används vid denna typ av långvarig problematik. Då 

sjukgymnaster förväntas arbeta evidensbaserat och det kontinuerligt kommer ny litteratur 

innehållandes uppdaterad forskning är det inte helt tydligt vilka metoder som är bra och bör 

användas. Detta blev även tydligt då vi försökte utreda evidensläget för de olika 

behandlingsmetoderna i studiens litteraturgenomgång. 

 

Evidensbaserat arbetssätt är en fråga som verkar engagera sjukgymnaster i stor utsträckning. I 

denna studie svarade samtliga 201 respondenter på frågorna om evidensbaserat arbete. Detta 

var de enda frågorna i enkäten där samtliga respondenter svarade. Det var endast 2,5 % 
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respektive 5,5 % som angav bristande intresse hos mig själv respektive bristande intresse hos 

kollegor som ett hinder för att arbeta evidensbaserat. Detta resultat tyder också på att 

evidensbaserat arbete är något som engagerar sjukgymnaster. Enligt oss är det positivt att 

dessa frågor engagerar i stor utsträckning då det är viktigt för sjukgymnasters yrkesroll och 

för att öka kvalitet och konkurrenskraft (Dagens medicin, 2011). Flertalet tillvägagångssätt för 

att upprätthålla ett evidensbaserat arbetssätt användes av studiegruppen. Tre tillvägagångssätt 

användes av nära 80 % av studiegruppen, dessa var går på utbildningar, diskuterar 

behandlingsmetoder med kollegor och läser tidsskrifter. Detta tycker vi är ett positivt besked, 

dock finns det ej angivet i enkäten hur ofta de använder sig av dessa tillvägagångssätt vilket 

hade gett en tydligare bild över hur regelbundet uppdateringarna sker. 68 % av studiegruppen 

utvärderar egna behandlingsresultat vilket enligt oss är en för låg siffra. Samtliga 

sjukgymnaster bör utvärdera sina egna behandlingsresultat för att kunna hålla en hög standard 

på sina behandlingar (Broberg & Tyni-Lenné, 2009; Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbund, 2009). Något som efterfrågades i enkäten var om LSR skulle kunna stå för en 

central samordning av aktuella behandlingsriktlinjer inom olika diagnoser. På så sätt hade 

sökandet efter evidens underlättats. Om detta förslag är möjligt att genomföra så anser vi att 

detta skulle underlätta behandlingsval hos kliniskt verksamma sjukgymnaster. Det finns 

sammanställningar gjorda av SBU men dessa är inte alltid uppdaterade då de sällan publiceras 

och därför hinner delar av sammanställningen bli inaktuell innan nästa sammanställning ges 

ut. 

 

Olika hinder upplevdes av studiegruppen för att arbeta evidensbaserat. De vanligast upplevda 

hindrena var tidsbrist och hög arbetsbelastning, 65 respektive 68 %. Eftersom dessa tydligt är 

de största upplevda hindrena är det något som arbetsledningen inom primärvården bör arbeta 

vidare med för att hitta en fungerande lösning på. En möjlig lösning vore att avsätta arbetstid 

för egenutveckling inom detta område. Dessa hinder uppmärksammades även som de främsta 

hos sjukgymnaster och annan vårdpersonal i en studie gjord av Nilsagård et al. (2009).  Det 

upplevda hindret brist på handledning/utbildning (24 %) skulle också kunna lösas med hjälp 

av denna avsatta utvecklingstid då kollegor kan göra en gemensam sökning och på så sätt lära 

sig av varandra. Patientens önskemål upplevdes av 21 % som ett hinder för evidensbaserat 

arbete. Detta är en del av ett evidensbaserat arbetssätt och bör därför tas hänsyn till men det är 

negativt om detta upplevs som ett hinder av sjukgymnasterna. 15,9 % anger att det finns ett 

bristande intresse hos arbetsledning. Vi anser att denna siffra är något hög. Utifrån detta ser 

vi att arbetsledning och chefer bör vara delaktiga i arbetet för att hålla en hög evidensnivå och 
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driva detta ämne framåt på arbetsplatsen, finns inte ett uttalat stöd från överordnade kan 

motivationen för att utveckla sitt evidensbaserade arbetssätt minska.  

 

Studiegruppen nämnde även brister i egna rutiner som ett hinder för att arbeta evidensbaserat. 

Detta anser vi vara ett problem som kan vara svårt att åtgärda då var och en behöver hitta ett 

fungerande tillvägagångssätt. Även brist på vetenskapligt stöd för behandlingsmetoder angavs 

vara ett hinder, vilket man kan se en tendens till i studiens litteraturgenomgång där många 

behandlingsmetoder inte är kartlagda fullt ut eller inte har tillräckligt med evidens. Ett förslag 

som uppkom var att varje sjukgymnast var 5 år ska göra en skriftlig examination som visar 

var man står kunskapsmässigt kopplat till befintlig vetenskaplig evidens. Detta anser vi vara 

ett tänkvärt förbättringsförslag vilket skulle kunna göra att man blir mer motiverad att hålla en 

hög evidensbaserad arbetsnivå, samtidigt som förslaget är omfattande och svårt att 

genomföra. En respondent angav i öppen fråga att den erfarenhet man fått räcker. 

Respondenten är säkert inte ensam om denna åsikt angående evidensbaserat arbetssätt men för 

att patienterna ska få bästa tänkbara vård så anser vi att det är viktigt att alla sjukgymnaster 

försöker arbeta för att utveckla sin kompetens och sitt evidensbaserade arbetssätt. 

 

Denna studie visar att det inte finns någon given behandlingsstrategi vid långvarig 

ländryggssmärta men bålstabilitet och styrketräning förefaller vara bra behandlingsalternativ. 

Många olika behandlingsalternativ används och användandet har ofta stöd i antingen egna 

erfarenheter och/eller i vetenskaplig litteratur. Vid vår litteraturgenomgång har vi sett 

uppenbara svårigheter när det kommer till att bestämma exakt effekt och dra slutsatser kring 

en behandlingsmetod. Aktiva behandlingsmetoder förefaller vara ett bättre alternativ då dessa 

går att använda, med passiva metoder som komplement. Ett evidensbaserat arbetssätt bör vara 

ett givet inslag i en sjukgymnasts yrkesroll. Tydliga hinder upplevs som arbetsledning bör 

uppmärksamma och fortsätta att utveckla vidare för att åstadkomma förbättring. Detta blir allt 

viktigare för att säkerställa kvalitet och konkurrenskraft inom primärvården. Genom att lyfta 

detta ämne ytterligare på varje arbetsplats kan kreativa förslag till förbättringar framkomma 

vilket är en förutsättning för utveckling. Detta kan vara en del i försöket att stärka 

sjukgymnastens yrkesroll.  

 

Konklusion 

Primärvårdssjukgymnasterna i Sverige arbetar i stor utsträckning enligt evidensbaserad 

medicin vid behandling av långvarig ländryggssmärta. De mest frekvent använda metoderna, 
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bålstabilitet och styrketräning, har stöd både i beprövad erfarenhet och i vetenskaplig evidens. 

De vanligast upplevda hindrena för att arbeta evidensbaserat var tidsbrist och hög 

arbetsbelastning. 

Tack till… 

 

…vår handledare Agneta Larsson för värdefull handledning och stort engagemang! 

 

…Lasse Johansson och Peter Karlsson på LSR som gjorde det möjligt att genomföra studien! 

 

…Jan Nyström för hjälp med utformning av enkäten! 

 

…de sjukgymnaster som gett oss feedback på provenkäten! 

 

…alla respondenter som tagit sig tid att besvara enkäten! 

 

…våra kurskamrater och examinator som bidragit med värdefull feedback! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

Referenslista 

 

Airaksinen, O., Brox, J.I., Cedraschi, C., Hildebrandt, J., Klaber-Moffett, J., Kovacs, F., 

Mannion, A.F., Reis, S., Staal, J.B., Ursin, H., & Zanoli, G. (2006). European guidelines for 

the management of chronic non-specific low back pain. European Spine Journal, 15(2), 192-

300.  

 

Ammendolia, C., Furlan, A.D., Imamura, M., Irvin, E., & van Tulder, M. (2008). Evidence-

informed management of chronic low back pain with needle acupuncture. The Spine Journal, 

8, 160-172. 

 

Arvidsson, I., & Holmström, E. (2007) Ländrygg. I: E. Holmström & U. Moritz (Red.), 

Rörelseorganens funktionsstörningar - klinik och sjukgymnastik. (s. 219-246). 

Studentlitteratur: Lund. 

 

Bakhtiary, A.H., Safavi-Farokhi, Z., & Rezasoltani, A. (2005). Lumbar stabilizing exercises 

improve activities of daily living in patients with lumbar disc herniation. Journal of Back and 

Musculoskeletal Rehabilitation, 18, 55-60. 

 

Borg, J., Gerdle, B., Grimby, G., & Stibrant Sunnerhagen, K. (2006). Rehabiliteringsmedicin 

– Teori och Praktik. Studentlitteratur: Lund. 

 

Broberg, C., & Tyni-Lenné, R. (2009). Sjukgymnastik som vetenskap och profession. 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund: Stockholm. 

 

Carpenter, D., & Nelson, B. (1999). Low back strengthening for the prevention and treatment 

of low back pain. Medicine & Science in Sports & Exercise, 31(1), 18-24. 

 

Chou, R., Qaseem, A., Snow, V., Casey, D., Cross Jr, J.T., Shekelle, P., & Owens, D.K. 

(2007). Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the 



30 

 

American College of Physicians and the American pain society. Annals of Internal Medicine, 

147(7), 478-491. 

 

Clare, H., Adams, R., & Maher, C.G. (2004). A systematic review of efficacy of McKenzie 

therapy for spinal pain. Australian Journal of Physiotherapy, 50, 209-216. 

 

Clarke, J.A., van Tulder, M.W., Blomberg, S.EI., de Vet, H., van der Heijden, G.J., Brønfort, 

G., & Bouter, L.M. (2007). Traction for low-back pain with or without sciatica (Review). The 

Cochrane Library. Issue 2. 1-72. 

 

Dagens medicin (2011, februari) Primärvårdens dag 2011: Konkurrens, kvalitet och 

kunskapsstyrning. [www] Hämtat från 

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/seminarium/primarvardsdagen2011/index.xml 19 april 

2011 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur: 

Lund. 

 

Ernst, E., & Canter, P.H. (2005). The Feldenkrais Method – a systematic review of 

randomised clinical trials. Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 15, 

151-156. 

 

Franca, F.R., Burke, T.N., Hanada, E.S., & Marques, A.P. (2010). Segmental stabilization and 

muscular strengthening in chronic low back pain - a comparative study. Clinical Science, 

65(10), 1013-1017. 

 

French, S.D., Cameron, M., Walker, B.F., Reggars, J.W., & Esterman, A.J. (2006). 

Superficial heat or cold for low back pain (Review). The Cochrane Library. Issue 1. 1-58. 

 

Furlan, A.D., Imamura, M., Dryden, T., & Irvin E. (2008). Massage for low-back pain 

(Review). The Cochrane Library. Issue 4. 1-77. 

 

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/seminarium/primarvardsdagen2011/index.xml


31 

 

Furlan, A.D., van Tulder, M.W., Cherkin, D., Tsukayama, H., Lao, L., Koes, B.W., & 

Berman, B.M. (2005). Acupuncture and dry-needling for low back pain (Review). The 

Cochrane Library. Issue 1. 1-132. 

 

Gard, G. (2005). Body awareness therapy for patients with fibromyalgia and chronic pain. 

Disability and Rehabilitation, 27(12), 725-728. 

 

Gay, R.E., & Brault, J.S. (2008). Evidence-informed management of chronic low back pain 

with traction therapy. The Spine Journal, 8, 234-242. 

 

Guzmán, J., Esmail, R., Karjalainen, K., Malmivaara, A., Irvin, E., & Bombardier, C. (2002). 

Multidisciplinary bio-psycho-social rehabilitation for chronic low-back pain (Review). The 

Cochrane Library. Issue 1. 1-30.  

 

Hall, T., Hardt, S., Schäfer, A., & Wallin, L. (2006). Mulligan bent leg raise technique – a 

preliminary randomized trial of immediate effects after a single intervention. Manual 

Therapy, 11, 130-135. 

 

Hayden, J., van Tulder, M.W., Malmivaara, A., & Koes, B.W. (2005). Exercise therapy for 

treatment of non-specific low back pain (Review). The Cochrane Library. Issue 3. 1-99. 

 

International association for the study of pain. (2011). IASP Pain Therminology. [www] 

Hämtat från http://www.iasp-

pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Defi...isplay.cfm&ContentID=1728#Pain 24 

januari 2011 

 

Jain, S., Janssen, K., & DeCelle, S. (2004). Alexander technique and Feldenkrais method: a 

critical overview. Physical Medicine and Rehabilitation clinics of North America, 15, 811-

825. 

 

Kamioka, H., Tsutani, K., Okuizumi, H., Mutoh, Y., Ohta, M., Handa, S., Okada, S., 

Kitayuguchi, J., Kamada, M., Shiozawa, N., & Honda, T. (2010). Effectiveness of Aquatic 

Exercise and Balneotherapy: A Summary of Systematic Reviews Based on Randomized 

Controlled Trials of Water Immersion Therapies. Journal of Epidemiology, 20(1), 2-12. 

http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Defi...isplay.cfm&ContentID=1728#Pain
http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Defi...isplay.cfm&ContentID=1728#Pain


32 

 

 

Khadilkar, A., Odebiyi, D.O., Brosseau, L., & Wells, G.A. (2008). Transcutaneous electrical 

nerve stimulation (TENS) versus placebo for chronic low-back pain (Review). The Cochrane 

Library. Issue 4. 1-55. 

Konstantinou, K., Foster, N., Rushton, A., Baxter, D., Wright, C., & Breen, A. (2007). 

Flexion mobilizations with movement techniques: The immediate effects on range of 

movement and pain in subjects with low back pain. Journal of Manipulative and 

Physiological Therapeutics, 30 (3), 178-185. 

 

Krismer, M., & van Tulder, M. (2007). Low back pain (non-specific). Best Practice & 

Research Clinical Rheumatology, 21(1), 77-91. 

 

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. (2009). Stadgar. Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbund: Stockholm. 

 

Little, P., Lewith, G., Webley, F., Evans, M., Beattie, A., Middleton, K., Barnett, J., Ballard, 

K., Oxford, F., Smith, P., Yardley, L., Hollinghurst, S., & Sharp, D. (2008). Randomised 

controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic 

and recurrent back pain. British Journal of Sports Medicine, 42, 965-968. 

 

Macedo, L., Maher, C., Latimer, J., & McAuley, J. (2009). Motor control exercise for 

persistent, nonspecific low back pain: A systematic review. Physical Therapy, 89(1), 9-25. 

 

Machado, L., von Sperling de Souza, M., Ferreira, P.H., & Ferreira, M.L. (2006). The 

McKenzie method for low back pain – A systematic review of the literature with a meta-

analysis approach. SPINE, 31 (9), 254-262. 

 

Magnusson, F., & Hertzberg, A. (2010). Primärvårdssjukgymnasters syn på dagens och 

framtidens sätt att utforma träningsprogram. (Examensarbete). Luleå tekniska universitet, 

Institutionen för hälsovetenskap, 971 87 Luleå 

 

Malmgren-Olsson, E-B., & Bränholm, I-B. (2002). A comparison between three 

physiotherapy approaches with regard to health-related factors in patients with non-specific 

musculoskeletal disorders. Disability and Rehabilitation, 24 (6), 308-317.  



33 

 

 

May, S., & Donelson, R. (2008). Evidence-informed management of chronic low back pain 

with the McKenzie method. The Spine Journal, 8, 134-141. 

 

May, S., & Johnson, R. (2008). Stabilisation exercises for low back pain: a systematic review. 

Physiotherapy, 94, 179-189. 

 

Mayer, J., Mooney, V., & Dagenais, S. (2008). Evidence-informed management of chronic 

low back pain with lumbar extensor strengthening exercises. The Spine Journal, 8, 96-113. 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund. 

 

Nilsagård, Y., Lohse, G., Forsberg, J., Zachrisson, A-B., Eriksson, K., & Gustafsson, M. 

(2009). Kartläggning av kunskap, förhållningssätt och tillämpning av evidensbaserad vård 

hos personal med medellång vårdutbildning inom Örebro läns landsting – 090609. CAMTÖ 

Örebro läns landsting. 

  

Poitras, S., & Brosseau, L. (2008). Evidence-informed management of chronic low back pain 

with transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential current, electrical muscle 

stimulation, ultrasound, and thermotherapy. The Spine Journal, 8, 226-233. 

 

Ravanek, M.J., Hughes, I.D., Ivanovich, N., Tyrer, K., Desrochers, C., Klinger, L., & Shaw, 

L. (2010). A systematic review of multidisciplinary outcomes in the management of chronic 

low back pain. Work, 35, 349-367. 

 

Rubinstein, S.M., van Middelkoop, M., Assendelft, W.J.J, de Boer, M.R., & van Tulder, 

M.W. (2011). Spinal manipulative therapy for chronic low-back pain (Review). The Cochrane 

Library. Issue 2. 1-135.  

 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2000). Ont i ryggen, ont i nacken. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering: Stockholm. SBU-rapport ; 145, 1-2. 

 



34 

 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2010). Rehabilitering vid långvarig 

smärta: en systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering: 

Stockholm. SBU-rapport ; 198.  

 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering a. (2011) Vad innebär evidensbaserad 

vård? [www] Hämtat från http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Vad-innebar-

evidensbaserad-vard/ 19 januari 2011 

 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering b. (2011) Evidensbaserad vård. [www] 

Hämtat från http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/ 24 januari 2011 

 

Schecter Weiner, S., & Nordin, M. (2010). Prevention and management of chronic back pain. 

Best Practice and Research Clinical Rheumatology, 24, 267-279. 

 

Schimmel, J., de Kleuver, M., Horsting, P., Spruit, M., Jacobs, W., & van Limbeek, J. (2009). 

No effect of traction in patients with low back pain: a single centre, single blind, randomized 

controlled trial of Intervertebral Differential Dynamics Therapy. European Spine Journal, 18, 

1843-1850. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Riksdagen. 

 

Slade, S.C., & Keating, J.L. (2006). Trunk-strengthening exercises for chronic low back pain: 

A systematic review. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 29(2), 163-

173. 

 

Sokunbi, O., Watt, P., & Moore, A. (2008). Experiences of patients with chronic low back 

disorder of the use of spinal stabilisation exercises--a qualitative study. Nigerian Quarterly 

Journal of Hospital Medicine. 18(4). 231-43. 

 

Trigkilidas, D. (2010). Acupuncture therapy for chronic lower back pain: a systematic review. 

Annals of the Royal College of Surgeons of England, 92, 595-598. 

 

Trost, J. (2001). Enkätboken. Studentlitteratur: Lund. 

 

http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Vad-innebar-evidensbaserad-vard/
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Vad-innebar-evidensbaserad-vard/
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/


35 

 

Van Duijvenbode, I., Jellema, P., van Poppel, M., & van Tulder, M.W. (2008). Lumbar 

supports for prevention and treatment of low back pain (Review). The Cochrane Library. 

Issue 2. 1-37. 

 

Van Geen, J-W., Edelaar, M., Janssen, M., & van Eijk, J. (2007). The long-term effect of 

multidisciplinary back training: a systematic review. SPINE, 32(2), 249-255. 

 

Van Middelkoop, M., Rubinstein, S.M., Kuijpers, T., Verhagen, A.P., Ostelo, R., Koes, B.W., 

& van Tulder, M.W. (2011). A systematic review on the effectiveness of physical and 

rehabilitation interventions for chronic non-specific low back pain. The European Spine 

Journal, 20, 19-39. 

 

Van Middelkoop, M., Rubinstein, S.M., Verhagen, A.P., Ostelo, R., Koes, B.W., & van 

Tulder, M.W. (2010). Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. Best Practice 

& Research Clinical Rheumatology, 24, 193-204. 

 

Vicenzino, B., Paungmali, A., & Teys, P. (2007). Mulligan’s mobilization-with-movement, 

positional faults and pain relief: current concepts from a critical review of literature. Manual 

Therapy, 12, 98-108. 

 

Waller, B., Lambeck, J., & Daly, D. (2009). Therapeutic aquatic exercise in the treatment of 

low back pain: a systematic review. Clinical Rehabilitation, 23, 3-14. 

 

Yousefi-Nooraie, R., Schonstein, E., Heidari, K., Rashidian, A., Pennick, V., Akbari-

Kamrani, M., Irani, S., Shakiba, B., Mortaz Hejri, S., Jonaidi, A.R., & Mortaz-Hedjri, S. 

(2008). Low level laser therapy for nonspecific low-back pain (Review). The Cochrane 

Library. Issue 2. 1-46.  

 

Yuan, J., Purepong, N., Kerr, D.P., Park, J., Bradbury, I., & McDonough, S. (2008). 

Effectiveness of Acupuncture for Low Back Pain: A Systematic Review. SPINE, 33(23), 887-

900. 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1.  Informationsbrev  

Hej!  
Vi är två sjukgymnaststudenter vid Luleå tekniska universitet som genomför en enkätstudie inom 

ramen för vår kandidatuppsats. Vi vänder oss till dig som är kliniskt verksam sjukgymnast inom 

primärvården och behandlar patienter med långvarig ländryggssmärta. Under vår studietid har vi 

uppmärksammat att patienter med långvarig ländryggssmärta är en vanlig patientgrupp inom 

primärvården och att behandlingsmetoderna inom denna grupp varierar. Ett annat högaktuellt 

ämne inom primärvården just nu är att arbeta i enlighet med evidensbaserad medicin (EBM), för 

att stärka kvalité och konkurrenskraft. Syftet med studien är att kartlägga de sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder som används vid långvarig ländryggssmärta samt effekten av respektive 

metod. Dessutom vill vi belysa metoder och hinder för att arbeta enligt ett evidensbaserat 

arbetssätt (evidensbaserad medicin definierar vi här som en kombination av vetenskapliga bevis, 

beprövad erfarenhet och patientens önskemål, vilket är i enlighet med SBU).  

 

Enkäten är elektronisk och du kan besvara frågorna genom att följa länken nedan, välj sedan de 

alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Enkäten beräknas ta ca 5 minuter att 

besvara. När du besvarar enkäten, tänk på patienter med långvarig ländryggssmärta i allmänhet, 

inte några specifika fall.  

 

Enkätsvaren kan varken kopplas till dig eller till din arbetsplats. Data kommer endast att 

behandlas av oss och vår handledare. Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Studien kommer att publiceras i juni och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida, http://epubl.ltu.se.  

 

För att vi ska få ett representativt resultat i denna studie är det önskvärt med svar från så många 

sjukgymnaster som möjligt. Oavsett om du har stor eller liten erfarenhet hoppas vi att du tar dig 

tid att besvara vår enkät, svara gärna så snabbt som möjligt. Vid frågor om studien eller enkäten är 

du välkommen att kontakta någon av de undertecknade.  

 

Klicka här för att besvara enkäten!  

 

Med vänlig hälsning  

Anton Ihrman & Sara Gustafsson  

Sjukgymnaststuderande termin 6 vid Luleå tekniska universitet  

 

Anton Ihrman   Sara Gustafsson  

073-7439722    073-8166059  

antihr-8@student.ltu.se   asauga-7@student.ltu.se  

  

Handledare: Universitetsadjunkt Agneta Larsson  

Luleå Tekniska Universitet, institutionen för hälsovetenskap  

971 87 Luleå  

Växel: 0920-49 10 00  

agneta.larsson@ltu.se  
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Bilaga 3. LSR Primärvård medlemsmail 

 

 
  

Information från LSR:s  
Primärvårdssektion 

Mars 2011    

  

Medlemsbrev mars 
 
Då var det dags att krypa ur vintermörkrets ide och göra som björnarna och Ronja och fylla lungorna med 
luft för att därefter bränna av vårskriket! 

För att fira de ljusa tidernas återkomst anordnar Primärvårdssektionen en utbildningsdag och  årsmöte på Kulturens 
hus i Luleå 31 mars. Utifrån medlemmars önskemål som inkom vid artrosdagen i Stockholm i november kommer 
temat vara:  
 
Hur kan Primärvårdssjukgymnaster arbeta med fysisk aktivitet och barn & ungdomar?  

Vi har samlat kompetenta föreläsare med praktisk erfarenhet av arbete inom detta område. Begränsat antal platser 
och först till kvarn gäller!  

För program och anmälan se vår hemsida! 
 
Primärvårdssektionen fortsätter samarbete med drivna sjukgymnaststudenter! Denna gång är det Anton Ihrman och 
Sara Gustafsson på Luleå tekniska universitet som ska ” kartlägga de sjukgymnastiska behandlingsmetoder 
som används vid långvarig ländryggssmärta, samt hur du som sjukgymnast upplever effekten av respektive 
metod”. Detta gör de via en enkät som tar några minuter att fylla i och givetvis ska vi hjälpa dem med detta. Info 

och länk till enkäten finns i slutet av deras informationsbrev, klicka här!  

Fortsätt meddela oss era upplevelser av vårdval/hälsoval och dess fördelar respektive nackdelar. Kontaktuppgifter 
finns på vår hemsida. 

Med goda hälsningar 
Lasse Johansson 
Sjukgymnast 
Primärvårdssektionens styrelse 

   

  

   
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

Vasagatan 48, Box 3196, 103 63 Stockholm 
Telefon: 08-567 06 100 

kansli@lsr.se 

medlemsregistret@lsr.se 
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Bilaga 4. Påminnelseutskick 

 

 
  

Information från LSR:s  
Primärvårdssektion 

Mars 2011    

  

Påminnelse svara på enkät! 

Du glömde väl inte svara på enkäten som skickades ut i samband med medlemsbrevet som gick ut 

häromveckan? 

Här kan du delge dina erfarenheter av behandlingsmetoder vid långvarig ländryggssmärta och även dina metoder 
och hinder för att arbeta enligt ett evidensbaserat arbetssätt.  

Länk till enkäten, klicka här  

Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att delta i studien! 

Med vänlig hälsning 

Anton Ihrman & Sara Gustafsson, Sjukgymnaststuderande termin 6 vid Luleå tekniska universitet genom Lasse 
Johansson, primärvårdssektionens styrelse. 

 Läs gärna mer om enkätstudien i detta informationsbrev (pdf) 
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