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Författarna vill rikta ett stort TACK till: 

Handledare, Inger Jacobson, som gett oss stöd under arbetets gång. 

It-pedagog, Stig Larsson, som hjälpt oss med programmet EvaSys. 

LSR-ombud och kontakter till dessa som hjälpt oss med mejladresser. 

Lärare och sjukgymnaster som gett oss värdefull feedback på enkäten. 

Slutligen vill författarna tacka alla sjukgymnaster som tagit sig tid och svarat på enkäten! 
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Abstrakt 

Mervald V., Gamerov A. Sjukgymnasters val av behandlingsmetoder vid patellofemoralt 

smärtsyndrom i primärvården – en kartläggning. Examensarbete i sjukgymnastik. 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 2012. 

 

Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) är en knädiagnos som många 

sjukgymnaster kommer i kontakt med. Patienter beskriver ofta en diffus smärta framtill 

och/eller baktill på knät, vilken kan utlösas eller förvärras vid aktivitet. Huvudbehandlingen är 

fysiska åtgärder, exempelvis träning av Mm. quadriceps, vilken kan kombineras med 

exempelvis tejpning, ortos eller stretching. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att 

sjukgymnasterna arbetar både efter vetenskap och klinisk erfarenhet. Syfte: Syftet med 

studien var att kartlägga vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder som används av 

sjukgymnaster i primärvården vid behandling av patellofemoralt smärtsyndrom. Metod: En 

webbenkät skickades ut till 635 primärvårdssjukgymnaster i fyra olika län i Sverige. Totalt 

svarade 120 sjukgymnaster varav 111 inkluderades i studien. Resultat: Antal 

behandlingsmetoder som ofta användes av sjukgymnaster i primärvården vid patellofemoralt 

smärtsyndrom var i snitt fyra. Stabilitets- och styrketräning av knä och höft, vilka även 

upplevdes mest effektiva, var vanligast förekommande. Totalt kunde tio statistiskt 

signifikanta skillnader ses vad gällde antal tjänstgöringsår, utbildning och anställningsform. 

Sjukgymnasterna grundade oftast sina behandlingsmetoder på både klinisk erfarenhet och 

vetenskapliga artiklar och höll sig uppdaterade främst genom att läsa tidsskrifter. 

Konklusion: De vanligaste behandlingsmetoderna primärvårdssjukgymnaster använder sig av 

är stabilitets- och styrketräning av knä och höft. Resultatet i denna studie tyder på att 

forskningen och primärvårdssjukgymnaster ligger i fas med varandra gällande valet av 

effektiva behandlingsmetoder. En mer omfattande studie med en högre svarsfrekvens bör 

genomföras för att resultatet ska kunna generaliseras. 

Nyckelord: Patellofemoralt smärtsyndrom, primärvården, sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder   
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Bakgrund 

Knäsmärta är ett vanligt problem och en av de vanligaste knädiagnoserna en sjukgymnast 

kommer i kontakt med är patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) [1]. PFSS kan definieras som 

retro- och peripatellar smärta som förvärras vid aktiviteter som ökar flexionen eller 

belastningen på knät [2,3]. Diagnosen är vanligt förekommande både hos motionärer och 

idrottare. Det är oftast yngre personer som drabbas och det är vanligare bland kvinnor jämfört 

med män [4]. PFSS kan resultera i minskad fysisk aktivitet, sänkt prestationsnivå och ökad 

risk för artrosutveckling senare i livet [5,6]. Studier har visat på att PFSS kan leda till 

funktionsnedsättning och vissa studier har visat att denna patientgrupp kan lida av en högre 

grad av nedsättning än vad man tidigare trott samt att PFSS också kan ge en psykologisk 

påverkan [7,8]. Två tredjedelar av dessa patienter lider av bilaterala besvär [9]. Vissa studier 

menar att 25 % av alla aktiva vuxna någon gång i livet drabbas av PFSS [10,11]. 

Patella bildar tillsammans med femurs mediala och laterala kondyler den patellofemorala 

leden. Patella ligger inbäddad i Mm. quadriceps sena, som fäster i tuberositas tibia [12]. 

Patellas huvudsakliga uppgift är att förbättra effekten och de mekaniska fördelarna för Mm. 

quadriceps. Den har även i uppgift att fördela krafterna på leden genom att öka kontaktytan 

mellan patella och femur. Patella fungera också som en stödjepunkt för de statiska och 

dynamiska stabilisatorerna. De statiska stabilisatorerna består av en rad olika ligament, bursor 

och bindväv som håller patella i sin position. De dynamiska stabilisatorerna består av muskler 

och senor, där Mm. quadriceps utgör den viktigaste av dessa [13].  

PFSS är vanligtvis en diagnos med god prognos [14]. Smärtan relateras ej till andra 

knäsjukdomar eller något trauma [15]. Besvären anses vara multifaktoriella [14] och orsakas 

framför allt av överbelastning av patellofemoralleden, men nedsatt propriception i knät [16], 

felställning i nedre extremitet, svaghet i m. vastus medialis obliquus, obalans i muskulaturen 

kring patella, anatomiska anomalier, tidigare operation, hypermobil patella, stramhet i 

lårmuskulaturen eller i iliotibialbandet. Att patella antar ett felaktigt läge och ej glider som 

den ska, vilket kan leda till subluxation eller luxation och i sig kan orsaka broskskada, kan 

även det vara bakomliggande orsaker [3,17]. Andra möjliga faktorer som kan bidra till PFSS 

är för individen felaktiga skor [14] och fetma [7]. Att det oftast är kvinnor som lider av PFSS 

jämfört med män har främst att göra med anatomiska faktorer, då kvinnan har ett bredare 

bäcken [18], vilket gör att det blir en överdriven lateral belastning på patella. Östrogenets 

effekt har även det påpekats men ej fastställt samt att kvinnors vanor att till exempel gå i 
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högklackade skor och sitta med benen i kors även det kan påverka risken att utveckla PFSS 

[19]. 

Patienter med PFSS beskriver för det mesta en diffus smärta framtill (runt ledkapseln) 

och/eller baktill på knät (bakom ledkapseln), [17] vilken ofta utlöses eller förvärras vid 

aktivitet såsom löpning, knäböj, långvarigt stillasittande med flekterade knän eller trappgång. 

Vid trappgång gör det oftast mest ont nerför då knäna belastas samtidigt som en flexion sker 

[4] samt gör att trycket på patellofemoralleden ökar [18]. Andra symtom som kan finns med i 

bilden är krepitationer och instabilitetskänsla på så vis att det känns som att knät ska ge vika 

[17].  

Vid en undersökning kan sjukgymnasten bland annat finna nedsatt styrka i Mm. quadriceps på 

patienten och ibland även en minskad muskelvolym. Palpationsömhet både lateralt och 

medialt om patella på grund av irritation i ledkapseln, smärta vid tryck på patella med eller 

utan aktivering av Mm. quadriceps, ett stramt iliotibialband eller en ökad q-vinkel [4] är också 

fynd som kan finnas vid undersökning. Quadriceps-vinkeln eller Q-vinkeln är den vinkel som 

bildas av en linje från Sacro Iliaca Anterior Superior (SIAS) till mitten av patella och linjen 

från tuberositas tibia till mitten av patella. En vinkel som är mellan 10° och 15°anses normal, 

men är den större så bidrar det till en ökad lateral kraft på patella. Det kan leda till en ökad 

kompression av patellas laterala del mot den laterala delen av sulcus. Om det finns en 

imbalans mellan m. vastus medialis och m. vastus lateralis kommer dragriktningen påverkas 

beroende på vilken muskel som är hyper- respektive hypotrofierad. Ett stramt iliotibialband 

kan också minska patellas rörlighet och förhindra dess förmåga att röra sig medialt under en 

knäflexion, vilket leder till ett ökat tryck lateralt [18]. Högt stående patella, stramhet av 

ledkapseln på utsidan av patella eller en utåtvridning av tibia som leder till felställning i foten 

är även det fynd som kan förekomma vid undersökning [4].  

Smärta i främre delen av knät är ett vanligt fenomen och kan innebära andra diagnoser än 

PFSS, då många strukturer i knät kan skadas [9]. Det finns delade meningar om vilka 

sjukdomstillstånd och syndrom som skall inkluderas i diagnosen. Tidigare benämndes PFSS 

som chondromalacia patella. Detta är ett tillstånd då brosket under patella har luckrats upp, 

vilket kan leda till att patienten upplever krepitationer vid belastning. Chondromalacia patella 

är dock en felaktig benämning då många med PFSS har smärta men inga ojämnheter i 

ledbrosket eller det motsatta, det vill säga ojämnheter men inga symtom [20]. Vissa menar på 

att chondromalacia patella är en undergrupp till PFSS medan andra menar på att det är en 
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differentialdiagnos till PFSS [20,21]. Namngivna differentialdiagnoser är broskskada, patellar 

stressfraktur, bentumörer, chondromalacia patella patellar/quadriceps tendinopati, 

patellofemoral artros, Hoffa’s disease, pes anserinus bursit, iliotibial band syndrome 

(löparknä), plica synovialis, lösa fragment i knäleden, prepatellar bursit, Osgood-Schlatter, 

smärta från ländrygg eller höftled, Osteochondritis dissecans, saphenus neurit, patellar 

instabilitet/subluxation, Sinding-Larsen-Johansson syndrom [21].  

Huvudbehandlingen för PFSS är fysiska åtgärder (ej medicin eller operation) då det visat sig 

att träning ger samma effekt gällande funktion och smärta [6] och mest förekommande är 

sjukgymnastik. Detta inkluderar exempelvis specifik träning av m. vastus medialis obliquus 

eller generell styrketräning av Mm. quadriceps och/eller tillrättavisning av felställning med 

hjälp av till exempel tejpning, ortos eller stretching [22]. Andra exempel på 

behandlingsmetoder är rörelseträning, rörelsemedvetandeträning, stabilitetsträning och 

knäkontroll [1,7], skoinlägg [1], ultraljud [23] och utbildning [7]. För smärtlindring kan även 

kyla och värme användas [24].  

Mycket forskning finns gällande patellofemoralt smärtsyndrom och ofta studerar forskaren 

hur olika behandlingar fungerar i kombination med varandra eller var och en för sig. Försök 

att ta fram enskilda övningar med exakt antal repetitioner, set och belastning för personer med 

PFSS har gjorts då syftet var att kunna ge kliniker evidensbaserade riktlinjer för träning vid 

patellofemoralt smärtsyndrom [1]. Författarna till den studien kom då fram till att träningen 

skulle innefatta ett 6 veckors eller längre träningsprogram med daglig träning bestående av 

minst 10 repetitioner och 2-4 set. Övningarna som visade sig effektivast var knäextension, 

knäböj, cykel, statisk quadricepsträning, aktivt rakt benlyft, kliv upp- respektive ner övningar 

på exempelvis step-bräda i kombination med töjning. Resultatet i den studien tyder på att 

träningsprogrammen även kan kombineras med till exempel tejpning, mobilisering av patella 

och utbildning, vilket då ger terapeuten möjlighet att skräddarsy sina behandlingsmetoder 

efter patientens behov [1].  

I en review från 2011 kom författarna fram till att träning som syftar till att stärka höftens 

utåtrotatorer och abduktorer har en måttlig effekt vad gäller smärtminskning [25]. I en av de 

inkluderade studierna fokuserade man även på höftens extensorer och flexorer, vilket visade 

sig ännu mer effektivt då en större smärtminskning skedde. Flertalet studier i reviewen tyder 

på att träning som syftar till att stärka Mm. quadriceps bör utgöra en stor del av 

rehabiliteringen. Som komplement till detta kan övningar för att stärka höftens muskulatur 
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läggas till. Andra kompletterande metoder som har visat sig öka på effekten av 

styrketräningen av Mm. quadriceps är tejpning, fotortoser och biofeedback [25]. I en annan 

studie från 2011 har det även framkommit att kvinnor med PFSS ofta har en nedsatt styrka i 

höftmuskulaturen och att rehabiliteringen av PFSS därför bör fokuseras på höftstärkande och 

Mm. quadricepsstärkande övningar för att bli av med besvären [26]. Ytterligare en studie 

visade på att kvinnor med PFSS snabbare kan bli smärtfria om de tränar upp styrkan i 

höftmuskulaturen jämfört med om de enbart fokuserar på Mm. quadriceps övingar [27]. 

De flesta patienter med PFSS behandlas av sjukgymnaster inom primärvården. Definitionen 

av primärvård är omdiskuterad då flera olika definitioner finns. Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS) [28] hänvisar till hälso- sjukvårdslagens 5 § [29]. Författarna till 

denna studie har valt att definiera primärvård utifrån landstingsförbundets (LF) definition från 

1998 och som liknar Hälso- sjukvårdslagen och lyder: 

Hälso- och sjukvård som utgör den första vårdnivån och som omfattar basal medicinsk 

utredning, behandling, omvårdnad samt förebyggande arbete och rehabilitering utan 

avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper (LF) [30].  

I dagsläget råder det svensk lag på att vårdyrken skall arbeta evidensbaserat, vilket innebär att 

till exempel sjukgymnaster, som komplement till annan kunskap såsom klinisk erfarenhet, 

systematiskt och medvetet ska bygga sina beslut på bästa möjliga vetenskapliga grund [31]. 

Det räcker dock ej med enbart vetenskaplig kunskap då det bara visar på ett genomsnitt av 

effekten, och då alla åtgärd ej fungerar lika för alla blir även den klinisk erfarenhet nödvändig 

[32].   

Eftersom PFSS är en diffus diagnos som kan uppstå på grund av flera orsaker är det svårt att 

välja behandlingsmetod. I dagsläget använder sig sjukgymnaster i primärvården förmodligen 

av flera olika behandlingsmetoder vilka de upplever ha effekt. Då hälso- och 

sjukvårdspersonal med flera enligt patientsäkerhetslagen 2010:659, kapitel 6, 1§ är skyldiga 

att arbeta utifrån en kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet [33] grundar 

förmodligen sjukgymnaster sina valda behandlingsmetoder vid behandling av patienter med 

PFSS på både vetenskap och klinisk erfarenhet.  

En sjukgymnasts uppgift är bland annat att behandla funktionsnedsättningar och genom denna 

kartläggning hoppas författarna till denna studie skapa klarhet i vilka behandlingsmetoder 

som i dagsläget används av kliniskt verksamma sjukgymnaster i primärvården vid behandling 

http://vigor.se/ToB/beg373.htm
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av patellofemoralt smärtsyndrom, samt se vilka behandlingsmetoder som upplevs ge bäst 

effekt. Detta för att bekräfta eller ifrågasätta sjukgymnasters val av behandlingsmetoder. 

Eventuellt kan detta stärka klinikers arbetssätt genom att det påvisas att de arbetar utifrån 

både vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder som 

används av sjukgymnaster i primärvården vid behandling av patienter med patellofemoralt 

smärtsyndrom.  

Frågeställningar: 

 Vilka behandlingsmetoder använder sig sjukgymnaster i primärvården av? 

  Finns det någon skillnad i valet av behandlingsmetoder, beroende på antal 

tjänstgöringsår, utbildning, erfarenhet av patienter med PFSS senaste året eller om 

sjukgymnasten arbetar inom landstingsägd- eller privatägd verksamhet?   

 Vad upplever sjukgymnasterna för effekt på valda behandlingsmetoder?  

 Vad grundar sig sjukgymnasterna sina behandlingsmetoder på? 

  Hur håller sig sjukgymnasterna uppdaterade gällande olika behandlingsmetoder för 

PFSS? 
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Material och metod 

Material 

 

Urval 

Urvalet baserades på följande kriterier: 

Inklusionskriterier 

 Legitimerade sjukgymnaster från Gotlands-, Norrbottens-, Värmlands- och 

Västmanlands län 

 Sjukgymnaster som arbetar inom primärvården, huvudsakligen landstingsanställd, 

privatanställd eller egen företagare  

Exklusionskriterier 

 Sjukgymnaster som arbetade på sjukhus, inom kommunen eller ej kliniskt verksamma 

sjukgymnaster 

Samtliga län i Sverige, där LSR-ombudet eller någon kontaktperson till denne hade 

mejladresser till både privat- och landstingsanställda sjukgymnaster i primärvården, hade 

möjlighet att deltaga i studien då de alla fick en förfrågan via mejl. Målet med studien var att 

få med så många län som möjligt då urvalet skulle kunna representera 

primärvårdssjukgymnaster i hela Sverige, vilka i någon grad kommer i kontakt med PFSS. 

Mejladresser skulle antingen författarna själva kunna ta del av eller så fick LSR-

ombudet/kontakten själv vidarebefordra enkäten med tillhörande informationsbrev till de 

anställda. Totalt inkluderades fyra olika län i Sverige; Gotland, Norrbotten, Värmland och 

Västmanland då det enbart var dessa län som uppgav sig ha mejladresser till efterfrågad 

målgrupp. På Gotland finns inget landsting utan primärvårdssjukgymnasterna är 

kommunanställda och då verksamheterna i detta fall fungerar likadant benämns de i denna 

studie som landstingsanställda. 

Deltagare  

Antalet deltagare som inkluderades i denna studie var 111 kliniskt verksamma sjukgymnaster 

inom primärvården. Av dessa var nästan hälften från Norrbottens län. Majoriteten av 

deltagarna hade någon typ av vidareutbildning och ortopedisk manuell terapi (OMT) steg 1 

var den vanligaste. De flesta deltagarna var verksamma inom landstinget. Mer än hälften hade 
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varit verksamma i mer än 15 år och flertalet av sjukgymnasterna hade under det senaste året 

träffat på mellan 1-10 patienter med PFSS (tabell 1). Om sjukgymnasten valt alternativet 

annan anställningsform handlade det exempelvis om en sjukgymnast verksam inom 

företagshälsa, idrottsförening, ekonomisk förening eller försvarsmakten. Om sjukgymnasten 

valt alternativet annan under vidareutbildning hade personen exempelvis utbildning inom 

akupunktur, smärta, McKenzie, ergonomi, triggerpunktsbehandling, Redcord, Pilates, 

neurodynamik, neurologi, ortopedisk medicin (OMI) eller beteendemedicin. 

Tabell 1. Bakgrundsfakta gällande de 111 deltagarna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsfakta   (n) (%) 

Antal verksamma år   

0-5 år  23 21 

6-10 år  13 12 

11-15 år   9 8 

>15 år  66 59 

Verksamt län   

Norrbotten  53 48 

Värmland  33 30 

Västmanland   20 18 

Gotland 5 4 

Anställningsform   

Landstingsägd vårdcentral 68 61 

Privat vårdcentral 4 4 

Privat klinik (anställd) 13 12 

Egen företagare 21 19 

Annan 5 4 

Utbildning   

Magisterutbildning  9 8 

Masterutbildning 2 2 

OMT 61 55 

Idrottsmedicin 26 23 

Annan 34 31 

Antal patienter med PFSS senaste året   

0 patienter 5 4 

1-10 patienter 66 59 

11-20 patienter 25 23 

>20 patienter 15 14 
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Metod 

Mätinstrument 

För att svara på syftet och de formulerade frågeställningarna valde författarna att genomföra 

en kvantitativ enkätstudie. Frågorna till enkätundersökningen (bilaga 1) utformades på ett 

enkelt och tydligt sätt av författarna själva med hjälp av tips från litteratur och inspiration från 

tidigare använda frågeformuleringar [34,35]. Enkätfrågorna skulle kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Enkäten skulle bestå av minsta möjliga antal frågor för att 

deltagarna snabbt och lätt skulle kunna besvara den. Totalt kom nio slutna frågor att ingå i 

studien varav sex av dessa hade öppna tilläggsfrågor. I sju av frågorna kunde endast ett 

svarsalternativ väljas, dock fanns underfrågor i tre av frågorna där varje underfråga skulle 

besvaras. Två frågor möjliggjorde val av flera svarsalternativ. Fem av frågorna berörde 

bakgrundsfakta och resterande fyra frågor berörde behandling av patellofemoralt 

smärtsyndrom. För att kunna skicka ut enkäten elektroniskt utformades enkäten i programmet 

Education survey automation suite (EvaSys 5.0). Ett användarkonto som enbart författarna till 

studien hade tillgång till skapades tillsammans med en IT-pedagog vid Luleå Tekniska 

Universitet. 

Procedur 

Ett mejl angående denna studies syfte och en förfrågan om mejllistor till 

primärvårdssjukgymnaster inom ett specifikt län skickades ut till alla LSR:s lokala ombud (ett 

ombud i varje län i Sverige). Detta för att på ett smidigt sätt få en kontaktperson i varje län 

med tillgång till primärvårdssjukgymnasters mejladresser, vilka arbetar inom privat- eller 

landstingsägd verksamhet. Mejlkontakt bibehölls sedan med de LSR-ombud, samt kontakter 

till dessa, inom de fyra olika länen, som uppgett att de hade mejladresser till efterfrågad 

målgrupp, angående mejllistor och enkätutskick.  

En provenkät skickades ut via mejl till en legitimerad sjukgymnast som arbetar kliniskt samt 

till två legitimerade sjukgymnaster som tidigare arbetat kliniskt men som nu arbetar som 

lärare vid Luleå tekniska universitet. Detta för att få feedback och kunna förbättra frågorna 

och enkäten. Ett informationsbrev (bilaga 2) utformades och skickas ut med länk till 

slutgiltiga versionen av EvaSys-enkäten till 635 mejladresser; 290 till Värmland, 241 till 

Norrbotten, 84 till Västmanland och 20 till Gotland. En påminnelse (bilaga 3) om 

enkätundersökningen skickades sedan ut två veckor efter första utskicket då en vecka återstod 

av svarstiden, vilken var totalt tre veckor. Påminnelsen skickades då ut till alla mejladresser 

igen förutom till de 30 som antingen mejlat och meddelat att de ej ansåg sig relevanta för 
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denna undersökning eller att deras mejladress varit ogiltig vid tidigare utskick. Totalt inkom 

120 enkäter varav 66 % hade svarat efter två veckor och 34 % tillkom efter utskicket av en 

påminnelse. Genomsnittlig svarsfrekvens blev 19 % (figur 1), 6 % från Värmland, 9 % från 

Norrbotten, 0,8 % från Gotland och 3 % från Västmanland. 0,5 % av alla de som svarade 

tillhörde i dagsläget inte något av länen. Totalt svarade 12 % av de tillfrågade från Värmlands 

län, 23 % av de tillfrågade från Norrbottens län, 26 % av de tillfrågade från Västmanlands län 

och 25 % av de tillfrågade från Gotlands län.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för enkätutskick över tid 

Av dessa 120 enkätsvar, var det tre av deltagarna som ej tillhörde efterfrågat län och fyra av 

deltagarna som ej arbetade inom primärvården och därav exkluderades från studien. Tre 

enkäter var från samma deltagare vilket gjorde att ytterligare två enkäter exkluderades. Detta 

resulterade i 111 enkäter. 

  

Utskick till 635 

mejladresser den 13 

februari 

 

Bortfall n=30, ej relevant 

målgrupp eller ogiltig 

mejladress som ej svarat 

på enkät 

 

Efter att enkäten varit ute i 

2 veckor, 27 februari, 79 

enkätsvar 

 

 

Efter påminnelseutskick 

och att enkäten varit ute i 

3 veckor, 5 mars, 120 

enkätsvar 

 

 

Totalt 111 enkäter 

 

Exkluderade n=9, 

dubbletter och ej 

relevant målgrupp som 

svarat på enkät 

 

 

Ej svarat, 485 stycken 
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Statistik 

All data med svaren från enkäten samlades automatiskt in och sorteras i datorprogrammet 

EvaSys 5.0. Det sammanfördes därefter i programmet Excel där statistiken analyserades och 

bearbetades och tabeller och figurer utformades. Författarna använde sig av deskriptiv 

statistik, för att med text, figurer och tabeller till exempel beskriva hur många som deltog i 

studien, samt sambandsanalys med programmet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, version 20.0), för att analysera skillnader mellan grupper, vilken analyserades med 

hjälp av chi-square test. P-värdet för statistisk signifikans sattes som 0,05. Vid undersökning 

om eventuella skillnader fanns utfördes en dikotomisering av svarsalternativen ”ofta” och 

”ganska ofta” samt ”sällan” och ”aldrig”, vilka då blev två grupper istället för fyra. Svaren 

från de öppna frågorna analyserades var för sig för att få en tydlig bild över vad varje 

deltagare svarat. De grupperades och sammanställdes därefter och presenteras under 

respektive frågeställning i resultatet. 

Etiska överväganden 

Ingen etisk granskning var nödvändig då enkäten ej skickades ut till patienter utan enbart till 

legitimerade sjukgymnaster. Deltagarna i studien visades respekt på så vis att de i ett 

informationsbrev, där enkäten bifogades, på ett tydligt sätt informerades om vad syftet med 

studien var och vad resultatet skulle användas till så att de var medvetna om vad deltagandet 

innebar. I informationsbrevet fick deltagarna även veta att det var frivilligt att svara på 

frågorna samt att deltagandet var anonymt, då inga personuppgifter togs upp i enkäten och det 

inte heller gick att spåra svaren till den enskilde deltagaren. Enkätens frågor utformades och 

analyserades ordentligt för att i allra möjligaste mån minimera risken att de skulle uppfattas 

på felaktigt sätt, såsom personlig, kränkande eller dömande, bland de sjukgymnaster som 

valde att deltaga. Trots ett försök till detta är det ej säkert att deltagarna uppfattade frågorna 

på samma sätt, vilket dock är svårt att göra någonting åt då vi alla är olika individer och tolkar 

saker olika. Enkäten utformades i programmet EvaSys som är ett konfidentiellt datorprogram 

där resultatet från de olika verksamheterna och länen sammanställs och ger ett gemensamt 

svar angående behandling av patellofemoralt smärtsyndrom, då syftet med studien ej var att 

redovisa enskilda individers svar. 
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Resultat 

Behandlingsmetoder vid patellofemoralt smärtsyndrom 

De 19 % primärvårdssjukgymnaster från Norrbotten, Värmland, Västmanland och Gotland 

som svarade på enkäten använde sig i snitt av tio olika behandlingsmetoder för att behandla 

patienter med patellofemoralt smärtsyndrom. Av dessa tio användes sex stycken ofta och 

ganska ofta och fyra stycken användes ofta.  

De behandlingsmetoder som förekom oftast i primärvården var stabilitetsträning och 

styrketräning av knä med 89 % respektive 81 % följt av stabilitetsträning och styrketräning av 

höft med 55 % respektive 54 %. De minst vanligt förekommande behandlingarna var att 

rekommendera operation direkt och ultraljud då 94 % av de som svarade på respektive fråga 

aldrig använde sig av det (tabell 2). Vid förfrågan om andra använda behandlingsmetoder 

uppgavs även laser, stötvåg, Skanlab, sulor, bålstabilitetsträning, Redcord, interferens, NMES, 

koordinationsträning, thoracal/lumbal manipulation, bassängträning, träning på cykel och 

knäkontrollträning. 

Tabell 2.  Använda behandlingsmetoder av sjukgymnaster i primärvården. 

Behandlingsmetoder Ofta 

(%) 

Ganska ofta 

(%) 

Sällan 

(%) 

Aldrig 

(%) 

Totalt antal 

svarande (n) 

Ortos 3 15 32 49 99 

Tejpning 19 20 26 35 103 

Stabilitetsträning knä 89 7 2 2 108 

Stabilitetsträning höft 55 24 13 8 106 

Styrketräning knä 81 17 1 1 108 

Styrketräning höft 54 22 16 8 104 

Rekommendera operation direkt 0 1 5 94 100 

TENS 1 11 29 59 103 

Akupunktur  3 11 37 49 103 

Ultraljud 0 1 5 94 100 

Värme 0 2 15 83 100 

Kyla 1 6 29 64 99 

Mjukdelsbehandling 2 6 26 66 99 

Töjning 31 33 28 8 105 

Rörlighetsträning 21 27 28 24 102 

Mobilisering (glidmobilisering, traktion) 5 10 31 54 101 

Rörelsemedvetandeträning (Bk) 16 21 25 38 100 
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Annan 25 10 7 58 69 

 

Skillnader i valet av behandlingsmetoder 

Vad gällde ofta och ganska ofta använda behandlingsmetoder mellan de som under det 

senaste året träffat 0-10 patienter med PFSS med de som träffat mer än 10 patienter med 

PFSS kunde inga statistiskt signifikanta skillnader ses (tabell 3). 

Tabell 3. Skillnader mellan sjukgymnaster som träffat 0-10 patienter med PFSS senaste året jämfört 

med sjukgymnaster som träffat mer än 10 patienter med PFSS senaste året som ofta/ganska ofta 

använde sig av behandlingsmetoden. Resterande procent använde sig sällan/aldrig av 

behandlingsmetoden. 

Behandlingsmetoder Sjg med 0-10 

patienter 

senaste året 

(%) 

Sjg med 0-10 

patienter senaste 

året, TAS (n) 

Sjg med >10 

patienter 

senaste året 

(%) 

Sjg med >10 

patienter senaste 

året, TAS (n) 

p-

värde 

Ortos 
16 62 22 37 0,592 

Tejpning 
34 65 47 38 0,211 

Stabilitetsträning knä 
99 68 93 40 0,142 

Stabilitetsträning höft 
76 66 83 40 0,474 

Styrketräning knä 
97 68 100 40 0,529 

Styrketräning höft 
74 65 79 39 0,637 

Rekommendera operation 

direkt 
0 61 3 39 0,39 

TENS 
16 63 5 40 0,121 

Akupunktur  
14 63 13 40 1 

Ultraljud 
0 60 3 40 0,4 

Värme 
3 60 0 40 0,515 

Kyla 
8 59 5 40 0,698 

Mjukdelsbehandling 
8 60 8 39 1 

Töjning 
68 65 60 40 0,529 

Rörlighetsträning 
44 63 54 39 0,417 

Mobilisering 

(glidmobilisering, traktion) 
15 61 15 

 

 

40 1 

Rörelsemedvetandeträning 

(Bk) 
39 62 34 38 0,676 

Annan 
32 41 39 28 0,609 

TAS= totalt antal svarande. 
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Då man ser till grupperna med sjukgymnaster som hade mellan 0 och 5 års erfarenhet jämfört 

med sjukgymnaster med mer än 15 års erfarenhet så kunde statistiskt signifikanta skillnader 

ses vid användning av mobilisering (p= 0,016) samt vid annan behandling (p= 0,018) då de 

med mer än 15 års erfarenhet oftare använde sig av dessa behandlingsmetoder (tabell 4).  

Tabell 4. Skillnader mellan sjukgymnaster med 0-5 års erfarenhet jämfört med sjukgymnaster med mer 

än 15 års erfarenhet som ofta/ganska ofta använde sig av behandlingsmetoden. Resterande procent 

använde sig sällan/aldrig av behandlingsmetoden.  

 

TAS= totalt antal svarande. *= statistiskt signifikant. 

 

  

Behandlingsmetoder Sjg 0-5 års 

erfarenhet 

(%) 

Sjg 0-5 års 

erfarenhet, TAS 

(n) 

Sjg >15 års 

erfarenhet 

(%) 

Sjg >15 års 

erfarenhet, TAS 

(n) 

p-värde 

Ortos 
10 20 17 60 0,720 

Tejpning 
48 23 33 60 0,311 

Stabilitetsträning knä 
100 23 94 64 0,569 

Stabilitetsträning höft 
83 23 76 63 0,770 

Styrketräning knä 
100 23 97 65 1 

Styrketräning höft 
74 23 75 61 1 

Rekommendera operation 

direkt 
0 21 2 59 1 

TENS 
14 21 11 62 0,708 

Akupunktur  
5 21 18 62 0,279 

Ultraljud 
0 22 2 59 1 

Värme 
5 22 0 59 0,272 

Kyla 
0 21 8 59 0,568 

Mjukdelsbehandling 
5 22 10 58 0,667 

Töjning 
68 22 68 63 1 

Rörlighetsträning 
52 21 51 61 1 

Mobilisering 

(glidmobilisering, traktion) 
0 21 23 60 0,016* 

Rörelsemedvetandeträning 

(Bk) 
24 21 47 60 0,077 

Annan 
12 17 45 40 0,018* 
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Skillnader som kunde ses mellan de som enbart hade grundutbildning jämfört med de som 

hade någon form av vidareutbildning vad gällde ofta och ganska ofta använda 

behandlingsmetoder var att sjukgymnaster med vidareutbildning i större utsträckning använde 

sig av mobilisering (p=0,010) och annan metod (p=0,011) än vad sjukgymnaster med enbart 

grundutbildning gjorde. Ytterligare skillnader som sågs var att de som ej hade 

magisterutbildning oftare använde sig av stabilitetsträning av knä som behandlingsmetod 

(p=0,034) jämfört med vad de sjukgymnaster som hade magisterutbildning gjorde. 

Sjukgymnasterna med OMT-utbildning använde sig oftare av mobilisering (p=0,010) än dem 

som ej hade det, samt att de oftare använde sig av annan behandling (p=0,045). De som hade 

idrottsmedicinutbildning tejpade oftare än de som ej hade idrottsmedicinsk utbildning 

(p=0,018). De som hade fyllt i alternativet annan typ av utbildning, exempelvis akupunktur, 

OMI och McKenzie, använde sig mindre ofta av ortos (p=0,049) än de som ej hade fyllt i 

alternativet annan utbildning (tabell 5).
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Tabell 5. Skillnader mellan sjukgymnaster med olika utbildningar som ofta/ganska ofta använde sig av behandlingsmetoden. Resterande procent använde sig 

sällan/aldrig av behandlingsmetoden. 

TAS= totalt antal svarande. *= statistiskt signifikant. 

 

 

Behandlingsmetoder
Enbart 

grundutb 

(%)

Enbart 

grundutb, 

TAS (n)

p-värde
Magisterut

b (%)

Magisterut

b, TAS (n)
p-värde

Masterutb 

(%)

Masterutb, 

TAS (n)
p-värde

O MT 

(stegen) 

(%)

O MT, TAS 

(n)
p-värde

Idrottsmed 

(stegen) 

(%)

Idrottsmed, 

TAS (n)
p-värde

Annan utb 

(%)

Anann utb, 

TAS (n)
p-värde

Ortos 25 24 0,366 29 7 0,608 0 2 1 21 56 0,434 4 24 0,064 6 32 0,049*

Tejpning 42 26 0,816 29 7 0,703 0 2 0,52 46 57 0,155 60 25 0,018* 26 34 0,087

Stabilitetsträning knä 100 28 0,571 78 9 0,034* 50 2 0,073 97 60 1 96 26 1 100 34 0,306

Stabilitetsträning höft 79 29 1 78 9 1 100 2 1 84 57 0,156 79 24 1 76 34 0,803

Styrketräning knä 100 29 1 100 9 1 100 2 1 97 59 0,5 100 25 1 100 34 1

Styrketräning höft 71 28 0,606 89 9 0,683 100 2 1 80 56 0,357 79 24 0,79 76 34 1

Rekommendera operation direkt 0 26 1 0 8 1 0 2 1 0 54 0,46 4 24 0,24 0 33 1

TENS 19 26 0,173 0 8 0,591 0 2 1 11 57 0,763 8 24 0,728 9 34 0,746

Akupunktur 15 26 0,748 0 8 0,594 0 2 1 14 57 1 17 24 0,734 9 34 0,378

Ultraljud 0 26 1 0 8 1 0 2 1 0 54 0,46 4 24 0,24 3 34 0,34

Värme 8 26 0,066 0 8 1 0 2 1 0 54 0,209 0 24 1 0 34 0,547

Kyla 12 25 0,364 0 8 1 0 2 1 6 54 0,699 4 24 1 9 34 0,689

Mjukdelsbehandling 8 26 1 0 8 1 0 2 1 6 53 0,466 17 24 0,095 9 34 1

Töjning 67 27 1 44 9 0,273 100 2 0,539 69 58 0,412 64 25 1 68 34 0,828

Rörlighetsträning 48 27 1 63 8 0,476 100 2 0,228 45 56 0,551 46 24 0,82 44 32 0,67

Mobilisering (glidmobilisering, traktion) 0 26 0,010* 13 8 1 50 2 0,276 24 55 0,010* 13 24 1 15 34 1

Rörelsemedvetandeträning (Bk) 23 26 0,103 44 9 0,722 50 2 1 35 54 0,836 46 24 0,338 50 32 0,078

Annan 11 19 0,011* 43 7 0,687 100 1 0,348 47 34 0,045* 53 19 0,088 39 23 0,603
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Vid jämförelse mellan landstingsägd primärvårdsverksamhet med privatägd 

primärvårdsverksamhet (anställd på privat vårdcentral, anställd på privat klinik, egen 

företagare) kunde en statistiskt signifikant skillnad ses vid val av annan behandlingsmetod (p= 

0,000) då privatanställda oftare använde sig av det alternativet (tabell 6).  

Tabell 6. Skillnader mellan landstingsarbetande jämfört med privatarbetande sjukgymnaster som 

ofta/ganska ofta använde sig av behandlingsmetoden. Resterande procent använde sig sällan/aldrig av 

behandlingsmetoden. 

Behandlingsmetoder Landsting 

(%) 

Landsting, 

TAS (n) 

Privat (%) Privat, TAS 

(n) 

p-värde 

Ortos 
20 61 15 34 0,592 

Tejpning 
35 62 45 38 0,402 

Stabilitetsträning knä 
97 67 95 37 0,615 

Stabilitetsträning höft 
76 66 81 36 0,629 

Styrketräning knä 
99 67 97 37 1 

Styrketräning höft 
80 65 69 35 0,226 

Rekommendera operation 

direkt 
0 60 3 36 0,375 

TENS 
16 63 6 36 0,202 

Akupunktur  
16 63 11 36 0,567 

Ultraljud 
0 60 3 36 0,375 

Värme 
3 60 0 36 0,526 

Kyla 
8 59 6 36 0,706 

Mjukdelsbehandling 
5 60 14 35 0,140 

Töjning 
66 65 61 36 0,667 

Rörlighetsträning 
46 63 54 35 0,528 

Mobilisering 

(glidmobilisering, traktion) 
11 61 22 36 0,244 

Rörelsemedvetandeträning 

(Bk) 
38 61 36 36 1 

Annan 
14 37 57 30 0,000* 

TAS= totalt antal svarande. *= Statistiskt signifikant. 
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Upplevd effekt av använda behandlingsmetoder 

Bäst effekt upplevdes på de behandlingsmetoder som användes mest frekvent, vilka var 

stabilitetsträning och styrketräning av knä där 51 % respektive 45 % av de som någon gång 

använde sig av metoderna upplevde god effekt (tabell 7). De behandlingar som flest upplevde 

som ej effektgivande var värme, mjukdelsbehandling och operation. 

Tabell 7. Sjukgymnasters upplevda effekt av vald behandlingsmetod. 

Behandlingsmetoder God effekt 

(%) 

Måttlig 

effekt (%) 

Dålig effekt 

(%) 

Ingen 

effekt (%) 

Totalt antal svarande som 

tillämpar metoden (n) 

Ortos 11 39 35 15 46 

Tejpning 18 39 33 10 67 

Stabilitetsträning knä 51 40 9 0 107 

Stabilitetsträning höft 39 44 12 5 93 

Styrketräning knä 45 40 12 3 109 

Styrketräning höft 31 44 17 8 93 

Rekommendera operation 

direkt 

0 40 20 40 5 

TENS 0 25 52 23 40 

Akupunktur  4 29 41 26 51 

Ultraljud 0 16 67 17 6 

Värme 0 14 36 50 14 

Kyla 9 26 31 34 35 

Mjukdelsbehandling 3 16 39 42 38 

Töjning 13 35 32 20 91 

Rörlighetsträning 15 38 23 24 75 

Mobilisering (glidmobilisering, 

traktion) 

8 29 24 39 38 

Rörelsemedvetandeträning 

(Bk) 

22 26 28 24 54 

Annan 75 25 0 0 24 
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Grunden till valda behandlingsmetoder 

Totalt sett var det vanligast att grunden till vald behandlingsmetod byggde på både vetenskap 

och klinisk erfarenhet och därefter enbart klinisk erfarenhet. Att enbart stödja 

behandlingsmetoden på vetenskap var ej vanligt förekommande (tabell 8). Då sjukgymnasten 

valt alternativet annat utgår han/hon exempelvis från hur patienten upplever behandlingen.  

 

Tabell 8. Grunden till vald behandlingsmetod. 

Behandlingsmetoder Vetenskapliga 

artiklar (%) 

Klinisk 

erfarenhet 

(%) 

En kombination av 

veteskapliga artiklar 

och klinisk 

erfarenhet (%) 

Annat 

(%) 

Totalt antal 

svarande som 

tillämpar 

metoden (n) 

Ortos 0 32 65 3 57 

Tejpning 3 42 54 1 72 

Stabilitetsträning knä 6 7 87 0 107 

Stabilitetsträning höft 4 22 73 1 92 

Styrketräning knä 5 10 85 0 107 

Styrketräning höft 5 20 74 1 88 

Rekommendera operation 

direkt 

0 10 80 10 10 

TENS 2 50 48 0 40 

Akupunktur  2 56 40 2 52 

Ultraljud 40 20 40 0 10 

Värme 7 80 13 0 15 

Kyla 0 74 26 0 39 

Mjukdelsbehandling 0 77 20 3 35 

Töjning 2 52 46 0 92 

Rörlighetsträning 1 35 64 0 75 

Mobilisering 

(glidmobilisering, traktion) 

0 46 51 3 37 

Rörelsemedvetandeträning 

(Bk) 

4 49 47 0 53 

Annan 0 28 69 3 29 
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Att hålla sig uppdaterad gällande vetenskap 

Sjukgymnaster verksamma i primärvården höll sig uppdaterade främst genom att läsa 

tidskrifter (78 %) och regelbundet diskutera sina behandlingsmetoder med kollegor (75 %). 

Det var 66 % som svarade att de går på utbildningar, 61 % som svarade att de kontinuerligt 

utvärderar behandlingsresultat och 60 % som svarade att de söker vetenskapliga artiklar på 

arbetstid. Minst vanligt var det att söka vetenskapliga artiklar utanför arbetstid (38 %). Om 

sjukgymnasten valt annan metod (2 %) kunde det exempelvis bero på att han/hon ansåg sig ha 

för lite tid för att hinna hålla sig uppdaterad inom området eller att den höll sig uppdaterade 

genom att läsa diskussioner om olika behandlingsmetoder på relevant hemsida.   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Urval 

Då det framför allt är primärvårdssjukgymnaster som kommer i kontakt med vald 

patientgrupp blev det mest naturligt att välja just den gruppen sjukgymnaster. PFSS har 

nämligen visat sig vara den vanligaste skadan på en idrottsskadeklinik [36].  

Om författarna i denna studie ej haft kravet att det skulle finnas mejladresser till både 

privatanställda och landstingsanställda inom samma län hade fler län kunnat deltaga och 

resultatet hade eventuellt kunnat bli ett annat då grupperna förmodligen blivit större. Eftersom 

författarna ville att resultatet skulle kunna representera alla Sveriges län så ansåg de att det var 

nödvändigt med mejladresser från både den privata och offentliga sektorn eftersom de båda 

hör till primärvården och finns i varje län.  

Mätinstrument  

Författarna till denna studie valde att göra en enkätstudie då det med fördel kan göras då 

målet är att nå ut till ett stort antal personer i olika delar av landet för att få deras åsikt [34]. 

Flera fördelar är till exempel att den är mer kostnadseffektiv jämfört med en intervjustudie 

och att frågorna blir desamma för alla. Nackdelar är dock att de kan ge ett större bortfall och 

att det inte går att ställa så många frågor och inte heller gå in på djupet vid varje fråga [35].   

Då författarna mestadels konstruerade frågorna själva är det svårt att säkerställa enkätens 

reliabilitet och validitet även om en provenkät skickades ut i syfte att förbättra och förtydliga 

både frågor och utformningen av enkäten samt se till att studiens syfte kunde besvaras utifrån 

de ställda frågorna. Författarna hade dock kunnat skicka ut denna provenkät till fler 

sjukgymnaster och även till studenter för ytterligare granskning och råd. En diskussion med 

någon mer erfaren som tidigare använt sig av enkät vid utformning av en studie hade också 

varit till fördel för att få ytterligare tips och råd. Om mer tid funnits hade det även varit bra att 

söka efter fler liknande studier som gjorts och mer litteratur gällande hur en fråga ska 

formuleras då det är viktigt att lägga ner mycket tid och arbete på själva utformningen av 

enkäten, frågorna och svarsalternativen [35]. 

I enkäten användes både öppna och slutna frågor. Syftet med de öppna frågorna var att 

deltagarna själva skulle kunna komma med åsikter och information som de slutna frågorna ej 

behandlade.  
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I efterhand anser författarna att alternativet, ”tillämpar ej”, inte var relevant i fråga fyra och 

sex då deltagarna redan svarat på det i fråga tre (bilaga 1). Fråga 1.7 som berörde hur många 

patienter man har träffat det senaste året (bilaga 1) anser författarna lätt kunna misstolkas då 

det finns två tänkbara sätt att se det på. Antingen så tänkte sjukgymnasten hur många den 

träffat detta år, alltså år 2012, eller så tänkte den från det datum de läste frågan och ett år 

tillbaka, vilket var tanken. Fråga fyra, vilken gällde upplevd effekt av använda 

behandlingsmetoder (bilaga 1) kunde ha utvecklats. Då författarna ej definierat vilken typ av 

effekt kan det innebära att någon tolkar det som att det gäller smärtminskning och någon 

annan funktionen eller både och. Detta gör att frågan blir något svåranalyserad då de 

tillfrågade i och med formulering av frågan kan tolka den som de vill. Oavsett hur 

sjukgymnasten valde att tolka ordet effekt så anser författarna frågan som relevant då typen av 

effekt inte är det viktigaste, utan om det blev någon effekt eller inte. Författarna tror att 

sjukgymnasterna utgick från patientens framgång då de svarade på frågan vilket var syftet 

med den. Författarna anser dock att det hade varit intressant att utveckla denna fråga till 

vilken typ av effekt som upplevs samt deras upplevelse om behandlingen gav kort- eller 

långvarig effekt. Svarsalternativet, ”utvärderar sina behandlingsresultat regelbundet” (bilaga 

1, fråga 6.37) var kanske inte det perfekta för hur man höll sig uppdaterad gällande vetenskap 

samtidigt som det är så som man själv upptäcker om det man gör fungerar, annars kanske ny 

kunskap måste sökas. Författarna anser även att de hade kunnat vara tydligare med att 

deltagarna skulle fylla i alla frågor och att det på två av dem gick att fylla i fler än ett 

svarsalternativ. Att deltagarna ej svarat på varje fråga, det interna bortfallet, och att vissa 

grupper hade få deltagare gör att resultatet ej blir lika trovärdigt som om alla hade svarat och 

om grupperna varit större [35]. Har några deltagare i en grupp fyllt i svarsalternativen 

sällan/aldrig och deltagarna i en annan grupp istället inte svarat på frågan kan det leda till att 

en statistisk signifikant skillnad kan påvisas mellan vissa grupper, trots att den förmodligen 

inte skulle vara det om alla deltagare svarat på frågan. Författarna tror att deltagarna ej 

svarade på frågan med den anledningen att de helt enkelt inte använde sig av metoden trots att 

ett svarsalternativ för detta fanns. Detta kan ses som en brist i denna studie trots att det interna 

bortfallet ej var påtagligt stort utan orsaken främst var att grupperna var små. Ett stort internt 

bortfall tror författarna kan bero på att frågorna är otydliga och dåligt formulerade eller att 

deltagarna ej orkar ta ställning till varje fråga, vilket kan tyda på att en enkät innehåller för 

många frågor. Det är viktigt att redovisa det interna bortfallet utifall det varierar mycket 

mellan frågorna [35]. Att utforma en enkät tydligt så att alla förstår frågorna och att frågorna 
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svarar på studiens syfte anser författarna vara svårt med enbart skrift och menar på att övning 

krävs. 

EvaSys 

EvaSys var ett bra fungerande program som underlättade utskick och insamling av data för 

författarna. Programmet var lättillgängligt både för författarna och deltagarna då den är 

webbaserad samt kostnadseffektiv i jämförelse med en pappersenkät. Då författarna ej kunde 

få tillgång till allas mejladresser utan var tvungna att få vissa enkäter vidarebefordrade kunde 

enkäterna ej låsas till en person, vilket kan ha resulterat i att en och samma person skickat in 

fler än en enkät. Detta ses som en brist i denna studie även om författarna noggrant gått 

igenom och exkluderat två enkäter med identiska svar såväl på öppna som slutna frågor.  

Procedur 

Sammanlagt skickades 635 enkäter ut via mejl. 100-200 enkäter anses vara den nedre gränsen 

i ett stickprov med stor population [37]. Mejladresserna fick författarna tag på genom LSR-

ombud och vidare kontakter från de deltagande länen. Att så få län deltog berodde till största 

delen på att mejllistor till primärvårdssjukgymnaster ej fanns tillgängliga, men också på grund 

av att det ibland enbart fanns mejladresser till landstingsanställda. Författarna ville ha 

mejladresser till både sjukgymnaster som var landstingsanställda och privat anställda för att 

kunna undersöka om eventuella skillnader fanns gällande valet av behandlingsmetoder, men 

även för att få ett representativt urval för hur det ser ut i länen i Sverige, vilket tyvärr gjorde 

att färre län kunde deltaga i denna studie.   

Sjukgymnasterna hade tre veckor på sig att svara på enkäten och då en vecka återstod 

skickades en påminnelse ut. Syftet med påminnelsen var att öka svarsfrekvensen [35], vilket 

författarna anser att den gjorde då inkomna svar var 79 fram till påminnelseutskicket och 120 

efter påminnelseutskicket. Nackdelen med påminnelseutskicket var att den gick ut till alla, 

oavsett om de svarat på enkäten eller ej, förutom de som uppgett sig ej relevanta för denna 

undersökning och till dem då mejladressen var felaktig. Som tidigare nämnt kunde enkäten ej 

låsas till en person och denne kunde alltså svara igen, vilket kan ses som en brist. Författarna 

anser dock att personen borde känna igen frågorna om han/hon redan svarat på dessa en gång 

och författarna har, som även det tidigare nämnts, gått igenom enkäterna noga för att upptäcka 

om någon skickat in en enkät flera gånger för att då exkludera dessa. För att ha säkerställt 

detta på ett bättre sätt borde författarna i påminnelsen nämnt att den går ut till alla oavsett om 

de redan svarat eller ej. Totalt erhölls 120 enkäter och svarsfrekvensen blev därmed 19 %. Då 
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ett missförstånd uppstod var det till två av länen som mejladresser inte enbart gick ut till 

primärvårdssjukgymnaster (utan även till sjukgymnaster arbetande på sjukhus och i 

kommunen), vilket resulterade i en missvisande svarsfrekvens eftersom större delen av 

sjukgymnasterna som fick mejlet ej hörde till relevant målgrupp och alltså inte skulle deltaga i 

studien. En mer rättvisande svarsfrekvens skulle kunna ligga på 37 % då det relevanta antalet 

mejladresser förmodligen hade varit 316 och inte 635. Svarsfrekvensen från varje län skulle 

istället ha varit 20 % av de tillfrågade i Värmland, 37 % av de tillfrågade i Norrbotten och 

som tidigare, Västmanland och Gotland 26- respektive 25 %. Den låga svarsfrekvensen är en 

svaghet i denna studie och medför att det ej går att dra några generella slutsatser.  

Svarsfrekvensen bör vara över 70 % för att det ska vara meningsfullt att bearbeta enkätsvaren 

statistiskt och för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Enkäten är dock inte 

oanvändbar utan kan ge en fingervisning av hur ett eventuellt resultat skulle kunna se ut om 

en högre svarsfrekvens hade uppnåtts [34]. Därmed menar författarna till denna studie att 

resultatet ändå skulle kunna peka mot hur det ser ut i praktiken. Författarna anser det svårt att 

komma upp i en såpass hög svarsfrekvens som 70 % då det är svårt att förutse exempelvis om 

alla i stickprovet träffar relevant målgrupp för studien och därmed kan svara på frågorna i 

enkäten. Författarna anser att en faktor till den låga svarsfrekvensen kan bero på att de själva 

är oerfarna vad gäller utformandet av en enkät trots att de tagit del av litteratur och tidigare 

enkätstudier innan utformandet av denna enkätstudie. Ytterligare teorier kring varför det 

externa bortfallet, det vill säga de som ej svarade på enkäten, blev så högt och 

svarsfrekvensen därmed låg, förutom på grund av missförståndet, anser författarna kunna vara 

att sjukgymnasterna ej ansåg sig ha tid att svara på enkäten eller att det under någon del av 

tiden som enkäten fanns tillgänglig kan ha varit sportlov i aktuella län. De kan ha haft fler 

enkäter att svara på vilket kan ha gjort att de valde bort denna enkätstudie, slumpmässigt eller 

på grund av att den ej ansågs lika relevant för just den sjukgymnasten, att mejladresserna till 

sjukgymnasterna ej var aktiva längre, att de bytt arbetsplats eller att de ej ansåg sitt deltagande 

relevant för studien på grund av för få möten med patienter med PFSS. Författarna tyckte 

dock att de var tydliga med att klargöra att sjukgymnasterna endast i någon grad behövde ha 

varit i kontakt med PFSS för att svara på enkäten. Att de flesta av deltagarna var från 

Norrbotten (48 %) och Värmland (30 %) var ej speciellt oväntat då flest enkäter skickades ut 

till dessa län. Svarsfrekvensen var dock högst från Västmanland tätt följt av Gotland och 

Norrbotten. Att det var lägst svarsfrekvens från Värmland kan bero på att deras enkäter ej 

nådde sjukgymnasterna förrän fyra dagar efter övriga län på grund av tekniska problem. Om 
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man ser till den uppskattade svarsfrekvensen, om missförstånd ej uppstått, hade Norrbotten 

haft högst svarsfrekvens, vilket författarna tror kan bero på att författarnas utbildning finns 

här. Att de flesta av deltagarna arbetat i mer än 15 år (59 %) och att de flesta arbetade på 

landstingsägd vårdcentral (61 %) tror författarna kan spegla verkligheten. Eventuellt hade 

författarna fått ett annat resultat om andra län hade deltagit. 

Hade en pappersenkät skickats ut istället skulle eventuellt svarsfrekvensen blivit större då 

författarna anser att det kan upplevas mer personligt att få ett brev skickat till sig. Det är också 

svårare att slänga om man jämför med ett mejl som lätt kan försvinna i mängden av andra 

mejl och sedan glömmas (dock är detta personligt då en del människor lätt slarvar bort 

papper). Samtidigt som en elektronisk enkät är enkel och smidig att svara på och förmodligen 

sparar den tillfrågade tid, vilket bidrar till att fler skulle svara på denna sortens enkät. Båda 

typerna har sina för- och nackdelar vilket givetvis bör övervägas då en enkätstudie skall 

genomföras. För författarna å andra sidan är det smidigare med en webbenkät då den sparar 

tid genom att endast mejladresser behövs samt att det mycket lättare går att sammanställa 

data.     

Om författarna själva hade letat upp mejladresser till relevant målgrupp hade författarna 

kunnat undvika det missförstånd som nu uppstod och eventuellt fått ut fler enkäter till flera 

olika län samt att sjukgymnaster som inte är LSR medlemmar hade kunnat deltaga. Detta hade 

eventuellt kunnat leda till en högre svarsfrekvens. Å andra sidan kanske fler mejladresser 

hade blivit felaktiga och det kanske hade varit svårare att finna samt varit mer tidskrävande. 

Författarna ansåg att kontakten med ett LSR-ombud skulle göra processen smidigare och att 

ett stort antal sjukgymnaster skulle kunna deltaga då 75 % av alla sjukgymnaster är 

medlemmar i LSR [38]. 

Statistik 

Vid jämförelse av grupper för att se eventuella skillnader genomfördes en dikotomisering av 

de fyra svarsalternativ så att det bara blev två. Alternativet ”ofta” och ”ganska ofta” blev till 

en grupp och svarsalternativen ”sällan” och ”aldrig” blev till en grupp. Detta utfördes för att 

kunna genomföra Chi-square tester, vilka i sin tur gjordes för att se om någon eventuell 

statistiskt signifikant skillnad förelåg. Nackdelen med detta är att viss information kan 

försvinna samtidigt som författarna i denna studie anser att det var nödvändigt för att få större 

grupper så att samtlig data kunde användas.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet av studien har gett författarna en insyn i hur sjukgymnaster i primärvården väljer 

att behandla patienter med patellofemoralt smärtsyndrom. Författarna har även fått en bild av 

vilka behandlingsmetoder som upplevs mest respektive minst effektiva, vilka olika skillnader 

som kan tänkas finnas beroende på antal tjänstgöringsår, vilken typ av utbildning, erfarenhet 

av patienter med PFSS senaste året och vilken anställningsform sjukgymnasten har. Även vad 

sjukgymnasterna oftast grundar sina behandlingsmetoder på och hur de flesta gör för att hålla 

sig uppdaterade gällande vetenskap har författarna fått en uppfattning om.   

Behandlingsmetoder vid patellofemoralt smärtsyndrom 

Resultatet i denna studie visar på att sjukgymnaster i primärvården använder sig av en rad 

olika behandlingsmetoder vid rehabilitering av patienter med PFSS, vilket även stöds av 

vetenskap då det går att välja på flera olika behandlingsmetoder vid rehabiliteringen för att få 

effekt gällande smärta och funktion vid PFSS [1,39].  

Då orsaken till PFSS förmodligen är multifaktoriell och att orsaken till uppkomsten av PFSS 

skiljer sig från individ till individ krävs olika behandlingsmetoder, både för varje individ och 

individer emellan [40]. Ofta använda behandlingsmetoder, vid behandling av patienter med 

PFSS, är i snitt fyra stycken. Anledningen till att sjukgymnasten använder så pass många 

behandlingsmetoder kan bero på att patientens besvär uppkommit på grund av flera orsaker 

och att sjukgymnasten då väljer att behandla flera av dessa. Att använda sig av flera 

behandlingsmetoder behöver ej vara något fel utan författarna i denna studie anser att det kan 

tyda på att sjukgymnasterna anpassar behandlingen till varje individ eftersom det finns flera 

metoder som har påvisad effekt. Dessa går då att variera beroende på den individ man träffar 

samt att flera olika metoder går att använda på en och samma patient för att optimera 

behandlingen utifrån de fynd som undersökningen visar på så att det leder till ett positivt 

slutresultat [1,25]. I en studie utförd på en idrottsklinik användes i snitt 2,8 

behandlingsmetoder vid behandling av patienter med PFSS [36], vilket är något mindre än i 

denna studie och kan tyda på att fler studier har genomförts på olika behandlingsmetoder då 

studien på idrottskliniken utfördes år 2005 och enbart 37 % av de behandlingsmetoder som 

användes var beforskade [36]. Tidigare har författarna till denna studie nämnt att olika 

övningar har tagits fram, vilka visat sig signifikanta gällande smärta och funktion, för 

rehabilitering av PFSS. Dessa övningar är framför allt styrke- och stabilitetsövningar både för 

knä och höft, vilka kan kombineras med tejpning, utbildning, NASID, ortos och mobilisering 

av patella [1]. Då PFSS ter sig så pass olika från individ till individ menar författarna till en 
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studie på att det ej går att ta fram några gemensamma riktlinjer för behandling av denna 

patientgrupp utan sjukgymnasten försöker förmodligen hitta orsaken till varför patienten har 

besvär och väljer behandlingen efter det; till exempel töjning om patienten har strama 

iliotibialband eller höftstärkande övningar om patienten har svag glutealmuskulatur [40]. På 

grund av att diagnosen skiljer sig så pass mycket från individ till individ har man försökt 

upprätta ett klassifikationssystem för att diagnostisera en viss variant av PFSS för att sedan 

kunna välja rätt behandlingsmetod för just den varianten [40]. Hur välanvänt detta system är 

kan författarna till denna studie inte säga då de ej funnit siffror på detta, men anser att en fråga 

angående detta hade varit intressant att ha med i enkäten. 

Denna studie tyder på att sjukgymnaster i primärvården oftast använder sig av 

behandlingsmetoderna stabilitetsträning och styrketräning av knä (89 % respektive 81 %) vid 

behandling av patienter med PFSS. Träning av Mm. quadriceps, har visat på god effekt och är 

den metod som rekommenderas vid rehabilitering och går att utföra i kombination med andra 

behandlingsmetoder såsom tejpning och biofeedback [25]. Det är dock svårt att veta om dessa 

behandlingsmetoder utförs var och en för sig eller i kombination med varandra under en och 

samma övning, och författarna tror att det varierar mellan olika sjukgymnaster. Ytterligare 

ofta förekommande behandlingsmetoder var stabilitetsträning och styrketräning av höft (55 % 

respektive 54 %) följt av töjning (31 %). Träning av enbart höftmuskulaturen har visat på 

måttlig effekt [25] och töjning används framför allt om orsaken till patientens besvär beror på 

strama strukturer och bör även det ingå i ett rehabiliteringsprogram tillsammans med träning 

av muskulaturen kring knä och höft [1]. Utifrån vetenskap går det ej att uttala sig om vilken 

behandlingsmetod eller övning som är mest effektiv för just en patient (vad gäller smärta och 

funktion). Det går att säga om behandlingsmetoden för större delen av patienter med PFSS har 

effekt eller ej, dock finns olika resultat i olika studier, men om man ser till sammanställda 

studier så är styrketräning av knä det som visat sig mest effektiv i kombination med andra 

behandlingsmetoder [25]. Det går att välja bland flera behandlingsmetoder och övningar för 

att anpassa rehabiliteringsprogrammet till den aktuella patienten för att få ett positivt resultat, 

vilket är viktigt då man ser till patientens framgång [41]. Ytterligare behandlingsmetoder som 

visat på god effekt på minskad smärta och ökad funktion förutom styrketräning av Mm. 

quadriceps vid PFSS är akupunktur, och en kombination av träning och tejpning eller 

biofeedback samt ortoser [39].  

Att sjukgymnaster inom primärvården i olika delar av Sverige framför allt använder sig av 

behandlingsmetoderna styrke- och stabilitetsträning för knät följt av styrke- och 
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stabilitetsträning för höften ansåg författarna var ett mycket glädjande resultat då dessa 

behandlingsmetoder har stöd i en nyligen gjord review som syftar till att ge en uppdatering 

vad gäller evidensen för konservativa behandlingsmetoder vid PFSS. Författarna anser att det 

i och med detta stärker klinikers sätt att arbeta då de har stöd utifrån vetenskap för sina valda 

behandlingsmetoder [25]. Detta tyder alltså på att sjukgymnaster inom primärvården håller sig 

uppdaterade och följer den senaste forskningen inom ämnet PFSS.  

Att rekommendera operation direkt användes minst tror författarna främst beror på att 

konservativa metoder är minst lika bra [42], men också på att sjukgymnasten själv ej utför 

operationen. Man bör testa med en rehabiliteringsperiod i minst sex till tolv månader utan 

något resultat vad gäller smärtminskning, innan operation kan rekommenderas [39]. Ultraljud 

var tillsammans med rekommendera operation direkt den behandlingsmetod som användes 

minst. Detta tror författarna beror på att den ej har någon påvisbar effekt och att för lite 

forskning med god kvalité finns på just den behandlingsmetoden vid PFSS [23]. 

Olika anledningar till varför sjukgymnasterna skulle kunna välja att behandla med exempelvis 

TENS, kyla och värme, anser författarna kunna vara för att det hjälper mot smärta [43,44] och 

på så vis lindrar besvären. Författarna anser att det inte görs för att behandla själva orsaken till 

syndromet utan då är det istället framför allt styrketräning av Mm. quadriceps som används 

som åtgärd, vilken, som tidigare nämnts, visat sig mest effektiv [25]. Ytterligare två 

anledningar kan vara att patienterna med PFSS oftast har ont då de utför olika aktiviteter [4] 

och att smärtlindrande kan vara en hjälp för att kunna utföra rehabiliteringen samt utifall 

patienten i kombination med PFSS även har begynnande artros. 

Skillnader i valet av behandlingsmetoder  

En jämförelse gjordes mellan de sjukgymnaster som träffat, 0-10 patienter med PFSS och de 

som träffat mer än 10 patienter med PFSS, det senaste året och ingen signifikant skillnad 

kunde ses gällande valet av behandlingsmetoder mellan dessa grupper. Detta tycker 

författarna skulle kunna betyda att båda grupperna håller sig uppdaterade gällande vetenskap 

och att den kliniska erfarenheten, i och med att inga skillnader sågs, stämmer överens med 

vad vetenskapen säger.  

Då författarna tittade på skillnader mellan sjukgymnaster som arbetat i 0-5 år jämfört med 

dem som arbetat i mer än 15 år kunde skillnader ses gällande användandet av 

behandlingsmetoderna mobilisering samt annan behandling, vilket innebar exempelvis laser, 

stötvåg, Skanlab och Redcord. Detta var alltså behandlingar som författarna till denna studie 



33 
 

ej tog upp i enkäten utan som sjukgymnasterna kunde skriva till själva. Anledningen till denna 

skillnad tror författarna skulle kunna bero på att de sjukgymnaster som arbetat i mer än 15 år 

haft fler år på sig att hitta bra mobiliseringstekniker som fungerar på patienter med PFSS. 

Vilken typ av mobilisering och i vilken kroppsdel den görs framkommer dock ej av studien, 

men mobilisering av patella i kombination med träning har visat sig kunna vara en effektiv 

metod [1]. Det finns även en möjlighet att manipulation av ländrygg i kombination med 

mobilisering av patella är mer effektivt än enbart mobilisering av patella vid konservativ 

behandling [45]. Vad gäller skillnaden angående annan behandling går det ej att dra några 

slutsatser, då det inte bara är en och samma behandlingsmetod utan en rad olika. Författarna 

skulle kunna tänka sig att skillnaden kan ha att göra med att sjukgymnasterna med längre 

erfarenhet har haft möjligheten att testa och utvärdera olika behandlingsmetoder och på så vis 

kompletterat sin arsenal med andra typer av behandlingsmetoder än de som författarna har 

tagit upp i enkäten.  

Angående skillnader mellan grupper med olika typer av utbildning kunde två statistiskt 

signifikant skillnad ses mellan de sjukgymnaster som enbart hade grundutbildning och de som 

hade någon form av vidareutbildning. Dessa två skillnader sågs gällande mobilisering och 

annan behandling då de med vidareutbildning använde sig mer av dessa behandlingsmetoder. 

Detta resultat är liknande det resultat som visade sig mellan sjukgymnaster med 0-5 års 

yrkeserfarenhet och de med mer än 15 års erfarenhet och skulle alltså kunna tyda på att de 

med mer än 15 års erfarenhet har någon typ av vidareutbildning och använder sig av de 

behandlingsmetoder som de då lärt sig mer om. De skillnader som kunde ses mellan de 

sjukgymnaster som läst magisterutbildning var att de använde sig mindre av stabilitetsträning 

knä än de som ej läst magisterutbildning. Författarna tror dock att detta kan vara en 

tillfällighet då det var såpass få deltagare med magisterexamen. Ingen signifikant skillnad 

sågs mellan sjukgymnaster med masterutbildning och dem utan. Eftersom det endast var två 

deltagare med masterutbildning hade resultatet ej varit tillförlitligt även om en skillnad setts 

[34]. Hänsyn har ej tagits till vilket ämne som sjukgymnasterna med magister- eller 

masterutbildning har examen i, vilket skulle kunna ha betydelse vid valet av 

behandlingsmetod. Det går därmed inte att dra någon slutsats vad gäller om man väljer 

behandlingsmetod efter det ämne man har examen i eller inte. En signifikant skillnad sågs 

gällande användandet av mobilisering mellan de som hade OMT-utbildning och de som ej 

hade det. Detta förvånas författarna ej av då mobilisering ingår i OMT-utbildningen och att 

sjukgymnasterna då förmodligen vill använda den kunskap de har [46]. Vad gällde skillnader 
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mellan sjukgymnaster med idrottsmedicinutbildning så använde de sig mer av tejpning än 

resterande, vilket författarna inte heller är speciellt överraskade över då det ingår i deras 

utbildning [47]. De sjukgymnaster som hade annan utbildning än de som författarna tog upp i 

enkäten behandlade oftare med annan metod och ortos än resterande, men som tidigare nämnt 

går det ej att dra några slutsatser kring det då utbildningarna och behandlingsmetoderna 

varierar så pass mycket mellan varje sjukgymnast.  

Vid en jämförelse mellan de sjukgymnaster som arbetade på landsting och de som arbetade 

privat sågs bara en signifikant skillnad och det var gällande annan behandling. Att de som 

arbetar privat oftare använde sig av andra behandlingsmetoder skulle kunna ha att göra med 

att de själva styr mer över vad pengarna ska gå till jämfört med om man är landstingsanställd, 

och på så vis kan köpa in till exempel en laser- eller stötvågsapparat.  

För att kunna dra några konkreta slutsatser gällande skillnader mellan olika grupper behöver 

det göras studier med fler deltagare. Författarna anser det positivt att få skillnader finns då alla 

mer eller mindre använder sig av samma metoder och att de valda behandlingsmetoderna 

faktiskt visat sig mest aktuella vid behandling av PFSS inom forskningen. Att de som läst 

OMT använder sig mer av mobilisering och att de som läst idrottsmedicin använder sig mer 

av tejpning än övriga är någonting som författarna hade förväntat sig.  

Upplevd effekt av använda behandlingsmetoder 

Det generella mönstret var att bäst effekt upplevdes i de behandlingsmetoder som också 

användes mest frekvent, även om rörelsemedvetandeträning, tejpning och rörlighetsträning 

upplevdes ha bättre effekt än töjning. Detta resultat stärker alltså tidigare nämnd fråga 

gällande hur ofta en viss behandlingsmetod bör användas i och med att sjukgymnasterna 

oftast använde de metoder som flest uppgav mest effektgivande. Styrketräning av knä har som 

tidigare nämnt visat sig ge god effekt [1,25] och då man upptäckt att ett knä drabbat av PFSS 

har sämre proprioception än det andra knät rekommenderas även stabilitetsträning som 

behandlingsmetod för att uppnå god effekt [16]. Då man i en studie även funnit att patienter 

med PFSS ofta har nedsatt styrka i höftmuskulaturen bör även styrketräning och 

neuromuskulärträning av höften utföras för att få effekt, även om mer forskning krävs inom 

det området [26]. Att töjning och rörlighetsträning är effektivt har även det visats då patienten 

ofta kan vara stram i Mm. quadriceps, Mm. hamstrings och tractus iliotibialis. Detta görs ofta 

i kombination med annan träning [17,42]. I en studie där tejpningens effekt gällande smärta 

och funktion undersökts kommer de fram till att tejpning verkar vara en säker och effektiv 
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metod för att reducera smärta och möjliggöra funktionell träning [48]. Även i en review 

kommer författarna till den fram till att tejpning i kombination med träning och stretching 

minskar smärta och ökar funktion [39]. Dock menar författarna till en nyligen gjord 

cochranereview att många studier inom området har låg kvalité och att det ej går att uttala sig 

om tejpningens effekt, varpå de menar att bättre studier bör göras då denna metod ofta 

används av kliniker [49]. Att rörelsemedvetandeträning kommer så pass högt upp, i denna 

studie, vad gäller effekt, tror författarna till denna studie utifrån deras egen erfarenhet, beror 

på att om patienten blir medveten om sina rörelser och får tips på hur han/hon kan förändra 

vissa rörelsemönster så kan både sjukgymnasten och patienten uppleva en effekt ganska 

snabbt. Akupunktur som för det mesta upplevs ha dålig effekt av sjukgymnasterna i denna 

studie har i en review uppgetts effektiv gällande både smärta och funktion vid PFSS [39]. 

Reviewen innehöll dock endast en studie, men av god kvalité. Författarna i denna studie anser 

att denna behandlingsmetod skulle kunna gå att använda efter aktivitet för att lindra smärtan 

[39]. Resultatet i denna studie visar dock på att akupunktur ej används speciellt ofta av 

sjukgymnasterna och som tidigare nämnt inte heller upplevs speciellt effektiv vid PFSS. Detta 

tror författarna beror på att patienterna för det mesta ej upplever vilovärk och att 

sjukgymnasterna därav hellre väljer en annan behandlingsmetod. Eftersom sjukgymnasterna i 

denna studie ofta använder sig av flera behandlingsmetoder samtidigt så kan det vara svårt att 

veta vilken som ger mest effekt. Har man alltid styrketräning med och det ger effekt kan man 

dra slutsatsen att det är en effektiv metod i kombination med andra behandlingsmetoder, men 

inte att det är enbart den metoden som fungerar. Som tidigare nämnts är det inte säkert att en 

och samma metod är effektiv för alla patienter med PFSS utan det gäller att finna orsaken till 

deras problem och behandla efter det [40].  

Grunden till valda behandlingsmetoder 

Det faktum att deltagarna till största delen använde en kombination av vetenskap tillsammans 

med klinisk erfarenhet som grund till vald behandlingsmetod anser författarna tyder på att 

sjukgymnasterna arbetar både enligt lagen och efter socialstyrelsens föreskrifter. 

Föreskrifterna innefattar att sjukgymnaster skall arbeta efter evidensbaserad praktik (EBP) 

som innefattar såväl vetenskap som klinisk erfarenhet inom det aktuella ämnet [30]. Detta 

menar författarna även återspeglas i resultatet, då de vanligast använda behandlingsmetoderna 

även är det forskningen i dagsläget anger relevant vid behandling av PFSS [25]. Den kliniska 

erfarenheten återspeglas även i det relativt stora antalet använda behandlingsmetoder och 
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förmodligen beror på att PFSS är en såpass diffus diagnos vars orsak skiljer sig från individ 

till individ och på så sätt gör den kliniska erfarenheten nödvändig.  

Värme, kyla och mjukdelsbehandling var några av de behandlingsmetoder då övervägande 

delen deltagare grundade behandlingsmetoden på enbart klinisk erfarenhet. Detta anser 

författarna bero på att dessa behandlingsmetoder ej är speciellt beforskade på patienter med 

PFSS, då de själva ej kunde finna relevanta artiklar inom området. 

I en studie från 2005 konstaterade man att det är få behandlingsmetoder för PFSS som är 

beforskade [36]. Det är troligtvis betydligt fler behandlingsmetoder som i dagsläget är 

undersökta och utvärderade inom forskningen, men trots detta skulle man kunna tänka sig att 

resultaten av de studier som är gjorda blir svåra att utvärdera på grund av att PFSS är en så 

pass diffus diagnos. Författarna anser att man därför bör överväga att beskriva både 

patienternas symtombild och vad man finner vid undersökning vid varje studie för att på så 

vis klargöra för läsaren vad diagnosen PFSS innebär i just det fallet. 

Att hålla sig uppdaterad gällande vetenskap 

I denna studie visade det sig att det var vanligast att hålla sig uppdaterad gällande vetenskap 

genom att läsa tidskrifter (78 %). Detta anser författarna inte är så förvånansvärt då det är ett 

enkelt sätt att ta reda på vad den senaste forskningen säger och även lättillgängligt då många 

sjukgymnaster i och med sitt medlemskap i Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) 

(ca 75 % av alla legitimerade sjukgymnaster) får en tidning [38] samt att många vårdcentraler 

och kliniker kanske prenumererar på andra vetenskapliga tidsskrifter. Det var 75 % av 

deltagarna som uppgav att de regelbundet diskuterade sina behandlingsmetoder med sina 

kolleger. Detta anser författarna skulle kunna vara ett tecken på att sjukgymnaster i de 

aktuella länen är självkritiska och ändå utvärderar sina behandlingsmetoder trots att det endast 

var 60 % som uppgav att de regelbundet gjorde det. 
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Konklusion 

Resultatet tyder på att många olika behandlingsmetoder praktiseras av kliniskt verksamma 

sjukgymnaster i primärvården vid behandling av patellofemoralt smärtsyndrom. De vanligaste 

behandlingsmetoderna som används är stabilitetsträning och styrketräning av knä och höft 

oavsett hur länge sjukgymnasten varit yrkesverksam, hur många patienter den träffat med 

PFSS det senaste året eller vilken anställningsform den har. En viss skillnad finns beroende på 

vad sjukgymnasten har för utbildning. Denna studie tyder även på att forskningen och kliniskt 

verksamma sjukgymnaster i primärvården ligger i fas med varandra vad gäller valet av 

effektiva behandlingsmetoder, och att kliniker, precis som de ska, arbetar både efter vetenskap 

och klinisk erfarenhet. En mer omfattande studie bör dock genomföras för att rättvisa 

slutsatser ska kunna dras. Detta då bortfallet i denna studie är alldeles för stort för att 

författarna ska kunna uttala sig om hur detta resultat representerar alla 

primärvårdssjukgymnaster i Sverige.  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan till sjukgymnaster angående medverkan i enkätstudie 

20012-02-13 

Diffus knäsmärta är ett vanligt problem hos många patienter som uppsöker primärvården. 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter vid Luleå Tekniska Universitet, Amanda Gamerov och Viktor 

Mervald, som nu har börjat med vårt examensarbete, vilket är i form av en enkätstudie.  

 

Syfte med studien är att kartlägga vilka behandlingsmetoder som tillämpas av sjukgymnaster i 

Sverige och klargöra effekten av dessa gällande patellofemoralt smärtsyndrom, samt se vad 

vetenskapliga artiklar säger om behandlingsmetoderna och undersöka om det finns eventuella 

skillnader vad gäller vald behandlingsmetod beroende på till exempel utbildning och kliniskt 

verksamma år. 

Vi riktar oss till dig då vi vänder oss till kliniskt verksamma sjukgymnaster i olika delar av 

landet som i någon grad behandlar patellofemoralt smärtsyndrom/femuropatellära besvär. 

Lokala ombud från LSR eller vidare kontakter har antingen vidarebefordrat detta 

informationsbrev och denna enkät till dig så att denna studie ska gå att genomföra eller givit 

oss din mejladress om de haft tillåtelse, vilken enbart kommer att användas av oss. 

Enkäten är elektronisk och består av nio stycken frågor angående behandling av 

patellofemoralt smärtsyndrom. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och den tar ca 5 

min och är helt anonym, vilket innebär att det ej går att spåra vilka sjukgymnaster eller 

arbetsplatser som deltagit i studien. Enkäten är till förfogande under 3 veckor, 13/2-5/3 kl. 

18.00, och då en vecka återstår skickas en påminnelse ut. Då du svarat på enkäten kommer 

den att sparas på en server tills det att studien är färdigställd och materialet förstörs. Tänk på 

att då enkäten väl skickats in finns det ingen möjlighet att ta tillbaka eller ändra i enkäten.  

För att komma till enkäten klickar du på länken nedan: 

http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=55555 

När kartläggningen är sammanställd (sommaren 2012) så kommer resultatet finnas tillgänglig 

i en studie på http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html. Sök på författarnas namn 

så finner du uppsatsen. 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Gamerov  Viktor Mervald 

Mejl: amagam-8@student.ltu.se Mejl: vikmer-9@student.ltu.se 

Telefon: 0730-633543  Telefon: 0739-038667 

Handledare: Inger Jacobson (Universitetslektor) 

Mejl: inger.jacobson@ltu.se 

Telefon: 0920-491000 (växel) 

http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=55555
http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:amagam-8@student.ltu.se
mailto:vikmer-9@student.ltu.se
mailto:inger.jacobson@ltu.se
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Bilaga 3 - Påminnelse om enkätstudie 

1 Mars 2012 

 

Påminnelse, svara på enkät! 
 
Du har väl inte glömt att svara på enkäten? 

Här får du dela med dig av dina erfarenheter gällande behandlingsmetoder vid patellofemoralt 

smärtsyndrom.  

 

Länk till enkäten, klicka här 

 

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

 

Med vänliga hälsningar 

 

Amanda Gamerov & Viktor Mervald, Sjukgymnaststuderande termin 6 vid Luleå Tekniska Universitet 

 

Läs gärna mer om enkätstudien i detta informationsbrev 

 

 

 

 


