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det insamlade materialet skapas sedan ett teoretiskt innehåll för senare 

simuleringsundervisning. Arbetet är en del av Yrkeshögskolan Arcadas FYSSIM-

projekt, där simuleringsundervisning utvecklas för fysioterapiutbildningen. I arbetet 

ingår följande frågeställningar: 1. Vilka aktiva fysioterapimetoder använder 

fysioterapeuterna på arbetsfältet i den akuta och subakuta fasen vid rehabilitering av 
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simulointiympäristön luomiseen. Opinnäytetyö on osa Ammattikorkeakoulu Arcadan 

FYSSIM-projektia, joka kehittää simulointiopetusta fysioterapiakoulutukseen. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 1. Mitä aktiivisia fysioterapiamenetelmiä 

fysioterapeutit käyttävät epäspesifisen alaselkäkivun hoidossa akuutissa ja subakuutissa 

vaiheessa? 2. Mitä passiivisia fysioterapiamenetelmiä fysioterapeutit käyttävät 
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INLEDNING 

Ryggsmärta, funktionella störningar i ryggen och ryggsjukdomar är väldigt vanliga hos 

dagens befolkning. Enligt undersökningen ”Terveys 2011” har ryggproblemen ökat hos 

den finländska befolkningen. I undersökningen ”Terveys 2011” framkommer det att 41 

% av kvinnorna och 35 % av männen som deltog i undersökningen har upplevt 

ryggsmärta under de senaste 30 dagarna. Ryggsmärta har mest ökat i åldersgruppen 30 - 

54 år, alltså hos den arbetsföra befolkningen. År 2012 beviljades det 2,1 miljoner 

sjukdagpenningsdagar på grund av ryggsmärta och ryggsjukdomar. (Alaselkäkipu: 

Käypä hoito – suositus 2017) Enligt Finlands ryggförbund rf upplever fyra av fem 

vuxna ryggsmärtor i sitt liv. Finlands ryggförbund rf uppger också att 48 % av 

kvinnorna och 44 % av männen har upplevt ryggsmärta under de senaste 30 dagarna år 

2017. År 2017 ersatte folkpensionsanstalten över 1,7 miljoner sjukfrånvarodagar på 

grund av ryggsmärta. Sammanlagt betalade folkpensionsanstalten 97,2 miljoner euro i 

sjukdagpenning för dessa dagar. (Selkäliitto 2018) Ryggvärk och ryggsjukdomar 

orsakar mycket sjukfrånvaro från arbetsplatser och invaliditetspensioneringar. 

Uppskattningsvis upplever åtta av tio vuxna, värk i ländryggen någon gång under sitt 

liv. (Pohjolainen et al. 2015) 

 

Människans levnadsvanor och livsstil kopplas starkt ihop med ryggproblem. För lite 

motion, övervikt, rökning och belastande arbete är alla riskfaktorer för ryggproblem. 

Det går sällan att förklara ryggproblem med endast en orsak och det finns dålig evidens 

på ett direkt orsakssamband mellan enskilda riskfaktorer och ryggproblem. Hälsosamma 

levnadsvanor skall dock eftersträvas i alla åldersgrupper för att undvika, motverka och 

förebygga möjliga ryggproblem. (Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017) 

Ryggsmärta är en folksjukdom i dagens samhälle och allt fler människor utsätts för det.  

 

Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Arcada inom projektet FYSSIM. Syftet 

med examensarbetet är att forska i vilka fysioterapimetoder som används på arbetsfältet 

för ospecifik ländryggssmärta i akuta och subakuta fasen och på basis av det skapa ett 

teoretiskt innehåll för senare simuleringsundervisning. Vi fokuserar på den akuta och 

subakuta fasen av ospecifik ländryggssmärta vilket innebär de första tolv veckorna av 
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rehabiliteringen. Den akuta och subakuta fasen definieras av hur länge patienten 

uppvisat symtom, i detta fall från noll till tolv veckor.  

1 RYGGENS ANATOMI 

Ryggen sträcker sig från nackbenet ner till svansbenet (Kauranen 2017 s. 77). Ryggens 

stödpelare är ryggraden (columna vertebralis) som består av 33 ben som kallas för kotor 

(Behnke 2015 s. 142). Ligament och muskler håller kotorna samman och det finns 

broskliknande diskar mellan kotorna för att dämpa stötar och möjliggöra större rörlighet 

i ryggraden (Holmström & Moritz 2007 s. 219). Till ryggradens viktigaste funktioner 

hör att överföra belastning från huvudet och bålen till bäckenet och de nedre 

extremiteterna samt att skydda ryggmärgen (Holmström & Moritz 2007 s. 219). Nedan 

presenteras ryggens kotor, segment, ligament, leder, och muskler samt ryggmärgen.  

1.1 Kotor i ryggen 

Alla kotor är unika och olika formade beroende på deras funktion i de olika segmenten 

av ryggraden. Nästan alla kotor har samma uppbyggnad. Kotorna har en kropp (corpus) 

och ett hål (foramen vertebrale) där ryggmärgen och nervrötterna passerar. En sorts 

skiva (lamina arcus vertebrae) bildar baksidan av foramen vertebrale. De laterala 

sidorna av foramen vertebrale bildas av pediklar (pediculus arcus vertebrae), vilka 

formar en passage för nervgrenarna från ryggmärgen att passera till resten av kroppen. 

Alla kotor har ett spinalutskott (processus spinosus) och två transversalutskott 

(processus transversus), vilka fungerar som fäste för ligament och muskler. Kotorna har 

övre ledutskott (processus articularis superior) och nedre ledutskott (processus 

articularis inferior) där en kota ledar mot kotan ovanför och kotan under. Området 

mellan dessa ledutskott kallas pars interarticularis. Det finns broskliknande diskar, som 

består för det mesta av vatten och protein, mellan kotorna. (Behnke 2015 s. 142 - 144) 

Rörligheten mellan kotorna bestäms långt av hur hög och bred disken mellan kotorna är. 

En hög och smal disk möjliggör större rörlighet än en låg och bred disk. (Holmström & 

Moritz 2007 s. 219) 
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Figur 1. Ryggkota. Medical Art Library (2017). 

1.2 Segment i ryggen 

Ryggraden delas in i fem tydliga segment. Dessa är nackkotorna, bröstkotorna och 

ländkotorna samt korsbenet och svansbenet. Varje segment har unika egenskaper, men 

de har liknande strukturer. (Behnke 2015 s. 142 - 145)  

  
Figur 2 & 3. Ryggens segment bakifrån och från sidan. Medical Art Library (2017). 

Det finns sju nackkotor (vertebralis cervicales) och de är kallade C1-C7 (Kauranen 

2017 s. 77). De bildar halsryggen, som även kallas cervikalryggen (Behnke 2015 s. 

142). Huvudet vilar på den översta kotan och de två översta kotorna, atlas C1 och axis 

C2, i cervikalryggen är annorlunda jämfört med de andra kotorna för att huvudet ska 
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kunna rotera (Behnke 2015 s. 144).  Ledytorna i cervikalryggen är släta, vilket bidrar till 

stor rörlighet i alla rörelseriktningar mellan nackkotorna (Kauranen 2017 s. 77).  

I de tolv bröstkotorna (vertebralis thoracica), Th1-Th12, fäster tolv par revben 

(Kauranen 2017 s. 77). Kotorna bildar bröstryggen, eller thorakalryggen (Behnke 2015 

s. 142). Rörligheten i lederna i thorakalryggen är begränsad i extensionsriktning bland 

annat på grund av att revbenen fäster vid kotorna (Kauranen 2017 s. 77) 

Ländryggen kallas även för lumbalryggen och den byggs upp av fem kotor (Behnke 

2015 s. 142). De fem ländkotorna (vertebralis lumbalis) kallas L1-L5. I ländryggen är 

rörligheten i lateralflexion och rotation begränsad. (Kauranen 2017 s. 77) Rörligheten är 

större i flexion och extension. Det är vanligt med besvär i ländryggen på grund av den 

goda rörligheten och den stora belastningen på ländryggen. (Holmström & Moritz 2007 

s. 219) 

Korsbenet i korsryggen (os sacrum) bildas av fem kotor som växer samman efter 

födseln. I det stora triangelformade benet finns det två stora ledytor som 

sammankopplar ryggraden med bäckenets ben och bildar bäckengördeln. (Behnke 2015 

s. 145) Det finns ingen rörlighet mellan de sammanvuxna kotorna i korsbenet 

(Kauranen 2017 s. 77). 

De sista fyra kotorna i ryggraden är också skilda vid födseln, men bildar svansbenet (os 

occygis) då de sedan växer samman (Behnke 2015 s. 142). Ibland är svanskotorna tre 

eller fem innan de växer till ett ben (Kauranen 2017 s. 77). Ligament och muskler fäster 

på det sammanvuxna svansbenet (Behnke 2015 s. 145).  Det finns ingen rörlighet 

mellan svanskotorna (Kauranen 2017 s. 77). 

Då man ser på ryggen framifrån eller bakifrån är ryggraden rak. Då man ser på 

ryggraden från sidan finns det kurvaturer i den. Cervikal- och ländryggen bildar 

konvexa kurvaturer, lordoser. Medan bröst- och korsryggen böjer sig i konkava 

kurvaturer, kyfoser.  En av ryggradens funktioner är att hålla hjärnan rakt ovan på 

kroppens tyngdpunkt. Kurvaturerna i ryggraden kan bli större eller mindre ifall 

tyngdpunkten ändrar, som till exempel vid graviditet, skador eller viktökning. 

Kurvaturerna kan också bli överdrivet stora på grund av strukturella deformationer eller 

över- eller underutvecklade muskler på någon sida av ryggen. De tre vanligaste 
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tillstånden av överdrivna kurvaturer uppstår i bröstryggen eller i ländryggen. Ett av 

tillstånden är skolios, där kurvaturen böjer sig åt sidan och ryggraden blir sned då man 

ser rakt bakifrån. (Behnke 2015 s. 142 - 143) 

1.3 Ryggmärgen 

En av ryggradens uppgifter är att skydda ryggmärgen. Ryggmärgen (medulla spinalis) 

går längs med hela ryggraden inne i ryggmärgskanalen (canalis vertebralis) som bildas 

av foramen vertebralis. Ryggmärgen är ca 45cm lång och slutar vid L1-L2 nivån i 

ländryggen, varefter den fortsätter som ryggmärgssvansen (cauda equina). Ryggmärgen 

skyddas av benbyggnaderna som bildar foramen vertebralis i kotan. Dessutom skyddas 

ryggmärgen av ryggmärgsvätska eller likvor (liquor cerebrospinalis) och tre 

ryggmärgshinnor. Ytterst av hinnorna är hårda hinnan (dura mater), mellerst 

spindelvävshinnan (arachnoidea) och innerst mjuka hinnan (pia mater). Från 

ryggmärgen delar sig 31 par nervrötter (nervus spinalis). (Kauranen 2017 s. 78) 

Nervrötterna delar sig från varje mellanrum mellan två kotor till olika, specifika 

muskler och kroppsfunktioner i kroppen (Stockes & Stack 2011 s. 60, 72). 

 
Figur 4. Ryggmärgen. Medical Art Library (2017). 

1.4 Ligament i ryggen 

Ligamenten håller benbyggnader i ryggen samman. Det finns två ligament som sträcker 

sig längs med hela ryggraden, lig. longitudinale anterius på framsidan och lig. 
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longitudinale posterius på baksidan av alla 33 kotkroppar. Två intill liggande kotbågar 

hålls samman av lig. flavum och mellan spinalutskotten går lig. interspinale. Mellan 

spetsarna på varje spinalutskott går lig. supraspinale.  Lig. iliolumbale går mellan 

transversalutskotten på C5 och tarmbenet (os ilium). Dessutom finns det tre ligament 

grupper som förenar skallen med nackkotorna och lig. nuchae, som går mellan 

nackbenet och alla nackkotors spinalutskott. (Behnke 2015 s. 147 – 149) Det finns 

receptorer i ligamenten som registrerar position, ställning och rörelse (Holmström & 

Moritz 2007 s. 219). 

 
Figur 5. Ligament i ryggen. Medical Art Library (2017). 

1.5 Leder i ryggen 

Leder finns mellan kroppens benstrukturer och möjliggör rörelse. En led omges av 

stödstrukturer som ledkapsel och ledband. Ledens och stödstrukturernas uppbyggnad 

bestämmer hurdan rörelse som kan ske i själva leden. (Kauranen 2017 s. 37 - 38)  

 

Kotorna har ett övre ledutskott och ett nedre ledutskott. I ryggen finns det små leder 

mellan varje kota som möjliggör rörelse i ryggraden. (Behnke 2015 s. 144) Dessa leder 

mellan kotorna kallas för articulatio intervertebrales eller facettleder (Kauranen 2017 s. 

79). Facettlederna bestämmer riktningen för den rörelse som sker i ryggraden samt 

stabiliserar ryggraden i sidled (Holmström & Moritz 2007 s. 219). De rörelser som sker 

i ryggen är framåtböjning (flexion), bakåtsträckning (extension), sidoböjning 

(lateralflexion) och rotation. Rörligheten i hela ryggen är 90° flexion, 30° extension, 
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30° lateralflexion och 30° rotation åt båda hållen. (Kauranen 2017 s. 94) För att utföra 

dessa rörelser och olika kombinationer av dem kräver det samarbete av många muskler 

från både mag- och ryggsidan. Det sker mest rörelse i nacken och i ländryggen samt lite 

rörelse i bröstryggen. (Behnke 2015 s.150-158) 

 

Facettleder, ligament runt facettlederna och mellankotsskivor har mekanoreceptorer, 

som även kallas för känselreceptorer, som berättar om ryggens ställning samt rörelse. 

Dessa receptorer informerar även om smärttillstånd. (Holmström & Moritz 2007 s. 219) 

1.6 Muskler i ryggen 

I ryggen finns det muskler både på framsidan och på baksidan om ryggraden. Musklerna 

brukar ofta delas upp i anteriora (de som ligger på framsidan av kroppen) samt 

posteriora (de som ligger på baksidan av kroppen) muskelgrupper. Man kan också dela 

upp musklerna enligt den rörelse som de deltar i. De anteriora musklerna ansvarar för 

ryggradens flexion, lateralflexion och rotation medan de posteriora musklerna utför 

extension, lateralflexion och rotation i ryggraden. (Behnke 2015 s. 150 - 151) 

 

Den viktigaste anteriora muskelgruppen är magmusklerna. Till denna muskelgrupp hör 

den raka bukmuskeln (rectus abdominis), den yttre sneda bukmuskeln (obliquus 

externus), den inre sneda bukmuskeln (obliquus internus) och den tvärgående 

bukmuskeln (transversus abdominis). Det finns fyra stora posteriora muskelgrupper 

som går över större delar av ryggen. Dessa muskelgrupper är spinalisgruppen, 

semispinalisgruppen, iliocostalisgruppen och longissimusgruppen. Dessutom finns den 

raka djupa ryggmuskeln (erector spinae), den breda ryggmuskeln (latissimus dorsi), 

multifiderna och quadratus lumborum som räknas till posteriora muskler i ryggen. 

(Behnke 2015 s. 154 - 158)  
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Figur 6 & 7. Ryggens muskler. Medical Art Library (2017). 

 

Muskler i skuldergördeln och bäckengördeln påverkar även rörelser i ryggen och dess 

funktion. Det är därför viktigt att även nämna dem i detta sammanhang. Trapezius, 

levator scapulae och rhomboidéerna deltar vid extension, lateralflexion och rotation i 

ryggen fast de är muskler i skuldergördeln. (Behnke 2015 s. 154) 

 

Ljumskmusklerna (iliopsoas) som består av stora ländmuskeln (psoas major) och 

tarmbensmuskeln (iliacus) deltar vid flexion och rotation i ländryggen. Sätesmusklerna 

(gluteus maximus, gluteus medius och gluteus minimus) påverkar bäckenställningen, 

vilket påverkar ryggens ställning och funktion. (Behnke 2015 s. 154 – 158, 230 - 236) 

 

Muskelobalans kan orsaka problem i ryggen i form av smärttillstånd eller 

funktionsstörningar. Muskelobalans kan handla om både för svaga som för spända 

muskler i ryggen, magen, bäckenet och sätesmusklerna. (Kauranen 2017 s. 87 - 88)  

2 RYGGSMÄRTA 

I detta kapitel definieras ospecifik ryggsmärta samt avgränsningen till den akuta och 

subakuta fasen. Här presenteras också kort vilka riskfaktorer som kan kopplas till 

ryggsmärta samt på vilka sätt ryggsmärta kan klassificeras. I detta kapitel definieras 

konservativ vård som behandlingsmetod och dess innehåll presenteras. 
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2.1 Förekomst 

Smärta och funktionsstörningar i ryggen är ett väldigt vanligt problem hos dagens 

befolkning. Ryggsmärta är ett av de vanligaste problemen i stöd- och rörelseorganen 

och en av de vanligaste orsakerna till frånvaro på arbetsplatser samt för uppsökning av 

läkar- och sjukvårdstjänster. Uppskattningsvis upplever 80 % av befolkningen 

ryggsmärta i något skede av livet. Ryggsmärta förekommer mycket hos individer i 

arbetsför ålder och långvarig ryggsmärta är vanligast i åldersgruppen 55 - 64 år. 

Ryggsmärta kan härstamma från ryggens egna strukturer som muskler, leder, ben, 

nerver eller stöd- och bindväv. Ryggsmärta kan också härstamma från inre organ som 

från njurarna eller urinblåsan. (Kauranen 2017 s. 82) 

2.2 Etiologi 

Det finns inte en tydlig förklaring till varför ryggsmärta är ett så vanligt förekommande 

problem hos dagens befolkning. Man tror att det inte finns endast en specifik orsak till 

den höga förekomsten av ryggsmärta utan att flera faktorer bidrar. Faktorer som man vet 

att ökar risken för ryggsmärta är fysiskt belastande arbete, tunga lyft, dålig 

arbetsställning, övervikt, rökning, stillasittande, för lite motion och psykosociala 

faktorer. Även genetiska faktorer kan inverka. (Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 

2017) Ländryggen är ett väldigt känsligt område för smärta då de innefattar så många 

olika strukturer. I ländryggen kopplas ben, muskler, nerver, ligament och leder ihop till 

ett komplext system som möjliggör en upprätt ställning tillsammans med en stor 

rörlighet. Detta utsätter ländryggen för en stor belastning. En längre tid av felbelastning 

eller fel rörelsemönster kan resultera i ryggsmärta. (Peloza 2017) 

2.3 Klassificering 

Ryggsmärta kan delas in i och klassificeras på några olika sätt. Man kan dela in 

ryggsmärta enligt var i ryggen den har sitt ursprung. Ryggsmärta kan uppkomma i 

nacken, bröstryggen, ländryggen eller bäckenet. Ryggsmärta kan delas in i ospecifik och 

specifik ryggsmärta. 80 - 90% av all ryggsmärta klassificeras som ospecifik ryggsmärta 

och endast ca 5 % klassificeras som specifik ryggsmärta. Vid specifik ryggsmärta är det 
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en specifik sjukdom eller ett specifikt syndrom som orsakar ryggsmärtan. Ryggsmärta 

som leder till operativ vård är nästan utan undantag orsakat av en specifik ryggsjukdom. 

Det kan vara svårt att diagnostisera ryggsmärta med en specifik diagnos. Ryggsmärta 

kan också delas in i lokal och strålande smärta. Det är inte ovanligt att ryggsmärta 

strålar ner till benen. (Kauranen 2017 s. 82)  

 

Vid rekommendationerna för god medicinsk praxis delas patienterna med ryggsmärta in 

i tre grupper. Indelningen sker enligt hur länge patienten har haft symtomen. När 

symtomen pågått under sex veckor klassas ryggsmärtan som akut. När symtomen pågått 

längre än sex veckor men mindre än tolv veckor klassas ryggsmärtan som långvarig. 

När symtomen pågått över tolv veckor klassas ryggsmärtan som kronisk. (Pohjolainen 

et al. 2015) Kauranen (2017) använder sig av samma klassificeringssystem i akut, 

subakut och kronisk ryggsmärta. Akut ryggsmärta pågår högst sex veckor. Akut 

ryggsmärta går ofta förbi av sig själv. Subakut ryggsmärta pågår från sex till tolv 

veckor. Subakut ryggsmärta behandlas ofta med konservativ terapeutisk träning. 

Ryggsmärta räknas som kronisk då den pågår längre än tolv veckor. Två till sju procent 

av akut ryggsmärta blir kronisk. Kronisk ryggsmärta påverkar en människas funktions- 

och arbetsförmåga.  

2.3.1 Akut och subakut ländryggssmärta 

I detta examensarbete koncentrerar vi oss på den akuta och subakuta fasen av ospecifik 

ländryggssmärta. I en översikt skriven av Koes et al. (2010) beskrivs de kliniska 

riktlinjerna för behandlingen av ospecifik ländryggssmärta. I översikten kommer 

klassificeringen av ländryggssmärta fram. I översikten definieras också tidsramen för 

akut och subakut ospecifik ländryggssmärta i olika delar av världen. 

 

I Finland klassificeras ländryggssmärta i ospecifik ländryggssmärta, ländryggssmärta 

orsakat av nervrotskompression och specifik ländryggssmärta. Ospecifik 

ländryggssmärta delas sedan upp i akut, subakut och kronisk. Riktlinjerna i Europa är 

att akut ländryggssmärta pågår under sex veckor, subakut ländryggssmärta pågår under 

tolv veckor och kronisk ländryggssmärta i över tolv veckor. I alla länder skiljer man inte 
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på den akuta och subakuta fasen. Då kallas den sammanställda fasen för akuta fasen och 

pågår under tre månader alltså tolv veckor. (Koes et al. 2010)  

 

Den akuta och subakuta fasen av rehabiliteringen för ospecifik ländryggssmärta skiljs 

inte alltid åt. Den akuta och subakuta fasen kan tillsammans kallas för en tidig fas i 

rehabiliteringen. Den tidiga fasen är då tolv veckor lång. Subakut ryggsmärta kan också 

kallas för långvarig ryggsmärta. Långvarig ryggsmärta pågår mellan sex och tolv 

veckor. Det är dock viktigt att skilja på långvarig och kronisk ryggsmärta. Kronisk 

ryggsmärta pågår längre än tolv veckor. (Koes et al. 2010) 

2.4 Ospecifik ryggsmärta 

Vid ospecifik ryggsmärta finns det ingen anatomisk eller patologisk förklaring för 

ryggsmärtan. En anatomisk förklaring skulle vara en avvikelse eller skada i ryggradens 

uppbyggnad medan en patologisk förklaring skulle vara en sjukdom i ryggen. Vid 

ospecifik ryggsmärta är orsaken inte heller traumatisk, alltså orsakad av någon olycka. 

Ofta börjar ospecifik ryggsmärta plötsligt och man kan inte ge en enskild orsak för den. 

Ospecifik ryggsmärta behandlas utifrån symtomen, inte utifrån en diagnos. Prognosen är 

ofta god vid ospecifik ryggsmärta. Ryggsmärtan blir sällan bestående och individen 

återfår sin arbets- och funktionsförmåga. (Kauranen 2017 s. 82 - 84) 

 

Käypä hoito definierar ospecifik ryggsmärta som symtom som främst uppkommer i 

ryggområdet och som inte kan förklaras med en allvarlig specifik sjukdom eller en 

störning i innerveringen till ryggen. Ospecifik ryggsmärta framkommer plötsligt, utan 

någon skada, sjukdom eller trauma. Prognosen för ospecifik ryggsmärta är god. Ofta 

läker ospecifik ryggsmärta av sig själv på några dagar eller högst några veckor. Det är 

ändå vanligt att ospecifik ryggsmärta är ett återkommande problem. Ospecifik 

ryggsmärta kan också bli ett långvarigt problem som då påverkar både arbets- och 

funktionsförmågan. (Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017) 

 

Vid ospecifik ryggsmärta är det svårt att lokalisera smärtan. Ospecifik ryggsmärta 

härstammar ofta från en liten vävnadsskada som strukturer i ryggen registrerar som 

smärta.  Ospecifik ryggsmärta är ofta mekanisk, alltså kopplas den ihop med rörelse. 
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(Pohjolainen et al 2015) Ospecifik ryggsmärta kan delas in i mekanisk och icke-

mekanisk ryggsmärta. Ungefär två tredjedelar av ospecifik ryggsmärta är mekanisk och 

en tredjedel är icke-mekanisk. Mekanisk ryggsmärta innebär att vissa rörelser och 

ställningar provocerar smärtan och att vila minskar på symtomen. Mekanisk ryggsmärta 

är direkt kopplad till rörelse och rörelsemönster. Felaktig belastning ligger ofta i 

bakgrunden för mekanisk ospecifik ryggsmärta. Svaga mag- eller ryggmuskler, 

bristande rörelsekontroll, dålig hållning, felaktig lyftteknik eller inkorrekt 

rörelsemönster är alla faktorer som kan bidra till mekanisk ospecifik ryggsmärta. Icke-

mekanisk ryggsmärta orsakas av psykosociala faktorer och kan inte direkt 

sammankopplas till ryggens rörelser. (Kauranen 2017 s. 82 - 84)  

3 KONSERVATIV VÅRD VID RYGGSMÄRTA 

Konservativ behandling är motsatsen till operativ behandling. Vid konservativ 

behandling försöker man undvika operation och istället med andra, mindre radikala, 

behandlingsmetoder vårda patienten. Vid konservativ behandling ger man tid för 

läkning och väntar på om situationen skulle bli bättre med till exempel medicinering 

eller träning. (Nationalencyklopedin 2019)  

 

Operativ vård medför alltid stora risker och garanterar inte heller att smärtan eller 

funktionsstörningen försvinner. Konservativ vård skall alltid prövas och uteslutas innan 

möjlig operativ behandling. Konservativ vård är den vanligare behandlingsmetoden vid 

ospecifik ryggsmärta. Till konservativ vård hör upplysning, medicinering och 

terapeutisk träning. Till konservativ vård kan även höra att informera om alternativa 

behandlingsmetoder som kan minska på symtomen och förbättra funktionsförmågan. 

(Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017) 

 

Vid kortvarig ospecifik ryggsmärta börjar vården alltid med en undersökning av 

symtom och funktionstillstånd. Efter att en noggrann undersökning är gjord och andra 

allvarliga ryggsjukdomar är uteslutna, skall patienten informeras om hennes 

funktionstillstånd och om konservativa behandlingsmetoder. Det är viktigt att upplysa 

patienten om hennes egna tillstånd. (Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017)  
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Vid ospecifik ryggsmärta rekommenderas inte vila. Rekommendationerna är att 

patienten fortsätter leva sitt liv så normalt som möjligt. Lite smärta är inget man 

behöver vara rädd för eller undvika. Det är viktigt att upplysa patienten att lätt motion 

och att röra på sig som vanligt inte är skadligt vid ospecifik ryggsmärta. Ofta kan 

personer med ospecifik ryggsmärta fortsätta med lätta arbetsuppgifter. Vid behov kan 

några sjukledighetsdagar i det akuta skedet minska på symtomen så att personen kan 

återvända till arbete. (Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017) 

 

Lätt fysisk aktivitet som inte ökar på smärtan är att rekommendera genast vid akuta 

fasen av ospecifik ryggsmärta. Fysisk aktivitet försnabbar inte läkningsprocessen vid 

ospecifik ryggsmärta men det är inte heller skadligt. Terapeutisk träning är den 

viktigaste åtgärden för att förebygga återkommande ryggproblem. I den akuta fasen av 

ospecifik ryggsmärta kan smärtmedicinering användas. Det vanligaste läkemedlet som 

används är paracetamol. Muskelrelaxerande läkemedel kan även användas. 

(Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017) 

 

Fysikaliska och vissa manuella behandlingsmetoder har inte en så stark evidens vid 

behandling av ospecifik ryggsmärta. Dessa behandlingsmetoder kan ändå vara till hjälp 

för patienter och därför kan man uppmuntra patienter att prova på dem. 

Värmebehandling och massage är exempel på behandlingsmetoder som inte har en stark 

evidens vid konservativ behandling av ospecifik ryggsmärta, men som ändå kan lindra 

på symtomen för patienter. (Alaselkäkipu: Käypä hoito – suositus 2017) 

3.1 Aktiva och passiva fysioterapimetoder 

Fysioterapimetoder som används vid behandling av ospecifik ländryggssmärta kan delas 

in i aktiva och passiva behandlingsmetoder. Aktiva metoder är sådana som patienten 

utför själv som till exempel träning av hemövningar. Vid aktiva metoder kan 

fysioterapeuten vara delaktig men huvudaktören är patienten själv. Passiva metoder är 

sådana som fysioterapeuten utför åt patienten som till exempel ledmobilisering eller 

manipulation. Vid passiva metoder sker ingen aktivering av patienten själv utan det är 

fysioterapeuten som utför den. (Holmström & Moritz 2007 s. 229 - 230, 232 - 241)  
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4 TEORETISK BAKGRUND 

Den teoretiska bakgrunden bygger på vetenskapliga artiklar som vi läst då vi gjort en 

litteratursökning. 

4.1 Litteratursökning  

Vi gjorde en litteratursökning för att hitta en teoretisk bakgrund till vårt examensarbete. 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PEDro, CINAHL, EBSCO, Cochrane library 

och PubMed. Vid litteratursökningen användes sökord som: “non-specific low back 

pain”, “physiotherapy”, “physical therapy”, “physiotherapist”, “acute phase”, “subacute 

phase”, “chronic”, “conservative” och “rehabilitation”. Sökorden kombinerades ihop på 

olika sätt med booleska operatorerna AND, OR och NOT. Vid litteratursökningen 

begränsades sökresultaten till att vara från år 2009 eller nyare samt att det var på 

engelska, svenska eller finska. Vid litteratursökningen används enbart artiklar som är 

skrivna 2009 eller senare, alltså är de högst tio år gamla. De inklusions- och 

exklusionskriterier som vi använt vid litteratursökningen finns sammanfattade i tabellen 

nedan. 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier vid litteratursökningen 

INKLUSIONSKRITERIER EXKLUSIONKRITERIER 

Akut eller subakut fas Kronisk fas 

Vuxna, 18 – 65 år Barn under 18 år eller åldringar över 65 år 

Fysioterapimetoder Behandlingsmetoder som inte kan utföras 

av en fysioterapeut 

Ospecifik ländryggssmärta Specifik ryggsjukdom 

Artiklar nyare än 2009 Artiklar äldre än 2009 

Språk: engelska, finska, svenska Språk: övriga 

4.2 Tidigare forskning 

Enligt rekommendationerna för ”God medicinsk praxis” vid ländryggssmärta skall 

patienten genast då värken minskar försöka röra på sig och leva så normalt som möjligt. 
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Lätta motionsformer som gång, att cykla och simma rekommenderas genast vid akuta 

fasen av rehabiliteringen. ”God medicinsk praxis”-rekommendationer lyfter fram 

fysioterapeutens roll då ryggsmärtan blir långvarig och funktionsförmågan är betydligt 

nedsatt. Fysioterapeuten planerar och drar ledda övningar för patienten. Övningarna 

stärker bålmuskulaturen och muskelkraften i benen. Det är viktigt att träna den allmänna 

fysiska konditionen också. Vid långvarig ländryggssmärta skall fysioterapeuten beakta 

den enskilda individen och planera övningar som är individuellt lämpliga. (Pohjolainen 

et al. 2015) 

 

I en systematisk översikt av Dahm et al. (2010) jämför man vila med aktiv rehabilitering 

som behandlingsmetod vid akut ländryggssmärta. I den systematiska översikten 

inkluderades tio olika forskningar som jämför om vila är en effektivare 

behandlingsmetod än det att patienten hålls aktiv vid akut ländryggssmärta. 

Forskningarna gav måttlig evidens för att hållas aktiv är bättre än att vila vid akut 

ländryggssmärta. Korta vilostunder kan lindra på smärta men någon längre total 

sängvila rekommenderas inte. Forskningarna jämförde också om specifika motionsråd 

eller fysioterapi gav effekt i den akuta fasen av ländryggssmärta. Forskningarna gav 

svag evidens på att fysioterapi i den akuta fasen av ländryggssmärta skulle vara 

effektivare än att patienten allmänt hålls aktiv. Fysioterapi har en starkare roll som 

behandlingsmetod vid subakut ländryggssmärta.  

 

I översikten av Koes et al. (2010) beskrivs de kliniska riktlinjerna för behandling av 

ospecifik ländryggssmärta i olika länder. I Finland består dessa riktlinjer av 

konservativa behandlingsmetoder för ospecifik ländryggssmärta. Prognosen för 

ospecifik ländryggssmärta är ofta god och ryggsmärtan går om av sig själv med tid. Det 

rekommenderas att personen med ospecifik ländryggssmärta fortsätter med sina dagliga 

aktiviteter enligt bästa förmåga. Det rekommenderas inte sängvila vid den akuta och 

subakuta fasen av ospecifik ländryggssmärta. Vid rehabiliteringen i akuta fasen av 

ospecifik ländryggssmärta har fysisk aktivitet inte visat vara en rekommenderad 

behandlingsmetod. Lätta motionsformer som gång rekommenderas. I den subakuta 

fasen av rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta kan man sedan börja öka den 

fysiska aktiviteten. Manipulation av ryggen som konservativ behandlingsmetod har 

visat måttlig evidens vid akuta och subakuta fasen av ospecifik ländryggssmärta.  
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Riktlinjerna för Europa följer långt samma principer som de som används i Finland. 

Den tidiga rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta handlar mycket om att ge 

personen råd om att fortsätta leva så normalt som möjligt och ge en försäkran om att det 

inte handlar om något farligt. Om personen klarar av att jobba så rekommenderas inte 

sjukledighet i den akuta fasen av ospecifik ländryggssmärta. I den tidiga 

rehabiliteringen skall man inte ge råd om någon specifik fysisk aktivitet. I den akuta 

fasen har inte specifik styrketräning eller stretchning visat någon evidens. Manipulation 

av ryggen rekommenderas då patienten inte lyckas återfå normal funktionsförmåga med 

andra behandlingsmetoder för att utföra normala aktiviteter. (Koes et al. 2010.) 

 

En dansk multiprofessionell forskningsgrupp har sammanfattat två riktlinjer med 

rekommendationer för behandlingen av akut och subakut ospecifik ländryggssmärta. 

Rehabiliteringen av ländryggsmärta borde innehålla rådgivning om att hålla sig aktiv 

samt information om prognosen och varningssignaler. Behandlingar som 

rekommenderas är manuell terapi, som mobilisering eller manipulering, och handledda 

övningar, som stärkande övningar för ryggen, stretchning, övningar för rörelsekontroll 

eller mobiliserande övningar. Interventionerna visade måttlig eller liten evidens i 

rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta. (Stochkendahl et al. 2017)  

 

Ladeira et al. (2015) har gjort en undersökning i Florida, USA om vilka metoder 

fysioterapeuterna använder för behandling av akut och subakut ospecifik 

ländryggssmärta och jämfört dessa med de evidensbaserade riktlinjerna. De vanligaste 

behandlingsmetoderna som används av fysioterapeuterna är hemövningsprogram, 

övningar på mottagningen, ledmobilisering, rådgivning, värme- eller kylbehandling och 

elektroterapi. Enligt riktlinjerna för akut ryggsmärta rekommenderas att fysioterapin 

innehåller ryggens mobilisering eller manipulation samt rådgivning. För subakut 

ryggsmärta rekommenderas övningar på mottagningen och rådgivning med eller utan 

hemövningsprogram. Undersökningen kom fram till att ryggens manipulation är en 

underutnyttjad metod för akut ländryggssmärta medan passiva terapeutiska metoder 

utnyttjas väl mycket för subakut ryggsmärta.  
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Manuell terapi i form av ryggens manipulation är en konservativ behandlingsmetod som 

kan utföras av fysioterapeuter för ospecifik ländryggssmärta. Ryggens manipulation 

används för att minska på smärtan och förbättra funktionsförmågan. För att utföra 

manipulation av ryggen måste man ha rätt utbildning och då anses denna 

behandlingsmetod vara säker. Forskningar har visat att ryggens manipulation kan ha en 

liten eller måttlig effekt på ospecifik ländryggssmärta. Ryggens manipulation anses lika 

effektiv som andra konservativa behandlingsmetoder som massage och 

värmebehandlingar. (NCCIH 2013) Bussiéres et al. (2018) har gjort en forskning om 

ryggens manipulation som en konservativ behandlingsmetod för ospecifik 

ländryggssmärta i kombination och jämförelse med andra konservativa 

behandlingsmetoder. Forskningen visade tillräcklig evidens för rekommendation av 

manipulation av ryggen tillsammans med fysisk aktivitet och rådgivning vid den akuta 

fasen av ospecifik ländryggssmärta. Manipulation av ryggen ensam som 

behandlingsmetod hade inte tillräckligt stark evidens i den akuta fasen.  

 

Henchoz et al. (2010) har gjort en randomiserad kontrollstudie var de jämför funktionell 

multiprofessionell rehabilitering med individuell fysioterapi för patienter med ospecifik 

ländryggssmärta. Med studien vill man forska om terapivalet har en inverkan på 

patienternas funktionsförmåga samt arbetsförmåga. Studien är viktig då ospecifik 

ländryggssmärta orsakar så mycket sjukfrånvaro från arbete. Det som kommer fram i 

studien är att funktionell multiprofessionell rehabilitering har en större inverkan på 

ospecifik ländryggssmärta än individuell fysioterapi. Till det multiprofessionella 

rehabiliteringsteamet hörde förutom fysioterapeuter också ergoterapeuter, psykologer 

och läkare. Den multiprofessionella rehabiliteringen innehöll bland annat fysisk träning, 

ergonomikartläggning, ryggskola och metoder för hantering av smärta.  

 

För att sammanfatta dessa vetenskapliga artiklar så består rehabiliteringen av ospecifik 

ländryggssmärta i den akuta fasen om rådgivning medan fysioterapin kommer in som en 

del av rehabiliteringen i den subakuta fasen. Rådgivning i den akuta fasen handlar om 

att uppmuntra patienten att hållas aktiv, att undvika sängvila och att leva så normalt som 

möjligt. I den subakuta fasen innehåller rehabiliteringen mera fysisk aktivitet med 

individuellt planerade och handledda övningar av en fysioterapeut. (Pohjolainen et al. 

2015, Dahm et al. 2010, Koes et al. 2010, Stochkendahl et al. 2017) En studie visade 
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också att multiprofessionell rehabilitering är effektivare än enbart fysioterapi vid 

behandling av ospecifik ländryggssmärta (Henchoz et al. 2010). Manuella metoder som 

nämns i dessa vetenskapliga artiklar är manipulation av ryggen samt ledmobilisering 

(Koes et al. 2010, Stochkendahl et al. 2017, Ladiera et al. 2015, NCCIH 2013, Bussiéres 

et al. 2018). 

5 PROBLEMAVGRÄNSNING 

En tydlig problemavgränsning gör det lättare att hitta specifik och noggrann 

information. Det är också viktigt att ha en problemavgränsning för att informationen 

skall vara riktad till en specifik målgrupp. I detta examensarbete är 

problemavgränsningen den akuta och subakuta fasens rehabilitering för ospecifik 

ländryggssmärta. Den akuta och subakuta fasen pågår de första tolv veckorna och därför 

fokuserar vi oss på de första tolv veckorna av rehabiliteringen. Fysioterapeutens roll är 

störst vid akuta och subakuta fasen av ländryggssmärta för att förebygga kroniska 

besvär och återfå en god funktionsförmåga. Ospecifik ryggsmärta förekommer mest i 

ländryggsområdet, där med blir problemavgränsningen i detta examensarbete 

konservativa fysioterapimetoder för ospecifik ländryggssmärta. Målgruppen är vuxna, 

arbetsföra, i åldersgruppen 18 - 65 år.  

5.1 Syfte  

Arbetet är en del av Yrkeshögskolan Arcadas FYSSIM-projekt, där 

simuleringsundervisning utvecklas för fysioterapiutbildningen. Innan 

simuleringsundervisning kan genomföras i praktiken, behövs en kartläggning av 

fysioterapimetoder som används ute i arbetslivet. Både den teoretiska och praktiska 

informationen som vi får fram i detta examensarbete skall sedan användas vid 

simuleringsundervisning i fysioterapiutbildningen på Arcada. 

Syftet med vårt examensarbete är att forska i vilka konservativa fysioterapimetoder som 

används på arbetsfältet för ospecifik ländryggssmärta i akuta och subakuta fasen och på 

basis av det skapa ett teoretiskt innehåll för senare simuleringsundervisning. Vi kopplar 

arbetet till arbetslivet genom att intervjua fysioterapeuter om vilka behandlingsmetoder 

används på arbetsfältet.  
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5.2 Frågeställning 

I detta arbete ingår följande frågeställningar: 

1. Vilka aktiva fysioterapimetoder använder fysioterapeuterna på arbetsfältet i den 

akuta och subakuta fasen vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta?  

2. Vilka passiva fysioterapimetoder använder fysioterapeuterna på arbetsfältet i den 

akuta och subakuta fasen vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta? 

3.  Vilka allmänna råd ger fysioterapeuterna på arbetsfältet för patienter vid 

rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta i den akuta och subakuta fasen? 

6 METOD 

Detta examensarbete är en kvalitativ studie. En kvalitativ studie innebär att man vill öka 

kunskapen om ett ämne. Genom att föra diskussion, ställa frågor och observera kan man 

öka den informationen man har om ett ämne. Exempel på kvalitativa 

datainsamlingsmetoder är intervju och observation. I vårt examensarbete har intervju 

använts som datainsamlingsmetod. Innan själva intervjuerna har vi fördjupat oss i ämnet 

ospecifik ländryggssmärta genom att läsa vetenskapliga artiklar och annan relevant 

litteratur och på basis av dem skapat en teoretisk bakgrund. Med hjälp av den teoretiska 

bakgrunden har vi byggt upp teman och vägledande frågor för intervjuerna. 

6.1 Semi-strukturerad temaintervju 

Intervju är en kvalitativ datainsamlingsmetod vars syfte är att öka informationen om ett 

specifikt ämne med hjälp av en ämnesspecialist. En intervju lämpar sig som 

datainsamlingsmetod när man vill veta människors åsikter och tankar om ett fenomen. 

En öppen intervju baserar sig på ett ämne eller tema som styr diskussionen. En 

strukturerad intervju baserar sig på färdiga frågor. En semi-strukturerad temaintervju är 

en blandning av dessa två. En semi-strukturerad temaintervju baserar sig på förhand 

utvalda teman, liksom en öppen intervju, men ger utrymme också för diskussion och 

fördjupade frågor. Vid en intervju kan material samlas in och dokumenteras med hjälp 

av en bandspelare. Intervju, som datainsamlingsmetod, är tidskrävande och därför är 

ofta undersökningsobjekten få. Som stöd vid intervju används ofta en intervjuguide. I 
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intervjuguiden har man färdigt skrivit upp tänkbara frågor och teman som stöd för att 

föra diskussionen åt rätt håll. (Jacobsen 2012 s. 97 – 102) 

 

Efter intervjuerna transkriberas bandningarna. Därefter analyseras materialet man 

samlat in via intervjun till exempel med innehållsanalys. För att kunna göra en bra 

innehållsanalys skall man ha dokumenterat noggrant själva intervjuerna. I 

innehållsanalysen kategoriserar man det insamlade data innan man tolkar resultaten. 

Med hjälp av innehållsanalysen vill man förenkla det material man samlat in för att göra 

det lättare att tolka. (Jacobsen 2012 s. 143 – 152) 

 

I vårt examensarbete används semi-strukturerad temaintervju som en 

datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat två fysioterapeuter ute på arbetsfältet för att få 

den mest relevanta informationen om konservativa fysioterapimetoder för ospecifik 

ländryggssmärta. Genom att intervjua fysioterapeuter ute på arbetsfältet får vi 

arbetslivsrelevans till detta examensarbete. 

 

Vi har byggt upp en intervjuguide som stöd för intervjuerna för att få svar på våra 

forskningsfrågor vid intervjun, se bilaga 3. I intervjuguiden har vi samlat ihop 

huvudteman samt några möjliga tilläggsfrågor som kom upp i samband med 

litteratursökningen och som vi ville diskutera med fysioterapeuter från arbetsfältet. Vi 

har särskilt intresse för vilka fysioterapimetoder som används ute på arbetsfältet samt 

vilka råd fysioterapeuterna ger åt patienter med ospecifik ländryggssmärta.  

6.1.1 Datainsamling och -analys 

Vi började datainsamlingsprocessen med att kontakta runt femtio fysioterapeuter från 

olika företag och kommuner per e-post eller telefonsamtal under våren 2019. Vi fick ca 

tio svar från fysioterapeuter som kunde tänka sig delta i en intervju. Alla fysioterapeuter 

hade inte möjlighet att delta i en fysisk intervju så vi valde två stycken fysioterapeuter 

som lämpade sig för vårt examensarbete. Båda fysioterapeuterna har ryggpatienter 

nästan dagligen och ospecifik ländryggssmärta utför en stor klientgrupp hos dem.  
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Intervjuerna inträffade i juni 2019 och fysioterapeuterna intervjuades skilt. Intervjuerna 

bandades in och ljudbandningarna transkriberades ordagrant. En intervju räckte ca 30 

minuter och totalt fick vi 14 sidor transkriberad text. Vi läste utskrifterna flera gånger 

igenom, för att sedan kunna analysera innehållet. Vi använde oss av innehållsanalys 

som dataanalysmetod. Intervjuerna analyserades gemensamt. Vi kodade innehållet till 

tolv teman. Av de tolv teman bildade vi fyra kategorier; ”aktivitet och uppmuntran”, 

”träning”, ”manuella metoder” och ”helhet och mångdimensionalitet”. Ur de 

transkriberade intervjuerna valde vi citat för att illustrera innehållet i varje kategori. 

Andra intervjun gjordes på finska, så vi har fritt översatt citaten till svenska för att 

försäkra informanternas anonymitet.  I tabell 2 presenteras innehållsanalysens teman, 

kategorier och citat. Vi har räknat antalet gånger ett tema nämnts i transkriberingarna 

och adderat ihop summan av alla teman inom en kategori för att få en uppfattning om 

vad informanterna lagt vikt på. De tre flest gånger nämnda kategorierna i 

storleksordning är ”manuella metoder”, ”aktivitet och uppmuntran” samt ”träning”. 

Kategorin som framkommer tydligt minst i intervjuerna är ”helhet och dimensionalitet”. 

Siffrorna skall ändå tolkas med försiktighet eftersom det inte nödvändigt behöver vara 

de flest nämnda teman som är det viktigaste. Resultatet av innehållsanalysen presenteras 

i kap 7 Resultat. 

 

Tabell 2. Innehållsanalysens teman och kategorier. 

TEMA KATEGORI CITAT 

 

”Våga röra på sig” 

”Undvik vila” 

”Går om av sig själv 

med tiden” 

”Uppmuntran och råd” 

 

 

Aktivitet och  

uppmuntran 

 

”Med dagens kunskap handlar det 

mycket om att våga röra på sig, att vara 

i gång och inte sitta stilla. Inom 

smärtgränserna. Jag använder själv 

också mycket det att rör på dig så 

mycket du klarar av och undvik lång 

sängvila. Det handlar mycket om att 

uppmuntra till att röra på sig.” 

”Alla motionsformer, som är behagliga 

och som man klarar av är bra…” 

  ”Och jumppa, individuell jumppa för 
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6.2 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Vid all forskning är det viktigt att bevisa att de resultat man får är tillförlitliga och 

trovärdiga. Tillförlitlighet betyder pålitlighet och innebär att om samma forskning skulle 

utföras av en annan forskare skulle slutsatserna vara desamma. I en kvalitativ forskning, 

var datainsamlingsmetoden är t.ex. intervju som i vårt examensarbete, har den som 

intervjuar en stor roll vid insamling av data samt vid analyseringsprocessen vilket 

speglar i resultaten av forskningen. Därför är viktigt att beskriva hela 

forskningsprocessen för att det skall vara möjligt att utföra samma forskning på nytt och 

där med komma till motsvarande slutsatser. (Denscombe 2014 s. 409 - 411) I kapitel 

”Terapeutisk träning” 

”Hemövningar” 

Träning 

 

kunderna, inte så mycket stretchning, 

utan stärkande övningar om det går, 

rörlighetsträning alltid och 

stabiliserande övningar…” 

”Smärtlindring” 

”Passiva metoder” 

”Fysikaliska 

behandlingar” 

 

Manuella metoder 

 

“Smärtlindring i första hand och 

bearbetning utav vävnader som man 

kan träna.”  

 

 

 

”Helheten” 

”Multiprofessionalitet” 

”Intervju” 

 

 

 

Helhet och  

mångdimensionalitet 

 

”Multiprofessionalitet är det man 

strävar efter i dagens läge.” 

”Här kommer det igen fram att när jag 

talar om ryggens rörelsekontroll, att det 

är viktigt, och sen finns det den andra 

sidan att sömn, kost, vila, relationer, 

psykologiska faktorer också är viktiga. 

Jag håller på att luta mig mot det att det 

har en stor inverkan om andra faktorer 

i livet är bra så då blir inte ryggen 

heller så lätt sjuk, det är nog sant.” 
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5.1.1 beskriver vid datainsamlingen och analyseringsprocessen i vårt examensarbete för 

att göra vår forskning tillförlitlig.  

 

Trovärdighet betyder validitet och innebär att de resultat man får i en forskning är 

exakta. I kvalitativ forskning är det ofta svårt att bevisa att resultaten är exakta. Det ökar 

trovärdigheten i en kvalitativ forskning att stöda upp resultaten med vetenskapliga 

källor. God trovärdighet är också att följa en god praxis genom hela 

forskningsprocessen. (Denscombe 2014 s. 409 - 411) I vårt examensarbete har vi skapat 

en teoretisk bakgrund med vetenskapliga källor för att stöda de resultat vi får från 

intervjuerna. 

 

Generaliserbarhet betyder överförbarhet och innebär att man kan dra allmänna slutsatser 

av de resultat man fått i forskningen. För att en forskning skall vara generaliserbar krävs 

ett tillräckligt stort data. (Denscombe 2014 s. 412 - 413) Resultaten i vårt 

examensarbete är inte generaliserbara då vi endast intervjuat två fysioterapeuter och har 

där med en väldigt begränsad mängd data. För att kunna dra några större slutsatser 

måste flera fysioterapeuter intervjuas och det material analyseras. 

7 ETIK 

Alla examensarbeten bör följa allmänna etiska riktlinjer. ”God vetenskaplig praxis i 

studier vid Arcada” sammanställer vad som är viktigt att tänka på gällande etik när man 

skriver examensarbete. Handledaren för examensarbetet genomför en forskningsetisk 

prövning då planen för examensarbetet granskas och godkänns. Efter att 

examensarbetets plan har godkänts kan man kontakta informanter för forskningen. 

Huvudmannen i organisationen där forskningen utförs, kan kräva en eventuell ansökan 

om forskningslov. (Arcada 2014) 

 

I vårt examensarbete följer vi forskningsetiska principer, därmed var det frivilligt att 

delta i intervjun. Vi frågade de fysioterapeuter som vi intervjuade om de eller deras 

förmän kräver att vi söker ett forskningslov från ansvarig organisation. I vårt fall 

behövde vi inte ansöka om forskningslov då vi inte behandlade några patientspecifika 

uppgifter i intervjuerna. Vi har fått muntligt lov av den ena fysioterapeutens förman att 
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utföra intervjun. Den andra fysioterapeuten vi intervjuade är egenföretagare och 

ansvarade där med själv om lovet för intervjun. De fysioterapeuter som deltog i 

intervjuerna fick innan själva intervjun ett informationsbrev, se bilaga 1. I början av 

intervjun fick fysioterapeuterna underteckna ett informerat samtycke, se bilaga 2. Alla 

svar från intervjuerna hålls anonyma och inga namn framgår i resultatet.  Intervjuerna 

har bandats in och sedan transkriberats. Allt material från intervjuerna har förvarats och 

hanterats konfidentiellt. Bandningarna från intervjuerna och de transkriberade texterna 

har raderats efter att examensarbetet blev färdigt.  

8 RESULTAT 

I detta stycke redovisas resultaten ur innehållsanalysen av intervjuerna. Genom 

innehållsanalysen kategoriserades totalt tolv olika teman till fyra kategorier. Den första 

kategorin är ”aktivitet och uppmuntran” som steg tydligt fram i den akuta fasen av 

ospecifik ländryggssmärta. Den andra kategorin är ”träning” och innehåller både 

självständig hemträning av patienten samt terapeutisk träning tillsammans med 

fysioterapeuten. Den tredje kategorin är ”manuella metoder” och den framkom mest i 

våra intervjuer. Den fjärde kategorin är ”helhet och mångdimensionalitet”, vilket var 

den minsta kategorin i våra intervjuer, men som ändå framkom som en viktig faktor i 

den subakuta fasen av ospecifik ländryggssmärta. 

 

En stor del av rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta är enligt våra informanter 

rådgivning, uppmuntran och undervisning om att våga röra på sig och att vara aktiv. 

Informanterna berättar att speciellt under den akuta fasen handlar rehabiliteringen 

mycket om att uppmuntra till att vara aktiv och att inte vara rädd att röra på sig trots 

smärtan. Informanterna råder att vänta på att det värsta går om och ge tid för vävnaderna 

att läka naturligt.  

“Med dagens kunskap handlar det mycket om att våga röra på sig, att vara i 

gång och inte sitta stilla. Inom smärtgränserna. Jag använder själv också 

mycket det att rör på dig så mycket du klarar av och undvik lång sängvila. Det 

handlar mycket om att uppmuntra till att röra på sig.” 
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I den subakuta fasen behövs noggrannare råd och övningar. Informanterna berättar att 

de i den subakuta fasen mera beaktar en större helhet och ger noggrannare råd om 

rehabiliteringen.  

 

Informanterna berättar att all motion är tillåten och viktig vid ospecifik 

ländryggssmärta, och att det egentligen inte finns några begränsningar på vad patienten 

får och inte får göra.  

“Alla motionsformer, som är behagliga och som man klarar av är bra…” 

Smärta är den signalen som berättar vad patienten klarar av. I akuta fasen måste man 

mera beakta smärtan enligt våra informanter. De säger ändå att patienten inte behöver 

bli rädd för smärta i samband med någon aktivitet och att det inte är farligt. 

 

Från kategorin om ”aktivitet och uppmuntran” får vi svar på vår tredje forskningsfråga: 

”Vilka allmänna råd ger fysioterapeuterna på arbetsfältet för patienter vid 

rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta i den akuta och subakuta fasen?”. 

Informanterna sammanfattar att enkla och simpla råd om att våga röra på sig och vara 

aktiv är råd som de ofta ger patienter med ospecifik ländryggssmärta. De berättar att 

smärtan inte är farlig, om att den oftast går om av sig själv med tiden och att patienten 

skall fortsätta leva så normalt som möjligt. 

 

Det andra temat som framkommer mycket i våra intervjuer är ”träning”. I den akuta 

fasen handlar det om terapeutisk träning. Målet med terapeutisk träning är att aktivera 

musklerna samt att öva rörelsekontroll. Övningarna är enkla och få och patienten skall 

göra dem flera gånger om dagen. I den subakuta fasen ger informanterna mera 

hemövningar åt patienten och träningen består då av flera övningar. I den subakuta 

fasen sker träningen varje dag.  

 

Informanterna berättar att träning vid ospecifik ländryggssmärta handlar mycket om 

stärkande och stabiliserande övningar samt rörlighetsträning. Med träningen strävar man 

efter muskelaktivering samt rörelsekontroll.  

“Och jumppa, individuell jumppa för kunderna, inte så mycket stretchning, utan 

stärkande övningar om det går, rörlighetsträning alltid och stabiliserande 

övningar... “ 
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Syftet med träningen är att förbättra rörelsekontrollen i ryggen och där med även 

förbättra patientens funktionsförmåga. 

  

Kategorin ”träning” ger svar på vår första forskningsfråga: ”Vilka aktiva 

fysioterapimetoder använder fysioterapeuterna på arbetsfältet i den akuta och subakuta 

fasen vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta? ”. För träningen och övningarna 

ansvarar patienten själv att de blir gjorda. Informanterna understryker hur viktigt det är 

att patienten gör sina hemövningar och att det inte finns några mirakelknep för att bota 

ospecifik ländryggssmärta. Efter att symtomen börjar minska är det viktigt att 

upprätthålla träningen om patienten vill ha bestående förändringar. 

 

Den kategorin som framkommer mest i våra intervjuer är ”manuella metoder”. I 

rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta är smärtlindringen i en stor roll och måste 

beaktas speciellt i akuta fasen. Många manuella behandlingsmetoder är samtidigt 

smärtlindrande. Manuell mobilisering, i synnerhet ledmobilisering, använder 

informanterna för flesta av sina patienter med ospecifik ländryggssmärta för att lätta på 

symtomen och öka rörligheten.  

“Smärtlindring i första hand och bearbetning utav vävnader som man kan 

träna.” 

Både manuella och mekaniska mjukdelsbehandlingar används för smärtlindring men 

också för muskelspänningar. Vävnader som bearbetas är muskler och faskiavävnader. 

Manipulation som en konservativ behandlingsmetod delade åsikter bland våra 

informanter. Informanterna använder manipulation som behandlingsmetod om patienten 

behöver snabbt få hjälp för ospecifik ländryggssmärta. På längre sikt använder 

informanterna andra manuella metoder för rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta. 

 

De metoder som framkommer inom kategorin är passiva behandlingsmetoder. Där med 

ger kategorin ”manuella metoder” svar på vår andra forskningsfråga: “Vilka passiva 

fysioterapimetoder använder fysioterapeuterna på arbetsfältet i den akuta och subakuta 

fasen vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta?”.  

 

Våra informanter berättar att vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta är det 

viktigt att beakta människan som en helhet. Andra faktorer i livet som t.ex. sömn och 
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kost kan ha stor inverkan på ryggsmärta. Särskilt i den subakuta fasen, när ryggsmärtan 

har pågått en längre tid, är det viktigt att utreda om andra faktorer i livet kan ligga 

bakom ryggsmärtan. Detta bildar vår fjärde kategori ”helhet och mångdimensionalitet”. 

“Här kommer det igen fram att när jag talar om ryggens rörelsekontroll, att det 

är viktigt, och sen finns det den andra sidan att sömn, kost, vila, relationer, 

psykologiska faktorer också är viktiga. Jag håller på att luta mig mot det att det 

har en stor inverkan om andra faktorer i livet är bra så då blir inte ryggen 

heller så lätt sjuk, det är nog sant.” 

Våra informanter lyfter fram intervjuns och anamnesens betydelse vid rehabiliteringen 

av ospecifik ländryggssmärta. Informanterna understryker att en noggrann intervju om 

patientens bakgrund och symtom ger ett bättre resultat i rehabiliteringen. Det 

framkommer också hur fysioterapeuten kan med sina ordval samt sätt att framföra 

frågor påverka det som patienten berättar. Med hjälp av intervjun får fysioterapeuten en 

bättre helhetsbild om patienten. 

  

Informanterna lyfter även fram multiprofessionellt arbete vid rehabilitering av ospecifik 

ländryggssmärta. I ett multiprofessionellt team kan ingå, förutom fysioterapeuter; 

ergoterapeuter, läkare, arbetshälsovård och psykiatrisk vård. Informanterna är eniga om 

att multiprofessionellt arbete är en fördel för såväl fysioterapeuter som för patienter.  

 “Multiprofessionalitet är det man strävar efter i dagens läge.” 

9 DISKUSSION 

Syftet med vårt examensarbete var att forska i vilka konservativa fysioterapimetoder 

som används på arbetsfältet för ospecifik ländryggssmärta i akuta och subakuta fasen 

och på basis av det skapa ett teoretiskt innehåll för senare simuleringsundervisning. I 

vårt examensarbete har syftet uppfyllts och forskningsfrågorna besvarats. I 

examensarbetet kommer det fram fysioterapimetoder från arbetsfältet som kan fungera 

som en grund för det teoretiska innehållet som används vid simuleringsundervisningen. 

Etiska aspekter har tagits i beaktande under hela arbetets gång. Vi har försäkrat oss om 

informanternas integritet i hela arbetet genom att enbart presentera anonymt data.  
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9.1  Resultatdiskussion 

I vårt examensarbete kom vi fram till det resultat att rådgivning, träning och manuella 

behandlingsmetoder är sådana konservativa fysioterapimetoder som används vid 

rehabilitering av ospecifik ländryggsmärta. Dessa resultat får stöd från de vetenskapliga 

artiklar som vi använt oss av då vi byggt upp den teoretiska bakgrunden. Resultatet är 

dock inte generaliserbart eftersom vi i detta examensarbete endast intervjuat två 

fysioterapeuter. Vi kan inte dra några allmänna slutsatser med ett så litet data. Det finns 

ändå trovärdighet i vårt resultat då den teoretiska bakgrunden ger stöd för det resultat 

som vi fått från våra intervjuer. 

 

Rådgivning steg fram som en viktig del vid rehabiliteringen av ospecifik 

ländryggssmärta. Som svar på vår tredje forskningsfråga om hurdana allmänna råd 

fysioterapeuten ger vid ospecifik ländryggssmärta fick vi: 1) uppmuntran att röra på sig 

och vara aktiv, 2) att undvika sängvila samt att 3) smärta inte är farligt. Samma faktorer 

kommer fram i de vetenskapliga artiklarna och rekommendationerna av Pohjolainen et 

al. (2015), Dahm et al. (2010), Koes et al. (2010), Stochkendahl et al. (2017), Ladeira et 

al. (2015) och Bussiéres et al. (2018) som finns i den teoretiska bakgrunden. 

Rådgivningen är alltid individuell mellan fysioterapeuten och patienten. Det är viktigt 

att fysioterapeuten tar i beaktande patientens hälsotillstånd och motionsvanor och 

uppmuntrar patienten till sådana aktiviteter som är behagliga för dem. Vid ospecifik 

ländryggssmärta finns det inga begränsningar på vad patienten får och inte får göra. I 

början kan det vara bra att ta det lite lugnare och röra på sig enligt smärtan, men det 

betyder inte total sängvila. Fysioterapeuterna rekommenderar inte heller sjukfrånvaro 

från jobbet. 

 

Träning är en konservativ fysioterapeutisk behandlingsmetod vid rehabilitering av 

ospecifik ländryggssmärta. Det svarar på vår första forskningsfråga om vilka aktiva 

fysioterapimetoder som används vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta. 

Träningen kunde delas in i 1) terapeutisk träning och 2) hemövningar vid analyseringen 

av intervjumaterialet. Fysioterapeuterna berättade att de både tränar tillsammans med 

patienterna på mottagningen samt ger hemövningar som patienterna får göra 

självständigt. I akuta fasen vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta består 
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träningen av några få övningar som patienten skall göra flera gånger om dagen. I den 

subakuta fasen kan fysioterapeuten sedan ge ett träningsprogram åt patienten med flera 

övningar som skall göras dagligen. Träningen består främst av stärkande och 

stabiliserande övningar.  Det är viktigt att patienterna aktivt tränar de övningar som de 

fått av fysioterapeuten. Träningen fungerar också i förebyggande syfte för fortsatta, 

framtida ryggbesvär.  

 

I de vetenskapliga artiklar som bildar den teoretiska bakgrunden för detta 

examensarbete, lyfts träning inte lika starkt fram som en använd konservativ 

fysioterapeutisk behandlingsmetod för ospecifik ländryggssmärta som vårt intervjudata 

gör. Artiklarna förespråkar aktivitet men har endast liten evidens på specifik träning 

som en behandlingsmetod (Koes et al. 2010). Lättare motionsformer som gång och 

simning samt vardagsmotion rekommenderas vid konservativ rehabilitering av ospecifik 

ländryggssmärta (Pohjolainen et al. 2015). Patienten skall försöka fortsätta leva sitt liv 

så normalt som möjligt. Det är viktigt att patienten hålls aktiv. Eventuell terapeutisk 

träning består av stärkande övningar för bålmuskulatur samt rörelsekontroll för ryggen 

(Stochkendahl et al. 2017). Fysioterapeuten skall alltid planera träningen individuellt för 

patienten och välja lämpliga övningar (Pohjolainen et al. 2015).  

 

Manuella metoder är passiva fysioterapimetoder som används vid rehabilitering av 

ospecifik ländryggssmärta. Som svar på vår andra forskningsfråga om vilka passiva 

fysioterapimetoder som används vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta fick vi: 

1) ledmobilisering, 2) mjukdelsbehandling och 3) manipulation. Ledmobilisering lyfts 

fram både av fysioterapeuterna på arbetsfältet och i den teoretiska bakgrunden 

(Stochkendahl et al. 2017, Ladeira et al. 2015) som en viktig konservativ 

behandlingsmetod för ospecifik ländryggssmärta. Mjukdelsbehandling kom endast fram 

som en konservativ behandlingsmetod i våra intervjuer, inte i den teoretiska 

bakgrunden. Det är dock svårt att säga vad som exakt fysioterapeuterna räknar som 

mjukdelsbehandling. Manipulation, som en konservativ behandlingsmetod, visar 

däremot starkare evidens i de vetenskapliga artiklar vi läst i den teoretiska bakgrunden 

(Koes et al. 2010, Stochkendahl et al. 2017, Ladeira et al. 2015, NCCIH 2013, Bussiéres 

et al. 2018) än vad fysioterapeuterna lyfte fram vid intervjuerna på arbetsfältet. 

Manipulation som behandlingsmetod för ospecifik ländryggssmärta delade åsikter bland 
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fysioterapeuterna på arbetsfältet. Fysioterapeuterna var dock eniga om att manipulation 

av ländryggen endast är en kortvarig lösning för ospecifik ländryggssmärta och att man 

måste kombinera den med andra konservativa behandlingsmetoder för att få mer 

bestående resultat.  

 

Yves Henchoz et al. (2010) har gjort en studie var de jämför funktionell 

multiprofessionell rehabilitering med individuell fysioterapi för patienter med ospecifik 

ländryggssmärta. Studien visade att funktionell multiprofessionell rehabilitering har en 

större inverkan på ospecifik ländryggssmärta jämfört med individuell fysioterapi. Vi 

frågade även vid intervjuerna hur mycket fysioterapeuterna utnyttjar multiprofessionell 

rehabilitering. Svaret var att multiprofessionalitet är önskvärt vid rehabilitering av 

ospecifik ländryggssmärta, men att de kunde användas och utnyttjas ännu mer i 

framtiden.  

9.2 Metoddiskussion 

Intervju som metod i vårt examensarbete är adekvat med tanke på våra 

forskningsfrågor, där det specifikt frågas om de metoder fysioterapeuter ute på 

arbetsfältet använder i rehabiliteringen. Fördelen med att vi använt intervju som metod 

är att vi fick den aktuella informationen om vilka metoder som används på arbetsfältet 

och därmed också arbetslivsrelevans till vårt arbete. Under intervjuerna kunde vi 

diskutera med informanterna och fick beskrivande svar. Nackdelen med intervju är att 

det är tidskrävande och därför begränsade det bland annat hur många informanter vi 

kunde intervjua. Intervju berättar också bara informantens egna erfarenheter, vilket gör 

att vi inte kan generalisera resultaten av enbart två intervjuer. Ifall vi skulle göra 

forskningen på nytt skulle vi slå fast forskningsmetoden i ett tidigare skede så att vi 

kunde sätta mer fokus och tid på att hitta informanter och göra fler intervjuer. Med fler 

informanter hade vi fått mera data och ett mer generaliserbart svar på 

forskningsfrågorna. Dessutom skulle vi planera vår intervjuguide med öppnare frågor 

för att undvika risken med att sätta ord i munnen på informanterna och i stället ställa 

mer följdfrågor. Vid analyseringen av data märkte vi att några av våra frågor var väl 

mycket vägledande, vilket kan ha påverkat svaren informanterna gav. 
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Andra forskningsmetoder som man alternativt kunde använda sig av för att utföra 

forskningen och samla in samma eller liknande data, är till exempel litteraturstudie och 

enkätstudie. En litteraturstudie skulle ge mer teoretiskt värde för resultaten. Med en 

litteraturstudie skulle man kunna få fram de rekommenderade och evidensbaserade 

metoderna, men och andra sidan kunde det vara svårt att påvisa vilka metoder som 

verkligen används av fysioterapeuter på arbetsfältet. Ifall man skulle göra ett 

enkätstudie och skicka frågeformulär rakt till möjliga informanter, kunde tröskeln till att 

delta i forskningen vara lägre i jämförelse med att delta i en intervju. Med fler deltagare 

skulle man möjligtvis få mer data. I ett frågeformulär finns det dock ingen chans till att 

diskutera eller ställa följdfrågor. Svaren från frågeformulär kan bli snäva, vilket 

påverkar kvaliteten av data. 

 

Med tanke på vidare studier om ospecifik ländryggssmärta samt konservativa 

fysioterapimetoder kunde man forska djupare i de kategorier som vi fick som resultat i 

vårt examensarbete. Forskning om manuella metoder samt hur de används av 

fysioterapeuter i Finland i akuta och subakuta fasen vid rehabilitering av ospecifik 

ländryggssmärta kunde vara ett ämne för en framtida studie. Specifika träningsprogram 

handledda av fysioterapeuter samt deras inverkan på ospecifik ländryggssmärta kunde 

även vara ett tema för en studie. I dagens läge finns det motstridig information i 

litteraturen om specifika övningar visar tillräckligt stark evidens vid rehabilitering av 

ospecifik ländryggssmärta.  Ändå var träning den tredje största kategorin vid vår studie. 

Eftersom helheten borde beaktas vid rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta, också 

av fysioterapeuten, kunde det finnas nytta av forskning som utreder psykets och 

livssituationens inverkan på ospecifik ländryggssmärta. 

Detta examensarbete fungerar som en inledande studie om vilka konservativa 

fysioterapimetoder för ospecifik ländryggssmärta i akuta och subakuta fasen som 

används på arbetsfältet i Finland. Forskningsdata i detta examensarbete är rätt så litet 

och där med kan man inte dra några generella slutsatser. Resultatet från vårt intervjudata 

korrelerar dock bra med det material som vi hittat i litteraturen och som vi byggt upp 

den teoretiska bakgrunden med. Ryggsmärta är ett vanligt problem i dagens samhälle 

och redan därför borde mera forskning om detta ämne göras. I framtiden kan man 
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förhoppningsvis bättre förebygga ospecifik ländryggssmärta då kunskapen om detta 

problem är större. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev 

Bästa fysioterapeut, 

Vi, Erica Gustafsson och Rebecca Anttila studerar tredje året fysioterapi vid 

Yrkeshögskolan Arcada och håller på att skriva vårt examensarbete. Examensarbetet är 

ett beställningsarbete av Yrkeshögskolan Arcada och materialet ska användas i 

simuleringsundervisning för fysioterapiutbildningen. I arbetet skriver vi om 

konservativa fysioterapimetoder för ospecifik ländryggssmärta i den akuta och subakuta 

fasen. Syftet med vårt examensarbete är att forska i vilka konservativa 

fysioterapimetoder som används på arbetsfältet för ospecifik ländryggssmärta i akuta 

och subakuta fasen och på basis av det skapa ett teoretiskt innehåll för senare 

simuleringsundervisning. 

Vårt examensarbete är en kvalitativ studie och som datainsamlingsmetod har vi valt att 

intervjua fysioterapeuter på arbetsfältet. Vi har valt att göra intervjuer för att få den mest 

aktuella informationen från arbetslivet. I vårt examensarbete följer vi forskningsetiska 

principer, därmed är det frivilligt att delta i intervjun. Det är när som helst tillåtet att 

avbryta intervjun och man behöver inte uppge någon orsak. Om den intervjuade väljer 

att neka till intervju eller avbryta deltagandet, kommer det inte att påverka bemötande i 

fortsättningen. Om man vill avbryta deltagandet kan man meddela det till oss eller till 

våra handledare.  

Intervjuerna kommer att bandas in och sedan transkriberas. Innehållet av intervjuerna 

kommer att genomgå en innehållsanalys var efter materialet från intervjuerna raderas. 

Vårt examensarbete är på svenska och resultaten från intervjuerna kommer att 

presenteras på svenska. Vi samlar endast in material om fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder, inte personuppgifter. Allt material kommer att förvaras och 

hanteras konfidentiellt. Alla svar kommer att hållas anonyma och inga namn kommer att 

framgå i resultaten.   



 

 

Examensarbetet kommer att publiceras på webbiblioteket för yrkeshögskolornas 

examensarbeten www.theseus.fi under året 2019. 

Vid frågor ber vi Er vänligen kontakta oss eller våra handledare Anne Kokko eller 

Linnéa von Hedenberg-Löfman. 

 

Tack på förhand! 

 

Erica Gustafsson    Anne Kokko 

erica.gustafsson@arcada.fi    anne.kokko@arcada.fi  

 

Rebecca Anttila    Linnéa von Hedenberg-Löfman 

rebecca.anttila@arcada.fi    vonhedea@arcada.fi  

 

Informointikirje 

Hyvä fysioterapeutti, 

Me, Erica Gustafsson ja Rebecca Anttila, olemme kolmannen vuoden 

fysioterapeuttiopiskelijoita korkeakoulu Arcadasta ja kirjoitamme opinnäytetyötämme. 

Työssämme kirjoitamme konservatiivisista fysioterapiamenetelmistä epäspesifiseen 

alaselkäkipuun akuutissa ja subakuutissa vaiheessa. Opinnäytetyö on tilaustyö 

ammattikorkeakoulu Arcadalta ja keräämäämme materiaalia on tarkoitus käyttää 

simulointiopetuksessa fysioterapeuttikoulutusohjelmassa. Työn tarkoitus on tutkia mitä 

fysioterapiamenetelmiä käytetään työelämässä epäspesifiseen alaselkäkipuun akuutissa 

ja subakuutissa vaiheessa ja niiden pohjalta luoda teoreettinen sisältö 

simulointiopetukseen.  

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus ja tiedonhankkimismenetelmänä 

haastattelemme fysioterapeutteja kentällä. Olemme valinneet menetelmäksi haastattelun 

saadaksemme ajankohtaisinta tietoa työelämästä. Seuraamme eettisiä periaatteita 

opinnäytetyössämme, joten haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. 

Haastateltavalla on oikeus, milloin tahansa keskeyttää osallistuminen ja siihen ei 
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tarvitse ilmoittaa syytä. Mikäli haastateltava kieltäytyy tai keskeyttää osallistumisensa 

haastatteluun, se ei vaikuta hänen kohtaamiseensa jatkossa.  Kieltäytymisestä tai 

keskeyttämisestä ilmoitetaan meille tai ohjaajillemme. 

Haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan. Litteroitu haastattelun sisältö käsitellään 

sisällönanalyysillä, minkä jälkeen nauhoite hävitetään. Opinnäytetyö on ruotsiksi, joten 

tulokset julkaistaan ruotsinkielellä työssämme. Keräämme ainoastaan tietoa käytössä 

olevista näyttöön perustuvista fysioterapiamenetelmistä, emme henkilötietoja. Kaikki 

materiaali säilytetään ja käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki vastaukset pysyvät 

anonyymeinä ja mitään nimiä ei julkaista opinnäytetyössämme.  

Opinnäytetyö julkaistaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden verkkokirjastossa 

www.theseus.fi vuoden 2019 aikana. 

Kysymyksissä pyydämme Teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä meihin tai ohjaajiimme 

Linnéa von Hedenberg-Löfman tai Anne Kokko. 

 

Kiitämme jo etukäteen! 

Erica Gustafsson    Anne Kokko 

erica.gustafsson@arcada.fi   anne.kokko@arcada.fi 

 

Rebecca Anttila    Linnéa von Hedenberg-Löfman 

rebecca.anttila@arcada.fi   vonhedea@arcada.fi 
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BILAGA 2  

Informerat samtycke 

”Konservativa fysioterapimetoder för ospecifik ländryggssmärta i den akuta och subakuta fasen” 

SAMTYCKE 

Jag har blivit ombedd att delta som informant i en intervju som utförs av Arcadas 

fysioterapistuderande Erica Gustafsson och Rebecca Anttila. Jag har läst igenom och 

förstått skriftliga informationsbrevet, fått muntlig information om intervjuns gång och 

fått tillfredställande svar på mina frågor gällande undersökningen. 

Jag godkänner mitt deltagande som informant i intervjun som behandlar 

fysioterapeutiska behandlingsmetoder för ospecifik ländryggssmärta i akuta och 

subakuta fasen. Jag godkänner att intervjun bandas in på en bandspelare. Jag förstår att 

mitt deltagande i intervjun är helt frivilligt. Jag har rätt att när som helst avbryta mitt 

deltagande och jag behöver inte uppge någon orsak till det. Jag ger tillstånd att det 

material som samlats in före min annullering, kan användas i examensarbetet. Om jag 

nekar till intervjun eller avbryter mitt deltagande i den, påverkar det inte mitt bemötande 

i fortsättningen.  

 

___________________________ ____________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 

___________________________   

Datum och ort 

___________________________ ____________________________ 

Mottagarens underskrift   Namnförtydligande 

___________________________   

Datum och ort  



 

 

Suostumusasiakirja 

”Konservatiivisia fysioterapiamenetelmiä epäspesifiseen alaselkäkipuun akuutissa ja subakuutissa vaiheessa” 

SUOSTUMUS 

Minua on pyydetty osallistumaan tiedonlähteenä haastatteluun, jonka toteuttavat 

Arcadan fysioterapiaopiskelijat Erica Gustafsson ja Rebecca Anttila. Olen lukenut ja 

ymmärtänyt kirjallisen informointikirjeen, saanut suullista tietoa haastattelun kulusta ja 

saanut tyydyttäviä vastauksia kysymyksiini koskien tutkimusta. 

Hyväksyn osallistumiseni tiedonlähteenä haastatteluun, joka käsittelee konservatiivisia 

fysioterapiamenetelmiä epäspesifiseen alaselkäkipuun akuutissa ja subakuutissa 

vaiheessa. Hyväksyn, että haastattelu nauhoitetaan nauhurilla. Ymmärrän, että 

osallistumiseni haastatteluun on täysin vapaaehtoista. Minulla on oikeus milloin tahansa 

keskeyttää osallistumiseni ja minun ei tarvitse ilmoittaa syytä siihen. Annan 

suostumukseni, että ennen keskeytystäni kerättyä materiaalia saa käyttää 

opinnäytetyössä. Mikäli kieltäydyn tai keskeytän osallistumiseni haastatteluun, se ei 

vaikuta kohtaamiseeni jatkossa.  

 

___________________________ ____________________________ 

Allekirjoitus   Nimenselvennys 

___________________________   

Paikka ja aika 

___________________________ ___________________________ 

Vastaanottajan allekirjoitus  Nimenselvennys 

___________________________ 

Paikka ja aika  



 

 

BILAGA 3 

Intervjuguide 

Vi har två huvudsakliga teman vi diskuterar och behandlar under intervjun. Dessutom 

har vi några tilläggsfrågor och möjligheten att fråga fördjupande frågor för att säkert få 

svar på våra forskningsfrågor.   

 

1. Aktiva metoder i det akuta/subakuta skedet. 

a) Aktiva metoder på fysioterapimottagningen 

• Vilka är de mest använda fysioterapimetoderna för rehabilitering av 

ospecifik ländryggssmärta? 

• Finns det skillnader mellan den akuta och subakuta fasen? 

 

b) Råd på fysioterapimottagningen 

• När rekommenderas fysisk aktivitet och vad innehåller den konkret? 

• Vilka motionsformer rekommenderas och vilka bör undvikas? 

• Träningsprogram? 

• Finns det skillnader mellan den akuta och subakuta fasen? 

 

2. Passiva/manuella metoder i det akuta/subakuta skedet.  

a) Passiva och manuella metoder på fysioterapimottagningen 

• Vilka är de mest använda passiva och manuella fysioterapimetoderna 

för rehabilitering av ospecifik ländryggssmärta? 

• (Manipulation, mobilisering, kyla/värme, massage, elterapi?)  

• Finns det skillnader mellan den akuta och subakuta fasen? 

 

b) Råd på fysioterapimottagningen om passiva/manuella metoder 

• Vad rekommenderas och vad bör man undvika i den akuta/subakuta 

fasen? 

• Finns det skillnader mellan den akuta och subakuta fasen? 

 

3. Tilläggsfrågor 

a) Vilka rekommendationer följer fysioterapeuten och på basis av vad? 

b) I vilket skede av rehabiliteringen av ospecifik ländryggssmärta 

rekommenderas fysioterapi? 

c) Hur mycket utnyttjar man multiprofessionell rehabilitering? Ger 

fysioterapeuten ergonomiska råd?  



 

 

Haastatteluopas 

Meillä on kaksi ensisijaista teema, joita käsittelemme haastattelussa. Jotta saamme 

varmasti vastaukset tutkimuskysymyksiimme, on meillä muutama lisäkysymys sekä 

tarvittaessa voimme kysyä tarkentavia kysymyksiä. 

1. Aktiiviset menetelmät akuutissa/subakuutissa vaiheessa 

a) Aktiivisia menetelmiä fysioterapeutin vastaanotolla.  

• Mitkä ovat käytetyimmät aktiiviset fysioterapiamenetelmät? 

• Onko eroa akuutissa ja subakuutissa vaiheessa? 

 

b) Neuvoja  

• Milloin fyysistä aktiivisuutta suositellaan ja mitä se 

konkreettisesti sisältää?  

• Mitä liikuntamuotoja suositellaan ja mitä kannattaa välttää? 

• Harjoitusohjelma? 

• Onko eroa akuutissa ja subakuutissa vaiheessa? 

 

2. Passiivisia/manuaalisia menetelmiä akuutissa/subakuutissa vaiheessa 

a) Manuaalisia/passiivisia terapiamenetelmiä fysioterapeutin vastaanotolla. 

• Mitkä ovat käytetyimmät passiiviset ja manuaaliset 

fysioterapiamenetelmät? 

• (Manipulaatiota, mobilisointi, kylmää/kuumaa, hierontaa, 

sähköterapia?) 

• Onko eroa akuutissa ja subakuutissa vaiheessa? 

 

b) Neuvoja 

• Mitä suositellaan ja mitä kannattaa välttää? 

• Onko eroa akuutissa ja subakuutissa vaiheessa? 

 

3. Lisäkysymyksiä tarvittaessa 

a) Mitä suosituksia fysioterapeutti seuraa, minkä perusteella? 

b) Missä vaiheessa epäspesifisen alaselkäkivun kuntoutusta suositellaan 

fysioterapiaa? 

c) Kuinka paljon hyödynnetään moniammatillista kuntoutusta? Antaako 

fysioterapeutti ergonomisia neuvoja? 
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