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Ospecifik Ländryggssmärta 
Fysioterapeutiska åtgärder inom primärvården  

i Sverige 

 
 

Bakgrund och syfte 

Det saknas idag nationella riktlinjer från Socialstyrelsen för fysioterapeutiska åtgärder vid 

behandling av ospecifik ländryggssmärta. De olika åtgärder som återfinns i litteraturen har en 

stor variation och evidensen skiftar. Att välja fysioterapeutiska åtgärder är en komplex 

process som bygger på ett samspel mellan fysioterapeuten och patienten och utgår ifrån en 

undersökning, en kartläggning och en individuell bedömning. Syftet med denna enkätstudie 

är bland annat att undersöka vilka åtgärder som mest frekvent används av fysioterapeuter i 

Sverige och om användningen av åtgärder skiljer sig mellan privat och offentlig primärvård 

samt om det finns någon skillnad mellan könen avseende valet av åtgärder. 

 

Deltagande 

Deltagande i studien innebär att svara på enkäten online. Deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Enkäten kommer vara anonym och ingen information kommer att 

samlas in rörande personuppgifter så som personnummer, namn, epostadresser eller adresser. 

Vi siktar på att få minst 100 respondenter som svarar på enkäten. Data kommer att samlas in 

via enkätmotorn KURT som tillhör Uppsala universitet. Datan kommer sedan att krypteras 

och sparas på en databank som endast studieledarna har tillgång till.  

 

För att delta i studien krävs det att du: 

● Är verksam fysioterapeut/sjukgymnast i Sverige 

● Har arbetat kliniskt inom primärvården (offentligt eller privat) under det senaste året 

● I din kliniska verksamhet har mött minst en patient i månaden med ospecifik 

ländryggssmärta under det senaste året 
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Studieresultat 

Den slutgiltiga studien räknas vara klar vid juni 2022 och kommer att publiceras på 

www.diva-portal.se under namnet Ospecifik Ländryggssmärta Fysioterapeutiska åtgärder 

inom primärvården i Sverige. Studieresultatet kommer att presenteras på gruppnivå och ingen 

data från enskilda deltagare kommer att framgå. Data kommer raderas efter att uppsatsen är 

godkänd.  
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