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Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som gjorde genomförandet av denna studie möjlig. Först 

och främst vill vi tacka de fysioterapeuter som ställt upp på intervjuer och bidragit med sina 

erfarenheter och upplevelser.   

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Cathrin Martin för nya infallsvinklar och 

värdefull feedback under studiens gång som bidragit till studiens utveckling.  

Slutligen vill vi tacka våra kurskamrater för givande synpunkter och funderingar som i sin tur 

har stimulerat diskussion och förtydligande, vilka varit till hjälp för studiens fortskridande. 

Tack till er alla!  

Uppsala den 20 december 2017 

Jennifer Rönnqvist och Therese Liljegren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Sammanfattning  

Bakgrund: Patienter med psykisk ohälsa så som depression och ångestsyndrom återfinns i 

primärvården. Fysioterapeuter är vanligtvis en av de första instanserna och fysisk aktivitet en 

viktig behandlingsdel. Att särskilt arbeta med vidmakthållande av fysisk aktivitet är viktigt då 

denna patientgrupp ofta har svårt att bibehålla detta. 

Syfte: Utforska erfarenheter och upplevelser hos fysioterapeuter i primärvård som arbetade 

med vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden i rehabiliteringen av patienter med 

psykisk ohälsa. 

Metod: Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades med 

innehållsanalys. 

Resultat: 8 kategorier och 21 subkategorier framkom. Kategorierna var: ”Bygga allians 

tidigt”, ”Strategier för individualisering”, ”Utnyttja patientens egna resurser”, ”Belysa 

framsteg”, ”Former för uppföljning”, ”Hindrande faktorer”, ”Underlättande faktorer” och 

”Tankar om förändring”. För att öka chanserna till att vidmakthålla fysisk aktivitet behövdes 

ständig avvägning av dosen fysisk aktivitet, regelbunden uppföljning samt belysa patientens 

framsteg. Vården upplevdes ej vara optimal då det ofta behövdes längre behandlingstider. 

Konklusion: Resultatet belyser viktiga komponenter i rehabiliteringen för att underlätta 

vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden. Fortsatt forskning behövs för att finna 

strategier inom vården för att hantera tidsbrist. Även vidare kartläggning kring hur 

fysioterapeuter bör arbeta för att få patienter att vidmakthålla träningsbeteenden behövs. 

Sökord: Self-efficacy, Maintenance, Mental disorders, Physical activity, Physical therapy, 

Behavior change teqniques 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Abstract  

Background: Patients with mental disorders such as depression and anxiety disorder are 

found in primary care. Physiotherapists are often the first contact and physical activity is an 

important part of the treatment. Working with maintenance of physical activity is important as 

this patient group often struggle to maintain this. 

Objective: Explore the experiences of physiotherapists in primary care who worked with 

maintaining physical activity in the rehabilitation of patients with mental disorders. 

Method: Data was collected using semi-structured interviews and analyzed by content 

analysis. 

Results: 8 categories and 21 subcategories appeared. The categories were: "Building alliance 

early", "Strategies for individualization", "Utilizing patients own resources", "Promoting 

advances", "Forms of follow-up", "Obstacles", "Enhancing factors", and "Thoughts of 

change". In order to increase the chances of maintaining physical activity, constant balancing 

of the dose of physical activity, regular follow-up and highlighting patient progress were 

required. Primary care was found not to be optimal as longer treatment times were often 

needed. 

Conclusion: The result highlights important components of rehabilitation, to facilitate the 

maintenance of physical activity. Continued research is needed to find strategies in health care 

to address shortage of time. Further survey of how physiotherapists should work to get 

patients to maintain training behaviors is also needed. 

Keywords: Self-efficacy, Maintenance, Mental disorders, Physical activity, Physical therapy, 

Behavior change teqniques 
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 BAKGRUND  

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som inkluderar allt från stressreaktioner till allvarliga 

psykiska sjukdomar. Det finns ingen klar definition. Ursprunget kommer ifrån engelskans 

mental disorder som används av DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders) 

och används speciellt när det inte finns några organiska förklaringar som går att identifiera vid 

fortlöpande sjukdom (1). För att diagnostisera sjukdomar och tillstånd inom psykisk ohälsa 

används ICD-10 (International statistical Classification of Diseases and related health 

problems), som är utgiven av världshälsoorganisationen (WHO), eller DSM-5. Psykisk ohälsa 

ligger till grund för många sjukskrivningar idag i Sverige och medför stora kostnader för 

samhället (2).  

Depression och ångestsyndrom 

Två av de mest förekommande tillstånden inom psykisk ohälsa är depression och 

ångestsyndrom. Ungefär 90 % av alla sjukskrivningar i Sverige inom psykisk ohälsa är på 

grund av depression eller ångestsyndrom. Vid depression och ångestsyndrom är det vanligt att 

samtidigt ha andra sjukdomar och kroppsliga symtom vilket gör att olika professioner 

kommer i kontakt med dessa patienter. Utan behandling riskerar dessa personer att få en 

sämre hälsa och förkortad livslängd (2). 

Definitionen för att en person ska kunna diagnostiseras med depression är att symtom som 

nedstämdhet, minskad aktivitet och energilöshet måste närvara under minst de två senaste 

veckorna och att symtomen inte kan förklaras med annan sjukdom. För att diagnostiseras med 

lindrig depression måste även personen uppfylla två symtom som förlust av självförtroende, 

sömnproblematik, förändrad matlust, överdriven självkritik, nedsatt koncentrationsförmåga 

samt återkommande tankar på suicid eller död. Vid diagnostik av måttlig depression måste 

personen uppfylla fyra eller fler av de tidigare nämnda symtom samt ICD 10:s kriterier för 

lindrig depression (3). 

Ångest definieras som en stark rädsla eller oro som är svår att hantera i vissa situationer. 

Ångesten kan vara så pass svår att den ger påverkan i det dagliga livet (2). Symtom kan vara 

muskulär spänning, skakning, svettning, hjärtklappning, yrsel och overklighetskänslor. 

Ångestsyndrom kan delas in i specifika syndrom som skiljer sig från varandra. Dessa är 

socialfobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom samt agorafobi (4). Paniksyndrom 

kännetecknas av stark ångest som kommer plötsligt och som medför kroppsliga symtom som 
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hjärtklappning, kvävningskänsla, smärta kring bröstkorg samt frossa (3,4). Symtomen pågår 

under några minuter och klingar sedan av. Vid socialfobi finns en rädsla för att göra något 

som inte passar in eller att göra bort sig i sociala sammanhang. Exempel på detta kan vara att 

prata inför grupp eller att personen är rädd för att andra ska se att den darrar, svettas eller 

rodnar (3). Vid Agorafobi har personer svårt att vistas på offentliga platser med folksamlingar 

så som på torg och i varuhus. Det kan också upplevas svårt att åka hiss eller kollektivtrafik då 

det finns en rädsla för att i dessa situationer få panikanfall och inte kunna fly från platsen eller 

få omedelbar hjälp (4). Generaliserat ångestsyndrom handlar om att ångesten är närvarande 

under längre tid. Personer upplever en konstant oro för att något ska drabba närstående eller 

dem själva. Symtom som ofta förekommer är irritabilitet, muskelspänning, sömnproblem, 

rastlöshet, huvudvärk och besvär från magtarmkanal (3,4). 

Beteendemedicinskt perspektiv 

Beteendemedicin handlar om sambandet mellan beteenden och hur faktorer i människors 

livsstil kan påverka debut, utveckling och återfall av sjukdom. Det är ett mångvetenskapligt 

område och flera yrkeskategorier arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar om att 

upptäcka biologiska, psykologiska, sociala och omgivningsfaktorer i bedömningen av varje 

individ och sedan integrera dessa i behandlingen och utvärderingen. Behandlingsåtgärderna 

handlar om att förbereda, genomföra och vidmakthålla det nya beteendet som är i fokus. Det 

läggs stor vikt i att ha ett biopsykosocialt perspektiv för att täcka alla aspekter (5).  

Self-efficacy 

Ett begrepp som används inom beteendemedicin och som anses vara viktigt vid 

genomförande och vidmakthållande av ett nytt beteende är self-efficacy (5,6). Self-efficacy 

kommer från den socialkognitiva teorin och definieras som tilltron till sig själv att klara av en 

specifik utmaning eller aktivitet i en prioriterad situation (7). Enligt socialkognitiva teorin är 

det avgörande för om patienten kommer att genomföra önskvärda beteenden i en behandling. 

Inom denna teorin beskrivs konsekvenserna av samspelet mellan person, omgivning och 

beteende. Self-efficacy anses inverka på förväntningar om konsekvenser av beteende, hur 

mycket man anstränger sig i specifik situation och hur man tar sig an hinder och motgångar 

(5). 

Behandling vid psykisk ohälsa 

Huvudsakligen behandlas depression och ångestsyndrom med olika former av psykoterapi 

och antidepressiva läkemedel (2). Vid depression kan även fysisk aktivitet tillämpas i 
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kombination med annan behandling eller i vissa fall som enskild behandling (2,8). Målen med 

behandling är tillfrisknande och att minska risken för återinsjuknande. Personer med 

depression eller ångestsyndrom har ofta ett sjukdomsförlopp som växlar, har stor risk för 

återfall och riskerar ett långdraget tillstånd. Det är därför viktigt att aktivt följa upp dessa med 

planerade uppföljningar för att öka följsamheten till behandlingen då det förbättrar prognosen 

över tid. Att jobba med återfallsförebyggande är en viktigt beståndsdel i behandlingen (2).  

Risk för återfall 

Återfall betyder att det sker en tillfällig eller en varaktig återgång till tidigare beteende och 

situationer. Ökad risk för återfall kan ske genom att patientens fysiska och psykologiska 

förutsättningar försämras i specifika situationer, till exempel minskad self-efficacy. För att 

undvika återfall bör fokus vara på att vidmakthålla nya beteenden som implementerats under 

behandlingens gång. Bibehållande av nya beteenden kan ske genom att patienten får verktyg 

och träning för att ta sig an hinder och motgångar längs vägen (5). Verktygen som kan vara 

användbara är tillexempel målsättning, självregistrering och att få feedback på utförande (9). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är kroppsliga rörelser som resulterar i en högre energiförbrukning än i vila 

(10). Generellt så menas all typ av muskelaktivitet som till exempel fysisk belastning i 

arbetet, trädgårdsarbete, friluftsliv och träning. Begreppet hälsofrämjande fysisk aktivitet 

syftar till fysisk aktivitet som förbättrar hälsa, välmående och den fysiska kapaciteten samt 

ska inte utgöra någon risk för skada hos personen (7). Både muskelstärkande och aerob fysisk 

aktivitets effekt har studerats på personer med psykisk ohälsa under de senaste åren. Flera 

studier visar att båda träningsformerna är effektiva vid depression och kan ge liknande 

effekter som läkemedelsbehandling och psykoterapi (8,11,12). 

Fysisk aktivitet verkar genom att öka hjärnans förmåga att regenerera. Detta genom att öka 

bildningen av nervceller i hippocampus samt det neuroprotektiva hormonet brain derieved 

neurotropic factor (BDNF) vilket ofta är nedsatt hos personer vid depression. Detta hormon 

skyddar mot stressinducerad nervskada, depression samt bidrar till underhåll samt ökad 

tillväxt av nervceller (7,13). Genom fysisk aktivitet påverkas oro och ångest då vår stressaxel 

kallad HPA axeln får en förbättrad och normaliserad reglering och detta kan i sin tur bidra till 

en ökad aktivering av det parasympatiska systemet. Fysisk aktivitet utsöndrar betaendorfiner 

och kan också påverka samt normalisera serotoninnivåer, dopamin, gaba och noradrenalin (7). 
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Atrial natriurertic peptide (ANP) är ett peptidhormon som utsöndras under fysisk aktivitet och 

detta kan minska risken för utlösning av ett panikanfall eller ångest (14).  

Fysisk aktivitet kan öka självkänsla, självförtroende och tilltro till den egna förmåga vilket 

kan påverka psykisk ohälsa i en positiv riktning. Genom fysisk aktivitet kan en person bryta 

tankar som är dysfunktionella och distrahera sig från negativa tankar (7,15). Studier har visat 

att fysisk aktivitet exponerar för de kroppsliga symtomen som uppkommer vid ångest och på 

detta sätt kan personen minska sin rädsla för sina symtom (16,17). Det finns ett flertal studier 

som stödjer teorin om att depression förekommer i mindre grad om en person är mer fysiskt 

aktiv än hos personer som är inaktiva (18–21). Författarna till studierna menar att fysisk 

aktivitet skyddar och minskar risken för att utveckla ett depressionstillstånd. Det som också 

kan ses är att fysisk aktivitet oavsett duration eller intensitet minskar risken för psykisk ohälsa 

och att ju mer fysiskt aktiv personen är desto mer positiva effekter tillkommer (19). Det som 

kan ses i studier som gjorts är att det finns en mindre följsamhet vid behandling med fysisk 

aktivitet jämfört med läkemedelsbehandling (22). 

Vidmakthållande av ett fysiskt aktivitetsbeteende 

Personer med depression har ofta en lägre fysisk aktivitetsgrad än andra och de har också 

visat sig att de har svårare att bibehålla ett fysisk aktivitetsbeteende (6,18,23). Self-efficasy är 

en komponent som anses spela en viktig roll för att personer ska bibehålla en 

beteendeförändring (6). I en studie gjord på hjärtpatienter understryks vikten av att använda 

planeringsstrategier i beteendeförändring, för att vara mer fysiskt aktiv. Studien visade att 

fysisk aktivitet ökar eller vidmakthålls om den planeras in när den ska utföras. För att 

underlätta denna planering använde sig personerna av självregistreringsverktyg som till 

exempel en dagbok (24). I en annan studie anses det att uppföljning via booster-sessioner vid 

rehabilitering kan bidra till att underlätta vidmakthållande för ett fysiskt aktivitetsbeteende. 

Fokus låg på träningsplanering via begreppet actionplanning och self-efficacy (25). Det är 

viktigt att som fysioterapeut arbeta med återfallsprevention i behandlingen för att patienter 

ska kunna vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende. Återfallspreventionen bör innehålla steg 

som att tillsammans med patienten identifiera tänkbara problemsituationer och hitta strategier 

för att kunna hantera svåra situationer som kan påverka bibehållande av det nya beteendet. 

Det kan vara av värde att arbeta fram en ny plan med nya mål. En annan viktig del kan vara 

att boka in uppföljningsbesök efter avslutad behandling, en så kallad booster-session där 

fokus är att följa upp hur det går och eventuellt korrigera åtgärder som satts in i 

återfallspreventionen (5).   
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Fysioterapeuter i primärvård 

Majoriteten av dem som drabbas av depressions- eller ångestsymtom söker sig till 

primärvården och ca 70% av alla patienter med dessa tillstånd får vård inom primärvården. 

Det är vanligt vid dessa tillstånd att ha samtidiga kroppsliga symtom så som smärtproblematik 

och muskelspänningar, vilket gör fysioterapeuter till en av de första instanserna (2). I 

primärvården arbetar fysioterapeuter med att undersöka, kartlägga och behandla olika tillstånd 

där hela människan är i fokus. Fysioterapi i form av anpassad aktivitet efter patientens behov 

och besvär är en användbar behandling då flera positiva effekter tillkommer av fysisk aktivitet 

(7,13-20,21,26).  

Problemformulering 

Vid psykisk ohälsa har personer ofta en lägre aktivitetsnivå samtidigt som evidensen talar för 

att psykisk ohälsa kan förebyggas med fysisk aktivitet (6,18,19,21). Det finns flera 

hälsovinster av fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa (7,13–19,21,22). Personer 

som lider av psykisk ohälsa har också stor risk för att inte vidmakthålla ett fysiskt aktivitets 

beteende samt har stor risk för återfall (2,22). Det finns flera faktorer som kan påverka detta, 

bland annat en persons self-efficacy (5,6). Det är av vikt att förstå vilka faktorer som påverkar 

rehabiliteringen och vad som kan tillämpas i arbetet kring vidmakthållande av fysiska 

aktivitetsbeteenden. Det är inte studerat hur fysioterapeuter får patienter med psykisk ohälsa 

att vidmakthålla fysiska aktivitetsbeteenden. Att utforska fysioterapeuters erfarenheter av 

arbete kring vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden hos personer med psykisk ohälsa 

vore därför värdefullt. Detta för att öka kunskaperna om vad som upplevs vara påverkande 

faktorer hos denna patientgrupp. 

SYFTE 

Syftet var att utforska erfarenheter och upplevelser hos fysioterapeuter i primärvård som 

arbetade med vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden i rehabiliteringen av personer 

med psykisk ohälsa, främst depression och ångestsyndrom. 

Frågeställning 

Vilka erfarenheter och upplevelser har fysioterapeuter i primärvård av att arbeta med 

vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden hos personer med psykisk ohälsa? 
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METOD 

Design  

Studien hade en kvalitativ deskriptiv och explorativ design. I denna forskningsdesign är 

huvudfokus att utforska personers egna subjektiva upplevelser och tolkningar omkring ett 

fenomen. Målet är att skapa förståelse för ett fenomen (27).  

Urval  

Urvalet kom att ske genom ett bekvämlighets urval (28). 20 arbetsplatser inom primärvården 

kontaktades och det var tio fysioterapeuter som visade intresse för att delta i studien. 

Författarna valde att intervjua de fem första som visade intresse. Fysioterapeuterna kom att 

rekryteras från olika arbetsplatser vilket gav bred kunskap och variation i erfarenheter och 

upplevelser. Fysioterapeuterna som deltog i studien skulle ha uppfyllt följande 

inklusionskriterier: Vara verksam inom primärvård, arbetat i minst 2 år och hade under sin 

yrkesverksamma tid arbetat med patienter med psykisk ohälsa, främst depression och 

ångestsyndrom. 

Tabell I. Bakgrundsbeskrivning av deltagande fysioterapeuter 

Kön Ålder Verksamma år Relevanta 

vidareutbildningar/kurser 

Man 57 32  Ortopedisk medicin, 

tillämpad avslappning  

Kvinna 43 22  Basal kroppskännedom, 

levnadsvanor, motiverande 

samtal, avslappning 

Kvinna 25 3,5 Ortopedisk manuell terapi, 

smärtkurser 

Man 38 13 Ortopedisk manuell terapi, 

akupunktur 

Kvinna  27 2 Motiverande samtal, 

ortopedisk manuell terapi 

 

Datainsamlingsmetod  

Data samlades in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer som spelades in med hjälp av 

diktafon som lånades av Uppsala Universitet. En frågeguide användes, se bilaga 1. Guiden 

innehöll frågeområden som till exempel: erfarenheter av att tillämpa fysisk aktivitet hos 

patienter med psykisk ohälsa, försvårande och underlättande faktorer vid vidmakthållande av 

fysisk aktivitet. Frågorna som ställdes var öppna och för att få en djupare inblick i personens 

erfarenheter och upplevelser ställdes relevanta följdfrågor under intervjuns gång. Frågor för 
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att få bakgrundsfakta kring intervjupersonerna ställdes vid intervjutillfället. Vid insamling och 

tolkning av data är forskaren själv är ett viktigt redskap (27). 

Genomförande  

Ansökan om tillstånd att få genomföra studien godkändes av primärvården. 

Verksamhetschefer inom primärvården i mellan och södra Sverige kontaktades via mail för att 

erhålla tillstånd att få intervjua deras fysioterapeuter. Informationsbrev bifogades, se bilaga 2. 

När verksamhetschef skriftligt godkänt att studien fick bedrivas inom deras verksamhet 

vidarebefordrade de i sin tur en förfrågan om medverkan i studien till fysioterapeuter på deras 

arbetsplats och mailade sedan tillbaka namn och mailadress till intresserade fysioterapeuter 

som kunde delta i studien. Författarna kontaktade de fem första av de intresserade 

fysioterapeuterna via mail och tillfrågade skriftligt om de ville delta i studien. Ett 

informationsbrev om studiens syfte skickades även ut till dessa fysioterapeuter innan intervju 

bokades, se bilaga 3. En testintervju genomfördes i början av september. Detta för att 

kontrollera att frågorna i frågeguiden var tydliga och kunde förstås av intervjupersoner samt 

för att se om intervjun skedde inom rimlig tidsåtgång. Inga justeringar i intervjuguiden 

gjordes och testintervjun medtogs i studien. Intervjuerna skedde med en intervjuare 

närvarande. Tiden för själva intervjun varade i ca 30-45 minuter. Intervjuerna skedde på 

fysioterapeuternas arbetsrum på deras arbetsplats i mellan och södra Sverige.  

Databearbetning  

Databearbetningen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (28,29). Ljudfilerna överfördes till dator och som ett första steg i 

analysdelen transkriberades intervjuerna med hjälp av programmet InqScribe. Detta för att 

materialet skulle kunna analyseras på ett hanterbart sätt (27). Författarna transkriberade tre 

respektive två intervjuer var. Hummanden, omtag, stakningar, skratt och tystnad noterades 

men skrevs inte ut. Efter transkriberingen lästes transkriptet igenom av båda författarna var 

och en för sig för att sedan diskutera och säkerställa att båda såg samma sak i materialet. 

Analysen genomfördes därefter av hela materialet tillsammans där författarna 

förutsättningslöst granskade och tolkade texterna från intervjuerna. Nyckelord i texten 

kodades i nästa steg för att finna likheter och skillnader i intervjusvaren (27,28). Därefter 

valdes meningar med relevant information i relation till studiens syfte och frågeställning ut. 

Dessa citat kondenserades sedan till kortare och mer konkret text. Detta görs för att förstärka 

innebörden av citatet (28,29). De meningsbärande enheterna kondenserades med försiktighet 

för att inte tappa viktigt innehåll då vissa citat tenderade att vara väldigt långa och innehöll 
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många delar. När överflödig text tas bort och citatet komprimeras är det viktigt att se till att 

det centrala i innehållet inte går förlorat (28,29). Ur analysprocessen växte sedan olika 

kategorierna och subkategorier fram som utgick ifrån innehållet i de meningsbärande 

enheterna. Dessa ändrade form under analysens gång innan slutgiltigt resultat framträdde.  

Tillförlitlighetskontroll skedde genom flertalet forskartrianguleringar med handledare där 

analysen diskuterades för att uppnå konsensus i kategorier och subkategorier (28). Genom 

utförlig beskrivning av urval och dataanalys ökar trovärdigheten (27). En viss teoretisk 

förförståelse hos författarna förelåg då båda författarna går fysioterapeutprogrammet med 

inriktning beteendemedicin och har grundläggande kunskaper kring behandling vid psykisk 

ohälsa.  

Tabell II. Exempel på analysgång 

Kategori Subkategori Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

Tankar om 

förändring 

Synsätt i vården ”vanligt bland även patienter med 

renodlad psykisk ohälsa att man 

kan vidmakthålla det ett tag men 

sen slutar man att komma 

tillexempel och där är vi inte så 

bra vi har inte så mycket 

befogenheter heller för 

uppsökande verksamhet att uteblir  

patienten då ser man att det är en 

vuxen människa som får klara det 

själv och får söka igen helt enkelt 

så där tappar vi” C 

”Patienter med 

psykisk ohälsa kan 

vidmakthålla ett tag 

men sen uteblir dem 

och vi tappar 

patienterna då det 

finns få befogenheter 

för uppsökande    

verksamhet” C 

 

 

Etiska överväganden  

Deltagande fysioterapeuter gav vid intervjutillfälle skriftligt samtycke, se bilaga 4. 

Deltagandet var frivilligt och fysioterapeuterna kunde när som helst avbryta sin medverkan 

utan att ange orsak. Allt material som samlades in vid intervjuerna kom att behandlas 

konfidentiellt och ljudfiler samt transkriberingar förvarades på lösenordskyddade datorer. 

Ljudfilerna raderades från diktafonerna efter överföring till dator. Detta för att säkerställa att 

obehöriga ej kom i kontakt med materialet. Allt material som samlats in kommer att förstöras 

efter godkänt arbete. I resultatet redovisades varken namn på deltagande fysioterapeuter eller 

deras arbetsplats, även detta för att garantera konfidentialitet. 
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RESULTAT 

Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden hos personer med psykisk ohälsa. 

Vid analys framkom 8 kategorier och 21 olika subkategorier. Resultatet av kategorier och 

subkategorier redovisas nedan först i en översiktstabell (Tabell III). Därefter redovisas de i 

löpande text. Deltagande fysioterapeuter benämns med koderna A-E och dessa anges vid 

slutet av de kondenserade meningsbärande enheterna. 

Tabell III. Översikt över kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Bygga allians tidigt Dialog och bemötande 

Information om koppling mellan fysisk aktivitet och 

välmående 

Strategier för individualisering Avvägning mellan att gasa eller bromsa 

Igångsättning 

Sätta mål och skapa struktur  

Utnyttja patientens egna resurser Utnyttja tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet 

Stötta redan egna etablerade strategier 

Skapa beredskap för att tackla hinder 

Belysa framsteg Jämföra nu och då 

Peppa och stötta 

Former för uppföljning Monitorera 

FAR 

Regelbundenhet 

Hindrande faktorer Social situation 

Fluktuerande sjukdomsförlopp 

Smärta 

Underlättande faktorer Socialt stöd 

Lättillgänglig och trygg miljö 

Samarbete mellan professioner 

Tankar om förändring Behandlingstid 

Synsätt i vården 

 

Bygga allians tidigt 

Kategorin redovisar upplevelser och erfarenheter av den första kontakten med patienterna och 

vikten av att tidigt skapa en bra kontakt och bygga allians mellan patient och terapeut. Detta 

för att öka chanserna till en lyckad behandling av patienter med psykisk ohälsa. I tidigt skede 

gavs information om fysisk aktivitet och dess effekter för att kunna skapa förståelse för 

kopplingen mellan fysisk aktivitet och välmående. I analysen framkom två subkategorier: 

Dialog och bemötande och Information om koppling mellan fysisk aktivitet och välmående. 
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Dialog och bemötande 

Ur intervjuerna framkom det att en tidig bra kontakt var avgörande för en lyckad behandling 

och att patienten skulle komma tillbaka på fler besök. Fysioterapeuterna lyssnade till patienten 

och lät patienten påverka sin egen behandling vilket i sin tur gav förutsättningar till skapandet 

av en bra kontakt och allians. Om det aldrig upprättades en allians mellan fysioterapeut och 

patient kunde det behövas avbrytas och annan kollega eller yrkesgrupp kunde behöva ta över 

för att ge patienten den mest optimala vården.  

”Det är viktigt att försöka förstå patienten och låta dom vara en del av behandlingen för att 

få allians.” (D) 

”Har man personkemi med patienten är det lättare att behandla. Vid psykisk ohälsa är det 

jättesvårt att behandla om detta saknas och då kan patienten behöva skickas vidare.” (E) 

Information om koppling mellan fysisk aktivitet och välmående 

Information om positiva effekter av fysisk aktivitet upplevdes vara en viktig grund för 

patienter med psykisk ohälsa. Genom kännedom om patientens sjukdomstillstånd och symtom 

kunde informationen om positiva effekter riktas mot sådant som spelade roll för patienten, till 

exempel sömn och välbefinnande. Ökad förståelse och kunskap om kopplingen kunde i sin tur 

stärka patientens motivation till att genomföra och vidmakthålla det aktuella fysiska 

aktivitetsbeteendet. 

”Det är hundra saker som är positiva med motion och har man en patient med psykisk ohälsa 

så informerar jag dom att dom sover bättre, känner sig piggare och gladare samt blir mer 

avslappnande, du får liksom alla dom här positiva effekterna av just träning.” (A) 

Strategier för individualisering  

Kategorin belyser terapeutens strategier för att underlätta individualisering av 

behandlingsupplägget där det handlade om att finna ett upplägg som matchade den enskilde 

patienten bäst. Fysioterapeuterna upplevde att det var viktigt att tillsammans med patienten 

kunna avväga, sätta igång med någon form av fysisk aktivitet och sätta upp mål samt skapa 

struktur för när den fysiska aktiviteten skulle utföras. Detta för att skapa grundläggande 

förutsättningar för att dessa patienter skulle kunna vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende. 

Subkategorierna som belyser detta var: Avvägning mellan att gasa eller bromsa, 

Igångsättning samt Sätta mål och skapa struktur. 
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Avvägning mellan att gasa eller bromsa 

Ur analysen framkom det att en avvägning var något som spelade in i varje behandling och att 

det var speciellt viktigt att hitta den enskilde patientens nivå. Under hela behandlingens gång 

var det alltid av vikt att se till varje individs förutsättningar för stunden. Genom 

kommunikation med patienten, ha kunskap om och förståelse för patientens tillstånd och 

förutsättningar kunde en ständig avvägning mellan att gasa och öka fysisk aktivitet eller 

bromsa och sakta ner fysisk aktivitet ske under tiden. Detta för att ge optimal behandling.  

”En otroligt viktig komponent är att man får gasa och bromsa i behandlingen. Även om 

patienten tidigare har gjort mer så kan man behöva bromsa till bara promenader under en 

period.” (E)  

”Det är jätteviktigt att få kommunikationen, känna vad patienten har ork till och hitta nivån.” 

(A) 

Igångsättning 

Upplevelser och erfarenheter om att någon enskild aktivitet skulle vara bättre eller sämre för 

patienter med psykisk ohälsa framkom inte utan det gällde främst att komma igång med 

vilken fysisk aktivitet som helst. Aerob fysisk aktivitet användes ofta för denna patientgrupp 

då fysioterapeuterna upplevde att denna form fungerade bra, men med en individualisering i 

fokus för respektive patient. Det framkom även att fysioterapeuterna erbjöd att introducera 

patienterna i en ny miljö, tillexempel ett gym, och där tillsammans gå igenom den fysiska 

aktiviteten och dess tänkta innehåll för att få en bra uppstart.  

”Att komma igång med vad som helst, det spelar mindre roll vilken aktivitet men min 

erfarenhet är att det funkar att köra kondition och uthållighet på gym.” (D) 

”Jag föreslår ofta att dom ska komma hit och träna och många är jättepositivt inställda till 

detta för då känner dom att någon har koll på dom.” (E) 

Sätta mål och skapa struktur  

Ur intervjuerna framkom vikten av att inte enbart sätta upp stora mål utan också sätta upp 

delmål som patienten kan uppnå under behandlingens gång. Detta upplevdes öka patientens 

delaktighet och följsamhet då patienten själv kunde vara med och beskriva vad som var av 

vikt för just den enskilde patienten, hur den tänkte, hur patienten själv ville komma vidare och 

vad den ville arbeta med för att må bättre. Genom att ta reda på hur patienten tänkte kring 

behandling och tillvägagångsätt kunde mål och en individanpassad plan av fysisk aktivitet 
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upprättas i samarbete med patienten. En tydlig genomgång av den individanpassade planen 

var väsentlig för att patienten skulle veta vad som skulle göras och när det skulle göras för att 

bli motiverad till att nå sina uppsatta mål.  

”Inte måla upp bilden för stor utan att sätta delmål och ta lite i taget för att komma vidare till 

nästa steg.” (C) 

”Det är viktigt att det finns en individanpassad plan och att delge hela planen så att patienten 

ser framåt och vet var patienten är på väg.” (B) 

Utnyttja patientens egna resurser 

I den här kategorin beskrivs upplevelser och erfarenheter om vikten av att identifiera och ta 

till vara på patientens egna resurser i behandlingen för att stärka vidmakthållandet av fysisk 

aktivitet. Fysioterapeuterna upplevde att identifiering av patientens tidigare vana av fysisk 

aktivitet ökade patientens förutsättningar att vara fysiskt aktiv. Genom att hitta och stötta 

strategier för att hantera eventuella motgångar kunde vidmakthållandet av ett fysiskt 

aktivitetsbeteende stärkas. Ur analysen framkom tre subkategorier: Utnyttja tidigare 

erfarenheter av fysisk aktivitet, Stötta redan egna etablerade strategier samt Skapa beredskap 

för att tackla hinder.  

Utnyttja tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet 

Ur analysen av intervjuerna framkom det att genom att välja en aktivitet som patienten själv 

önskade eller hade hållit på med tidigare underlättade det för patienten att vara fysiskt aktiv. 

Fick patienten börja med eller återgå till någon aktivitet som den tyckte var intressant och 

givande ökade patientens chanser att vidmakthålla aktivitetsbeteendet. Fysioterapeuterna 

upplevde att om patienten aldrig tidigare varit aktiv på något sätt var det svårare att nå ut till 

patienten och få patienten att komma igång med ett fysiskt aktivitetsbeteende och sedan kunna 

vidmakthålla detta. 

”Har man tidigare varit aktiv inom träning är det mycket lättare att hitta tillbaka till fysisk 

aktivitet. Har man aldrig varit fysiskt aktiv är det mycket svårare.” (A) 

”Det underlättar om dom har ett aktivitetsbeteende sen innan.” (B) 

Stötta redan egna etablerade strategier 

Att identifiera och stötta redan etablerade strategier som fungerade hos patienten upplevdes 

som en viktig och användbar aspekt under behandlingen för att optimera vidmakthållande av 

ett fysiskt aktivitetsbeteende. Exempel på en egen etablerade strategi var att en patient gick ut 
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på promenad vid tillkommande ångest för att tänka på något annat. Då var ett viktig fokus för 

fysioterapeuterna att bekräfta den redan egna etablerade strategin som patienten utvecklat och 

stötta det befintliga aktivitetsbeteendet samt bygga vidare på det. 

”Jag sa fortsätt med dina strategier för du mår bättre av dom och du är jätteduktig. Du hade 

haft mer värk om du inte hade gjort det.” (A) 

Skapa beredskap för att tackla hinder 

Att förbereda patienter med psykisk ohälsa på att hantera sin situation när de eventuellt stötte 

på hinder under och efter behandlingen var av stort värde. Genom ökad beredskap kunde 

patienterna på egen hand tackla hinder och vidmakthålla sitt fysiska aktivitetsbeteende utan 

att återigen bli inaktiv. Exempel på vad som kunde ge återfall var yttre motgångar så som 

förändrad social situation eller inre motgångar så som ökad trötthet eller nedstämdhet. Då 

behövde patienten vara förberedd på hur den ska hantera situationen.  

”Att komma underfund med vad som hindrar en och göra upp en plan kan göra att man 

tacklar det bättre när det uppstår.” (B) 

”Nu mår hon mycket bättre och har mindre huvudvärk då hon klarar av att hantera sin 

situation när den uppstår.” (E) 

Belysa framsteg 

Kategorin redovisar olika sätt som fysioterapeuterna använde sig av för att kunna belysa 

framsteg som patienten uppnådde under behandlingens gång. Fysioterapeuterna upplevde att 

det var viktigt att belysa framsteg stora som små och jämföra skillnader från tidigare för att 

patienterna skulle öka sin motivation till att vidmakthålla fysiska aktivitetsbeteenden. Två 

subkategorier beskriver detta: Jämföra nu och då samt Peppa och stötta. 

Jämföra nu och då 

Analysen visade att om patienten kunde granska sin utveckling och se sina framsteg under 

och efter behandlingen kunde detta i sin tur hjälpa patienten att få ökad motivation till att 

fortsätta med sitt fysiska aktivitetsbeteende. Fysioterapeuterna beskrev att det var viktigt för 

patienten att få se eller höra att de hade förbättrats och att de kunde göra något som de kanske 

inte klarade av tidigare under behandlingens gång. Detta upplevdes var en oerhört viktig 

komponent som fysioterapeuterna arbetade mycket med under sin behandlingstid. Insikten om 

framsteg kom antingen från patienterna själva genom reflektion eller från fysioterapeuterna då 

de till exempel belyste skillnader från tidigare besök. 
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”Patienten måste kunna titta i backspegeln och känna sina egna framsteg för att kunna 

vidmakthålla. Att känna att det händer någonting får dom motiverade.” (E) 

”När patienten inte tycker det händer något är det viktigt att peka på framsteg genom att 

plocka upp positiva delar som förbättrats och belysa dessa.” (C) 

Peppa och stötta  

Ur intervjuerna framkom det att genom att belysa alla slags framsteg oavsett storlek så kunde 

patientens motivation och delaktighet i behandlingen öka. Fysioterapeuterna stärkte 

patienternas självkänsla och följsamhet genom att ge peppande ord och stötta genomförandet 

av vald aktivitet under behandlingens gång.  

”Att hjälpa och stötta patienten genom att förstora upp det lilla och säga att gör du detta så 

är det jättebra.” (A) 

Former för uppföljning 

Denna kategori beskriver fysioterapeuternas upplevelser och erfarenheter kring värdet av 

uppföljning. Uppföljning upplevdes som en viktig del för att dessa patienter ska kunna 

vidmakthålla sitt fysiska aktivitetsbeteende. Det var ett sätt för fysioterapeuterna att finnas till 

hands samt var en motivator för patienten att vidmakthålla sitt fysiska aktivitetsbeteende. Det 

beskrevs bland annat olika former och verktyg som ofta användes vid uppföljning och dessa 

beskrivs i tre subkategorier: Monitorera, FAR samt Regelbundenhet. 

Monitorera 

Analysen visade på att verktyg som tillexempel att patienterna får monitorera sin fysiska 

aktivitet i någon form blev mer motiverade att fortsätta vara fysiskt aktiva. 

Monitoreringsverktygen som användes var ofta i form av dagbok/loggbok, appar och 

stegräknare. Fysioterapeuterna använde verktyget som en del i uppföljningen genom att gå 

igenom monitoreringen och diskutera hur det gått med den fysiska aktiviteten och om det var 

något som upplevdes påverka genomförandet samt reflekterade kring detta tillsammans med 

patienten under återbesökstiderna.  

”Dom blir oftast motiverade när man tillsammans går igenom vad dom har gjort och dom får 

det svart på vitt.” (E) 

”Jag hade en som undvek och fick ont vid aktivitet. Hon fick fylla i en loggbok på vad som 

gick bra och mindre bra och så pratade vi om det när hon kom tillbaka.” (B) 
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FAR 

Fysioterapeuterna använde sig av fysisk aktivitet på recept (FAR) och att uppföljningen var en 

viktig del i detta. Antingen gjordes uppföljning via telefon eller att det fanns en tid bokad för 

återbesök. När fysioterapeuterna skriver ut FAR har de ett uppföljningsansvar under tiden 

receptet löper. Detta upplevdes som en möjlig motivationshöjare för patienten för att 

vidmakthålla fysisk aktivitet då den vet om att den blir uppföljd.  

”Det allra viktigaste när man skriver FAR är att vi följer upp genom återbesök eller en 

telefonuppföljning efter eget tycke och det försöker jag vara väldigt noggrann med. Det ska 

vara en morot för patienten att fortsätta vara fysiskt aktiv när hen vet att uppföljning sker.” 

(A) 

Regelbundenhet 

Fysioterapeuterna upplevde att det var viktigt att hålla i patienter med psykisk ohälsa under en 

längre behandlingsperiod samt att ha mer regelbundna återbesök. Fysioterapeuterna uttryckte 

att de fortsatte att boka in patienten för uppföljning trots att allt verkade fungera ganska bra. 

Detta för att patienterna skulle öka chanserna till att fortsätta vara fysiskt aktiva. Ett exempel 

från vad en fysioterapeut uttryckte kring detta område var: ”Har vi inte regelbundna 

uppföljningar så vet vi att vidmakthållandet sänker sig hos många.” (A) Dessutom önskades 

att de behövde fortsätta att finnas kvar som ett stöd för patienterna. Genom regelbundna besök 

kunde fysioterapeuterna finnas till hands, diskutera frågor och funderingar samt göra 

korrigeringar vid behov med patienten. Detta upplevdes resultera i att det fysiska 

aktivitetsbeteendet lättare vidmakthölls. 

”Jag håller ofta i dom länge och träffar dem regelbundet för vidmakthållandet.” (E) 

”Jag tror på att aktivt boka in uppföljningar även om det rullar på bra för patienten för att 

bibehålla kontakten och fortsätta stötta.” (C) 

Hindrande faktorer 

Kategorin belyser fysioterapeuternas upplevda faktorer som kan försvåra för patienter med 

psykisk ohälsa att vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende. Faktorer som fysioterapeuterna 

upplevde kunde vara hindrande för denna patientgrupp var bland annat en problematisk social 

situation samt synen på smärta och upplevd smärta. Fysioterapeuterna upplevde att denna 

patientgrupp ofta växlade i sitt mående från dag till dag och att även detta kunde påverka 

vidmakthållandet. I analysen framkom tre subkategorier: Social situation, Fluktuerande 

sjukdomsförlopp samt Smärta. 
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Social situation 

Ur intervjuerna framkom det att det ofta var många saker som spelade in och gjorde det 

svårare att få till fysisk aktivitet och att nå ut till patienten som fysioterapeut. Exempel på 

sådana yttre faktorer som framkom var en problematisk familjesituation, socialt nätverk, dålig 

ekonomi samt kravfyllt arbete. Fysioterapeuterna upplevde att när patienterna hade ett jobb 

som krävde mycket kunde det ofta resultera i att patienten prioriterade arbetet i första hand 

och inte hade möjlighet att fokusera tillräckligt på sig själv. Fysioterapeuterna uttryckte att det 

var svårt att nå dem med dålig ekonomi och de som inte hade ett bra socialt nätverk då dessa 

kunde vara mycket påverkade av sin situation, vara mer nedstämda och inte hade någon vilja 

eller motivation till att vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende.  

”Det är svårt att nå dom då det ofta är annat inblandat så som ingen bra hemsituation, 

ekonomi eller socialt nätverk.” (B) 

”Det kan vara svårt att få dom att fortsätta träna om man har ett jobb som kräver 100 % och 

man inte får gå ner i tid.” (A) 

Fluktuerande sjukdomsförlopp 

Sjukdomsförloppet hos patienterna kunde variera ofta och detta upplevdes kunna påverka 

deras förmåga att vidmakthålla fysisk aktivitet. Ibland var det svårt att arbeta med dessa 

patienter då de mådde väldigt skiftande och vissa dagar hade de ork och vilja medan andra 

dagar orkade de inte ens ta sig ur pyjamasen. Det framkom även att det ofta var svårare för 

denna patientgrupp än för andra patientgrupper att enkelt backa tillbaka några steg om de gått 

ut för hårt med den fysiska aktiviteten och hitta andra lösningar då bland annat bristande ork 

fanns hos patienten. Vid eventuella och oförutsägbara motgångar upplevdes det att patienten 

ofta isolerade sig och/eller blev omotiverad att fortsätta med det fysiska aktivitetsbeteendet. 

"Patienter med depression är svåra då de vill ena dagen men inte nästa beroende på hur 

sjukdomsförloppet ter sig".  (B) 

"Det är svårare att följa planen vid psykisk ohälsa för om det går bakåt innebär det ofta en 

isolering och att patienten inte vill fortsätta träna." (C) 

Smärta 

Analysen visade på att synen på smärta kunde vara en förhindrande faktor för patienter med 

psykisk ohälsa att vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende. Om patienterna såg smärta som 

något farligt som bör undvikas blev det mycket försvårande. Många patienter kom dock ofta 
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igång med fysisk aktivitet. De tränade ett par gånger men fick sedan träningsvärk eller ont 

någonstans eller kanske inte märkte av några positiva effekter direkt och då slutade dem att 

utföra den fysiska aktiviteten. Psykisk ohälsa upplevdes mer än ofta sätta sig i kroppsliga 

besvär. Det kunde då vara svårt att nå ut till dem och få dem att testa olika former av fysisk 

aktivitet då patienter många gånger var rädda för att få förvärrade besvär och smärta i 

samband med fysisk aktivitet.  

”Om man ser all smärta som negativt så blir det försvårande vid träning om träningsvärk 

eller smärta uppstår” (C) 

Underlättande faktorer 

Denna kategori beskriver fysioterapeuternas upplevelser av komponenter som underlättar för 

en person med psykisk ohälsa att vidmakthålla ett fysisk aktivitetsbeteende. Fysioterapeuterna 

upplevde att det var viktigt att patienten kände att den hade ett stöd vid genomförande av 

fysisk aktivitet. Att patienten utförde fysisk aktivitet i en miljö som den kände sig trygg i samt 

att ett samarbete mellan professioner kunde underlätta för att få ett större helhetsperspektiv 

vid behandling av psykisk ohälsa. Vid analys framkom tre subkategorier i denna kategori: 

Socialt stöd, Lättillgänglig och trygg miljö samt Samarbete mellan professioner. 

Socialt stöd 

Analysen visade att fysiska aktivitetsbeteenden lättare vidmakthölls om patienterna hade ett 

socialt stöd från personer i dess omgivning. Fysioterapeuterna upplevde att om patienterna 

inte hade någon de utförde sin fysiska aktivitet med ökade risken för att den inte utfördes alls. 

Socialt stöd kunde vara i form av en träningskompis, att ha någon hemma i familjen som 

stöttade en och som pushade patienten till att fysisk aktivitet blev av, och ibland räckte även 

att patienten kände fysioterapeutens stöd. 

”Jag hade en som började promenera med sin granne och det underlättade ju för det blev 

aldrig av om hon var själv.” (B) 

”Han hade en kompis som drog ut honom vilket gjorde att han rörde på sig flera dagar i 

veckan och mådde mycket bättre och kunde minska på sina mediciner.” (A) 

Lättillgänglig och trygg miljö 

Analysen visade att miljön där den fysiska aktiviteten utfördes upplevdes vara viktig för dessa 

patienter. Fysioterapeuterna uttryckte att om förutsättningarna skulle öka till att fysisk 

aktivitet vidmakthålls var det viktigt att det fanns tillgång till lättillgängliga träningsställen 
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eller träningslokaler som patienten ville utföra sin fysiska aktivitet på samt att personen inte 

kände sig bortkommen utan upplevde sig trygg i den miljön den befann sig i. Exempel på 

lättillgängliga ställen där fysisk aktivitet kunde utföras som uttrycktes av fysioterapeuterna 

kunde vara en promenad i skogen, att gå till ett gym i närheten av personens hem eller att 

utföra fysisk aktivitet i hemmet. 

"En trygg miljö och att det finns någonstans där patienten vill träna är underlättande och en 

stor förutsättning för att det ska gå bra." (B) 

”Många drar sig för att träna på gym då de upplever att det är en läskig miljö”(C) 

Samarbete mellan professioner 

Fysioterapeuterna beskrev att det ofta fanns ett multimodalt team eller en rehab-koordinator i 

verksamheten som var till stor hjälp för de patienter som hade behov av insatser från flera 

olika professioner. Vid behov kopplade fysioterapeuterna själva in annan profession när de 

upplevde att de inte kunde behandla patientens problem på egen hand eller så kunde även 

rehab-koordinatorn vara en första instans som sedan kallade de olika professioner för att 

samarbeta kring patienten. Exempel på när fysioterapeuterna själva kopplade in andra 

professioner kunde vara om patienten var i behov av sjukskrivning av en läkare för att ha 

möjlighet att kunna återhämta sig under en period. Det kunde också vara när patienten var i 

behov av samtalsstöd av en kurator/psykolog då patienten hade många psykosociala problem 

runt om som påverkade och hindrade patienten att komma vidare i behandling och som gjorde 

det svårare för fysioterapeuten och patienten att lyckas nå goda behandlingsresultat. Analysen 

visade på att samarbetet mellan kurator eller psykolog, läkare och fysioterapeut var oerhört 

uppskattat och värdefullt då man tillsammans kunde planera och arbeta kring patienten utifrån 

ett helhetsperspektiv. 

”Vid depression så är det väldigt bra om man kan få med alla delar genom att ha en bra 

doktor som man bollar sina mediciner med, en bra kurator som man pratar med och en bra 

sjukgymnast där man kan få hjälp med rörelse och träning.” (A) 

”Rehab-koordinatorn kan samla oss alla i ett team för att arbeta kring patienten. Vi alla 

professioner är lika värdefulla för att patienten ska kunna rehabiliteras och komma tillbaka 

ut i samhället.” (E) 
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Tankar om förändring 

Denna kategori belyser fysioterapeuternas tankar om behov av förändringar i sjukvården då 

det framkom att sjukvården inte alltid upplevdes vara optimal för patienter med psykisk 

ohälsa då det ofta kräver längre behandlings- och uppföljningstider. Fysioterapeuterna 

upplevde att det fanns ett synsätt i vården som menade att patienterna hade sitt eget ansvar 

och att det inte alltid fanns tid för uppsökande vård om patienterna slutade att dyka upp på 

återbesökstiderna. Två subkategorier framkom som beskriver detta: Behandlingstid och 

Synsätt i vården. 

Behandlingstid 

Fysioterapeuterna problematiserade att sjukvården inte är anpassad för denna patientgrupp då 

det behövs mer resurser som inte alltid finns tillgängliga. Fysioterapeuterna uttryckte att det i 

många fall skulle varit mer lönsamt att kunna lägga mer tid på och kunna träffa patienterna 

med psykisk ohälsa oftare och under en längre period än vad det fanns möjlighet till idag. 

Detta upplevdes ibland vara svårt att uppnå då sjukvården hade ett högt tempo där fokus var 

att behandla och beta av patienter fort då det fanns långa patientköer. Fysioterapeuterna skulle 

räcka till för alla patientgrupper som sökte vård och då fanns det inte möjlighet att lägga mer 

tid på en specifik patientgrupp.  

”man ska ha si och så många patienter och det ska ta si och så lång tid och kommer då jag 

och säger att jag ska träffa en viss patientgrupp två gånger i veckan och det ska vara 

timmesbesök det håller inte det funkar inte” (C) 

” Sjukvården är inte utformad för dessa personer då allt ska gå så fort. Det tar tid att 

behandla psykisk ohälsa” (B) 

Synsätt i vården 

Fysioterapeuterna beskrev att personer med psykisk ohälsa kunde vidmakthålla fysisk 

aktivitet under en period men att de ofta uteblev från besök efter ett tag av flera olika 

anledningar så som bristande motivation och ork eller andra påverkande faktorer så som 

familjesituation och patientens sociala nätverk och då tappade primärvården patienterna. Det 

framkom att det sällan fanns befogenheter för uppsökande verksamhet och att synsättet var att 

patienterna ändå var vuxna människor som har ansvar för sina egna liv och att de fick söka 

vård igen om de anser att de behövde hjälp. Fysioterapeuterna beskrev att patienten ofta 

avslutades när patienten kommit igång och det verkade fungera bra men att man egentligen 

borde hålla kvar dem och följa upp dem under en längre period.  



20 
 

”Primärvården är bra på att få patienten att komma igång med aktivitet men vi slussar ut 

dom för tidigt att stå på egna ben” (C) 

”Patienter med psykisk ohälsa kan vidmakthålla ett tag men sen uteblir dem ofta och vi 

tappar patienterna då det finns få befogenheter för uppsökande verksamhet” (C) 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att fysioterapeuternas upplevelser av viktiga beståndsdelar i arbetet med att 

vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende hos personer med psykisk ohälsa var att 

individualisera behandlingsupplägget. Individualiseringen stärktes genom att ha en ständig 

avvägning mellan att gasa eller bromsa fysisk aktivitet då fluktuerande sjukdomsförlopp 

föreligger hos denna patientgrupp. Det var viktigt att i tidigt stadium arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv och samarbeta med olika professioner kring patienten. För att optimera 

vidmakthållandet behövdes fokus vara på en regelbunden uppföljning innefattande reflektion 

och diskussion kring det utförda aktivitetsbeteendet. Detta för att öka delaktighet och 

följsamhet hos patienten. En av de viktigaste beståndsdelarna upplevdes vara att belysa 

framsteg oavsett storlek under hela behandlingens gång. Både inre och yttre faktorer kunde 

påverka vidmakthållandet. Det upplevdes vara viktigt att fysioterapeuten tillsammans med 

patienten skapade beredskap för att tackla eventuella hinder som kunde uppstå. Synsättet i 

vården upplevdes inte vara optimalt för den här patientgruppen då det ofta kunde behövas 

längre behandlings- och uppföljningstider. Det framkom även att det sällan fanns 

befogenheter för uppsökande verksamhet, vilket upplevdes behövas, då patienterna kunde 

utebli från sina återbesök.  

Resultatdiskussion 

Anpassning, struktur och avvägning i samband med fysisk aktivitet 

I resultatet framkom att fysioterapeuterna arbetade med att ständigt avväga hur den fysiska 

aktiviteten ska läggas upp under behandlingen för patienter med psykisk ohälsa. Genom att 

möta personen där den var och individualisera upplägget efter patientens behov och 

förutsättningar kunde det öka chanserna till att patienterna skulle kunna vidmakthålla ett 

planerat fysiskt aktivitetsbeteende. Avvägningen om hur behandlingen skulle läggas upp 

handlade om inre faktorer så som patientens mående, förutsättningar och behov men även om 

det som kunde påverka patienten utifrån så som hemmiljö, socialt och arbete. Avvägningen 

behövde göras genom hela behandlingen då ett fluktuerande sjukdomsförlopp föreligger hos 
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den här patientgruppen och kunde påverka genomförandet (2). Fysioterapeuterna föreföll i 

stort arbeta i enlighet med vad forskning föreskriver då resultatet delvis stämmer överens med 

tidigare forskning som visat att en individualisering av en träningsplan bör göras utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv (5,30). Samtidigt visade föreliggande resultat delvis något nytt. Att 

individualiseringen med fördel kunde justeras efter noggrann avvägning under hela 

behandlingens gång genom att parera mellan att gasa och köra på eller att bromsa och backa 

tillbaka. Detta har inte fokuserats i tidigare forskning om fysioterapi vid psykisk ohälsa. 

Resultaten visade även att fysioterapeuterna arbetade med tydliga mål och att skapa struktur 

då det bidrog till att patienterna blev mer motiverade till att genomföra det tänkta fysiska 

aktivitetsbeteendet. De patienter som var mest följsamma till behandlingen upplevdes vara de 

som hade en målsättning utifrån egna önskemål, förutsättningar, behov och tidigare 

erfarenheter. Det framkom att även om patienterna satte upp sina egna mål behövde 

fysioterapeuten avväga om målet var rimligt och relevant samt eventuellt dela upp i delmål 

för att få patienten att genomföra aktiviteten och öka chanserna till att aktiviteten 

vidmakthölls. Således kan det konstateras att det kan vara av stor vikt att fysioterapeuter 

arbetar utifrån detta då studiens resultat med avseende på detta även stämmer överens med 

tidigare forskning som gjorts på hjärtpatienter och ortopediska patienter. Dessa studier visade 

att fysisk aktivitet ökar eller vidmakthålls om den planeras in när den ska utföras (24,25).  

Uppföljning 

Resultatet visade på att uppföljning var något som fysioterapeuterna använde som en del i 

behandlingen hos personer med psykisk ohälsa. I likhet med vad andra studier visat kunde den 

planerade uppföljningen och att använda sig av självmonitorering i form av tillexempel 

loggbok/dagboksförande bidra till att följsamhet ökade och att fysisk aktivitet lättare kunde 

vidmakthållas (2,24,31). Detta visar på vikten av att ha regelbundna uppföljningar med 

patienter med psykisk ohälsa då detta verkar kunna vara en viktig faktor för att vidmakthålla 

ett fysiska aktivitetsbeteende.  

Återfallsprevention 

Fysioterapeuterna arbetade mycket med att patienten skulle skapa beredskap för att hantera 

hinder då det upplevdes finnas många påverkande faktorer som kunde spela en stor roll i 

patienternas förmåga att vidmakthålla fysiska aktivitet. Att ha ett långvarigt och fluktuerande 

sjukdomsförlopp påverkar i allra högsta grad och ökar risken för att få bakslag eller återfall 

som då kan resultera i att fysisk aktivitet inte vidmakthålls (5). Det skulle kunna vara av värde 
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att ny forskning studerar hur fysioterapeuter ytterligare kan beakta yttre omgivningsfaktorer 

som påverkar patientens mående. Detta för att öka chanserna att få patienter med psykisk 

ohälsa att vidmakthålla fysisk aktivitet trots omgivningsfaktorer. Dock är det viktigt att 

poängtera att det inte bara fanns försvårande faktorer som påverkar vidmakthållandet utan att 

det även framkom i resultatet att det fanns faktorer som underlättade vidmakthållandet av 

fysisk aktivitet. Exempel på detta kunde vara att patienten kände ett stöd från behandlande 

fysioterapeut eller ett socialt stöd från någon annan i dennes omgivning. Detta är något som 

visat sig vara en underlättande faktor även i andra studier som gjorts (32,33). Oavsett det 

fluktuerande sjukdomsförloppet samt de underlättande och försvårande faktorerna i patientens 

omgivning arbetade fysioterapeuterna ofta tillsammans med patienten för att hitta strategier 

för att själva kunna hantera motgångar så som upplevda hinder eller återfall. 

Återfallsprevention anses vara en viktig del i behandlingen hos personer med psykisk ohälsa 

(2,5). Fysioterapeuterna beskrev att genom den regelbundna uppföljningen med patienten fick 

de möjlighet att kunna följa upp och utvärdera kontinuerligt hur det gick med den fysiska 

aktiviteten, finnas till hands, stötta och vägleda patienten i olika situationer. Där gavs det även 

tillfälle att diskutera frågor som dök upp under behandlingen gång samt kunde olika former av 

korrigeringar göras gällande aktiviteten och upplägget efter behov och sjukdomsförlopp. 

Detta kan ses som att fysioterapeuterna hade en medvetenhet kring att arbeta i ett långsiktigt 

perspektiv. De hade fokus på att försöka minska risken för återfall och öka vidmakthållandet 

av fysisk aktivitet. 

Berömma och visa på framsteg 

I resultatet visades att fysioterapeuterna arbetade mycket med att under behandlingens gång 

berömma och belysa framsteg för patienten. Detta för att patienterna själva skulle se att det 

hände något, öka tilltron till den egna förmåga och bli motiverade att fortsätta vara fysiskt 

aktiva. Tidigare studier har visat att Self-efficasy är viktigt för att långsiktigt kunna 

upprätthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende (6,32). I resultat på studier som gjorts på andra 

patientgrupper stämde det även där väl överens med att det är viktigt att som patient få 

återkoppling. När framsteg belyses och patienter får feedback på utfört beteende i en fysisk 

aktivitetsförändring kan detta öka en persons self-efficasy (31,34). Det kan vara av stor vikt 

att under uppföljning implementera denna strategi då ökad self-efficasy verkar kunna öka 

följsamhet och chanserna till att patienter med psykisk ohälsa vidmakthåller sitt fysiska 

aktivitetsbeteende.  
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Samarbete mellan professioner under behandlingens gång 

Fysioterapeuterna samarbetade ofta med andra professioner kring denna patientgrupp. Fler 

aspekter på åtgärder ansågs komma fram och det upplevdes ge ett helhetsperspektiv jämfört 

med att arbeta själv kring patienten. Flera professioner inblandade kunde optimera 

behandlingen utifrån patientens behov och förutsättningar vilket totalt upplevdes ge en bättre 

vård. I och med detta resultat kan det ses att samarbete ger ett helhetsperspektiv och kan vara 

en viktig hörnsten i behandlingen för att öka förutsättningarna till att patienter med psykisk 

ohälsa vidmakthåller fysiska aktivitetsbeteenden. Resultatet stämmer överens med tidigare 

forskning där det visat sig att patienter som fick hjälp av ett multidisciplinärt team fick bättre 

resultat gällande behandling (35–37). Även om studierna gjorts på patienter med långvarig 

smärta är detta lika relevant som för patienter med psykisk ohälsa då dessa ofta söker sig till 

primärvården med olika smärttillstånd (2). 

Önskemål om förändring i vård 

Trots att denna studie belyste viktiga framgångsfaktorer för att patienter med psykisk ohälsa 

skulle kunna vidmakthålla sitt fysiska aktivitetsbeteende så framkom det även en annan faktor 

att ta i beaktning. Skapades det inte tidigt en allians mellan fysioterapeut och patient, att rätt 

fysisk aktivitetsnivå inte hittades eller att patienten upplevde motgångar under behandlingen 

som den inte kunde hantera så upplevdes det föreligga en stor risk att patienten inte dök upp 

på sina återbesök. Detta i sin tur upplevdes kunna öka risken för att patienter inte vidmakthöll 

sitt fysiska aktivitetsbeteende. I relation till att studiens resultat även visade på att 

fysioterapeuter inte hade möjlighet för uppsökande vård om patienterna uteblev kan det bli en 

problematisk situation. Då denna patientgrupp upplevs behöva mer stöttning kan det vara av 

stor vikt att prioritera att arbeta fram lösningar på hur man ska arbeta för och hantera denna 

problematik. 

En annan aspekt som denna studie belyste var att det upplevdes finnas brister i dagens 

sjukvård och att det eventuellt finns ett behov av förändringar i vården då den inte upplevdes 

vara anpassad för personer med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa upplevdes ta tid att behandla 

och fysioterapeuterna uttryckte att de inte alla gånger hade resurser att arbeta under en länge 

period som de önskade att de kunde med denna patientgrupp. Tidigare granskningar har 

beskrivit att det generellt finns stora väntetider inom vården och att patienter med behov av 

frekventa återbesök inte alltid ges den möjligheten eller så får de vänta länge mellan 

återbesökstiderna (38). Det kan också vara av vikt att belysa att fysioterapeuterna upplevde att 

patienter inom primärvården släpptes för tidigt och att detta synsätt inte fungerade för denna 
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patientgrupp då de mer än andra patientgrupper var i behov av stöttning under lång tid då det 

finns stor risk för återfall (2,22). Tidigare har Socialstyrelsen gjort granskningar och där 

kunde det konstateras att primärvården brister i att ha möjlighet att ge ändamålsenlig 

behandling för dessa patienter och att det även brister i uppföljning kring denna patientgrupp  

(39). Socialstyrelsen rekommenderar att det ska finnas en hög tillgänglighet gällande bland 

annat uppföljning då kontinuitet ökar följsamheten och kan ge en mer effektiv behandling. 

Om detta implementeras anses kostnaderna minska i ett långsiktigt perspektiv och det kan 

även resultera i att vården ges med högre kvalitet (2). Det skulle kunna vara av vikt att ny 

forskning inom detta område lägger fokus på hur patienter med psykisk ohälsa upplever vård 

och behandlingstid. Det kan även vara värdefullt att undersöka hur behandling på bästa sätt 

kan läggas upp för personer med psykisk ohälsa ur ett långsiktigt perspektiv med de resurser 

som finns idag. 

Metoddiskussion 

Det var fler än fem fysioterapeuter som visade intresse för att delta i studien. Författarna valde 

då att intervjua de fem första som hörde av sig för att komma igång med intervjuerna i god 

tid. Att många visade intresse för att delta i denna studie kan tyda på att detta område 

upplevdes som mycket viktigt och intressant men även ett problematiskt område för 

fysioterapeuter inom primärvården. Intervjuerna kom att delas upp och gjordes endast med en 

intervjuare på plats då hälften utfördes i södra Sverige och den andra hälften i Mellansverige 

under samma korta tidsperiod vilket gjorde att intervjuarna inte hade möjlighet att hinna delta 

i alla intervjuer. Detta upplevdes dock inte som en nackdel då författarna utgick ifrån 

intervjuguidens frågor och alltid stämde av med varandra innan och efter varje intervju.  

Vid analysprocessen kom båda författarna förberedda och insatta i insamlade data till vidare 

diskussioner och fick därmed först en egen bild för att sedan nå konsensus vilket kan stärka 

trovärdigheten. Studien baseras på en heterogen grupp trots ett bekvämlighetsurval. Studien 

hade en blandning mellan deltagare från mellan och södra Sverige, både kvinnor och män 

deltog med stor variation i ålder och arbetserfarenhet som kan ses i tabell I som redovisar 

bakgrundsfakta om deltagande fysioterapeuter. Mot bakgrund av en noggrann beskriven 

analysgång, urval och redovisad bakgrundsfakta om deltagande fysioterapeuter menar 

författarna att en god överförbarhet till liknande grupper kan föreligga. I relation till studiens 

urval kan inga slutsatser dras gällande överförbarhet till andra grupper.  
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Trots att författarna förutsättningslöst granskade och tolkade arbetsmaterialet fanns det risk att 

förförståelsen omedvetet påverkade resultatet. Författarna kan ha genom sin förförståelse 

ställt frågor på ett sådant sätt som riktade in sig på det relevanta i den här studien och därmed 

gav gediget arbetsmaterial. Dock är det av vikt att poängtera att vid analysgång och 

sammansättning av kategorier respektive subkategorier såg författarna till att använda sig av 

ord som de intervjuade själva uttryckte för att hålla sig nära det ursprungliga arbetsmaterialet 

och tolka så objektivt som möjligt.  

Etiska aspekter har under arbetets gång respekterats och hanterats efter överenskommelse med 

hänsyn till självbestämmande och integritet. Etiska aspekter hämtades ur 

Helsingsforsdeklarationen (40). Vid intervjuerna lades ingen värdering vid svaren och 

författarna poängterade för deltagarna att fokus låg på deras upplevelser och erfarenheter, att 

det inte fanns rätt eller fel svar på frågorna som ställdes. Detta kunde medföra att deltagarnas 

eventuella oro över att deras kunskap skulle ifrågasättas minskades. Eventuella risker som att 

rådata skulle läcka ut eller att fysioterapeuten kunde bli kränkt ansågs vara små och vid 

bedömningen av studiens vinster övervägde dessa över riskerna. Studiens vinster av resultatet 

bedömdes kunna bidra till ökad förståelse i hur fysioterapeuter fördelaktigt arbetar med denna 

patientgrupp i klinik. 

Klinisk relevans 

Studien har till viss del framhävt nya infallsvinklar men har också stärkt tidigare forskning 

gällande psykisk ohälsa och hur fysisk aktivitet kan vidmakthållas. Trots den begränsade 

omfattningen för den här studien framkommer det att det finns vissa försvårande 

omständigheter som kan påverka att en person med psykisk ohälsa kan vidmakthålla fysisk 

aktivitet. Det föreligger en tidsbegränsning och mycket väntetider inom sjukvården som 

upplevs försvåra arbetet och om ändringar skulle ske kunde behandlingen troligtvis optimeras. 

Därav vore det önskvärt att en diskussion inleddes om hur förbättringar kan ske i det kliniska 

arbetet kring denna patientgrupp. Förslagsvis kunde det var mer flexibelt och fritt för 

fysioterapeuterna att individanpassa tiderna genom att justera hur långa återbesöken ska vara 

och hur länge patienter med psykisk ohälsa hålls kvar innan de slussas ut på egen hand. I den 

här studien framkommer det också att beteendemedicin är under implementering i 

primärvården då yrkesaktiva fysioterapeuter idag alltmer arbetar utifrån det här och ser det 

som en värdefull del. Detta är viktigt att trycka på då ett framtida arbetssätt bör baseras på ett 

beteendemedicinskt perspektiv för att se hela patienten och inte bara en liten del. Fortsatt 

forskning om det nämnda ämnet skulle ytterligare fördjupa förståelsen till vad som kan 



26 
 

optimera vidmakthållandet hos den här patientgruppen. Studiens resultat i relation till ett 

samhällsperspektiv är också viktigt att belysa då fysioterapeuter kan komma att spela en 

ganska viktig och stor roll. Genom att fysioterapeuter etablerar ett gott kliniskt arbetssätt 

kring dessa patienter och i sin behandling arbetar för att få patienter att vidmakthålla fysiska 

aktivitetsbeteenden skulle återfall möjligtvis kunna minskas. Detta i sin tur skulle kunna leda 

till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt genom att tillexempel sjukskrivningar 

minskas. 

Konklusion 

Studien belyser att sjukvården inte fullt ut är anpassad för denna patientgrupp. Centrala delar i 

rehabiliteringen är att individanpassa, arbeta i ett långsiktigt perspektiv med uppföljningar och 

ha ett helhetsperspektiv kring patienten. Resultatet ökar förståelsen för vilka komponenter 

som kan vara viktiga i rehabiliteringen för att underlätta vidmakthållande av ett fysiskt 

aktivitetsbeteende. Fortsatt forskning för att finna strategier inom vården för att hantera 

tidsbristen som finns idag samt vidare kartläggning kring hur fysioterapeuter bör arbeta för att 

få patienter med psykisk ohälsa att vidmakthålla fysiska aktivitetsbeteenden behövs. 
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BILAGA 1 -  Frågeguide 

 

1. Berätta om hur vanligt det är att du arbetar med personer med psykisk ohälsa, främst 

depression och ångestsyndrom? 

 

2. Hur har behandlingsupplägget sett ut vid dessa tillstånd?  

- Berätta mer om ett särskilt fall där du kände dig nöjd med behandlingen, vad 

hände då?  

- Berätta mer om ett fall då det inte gick lika bra och du inte kände dig nöjd med 

behandlingen, vad hände då? 

- Vilka erfarenheter har du fått?  

 

3. Vad tycker du man bör fokusera på vid behandlingen? 

- Vilka komponenter upplevs vara viktiga? 

 

4. Vilka är dina erfarenheter av att tillämpa fysisk aktivitet hos denna patientgrupp? 

- Vilken typ av fysisk aktivitet har tillämpats? 

- Berätta mer om ett särskilt fall där fysisk aktivitet tillämpades 

 

5. Berätta om dina erfarenheter av att arbeta med vidmakthållande av ett fysisk 

aktivitetsbeteende hos denna patientgrupp? 

- Vad tycker du är viktiga delar att ha med i behandlingen för att få patienter med 

psykisk ohälsa att vidmakthålla fysisk aktivitet? 

- Vad upplever du vara underlättande faktorer? 

- Vad upplever du vara försvårande faktorer? 

- Berätta om en gång då du arbetade med vidmakthållande av ett fysiskt 

aktivitetsbeteende hos en person med psykisk ohälsa, vad hände då? 

 

6. Vad finns det för skillnader mellan att tillämpa verktygen hos denna patientgrupp 

gentemot andra patientgrupper? 

 

7. Finns det något du vill berätta som vi inte har frågat dig om idag?  
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BILAGA 2 – Informationsblad till verksamhetschef och samordnare  

 

 

 

Vi är två studenter som heter Jennifer Rönnqvist och Therese Liljegren som läser till 

fysioterapeuter på Uppsala universitet och ska genomföra vårt examensarbete. Syftet är att 

utforska erfarenheter och upplevelser hos fysioterapeuter i primärvård som arbetar med 

vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden i rehabiliteringen av personer med psykisk ohälsa, 

främst depression och ångestsyndrom. Detta för att bättre kunna förstå hur fysioterapeuter kan 

arbeta för att vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende hos personer med psykisk ohälsa. Det är 

ett viktigt och intressant arbetsområde för fysioterapeuter då forskning tyder på att fysisk aktivitet 

ger stora hälsovinster för denna patientgrupp.  

Vi söker 5 fysioterapeuter som arbetar i primärvård, har minst 2 års arbetserfarenhet, som under 

sin verksamma tid har kommit i kontakt med personer med psykisk ohälsa, främst depression och 

ångestsyndrom och vill delta i en intervju. Intervjun kommer att spelas in och ta ca 30-45 minuter. 

Genomförandet av intervjun kommer att ske under september 2017. Den kan äga rum på 

arbetsplatsen eller på valfri plats efter överenskommelse. Medverkan är frivillig och kan när som 

helst avbrytas utan att orsak anges. Uppgifter och material som samlas in under intervjun kommer 

att hanteras konfidentiellt. 

Vi söker nu tillstånd och godkännande att få genomföra denna studie i er verksamhet. Därför 

önskar vi att ni lyfter frågan på er arbetsplats om att medverka i studien samt återkommer med ett 

godkännande via mail och kontaktuppgifter till fysioterapeuter som är intresserade av att delta. Vi 

kommer att välja ut deltagare ur denna lista och sedan att kontakta dessa, ge ytterligare 

information samt boka in en intervju enligt överenskommelse. 

Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som ni kommer att få ta del av. Om intresse 

finns kan vi ge muntlig återkoppling av resultatet till verksamheten.   

Kontaktuppgifter: 

Jennifer Rönnqvist: 0738-121012. Jennifer.Ronnqvist.1851@student.uu.se  

Therese Liljegren: 0768-655454. Therese.Liljegren.7666@student.uu.se 

Handledare: Docent Cathrin Martin. 018-4714766. Cathrin.Martin@neuro.uu.se   

Tack på förhand!  

Hälsningar, Jennifer och Therese 

mailto:Jennifer.Ronnqvist.1851@student.uu.se
mailto:Therese.Liljegren.7666@student.uu.se
mailto:Cathrin.Martin@neuro.uu.se
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BILAGA 3 – Informationsblad till fysioterapeut i primärvård 

 

 

 

Vi är två studenter som heter Jennifer Rönnqvist och Therese Liljegren som läser till 

fysioterapeuter på Uppsala universitet och ska genomföra vårt examensarbete. 

Syftet är att utforska erfarenheter och upplevelser hos fysioterapeuter i primärvård som arbetar 

med vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden i rehabiliteringen av personer med psykisk 

ohälsa, främst depression och ångestsyndrom. Detta för att bättre kunna förstå hur fysioterapeuter 

kan arbeta för att vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende hos personer med psykisk ohälsa. Det 

är ett viktigt och intressant arbetsområde för fysioterapeuter då forskning tyder på att fysisk 

aktivitet ger stora hälsovinster för denna patientgrupp.  

Vi söker 5 fysioterapeuter som arbetar i primärvård, har minst 2 års arbetserfarenhet och som 

under sin verksamma tid har kommit i kontakt med personer med psykisk ohälsa och vill delta i 

en intervju. Intervjun kommer att spelas in och ta ca 30-45 minuter. Genomförandet av intervjun 

kommer att ske under september 2017. Den kan äga rum på arbetsplatsen eller på valfri plats efter 

överenskommelse. Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att orsak anges. 

Uppgifter och material som samlas in under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt.  

 

Kontaktuppgifter: 

Jennifer Rönnqvist: 0738-121012. Jennifer.Ronnqvist.1851@student.uu.se  

Therese Liljegren: 0768-655454. Therese.Liljegren.7666@student.uu.se 

Handledare: Docent Cathrin Martin. 018-4714766. Cathrin.Martin@neuro.uu.se 

Tack på förhand! 

Hälsningar,  

Jennifer och Therese  
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BILAGA 4 – Samtyckesblankett 

 

 

 

Samtyckesblankett 

Syftet är att utforska erfarenheter och upplevelser hos fysioterapeuter i primärvård som 

arbetar med vidmakthållande av fysiska aktivitetsbeteenden i rehabiliteringen av personer 

med psykisk ohälsa, främst depression och ångestsyndrom. Detta för att bättre kunna förstå 

hur fysioterapeuter kan arbeta för att vidmakthålla ett fysiskt aktivitetsbeteende hos personer 

med psykisk ohälsa. 

Intervjun kommer att spelas in och kommer ta ca 30-45 minuter. Medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas utan att orsak anges. Uppgifter och material som samlas in under 

intervjun kommer att hanteras konfidentiellt.  

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

Jag godkänner min medverkan: 

 

 

 

 Underskrift                                        Namnförtydligande                                    Datum och ort 

 


