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Abstrakt 

Bakgrund: Depression är ett folkhälsoproblem som ökar i Sverige och därmed ökar även 

behovet av fysioterapeuter som har kunskap inom psykosomatisk och psykiatrisk 

fysioterapi inom vården. En fysioterapeut kan erbjuda en mängd olika behandlingsmetoder 

vid depression. Det saknas en studie som beskriver vilka fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder som använts kliniskt 2017 inom vuxenpsykiatrin i Sverige med fokus på 

egentlig depression. Detta är viktigt att klargöra för att bibehålla fysioterapeuter uppdaterade 

om arbetet som utförs kliniskt inom området fysioterapi och mental hälsa. Syfte: Syftet med 

studien var att kartlägga vilka fysioterapeutiska behandlingar som användes vid behandling av 

egentlig depression inom vuxenpsykiatrin. Metod: Det var119 personer inom sektionen för 

Fysioterapeuter inom Mental Hälsa som deltog i studien och nåddes via en webbenkät. 

Resultat: Denna studie kartlade 47 behandlingsmetoder. Utifrån dessa var det 26 som 

klassificerades som regelrätta fysioterapeutiska behandlingsmetoder. De behandlingsmetoder 

som majoriteten av försökspersonerna använde i det kliniska arbetet var fysisk aktivitet 90 %, 

basal kroppskännedom 79 % och träning 61 %. Majoriteten 92 % svarade att de grundar sina 

val av behandlingsmetoder på både vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet. Konklusion: 

Det finns många behandlingsmetoder som fysioterapeuten kan erbjuda en patient med 

depression och som ibland kombineras behandlingsmetoderna. Det fodras en större 

kartläggning för att täcka den fysioterapeutiska populationen som behandlar diagnosen 

egentlig depression. 

 

 

Nyckelord: Behandlingsmetoder, Egentlig depression, Enkätstudie, Fysioterapi, Mental 

hälsa. 
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1. Bakgrund 

1.1 Fysioterapeutiskt perspektiv 

Ett framträdande område inom vetenskapen fysioterapi berör hälsa. Professionen innefattar 

kunskap om eventuella hinder och tillgångar för att nå upp och bibehålla hälsa samt funktion 

och rörelse. Fysioterapeutisk behandling som berör massage och rörelse har använts som 

komplement till mediciner från mitten på 1800- talet (Fysioterapeuterna, 2017). På grund av 

växande forskning inom fysioterapeutiska behandlingar ökar den vetenskapliga grunden för 

dem, vilket är viktigt då fysioterapeuter enligt patientsäkerhetslagen ska arbeta evidensbaserat 

och utifrån beprövad erfarenhet (SFS, 2010:659). Det vetenskapliga arbetet inom denna 

profession som gjorts omsluter behandlingar som ökar hälsa och minskar sjuklighet. Det har 

lagts allt mer värde och intresse för området som är kopplat till fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder vid olika sjukdomstillstånd. Därför är det av vikt att forska vidare om 

fysioterapeutisk behandling eftersom området psykisk ohälsa innebär en arbetsbelastning för 

vården i Sverige. Depression är en av de största folksjukdomarna i Sverige idag. 

(Fysioterapeuterna, 2017).  

Fysioterapeuter/sjukgymnaster är verksamma på flera platser i Sverige inom vuxenpsykiatrins 

öppen och slutenvård. Genom att allt fler personer drabbas av depression ökar behovet av 

fysioterapeuter/sjukgymnaster som har en ökad kunskap inom psykosomatisk och psykiatrisk 

(Fysioterapeuterna, 2005). Patienter med depression räknas in i de diagnoskategorier som ska 

erbjudas fysioterapeutisk behandling (Fysioterapeuterna, 2005). 

Begreppen psykiatrisk och psykosomatisk sjukgymnastik bygger på teorier och klinisk 

erfarenhet. Genom att koppla samman kropp och själ ligger fokus på hela människan för att 

öka självinstinkten, sinnesnärvaro och kroppskännedomen hos patienter med psykisk ohälsa 

(Biguet, Keskinen - Rosenqvist & Berg, 2012). Kropp, rörelse och kroppskännedom är delar 

som sjukgymnasten arbetar utifrån för att patienter ska återfå hälsa och fungera utifrån 

tillgångar och behov. Biguet, Keskinen - Rosenqvist & Berg (2012) har intervjuat ett flertal 

sjukgymnaster om psykisk/psykosomatisk ohälsa för att få en översikt över hur sjukgymnaster 

arbetar kliniskt utifrån ett kroppsligt och själsligt perspektiv. Deras kartläggning visade att en 

del sjukgymnaster som arbetar inom psykosomatiken benämner sig som psykoterapeuter, 

andra som är psykoterapeuter benämner sig inte som det, en del sjukgymnaster har ingen 

vidareutbildning i psykoterapi men har gått andra utbildningar inom beteendemedicin. 
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1.2 Prevalens av depression  

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät från april 2017 visar att 5 % av Sveriges 

befolkning kommer drabbas av depression under sin livstid, vilket motsvarar ca 500 000 

personer (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt World Health Organisation (2017) rör det sig 

globalt om 300 miljoner människor som är drabbade av depression. 

1.3 Egentlig depression  

Depression beror på en bristande jämvikt mellan handlingskraft och vila, vilket med tiden kan 

resultera i fysisk belastning, risk för skada samt social påverkan (Allgulander, 2014).  

Det finns olika former av tillståndet. Den mest förekommande är egentlig depression som i sin 

tur delas upp i tre nivåer. Lätt eller lindrig depression kategoriseras av att personen kan klara 

av det praktiska i vardagen och socialt, dock med viss ansträngning. Vid medelsvår eller 

måttlig depression klarar individen inte längre av sin tidigare vardag. Svår depression 

kategoriseras precis som medelsvår eller måttlig depression av att personen inte längre klarar 

av vardagen. Den påverkar även känslorna och tankarna på ett sätt som kan leda till att 

personen inte klarar av de primära behoven. Depression är ett allvarligt tillstånd och kan leda 

till självmordstankar (SBU, 2017).  

Karaktäristiska drag vid egentlig depression är att personen under lägst några veckor känner 

sig nedstämd samt har ett sjunkande engagemang och upprymdhet. För att hamna under 

klassifikationen för egentlig depression krävs att 3 av följande symtom uppfylls. Pendling i 

vikt, problem med sömnen, agitation eller hämning, uppjagad, lätt att tappa koncentrationen, 

långsam i sättet att vara och eller i tal, kraftlöshet, utmattning och låg energinivå, att känna sig 

oduglig och känna en ökad skuld, nedsatt reflektionsförmåga/ förmåga till koncentration samt 

att fundera på döden, självmordsförsök, ha självmordstankar och eller självmordsplaner. 

Dessa kännetecken kan leda till en försämrad funktion alternativt att förmågan att klara det 

dagliga livet sker med märkbar ansträngning (Allgulander, 2014). 

1.4 Evidens 

Från 1980 talets mitt har magister - och doktorsavhandlingar gjorts inom ämnet psykiatri. Av 

dessa är det fem fysioterapeutiska/sjukgymnastiska studier med klinisk fokus som berör 

psykiatrisk omvårdnad och behandling (Fysioterapeuterna, 2005). De behandlingsmetoder 

som användes inom psykosomatiken och psykiatrin undersöktes 2004 av Legitimerade 

Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) (Fysioterapeuterna, 2005). Några behandlingsmetoder 

som nämndes var meditation, kroppskännedom, qigong, massage, avspänning, tai chi, träning 

och fysisk aktivitet. Fysioterapeuter bär ett självrådande ansvar genom sin profession att utgå 
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från fysioterapeutiska behandlingsmetoder som grundas på vetenskapligt stöd för att kunna 

erbjuda patienterna den ultimata vården. Vårdgivaren är skyldig att föra forskningen och 

kompetensen framåt inom sin verksamhet (Fysioterapeuterna, 2017).    

1.5 Behandlingsmetoder vid depression  

1.5.1 Medicinska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder 

Idag är de vanligaste behandlingsmetoderna mot depression de medicinska och psykiatriska 

enligt SBU (2004). De medicinska påverkar signalsubstanser i hjärnan bland annat 

noradrenalin och serotonin. Den medicinska behandlingen skall anpassas individuellt och det 

kan ta tid innan önskad effekt blir märkbar, det är inte ovanligt att patienten ibland får byta 

mediciner enligt SBU (2004). Dock kan symtomen komma tillbaka efter avslutad behandling.  

Studier visar att patienter har lika stor sannolikhet att bli bättre av psykoterapi som behandling 

med läkemedel. Några av de behandlingar som används inom psykoterapi är kognitiv terapi, 

beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vid svår depression kombinerar man ofta 

läkemedelsbehandling. Det finns inte tillräckligt med vetenskapligt stöd att avgöra om enbart 

psykoterapi hjälper (SBU, 2004).  

1.5.2 Fysioterapeutiska behandlingsmetoder 

Enligt Andersson, Hovland, Kjellman, Taube och Martinsen (2015) har fysisk aktivitet och 

dess påverkan på depression visat resultat att denna metod kan ha samma effekt som KBT och 

läkemedelsbehandling. Patienter har olika behov av behandlingar, därför är det viktigt att 

patienten kan bli erbjuden fler valmöjligheter. En studie har påvisat att fysisk aktivitet kan 

reducera risken att utveckla depression med 25-40 % (Andersson, Hovland, Kjellman, Taube 

& Martinsen, 2015).  

Fysisk aktivitet är en av dem behandlingsmetoder som fysioterapeuter/sjukgymnaster 

använder vid behandling av depression och definieras som ett handlingssätt som täcker 

samtliga rörelser av kroppen och leder till en ökad energiförbrukning där förbrukningen av 

vila inte räknas in (FYSS, 2014). Behandlingen avser muskulärt stärkande kroppsrörelse med 

en frekvens på 3 gånger i veckan under durationen 60 minuter. Även aerob träning i måttligt 

hög intensitet i form av bland annat löpning och cykling har gett goda resultat med en 

frekvens på minst 3 gånger i veckan och en duration på ca 40 minuter. Både den muskulärt 

stärkande fysiska aktiviteten och den aeroba träningen ska ske under minst 8 veckor. 

Behandlingsmetoden har inga biverkningar och det finns måttlig stark vetenskaplig grund 

(Andersson, Hovland, Kjellman, Taube & Martinsen, 2015). Forskning enligt Rydwik (2012) 

har visat att fysisk aktivitet kan användas i det preventiva arbetet mot psykisk ohälsa samt 
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som en alternativ behandling vid klinisk depression. För att få den värdefulla inverkan som 

behandlingen kan ge krävs ett ihållande långsiktigt program (Rydwik, 2012).    

Definitionen på träning är att den ska vara planerad, utgå efter en struktur, vara 

återkommande och träningen syftar till att bibehålla/öka kondition eller muskelstyrka 

(Caspersen, Powell & Christenson, 1985). Träning har måttligt starkt vetenskapligt underlag 

som behandling vid depression. Dock är effekterna på lång sikt inte klarlagda (FYSS, 2016). 

En systematisk review har genomförts om nyttan och skadan som träning kan ge patienter 

med depression. Målet med studien var att stödja besluttagare i vårdsystemet och vårdgivare 

att använda träning som en standardbehandling för patienter med depression. Det var 35 

forskningsförsök som täckte 2498 deltagare med diagnosen depression som inkluderades i 

studien. Den sammanlagda bedömningen visade på måttliga antidepressiva effekter av träning 

bedömt utifrån bland annat bristen på återfall. Den systematiska granskningen hittade ingen 

antydan på positiva effekter av livskvaliteten. Trots denna stora studie krävs det fler 

forskningsförsök med tydligt beskrivna metoder för att fastställa och utveckla kunskap inom 

området (Krogh, Speyer, Gluud & Nordentoft, 2017). 

Mindfulness är en form av meditationsteknik baserat på vad som händer i nuet. I en 

forskningsstudie såg man att mindfulness som fysioterapeutisk behandling var effektiv som 

återfallsförebyggande behandling. Återfallen för depression minskade från 78 % till 36 %, 

dock var studien endast baserad på 55 patienter (Ma & Teasdale, 2004). En annan studie har 

visat liknande resultat, att mindfulness bidragit till minskat depressionssymtom (Idusohan-

Moizer, Sawicka, Dendle & Albany, 2015).   

Massage är en behandlingsmetod som används av fysioterapeuter/sjukgymnaster. Det finns 

litteratur som ger stöd för att massage som behandling minskar ångest och depression (Field, 

Diego, Medina, Delgado and Hernandez, 2011). Massage med måttligt tryck har visat sig ha 

positiva effekter, bl.a. vid depression, (Field, 2014). 

Enligt SBU (2010) kan basal kroppskännedom vara en gynnsam kompletterande 

behandlingsmetod vid medelsvår egentlig depression. En studie som gjordes på personer med 

svår depression och deras upplevelse av basal kroppskännedom har påvisat att basal 

kroppskännedom kan vara en bra kompletterande behandlingsmetod till medicinsk och 

psykiatrisk behandling (Danielsson & Rosenberg, 2015). En kontrollerad randomiserad studie 

har genomförts där forskarna har analyserat om det finns signifikanta skillnader mellan att ge 

en grupp människor enbart traditionell behandling jämfört med att ge traditionell behandling 

med basal kroppskännedom som komplement vid ett flertal diagnoser däribland depression. 
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Resultatet visade att personerna som även fick basal kroppskännedom som behandling fick 

minskade symtom av depression, ökad kroppskännedom och self- efficacy (Lundvik 

Gyllensten, Ekdahl & Hansson, 2009).   

Ett större antal patienter har på senare tid efterfrågat akupunktur som behandling vid 

depression. Publicerad data rekommenderar akupunktur som ett allmänt gynnsamt och säkert 

val av åtgärd till patienter med depression, dock krävs mer forskning inom området eftersom 

klarheten gällande den antidepressiva effekten av akupunktur fortfarande är låg (Wu, Yeung, 

Schnyer, Wang & Mischoulon, 2012). Andra behandlingsmetoder som fysioterapeuter 

använder vid psykisk ohälsa däribland depression är meditation, Feldenkrais, 

avspänningsmetoder, tai chi, yoga och qi gong (Fysioterapeuterna, 2005).  

2. Förväntad betydelse 

En stor del av den forskning som gjorts inom området depression och fysioterapi handlar om 

kopplingen mellan depression, dödlighet och sjukliga tillstånd exempelvis stroke och hjärt-

kärlsjukdom (Lepine & Briley, 2011). Det finns bristande forskning angående vad det finns 

för fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid depression (Danielsson & Rosberg, 2015).  

I Sverige saknas aktuella studier som beskriver vilka fysioterapeutiska behandlingsmetoder 

som används i det kliniska arbetet idag inom vuxenpsykiatrin utifrån denna studies 

kartläggning. Det publicerades en lägesrapport 2005 om sjukgymnastens roll inom psykiatrisk 

vård. I rapporten kartlagdes flertal psykiatriska diagnoser däribland depression 

(Fysioterapeuterna 2005). Senaste kartläggningen inom området behandlingsmetoder inom 

psykiatrisk sjukgymnastik genomfördes för 7 år sedan av Johannesson & Wiik (2010). 

Efterforskningar har gjorts inom ämnet fysioterapi och psykisk ohälsa och det finns inga 

enkätstudier som genomförts inriktade enbart på en diagnos. En nyare kartläggning med fokus 

enbart på egentlig depression är av betydelse för att i framtiden komma fram till vilka 

behandlingsmetoder som är effektivast för varje enskild diagnosgrupp inom psykisk ohälsa 

och genom det förbättra den individanpassade vården (Fysioterapeuterna, 2017). Därför är det 

relevant att göra denna studie för att fylla informationsgapet. 
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3. Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga vilka fysioterapeutiska behandlingar som användes vid 

behandling av egentlig depression inom vuxenpsykiatrin. 

3.1 Frågeställningar 

1. Vilka behandlingsmetoder använde fysioterapeuter/sjukgymnaster inom vuxenpsykiatrin i 

Sverige för personer med egentlig depression? 

2. Baseras val av behandlingsmetoder på vetenskapligt stöd och/eller beprövad erfarenhet?  
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4. Material och metod 

4.1 Material  

4.1.1 Pilotstudie 

En pilotstudie utformades inledningsvis av undersökningen i syfte att testa det valda 

datainsamlingsverktyget, som i denna studie var en webbenkät, och för att öka validiteten av 

studien. Detta är fördelaktigt då författarna låter andra betrakta och granska kvalitén i det 

valda undersökningsinstrumentet. Även vad i enkäten som riskerar att misstolkas och som kan 

förbättras undersöks så att studien mäter det den har som syfte att kartlägga. Denna pilotstudie 

var också fördelaktig för att försöka ta reda på om studiens utformning fungerar i form av val 

av enkätverktyg. Val av försökspersonerna till pilotstudien valdes utifrån följande kriterier: 

studerande fysioterapeuter på Luleå Tekniska Universitet som gick termin 6 då dessa 

studenter samlat på sig kunskap inom fysioterapeutiska behandlingsmetoder för patienter med 

psykisk ohälsa. Det var totalt 10 försökspersoner som ingick i pilotstudien, 7 kvinnor och 3 

män. Samtliga gick sista terminen på fysioterapeutiska programmet på Luleå Tekniska 

Universitet och 8 av dessa fyllde i enkäten och gav feedback om förbättringar.  Pilotstudien 

skickades ut v. 39. Urvalet till pilotstudien kontaktades via både Facebook och skolmail för 

att öka sannolikheten att personerna skulle svara och en påminnelse skickades ut efter en dag.  

Feedback från försökspersonerna i pilotstudien var frågor angående om kommentarrutan i val 

av metod kunde göras tydligare. Kommentarrutan gick inte att göra tydligare pga. att 

enkätprogrammet inte hade inställningarna för detta. En annan feedback var att besöka 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) 

hemsida om hur man bör fråga om kön eller transidentitet i enkätundersökningar. Ett 

könsneutralt alternativ användes i enkäten. Genom att ha ett alternativt val kunde risken 

minska för bortfall hos personer som inte identifierar sig med ett kön (RFSL, 2016). 

4.1.2 Försökspersoner 

För att nå aktuell population i kartläggningen valdes följande inklusionskriterier: medlemmar 

inom sektionen för leg. fysioterapeuter/sjukgymnaster inom mental hälsa som behandlat 

patienter med egentlig depression och arbetar inom vuxenpsykiatrin i Sverige. Enkäten skulle 

täcka kvinnor, män och annat alternativ i åldrarna 20-67 år med 0-10+ års yrkeserfarenhet.    

Exklusionskriterier: Medlemmar inom sektionen för leg. fysioterapeuter/sjukgymnaster inom 

mental hälsa som inte behandlat patienter med egentlig depression. Medlemmar som arbetar 

inom barn och ungdomspsykiatri.  
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4.1.3 Procedur 

För att komma i kontakt med försökspersonerna kontaktade handledaren den ansvariga för 

sektionen fysioterapeuter inom mental hälsa via mail. Den ansvariga för sektionen hjälpte till 

med att skicka ut enkäten och informationsbrevet till samtliga medlemmar inom sektionen för 

fysioterapeuter inom mental hälsa. Enkäten (bilaga 1) och informationsbrevet (Bilaga 2) 

skickades ut v. 40. Därefter togs det fram ett påminnelsebrev (bilaga 3) som var en 

påminnelse för försökspersonerna att besvara enkäten. Syftet med påminnelsebrevet var att 

uppmuntra mottagarna till att besvara enkäten då svarstiden var begränsad (Trost & Hultåker, 

2012). Påminnelsebrevet skickades till handledaren i slutet på v.40 och vidarebefordras till 

ansvarig inom sektionen. Utskicket skickades ut i början av v. 42. Svarstiden var mellan v. 

40-43 och avslutades den 27 oktober 2017. Därefter stängdes enkäten och inga 

försökspersoner kunde därefter besvara enkäten.  

4.2 Metod 

Datainsamlingsmetoden som valdes var deskriptiv tvärsnittsstudie med webbenkät. Metoden 

valdes utifrån studiens syfte, då det ger en kartläggning av en population och hur det ser ut vid 

en viss tidpunkt (Olsson & Sörensen, 2011). 

4.2.1 Datainsamling 

Datainsamlingen från försökspersonerna genomfördes med en webbenkät (Bilaga 1) i 

dataprogrammet Google form. Enkätens utformning börjar med frågor kring ålder, kön och år 

inom yrket. Därefter kommer frågorna som är kopplade till att besvara syftet och 

frågeställningarna. Enkäten utformades med inspiration från enkäten i Johannesson & Wiik 

(2010) c-uppsats. Inspirationen togs från hur deras enkät var strukturerad. Enkäten fick totalt 

6 frågor, som var varierat utformade med flersvarsalternativ samt frågor som endast krävde ett 

svar. De fasta svarsalternativen i enkäten på fysioterapeutiska behandlingsmetoder var basal 

kroppskännedom, massage, meditation, mindfulness, Feldenkrais, träning, fysisk aktivitet, 

avspänningsmetoder, tai chi, yoga och qi gong. Behandlingsmetoderna valdes utifrån 

fysioterapeuternas förslag på fysioterapeutiska behandlingsmetoder som används vid psykisk 

ohälsa (Fysioterapeuterna, 2005).  

4.2.2 Skapande av enkäten  

Med stöd från litteraturen och studiehandledning utformades en enkät i Google form. Först 

utfördes en analys över vilka frågor som enkäten skulle bestå av för att kunna besvara 

studiens syfte. Därefter gjordes en granskning om det redan fanns enkäter inom området som 

kunde användas, vilket inte gav några resultat. Undersökningen begränsades till ett minimum 
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på två frågor som utgick från studiens två frågeställningar. De 3 variablerna som användes i 

denna studie valdes för att få en bild av populationen. Hänsyn togs till de etiska 

övervägandena när variablerna valdes för att minska risken för identifiering av 

försökspersonerna (Olsson & Sörensen, 2011). Det var viktigt i utformningsprocessen att göra 

enkäten så enkel och tydlig som möjligt för att öka möjligheten att besvara studiens syfte. 

Frågorna utgick från studiens två frågeställningar och syfte (Trost & Hultåker, 2012).  

I början på enkäten fanns en informationsruta om definitionen på egentlig depression. I frågan 

angående behandlingsmetoder i enkäten fanns möjlighet för försökspersonerna att skriva 

övriga metoder som de använder. Alla frågor i enkäten valdes att göras obligatoriska för att 

minska risken för databortfall. Innan enkäten skickades ut ställdes inställningarna in så att alla 

mottagare kunde svara och inte begränsas till de med Google- konto. Ordningen på 

behandlingsmetoderna skulle hamna i slumpmässig ordning med hjälp av en inställning med 

syfte att få ett obundet slumpmässigt urval (Trost & Hultåker, 2012).  

4.2.3 Dataanalys 

När svarstiden för enkäten gått ut analyserades resultatet. Först gjordes en bortfallsanalys 

(figur 1). Därefter analyserades resultatet, utefter deskriptiv analys metod. Vid 

sammanställning av resultatet placerades insamlad data till ett Excel- dokument och det 

utformades 4 pivot - tabeller. Bearbetningen av studiens population togs fram genom att varje 

variabel bearbetades var för sig. Det skapades 4 (tabell 1-4) pivottabeller utifrån 

behandlingsmetoderna, 4 cirkeldiagram (figur 2-5) som beskriver studiens population. När 

alla behandlingsmetoder kartlagts delades de upp i 3 kategorier: fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder, psykoterapeutiska behandlingsmetoder och ospecificerade 

behandlingsmetoder enligt litteraturen Biguet at al. (2012). Detta för att besvara syftet vilka 

fysioterapeutiska behandlingsmetoder som försökspersonerna använt sig av vid behandling av 

depression.  
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5 Etiska överväganden  

Deltagarna fick information om studien via ett informationsbrev (bilaga 2) där information 

om enkätundersökningen redovisades, och vilka det var som skrev uppsatsen.  Informerat 

samtycke har erhållits från samtliga deltagare, samtycket skedde i samband med att 

försökspersonen svarade på enkäten. Enkäten var anonym och inga personuppgifter 

dokumenterades. Om försökspersonerna var tvungna att skriva sina namn kunde det påverka 

resultatet negativt då de eventuellt inte vågat fylla i hur de arbetat. Vilket även kan leda till 

större bortfall av data då försökspersonerna kanske väljer att inte medverka p.g.a. brist på 

sekretess.  Försökspersoner som deltar i en undersökning som denna skyddas av regelverk 

som måste följas. Försökspersonerna och deras svar har behandlats som konfidentiellt och 

sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009;400). Materialet har 

förvarats i datorer med lösenord (Olsson & Sörensen, 2011).  
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6 Resultat  

6.1 Bortfallsanalys 

Enkäten gick ut till totalt 630 personer inom sektionen fysioterapeuter inom mental hälsa. 

Datainsamlingen bestod av 126 personer som valde att delta i enkätundersökningen och 

utifrån dessa var det 119 personer som ingick i studiens inklusionskriterier.  

Sju försökspersoner hade i enkäten angett att de inte arbetade med patienter med depression 

(se figur 1) 

 

Figur 1 Bortfallsanalys av försökspersonerna. 
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6.2 Sammanställning av ålder på försökspersonerna 

Av försökspersonerna som deltog i undersökningen var det 11 % som var i åldersspannet 20–

35 år, 29 % som var mellan 35–50 år och 60 % som var mellan 50–67 år. Det blev en 

majoritet av försökspersonerna som var i åldersspannet 50-67 år. Medelåldern för 

försökspersonerna var 50 år. Se figur 2 nedan för att se en sammanställning av fördelningen 

på åldern på försökspersonerna som deltog i enkäten.   

 

Figur 2 visar en sammanställning på åldersspannet mellan försökspersonerna. 

6.3 Sammanfattning av kön på försökspersonerna 

Av de 119 försökspersoner som deltog i undersökningen var det 91 % som var kvinnor, 8 % 

män och 1 % annat. Därav var det en majoritet av kvinnor vilket utgjorde 91 % dvs. 108 av 

119. Se figur 3 för en översikt av fördelning av kön mellan försökspersonerna. 

 

Figur 3 visar en översikt på fördelningen mellan försökspersonernas kön. 
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6.4 Sammanställning av antal år i yrket  

Av de 119 försökspersoner som deltog i undersökningen var det 5 % som arbetat i 0-3 år, 2 % 

i spannet mellan 3- 5 år, 9 % hade arbetat i 5-10 år och 84 % som arbetat i 10 + antal år som 

fysioterapeut/sjukgymnast. Se figur 4 nedan för en översikt av fördelningen av antal år i yrket.  

 

Figur 4 visar en översikt av fördelningen av försökspersonernas antal år i yrket. 
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6.5 Baseras val av fysioterapeutiska behandlingsmetoder utifrån vetenskaplig grund 

och/eller klinisk erfarenhet?  

Det var 92 % av försökspersonerna som angav att de baserar sina val av behandlingsmetoder 

utifrån vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet. Det var 4 % som utgick från vetenskaplig 

grund och 4 % som utgick från klinisk erfarenhet. Se figur 5 nedan för att få en 

sammanställning av denna enkätfråga.  

 

 

Figur 5 visar en sammanställning av en enkätfråga angående vad försökspersonerna baserar sin 

grund på för att välja behandlingsmetod.  

6.6 Behandlingsmetoder  

I resultatet av enkätstudien framkom det efter insamlad data att utöver de 11 fasta 

svarsalternativen som nämndes i enkäten var det 36 stycken behandlingsmetoder som 

respondenterna själva fyllt i under svarsalternativet övriga behandlingsmetoder. Enkätstudien 

täckte 47 behandlingsmetoder som respondenterna använder och eller har använt vid 

behandling av egentlig depression.  

Av de totalt 119 försökspersonerna var det 4 % som angav under övriga behandlingsmetoder i 

att de kombinerar olika behandlingsmetoder i sin behandling. Metoderna som kombineras kan 

vara fysioterapeutiska, psykoterapeutiska eller ospecificerade behandlingsmetoder. Det var 2 

% som enbart fastställde att de arbetar med en behandlingsmetod. Totalt 94 % angav att de 

använder sig av flera olika behandlingsmetoder kliniskt i sitt arbete.  
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 I tabell 1 (bilaga 4) redovisas en sammanställning i av alla behandlingsmetoder som 

enkätstudien kartlagde.   

6.7 Fysioterapeutiska behandlingsmetoder 

Det var totalt 26 av 47 behandlingsmetoder som kan räknas som regelrätta fysioterapeutiska 

behandlingsmetoder. De tre vanligaste fysioterapeutiska behandlingsmetoderna var fysisk 

aktivitet, basal kroppskännedom och träning. 107 försökspersoner angav fysisk aktivitet som 

behandlingsmetod vilket motsvarar 90 %. Det var totalt 94 av 119 försökspersoner som 

kryssade i basal kroppskännedom i enkäten, vilket är 79 % av försökspersonerna. Totalt 72 av 

119 försökspersoner angav träning, vilket motsvarar 61 % av försökspersonerna. Se tabell 2 

(bilaga 5) för att se en sammanställning av de fysioterapeutiska behandlingsmetoderna som 

fanns med i enkäten.  

6.8 Psykoterapeutiska behandlingsmetoder 

Det var totalt 9 av de 47 behandlingsmetoderna som var inom området psykoterapi. Dock 

användes dessa behandlingsmetoder av fysioterapeuter/sjukgymnaster med vidareutbildning 

inom psykoterapeutiska kunskapsområden. De två vanligast förekommande 

behandlingsmetoderna som framgick av undersökningen var KBT som det var 8 % som angav 

och ACT som totalt 4 % angav. Det var en majoritet av dem som arbetet i 10+ år som angav 

psykoterapeutiska behandlingsmetoder. Se tabell 3 (bilaga 6) för att se en sammanställning av 

de psykoterapeutiska behandlingsmetoderna.  

6.9 Ospecifika behandlingsmetoder 

Det var totalt 11 av 47 behandlingsmetoder som hamnade under ospecifika 

behandlingsmetoder. De två vanligaste behandlingsmetoderna var samtal och motiverande 

samtal. Det var totalt 5 % av försökspersonerna som valde samtal och totalt 3 % som angav 

motiverande samtal. Av försökspersonerna totalt var det en majoritet av dem som arbetet i 

10+ år som angav ospecifika behandlingsmetoder. Se tabell 4 (bilaga 7) för att se en 

sammanställning av de ospecificerade behandlingsmetoderna som var i enkätresultatet.  
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie utfördes efter metoden deskriptiv tvärsnittsstudie med webbenkät. Något som 

ökade reliabiliteten är enkätens enkla ordval och utformning vilket förhoppningsvis 

resulterade i att försökspersonerna uppfattade frågorna på ett likartat sätt (Trost & Hultåker, 

2012).  

Det är viktigt att veta hur fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar kliniskt i sin vardag 2017. 

Därför valde författarna att skapa en kartläggning om vilka behandlingsmetoder som erbjuds 

till patienter med egentlig depression idag. Det är även viktigt att ta reda på om 

fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar utifrån evidens vilket är ett krav enligt 

yrkesprofessionen. Kartläggningen är en viktig grund för att i senare forskning kunna jämföra 

med hur det såg ut under 2017. I nuläget finns det inga liknande studier som har gjorts i 

Sverige med egentlig depression i fokus. Dock har det gjorts flera doktorsavhandlingar som 

har tittat på b.la fysioterapeutens/sjukgymnastens roll i psykiatrin och vilka 

behandlingsmetoder som ger symtomreducering. Detta är resultat som liknar denna studies 

kartläggning då många av behandlingsmetoderna som kartlagdes återfinns i LSR:s 

kartläggning (2004). LSR:s kartläggning gjordes för tretton år sedan, dock bekräftar denna 

studie att fysioterapeuter/sjukgymnaster fortfarande arbetar utifrån nästan samma 

behandlingsmetoder idag. 

En av studiens frågeställningar var om valet av behandlingsmetod baserades på vetenskapligt 

stöd och/eller beprövad erfarenhet. Utifrån resultatet var det en majoritet på 92 % som angav 

att de grundar sin vård utefter klinisk erfarenhet och vetenskaplig grund vilket författarna ser 

som positivt då det förväntas av fysioterapeuterna/sjukgymnasterna utifrån deras legitimation 

(Fysioterapeuterna, 2017).  

7.1.1 Val av metod  

Valet att skapa enkäten utifrån icke öppna frågor underlättade resultatanalysen då öppna 

svarsalternativ kan vara tidskrävande och öka risken för tolkning av svaren (Trost & Hultåker, 

2012). En nackdel med fasta svarsalternativ är att försökspersonerna kan tolka 

svarsalternativet på ett annat sätt än det var tänkt utifrån författarnas tankar kring 

svarsalternativen. Fasta svarsalternativ leder till förenklade svar vilket reducerar 

tolkningsmöjligheterna för författarna (Trost & Hultåker, 2012). Då enkäten endast var en 

kartläggning av vad försökspersonerna använt för fysioterapeutiska behandlingsmetoder, och 

inte med frågeställningen varför, var det lättare vid analys av resultat att vara objektiv och inte 
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göra egna tolkningar. Genom enkätens öppna svarsalternativ kartlagdes 36 

behandlingsmetoder utöver de 11 fasta svarsalternativen som angavs i enkäten. I fortsatta 

kvantitativa studier kan den slutliga enkäten i denna studie vidare öka sin validitet och 

reliabilitet för att få en så bra enkät som möjligt i framtiden för att besvara syftet (Olsson, 

Sörensen, 2011).  

7.1.2 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

Enkäten skickades ut till 630 personer varav 126 besvarade enkäten och 7 försökspersoner 

hamnade under bortfall. Försökspersonerna som på första frågan svarade nej på om de 

behandlade patienterna med egentlig depression, hamnade under bortfall. Det gav en 

svarsfrekvens på 19 %. Detta kan tolkas som låg svarsfrekvens, dock går det ej att fastställa 

om utskicken gick enbart till personer som tillhörde den aktuella populationen, samt hur stor 

populationen var. Johannesson & Wiik (2010) tar upp i sin C-uppsats i diskussionen att det 

inte gick att studera det exakta antalet sjukgymnaster som arbetar inom psykiatrin i Sverige, 

vilket resulterade i att de inte hade möjlighet att granska hela populationen. Detta kan 

jämföras även med denna studies population där det inte gick att fastställa om enkäten nåde ut 

till den hela aktuella populationen. 

Det finns flera möjliga orsaker till varför svarsfrekvensen blev låg, som t.ex. att det fanns en 

möjlighet att länken till enkäten inte kunde öppnas, dock minskades denna risk med en 

inställning som gjorde att även personer som inte hade ett Google konto kunde öppna länken 

till enkäten.  Risk för eventuella interna bortfall p.g.a. icke korrekt ifyllda enkäter minskades 

genom en inställning som krävde att hela enkäten var ifylld för att den skulle kunna skickas in 

(Olsson, Sörensen, 2011). Möjliga förklaringar till den låga svarsfrekvensen kan vara valet att 

skicka ut enkäten via E-post och inte via en postalenkät. Svarsfrekvensen är generellt högre 

vid postala enkäter. Detta förmodans bero på att det är vanligt att en webbenkät hamnar i 

skräppost eller glöms bort. Denna risk minskades genom att det sändes ut ett påminnelsebrev, 

vilket resulterade i att det togs emot 126 enkätsvar istället för 38 som inkommit tidigare 

(Trost, Hultåker, 2012). 

Påminnelsebrevet utformades på ett visst sätt för att minska risken att mottagarna skulle tolka 

det som en kraftig övertalning om att svara på enkäten, och därför ej besvara (Trost, Hultåker, 

2012). Eftersom att enkäten var nischad till egentlig depression är det möjligt att detta 

påverkar den låga svarsfrekvensen.  
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7.1.3 Etiska överväganden 

Enkätfrågan som berör försökspersonens kön i en enkät ska enbart tillfrågas om det är av 

betydelse för studiens syfte. I denna studie ställdes könsfrågan för att få en beskrivning av 

populationen. Det var 91 % kvinnor som besvarade enkäten, vilket gör det svårt att 

generalisera resultat om könstillhörigheten kan ha påverkat val av behandlingsmetod. 

Begreppet kön har debatterats och förr var det ofta två svarsalternativ som användes vid 

beskrivning av kön, vilket var man och kvinna. Under de senaste åren har medvetenheten om 

ett tredje svarsalternativ ökat då en könsidentitet kan utryckas på fler sätt. I denna studie 

valdes svarsalternativet annat för att minska risken att inte täcka hela populationen (RFSL, 

2016). Detta gjorde att studien täckte en person mer än om det inte hade funnits ett annat 

svarsalternativ.  

Urvalet bestod av frivilliga försökspersoner som valde att besvara enkäten. Litteraturen 

påpekar att när ett urval består av frivilliga försökspersoner kan det finnas en reducerad 

potential att göra generaliseringar till hela populationen (Olsson & Sörensen, 2011). Det går ej 

att fastställa hur många som valde att besvara enkäten som verkligen ingår i den valda 

populationen. Det går även inte att fastslå hur stor den aktuella populationen egentligen är, då 

enkäten skickades till flertal inom sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa och inte 

enbart till den valda populationen fysioterapeut/sjukgymnast som har arbetar med egentlig 

depression. Därför är det svårt att fastställa att studiens resultat representerar hela 

populationen.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Behandlingsmetoder 

Syftet med studien var att kartlägga vilka fysioterapeutiska behandlingar som användes vid 

behandling av egentlig depression inom Sveriges vuxenpsykiatri, samt om valen av 

behandlingsmetoder baseras på vetenskapligt stöd och/eller beprövad erfarenhet. Via 

enkätstudien har det framkommit vilka behandlingsmetoder som används av 

fysioterapeuter/sjukgymnaster i det kliniska arbetet 2017.  

I en broschyr från fysioterapeuterna (2015) beskrivs behandlingsmetoder med fokus på 

patientens kroppskännedom, rörelse, hållning och andningen för att få en bild om den fysiska 

responsen på det psykiska måendet. Behandlingarna fokuserar på kroppen med målet att 

patienten och terapeutens tillsammans ska identifiera besvären. Vårdtagaren får hjälp att 
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förstå sin kropp och dess koppling till känslor och tankemönster för att sedan själv kunna 

styra samverkan (Fysioterapeuterna, 2015). Detta anser författarna överensstämmer med 

behandlingsmetoderna som denna studie kartlagt och som beskrivits i resultatdelen, 

exempelvis andningsträning, dansterapi, basal kroppskännedom, fysisk aktivitet, 

resursorienterad kroppspsykoterapi och affektfokuserad kroppsterapi.   

De tre vanligaste behandlingsmetoderna var fysisk aktivitet, basal kroppskännedom och 

träning. Dessa tre behandlingsmetoder står med i LSR lista från 2004 på behandlingsmetoder 

som användes inom psykosomatiken och psykiatrin (Fysioterapeuterna, 2005).  

Hovland, Kjellman, Taube och Martinsen (2015) har i sin forskning fått resultat som talar för 

att fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod vid depression. Författarna anser att detta 

kan vara anledningen till att majoriteten var fysioterapeuter/sjukgymnaster som använde sig 

av detta kliniskt. Av de 107 försökspersonerna som angav fysisk aktivitet hade 92 % även 

uppgett att de grundande behandlingen på både vetenskaplig och klinisk erfarenhet.  

Basal kroppskännedom var en av de metoderna som en majoritet av försökspersonerna angav 

i enkäten att de använde sig av kliniskt i sitt arbete. Det finns studier som påvisar ett visst 

vetenskapligt stöd för att basal kroppskännedom är ett bra komplement till andra 

behandlingsmetoder vilket kan bidra till att det är många som använder denna behandling i 

sitt arbete (Danielsson, Rosenberg, 2015) (Lundvik Gyllensten, Ekdahl & Hansson, 2009). 

Basal kroppskännedom har varit verksamt inom psykiatrin sedan 1970 vilket visar på att de 

finns lång klinisk erfarenhet för behandlingsmetoden (Blomberg, 2004). Detta kan enligt 

författarna vara en orsak till varför ett flertal av försökspersonerna valde att ange den i 

enkäten. 

Träning var den tredje vanligaste behandlingsmetoden som försökspersonerna angav att de 

använde. Tidigare studier har visat att träning är en användbar behandlingsmetod vid 

depression. En fördel med att träna är att effekterna av träningen kan kvarstå en tid efter 

avslutad träningsperiod (Gujral, Aizenstein, Reynolds III, Butters & Erickson, 2017).  

Författarna anser att eftersom det finns studier som tyder på att träning är en effektiv 

behandlingsmetod vid depression kan det förklara orsaken till varför det är många 

fysioterapeuter/sjukgymnaster som använder behandlingen. Några andra metoder som denna 

studie kartlagt var taktil behandling, yoga, lärandeorienterad fysioterapi och PMF. 

Författarna anser att en möjlig förklaring till den stora mängden behandlingsmetoder som 

fysioterapeuter/sjukgymnaster använder inom psykiatrin kan bero på att det inte är 

behandlingen som är viktigast, utan vikten ligger i hur den utförs. Om en patient med 
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depression får ett träningsprogram som inte är individanpassat kan det leda till att patienten 

tappar motivationen vilket kan bidra till att behandlingen ej ger någon effekt. Forskning som 

fastslår att en behandlingsmetod ger god effekt kan ha utgått från en liten grupp deltagare. 

Därför är det viktigt att vara kritisk och leta efter systematiska review studier och meta 

analyser, som tittar på behandlingsmetoder utifrån fler studier och genom det kan se samband.  

Enligt Krogh, Speyer, Gluud och Nordentoft (2017) är träning och fysisk aktivitet 

behandlingsmetoder som fysioterapeuter lägger stor vikt på då det finns evidens. Även om 

träning ger effekt på t.ex. ökad metabolism och den kardiovaskulära förmågan hos patienter 

med depression, betyder inte det att symtomen för depression minskar. En behandlingsmetod 

behöver inte vara universal utan kan påverka patienter olika. Det kan vara svårt att avgöra 

effekten av t.ex. träning om patienten samtidigt får medicinsk behandling (Krogh, Speyer, 

Gluud & Nordentoft, 2017). Detta anser författarna är viktigt att sprida kunskap om på 

kliniker. Att fysioterapeuter/sjukgymnaster funderar på vilken behandling det är som är 

effektivast för en patient med depression, en enskild behandlingsmetod eller i kombination 

med andra behandlingsmetoder. Mer forskning måste lägga fokus forskningsfrågan om 

effektiviteten av behandlingen fungerar effektivast enskilt eller i kombination med andra. 

Det var en majoritet av försökspersonerna som arbetet i 10+ år som angav psykoterapeutiska 

behandlingsmetoder. Detta kan enligt författarna bero på att det krävs vidare studier inom 

psykoterapi för att använda de behandlingarna, vilket kan ge en förklaring till varför det är en 

majoritet av personer med lång arbetslivserfarenhet som använder de behandlingsmetoderna. 

En vidare studie om vikten av att kombinera behandlingsmetoder kan vara av betydelse för att 

styrka fördelarna med det. En tidigare studie som har tittat på kombinationen mellan att 

behandla patienter med både medicinsk och fysioterapeutisk behandling gentemot enbart 

medicinsk behandling är Pampallona, Bollini, Tibaldi, Kupelnick och Munizza (2004) som 

har kommit fram till att långtidseffekterna blir bättre med kombinerad behandling. För att 

göra detta och kunna erbjuda patienterna individualiserad behandling krävs det att 

fysioterapeuter/sjukgymnaster är uppdaterade kring evidensen på behandlingar.  

7.2.2 Var går gränsen mellan fysioterapi och psykoterapi?  

Författarna i denna studie anser att det är en intressant aspekt kring oklarheten av skillnaden 

mellan begreppen fysioterapi och psykoterapi. Fysioterapi handlar om att se till hela 

patienten, något som nämndes i bakgrunden. I resultatet framgår det att 4 % anger att de 

kombinerar olika behandlingsmetoder som t.ex. fysisk aktivitet och KBT. Det är även 92 % 

som beskriver att de använder flera olika behandlingsmetoder som hör till både fysioterapi 

och psykoterapi. Det skapas en frågeställning om vart gränsen går mellan fysioterapi och 
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psykoterapi, eller om det är en kombination av båda. Det är viktigt att klargöra var fokusen 

ska vara hos en fysioterapeut/sjukgymnast med dubbel kompetens och varför denna special 

kompetens är viktig inom psykiatrin.     

7.2.3 Vikten av vidare forskning inom mental hälsa 

Författarna anser att en större lägesrapport om fysioterapeutens betydande roll inom psykisk 

ohälsa är av stor betydelse, för att fysioterapeuter i Sverige ska få en självklar roll i 

vårdteamet, och kunna erbjuda sin kompetens till patienter som är i behov av mer än den 

medicinska behandlingen. För att ett samarbete ska fungera är några av kriterierna: ökad 

kommunikation och partnerskap mellan vårdgivare och vårdtagare, klarhet om samtliga 

vårdprofessioners roll, effektivitet av vårdens resurser och en bättre samverkan av olika 

hälsovårdstjänster. Detta är några exempel på möjliga fördelar med att prioritera teamarbete 

(Clements, Dault & Priest, 2007). Det klargör vikten enligt författarna av att fler professioner 

behövs och blir en självklar del av vårdteamet inom vård vid psykisk ohälsa, för att vårdaren 

ska kunna bemötta patientens individuella behov av behandling.  

Vilken behandlingsmetod som är effektivast vid egentlig depression är viktigt att kartlägga 

enligt författarna för att kunna erbjuda patienter likartad vård. Denna studie hade inte som 

syfte att undersöka effektiviteten av behandlingsmetoderna, men den kan ligga som grund för 

senare studier som väljer att inrikta sig på den forskningsfrågan. Vidare forskning krävs för att 

svara på den frågeställningen och för att fördjupa sig inom det fysioterapeutiska arbetet inom 

mental hälsa och klargöra fysioterapeutens roll inom psykiatrins, något som ledningen inom 

fysioterapeuterna har som mål (Fysioterapeuterna, u.å.). 

8. Klinisk implikation 

Vid applicering av resultatets behandlingsmetoder är det viktigt att tänka på att effekten av 

behandlingen kan vara svår att avgöra vid kombination av andra behandlingar. Därför är det 

viktigt att sprida kunskap om detta på kliniker, samt informera om att inte alla 

behandlingsmetoder som denna studie har kartlagt är universella, utan kan påverka patienter 

olika. Denna kartläggning bidrar med en ökad översikt över hur 

fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar kliniskt under 2017. Även om kliniker är medvetna om 

vilka behandlingsmetoder som de själva använder och kombinerar är det viktigt att det 

kliniska arbetet studeras och ifrågasätts, samt jämförs för att bidra till kompetensutveckling. 

Kartläggningens resultat visar att fysioterapeuter/sjukgymnaster har många 

behandlingsmetoder för egentlig depression, och genom det kan kartläggningen ligga till 
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grund för att styrka fysioterapeutens roll inom vuxenpsykiatrin vilket kan bidra till att vården 

inom vuxenpsykiatrin blir mer individualiserad.  

9. Konklusion  

Denna enkätstudie hade som syfte att göra en kartläggning över de fysioterapeutiska 

behandlingsmetoderna som fysioterapeuter/sjukgymnaster använder kliniskt 2017. Totalt 47 

behandlingsmetoder användes. De tre vanligaste fysioterapeutiska behandlingsmetoderna var 

fysisk aktivitet, basal kroppskännedom och träning. De flesta av försökspersonerna uppgav att 

de använder sig av flera behandlingsmetoder. Det var 92 % som angav att de grundar 

behandlingen på både klinisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Resultatet av denna studie 

har en låg generaliserbarhet p.g.a. låg svarsfrekvens. Mer forskning krävs för att öka 

kunskapen om effekten av behandlingsmetoderna. Det fodras en större kartläggning för att 

täcka den fysioterapeutiska populationen som behandlar diagnosen egentlig depression.  
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Bilaga 2 

Informationsbrev till alla som tar del av denna enkätundersökning 

Denna enkätstudie syftar till att kartlägga vilka fysioterapeutiska behandlingsmetoder för 

depression som fysioterapeuter/sjukgymnaster använder kliniskt i sitt arbete idag. Depression 

är en folksjukdom som växer och det är viktigt att belysa alternativa behandlingar till medicin 

och psykoterapeutisk behandling. Vi är två fysioterpaeutiska studenter som studerar vid LTU i 

Luleå. Vi skriver just nu vår C-uppsats kring ämnet fysioterapeutiska behandlingar vid 

egentlig depression. Frågorna i enkäten syftar enbart till att besvara vårt syfte och dem 

variabler som vi har tagit fram. 

Vi har kommit i kontakt med din mejl genom din medverkan i sektionen för psykiatri och 

psykosomatik. Enkäten kommer att gå att svara på inom två veckor. Enkäten är frivillig och 

genom att svara på enkäten godkänner du ditt deltagande. Enkäten tar endast 3 minuter att 

fylla i. Vi uppskattar om du kan svara på alla frågor. Har du vidare frågor är du välkommen 

att kontakta oss som skriver examensarbetet eller vår handledare, våra kontaktuppgifter finner 

du nedan. Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt efter godkännande i kursen på LTUs 

hemsida för studenters C-uppsatser. 

Enkätsvaren kommer att vara anonyma och svaren kommer endast att läsas av vi som skriver 

uppsatsen. Datan kommer sedan sammanställas i diagram och tabeller. Enkätsvaren kommer 

att förvaras i en lösenordsskyddad dator där endast vi kommer åt datan. Vi kommer att gå 

efter sekretess och anonymitets lagen om offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009;400). 

Enkätsvaren kommer ej att gå att härleda från personen som svarat. 

Vi som skriver examensarbetet och skickar ut enkäterna tackar på förhand för att du har tagit 

del av denna information och eventuellt svarat på enkäten. Vi hoppas att du kommer ta del av 

resultatet! 

Med vänliga hälsningar 

Linnea Norlander & Josefine Öhrlund 

Josefine Öhrlund                                                Linnea Norlander 

Mejl: Joshrl-3@student.ltu.se        Mejl: Ileona-4@student.ltu.se 

Mobil: 070- 758 9449         Mobil: 076 – 0500994 
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Bilaga 3  

 

Påminnelse att besvara enkäten till försökspersoner 

 

Hej! 

Detta är en påminnelse om att svarstiden för enkäten om behandlingsmetoder vid depression 

går ut inom några dagar. Vi uppskattar om du kan svara på alla frågor. Enkätsvaren är 

anonyma dvs. går inte att härleda till personen som svarat och svaren kommer enbart läsas av 

oss som skriver uppsatsen. All information förvaras konfidentiellt i en lösenordsskyddad 

dator. Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka behandlingsmetoder sjukgymnaster/ 

fysioterapeuter använder för depression inom vuxenpsykiatrin. 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

https://goo.gl/forms/DKTBMlMW3qzrBcSv1 

  

Tack för din medverkan. 

  

Med vänliga hälsningar 

Linnea Norlander & Josefine Öhrlund 

Josefine Öhrlund                                                                  Linnea Norlander 

Mejl: Joshrl-3@student.ltu.se                  Mejl: Ileona-4@student.ltu.se 

Mobil: 070- 758 9449                               Mobil: 076 – 0500994 

  

Handledare: Tommy Calner, universitetsadjunkt, doktorand i fysioterapi  

Tel: 0920-491000  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FDKTBMlMW3qzrBcSv1&h=ATP0BaMIzCzZAosAWWfbLDD4jFQ9eSGYjvgURGiz4xYdidHVc7auiuK5DDRrs4NlGB1OgtAiWtJYQEXbW0Al6tW9SmGgZfkJJwF3gzjd21EPMBRayNY9qLRg2B_o61fvme9QLXjb7pM
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Bilaga 4 

 

Tabell 1 visar en sammanställning av alla behandlingsmetoder som redovisas i resultatet, siffrorna 

redovisas i antal 
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Tabell 2 visar en sammanställning av alla fysioterapeutiska behandlingsmetoderna siffrorna 

anges i antal  

Bilaga 5 
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Tabell 3 visar en sammanställning av psykoterapeutiska behandlingsmetoder siffrorna anges i 

antal 
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Tabell 4 visar en sammanställning av de ospecificerade behandlingsmetoderna siffrorna anges i 

antal 
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