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Sammanfattning 

Bakgrund  

Inom primärvården tillämpas vanligtvis hemträningsprogram som behandling. Flera studier har 

undersökt underlättande faktorer för följsamhet till hemträning. Sedan 

fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet hösten 2014 utvecklade utbildningsplanen till 

ett mer biopsykosocialt inriktat lärande återfinns ingen forskning på hur fysioterapeuterna med 

den nya utbildningsplanen upplever att de kan underlätta patientens följsamhet.  

Syfte 

Undersöka hur nyexaminerade fysioterapeuter, som påbörjat utbildningen på Uppsala 

Universitet höstterminen 2014 eller senare, upplever att de kan underlätta följsamheten till 

hemträningsprogram för patienter i primärvården. 

Metod 

Kvalitativ deskriptiv design. Datan insamlades genom fem semistrukturerade intervjuer med 

nyexaminerade fysioterapeuter och bearbetades sedan med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat 

Analysen resulterade i sju kategorier samt 19 underkategorier. De sju kategorierna bestod av 

“Individanpassa träningsupplägg och uppföljning”, “Öka patientens förståelse av 

hemövningar”, “Tillämpa socialt stöd vid hemträning”, “Kartlägga och framkalla motivation 

till hemträning”, “Utforska patientens beteende och mående”, “Etablera god patientkontakt” 

och “Tillgångar på arbetsplatsen”.  

Konklusion 

Resultatet framställde många strategier som redan beforskats. Samtliga kategorier förutom 

”Tillgångar på arbetsplatsen” speglar ett beteendemedicinskt perspektiv. Detta kan indikera på 

att framtidens fysioterapeuter är behjälpliga av denna typ av perspektiv vid bemötande av 

patienter för att underlätta följsamheten till hemträningsprogram inom primärvården. 

Nyckelord 

Adherence, home-based exercise program, facilitative factors, physiotherapy, experiences 

  



 

   

 
 

Abstract  

Background 

In primary care, it is common to apply home-based exercise programs as treatment. Several 

studies have investigated facilitating factors that affect adherence to home-based exercise. 

Since the physiotherapist program at Uppsala University in autumn 2014 developed the 

syllabus into a more biopsychosocial-oriented learning, no research can be found on how the 

physiotherapists with the new syllabus experience can facilitate the patient's adherence. 

Purpose 

Examine how newly graduated physiotherapists, who began their education at Uppsala 

University in the autumn 2014 or later, experience that they can facilitate adherence with 

home-based exercise programs for patients in primary care. 

Method 

Qualitative descriptive design. Data was collected through five semi-structured interviews 

with five newly graduated physiotherapists and was conducted with a qualitative content 

analysis. 

Results 

The data resulted in seven categories and 19 subcategories. The seven categories consisted of 

"Personalizing training arrangements and follow-up", "Increasing the patient’s understanding 

of home-based exercise", "Applying social support in home-based exercise", "Chart and 

incite motivation for home-based exercise", "Explore patient behavior and well-being", 

"Establish good patient contact" and "Workplace assets". 

Conclusion 

The result presented many strategies that already have been explored. All categories except 

"Workplace assets" reflected a behavioral medicine perspective. This perspective might be of 

value for future physiotherapists to facilitate adherence with home-based exercise programs 

in primary care. 

Keywords 

Adherence, home-based exercise program, facilitative factors, physiotherapy, experiences  
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1 Bakgrund 

En fjärdedel av alla vuxna drabbas av muskuloskeletal smärta, vilket också är en av de 

vanligaste orsakerna till att utveckla kronisk smärta samt fysiska funktionsnedsättningar. En 

studie som undersökt vuxna människor bosatta i Europa med kronisk smärta, visade att en stor 

andel var frånvarande från jobbet och vissa hade förlorat sin tjänst som en följd av tillståndet. 

Muskuloskeletala besvär innebär smärta från muskler, ligament, senor eller andra strukturer i 

kroppen och är den främsta orsaken till hälsoproblem som begränsar arbetet i industrialiserade 

länder (1). 

Primärvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen “som en del av den öppna vården utan 

avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för behovet av sådan 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 

inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens” (2). 

Inom primärvården är det övervägande muskuloskeletala smärtor som diagnostiseras (3). En 

vanlig behandlingsmetod inom primärvården är ett individuellt upplagt hemträningsprogram 

vilket kan formas för att utföras i hemmet, som namnet indikerar på, men kan likväl utföras på 

ett gym eller i annan träningslokal. Programmet individanpassas utifrån patientens egna 

förutsättningar, vilka baseras på bland annat undersökningsfynd från 

fysioterapeutundersökning och patientens grad av besvär (4). 

1.1 Hemträningsprogram 

Hemträningsprogram är lämpliga vid flertalet olika sjukdomar och tillstånd (5). De positiva 

effekterna av hemträning har visat sig vara minskad smärta samt ökad funktionsnivå. Om 

hemträningen inte upprätthålls kontinuerligt minskar dessa positiva effekter över tid och 

slutligen försvinner de. Trots de positiva effekterna av hemträning har det påvisats att 

följsamheten under en längre tid är nedslående (5). Då individuellt utformade 

hemträningsprogram anpassas för den enskilda individen ger detta bättre förutsättningar för att 

patienten ska uppnå sina individuella delmål (6). En god följsamhet för hemträningsprogram 

medför tid- samt kostnadsbesparingar för vårdgivaren men även för patienten då 

rehabiliteringstiden kan förkortas (7). 

1.2 Följsamhet  

Följsamhet definierades år 2001 av World Health Organization (WHO) som ”i vilken 

utsträckning som patienten följer medicinska instruktioner” och anses vara en primär faktor för 

att en behandling ska lyckas (8). Även Watson (9) påvisar att patientens följsamhet till ett 
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utgivet träningsprogram är en viktig faktor för långsiktig förbättring. Vilken nivå av följsamhet 

som krävs för god rehabilitering varierar dock. Enligt Oldfors-Engström och Öberg (10) finns 

det ingen universellt accepterad nivå av följsamhet medan patienter enligt Alexandre et al. (11) 

bör ha en följsamhet på över 80% för att det ska ses som god följsamhet, som förklarats mer 

ingående under rubriken ”hemträningsprogram”. Värt att ha i beaktande är att det saknas 

standardiserade mätmetoder för följsamhet till förskrivna hemträningsprogram (12).  

En studie gjord på patienter med ländryggssmärta där 76 kvinnor respektive 44 män deltog, 

visade att 51% av patienterna antingen hade låg eller ingen följsamhet alls till generell 

behandling. I denna studie mättes följsamheten av den generella behandlingen i form av tre 

parametrar; närvaro vid inbokade fysioterapeutmöten, i vilken utsträckning hemövningarna 

genomförts och om deltagarna tagit del av det utbildningsmaterial i videoform som de fått 

tillgång till. Studien använde sig av skalan hög, låg eller ingen följsamhet alls.  I studien har 

hög följsamhet definierats med att uppfylla de 3 parametrarna i en utsträckning på minst 80%. 

Låg följsamhet innebär att vara deltagande i samma moment i en utsträckning på över 0% men 

mindre än 80%. Ingen följsamhet innebar uteblivet deltagande i samtliga moment. Deltagarnas 

följsamhet till hemövningarna mättes genom medelvärdet av antalet utförda övningar per vecka 

under behandlingsperioden i jämförelse med det rekommenderade antalet övningar. Denna 

mätning visade att endast 35% av patienterna var följsamma till hög grad (11). 

1.3 Faktorer som kan underlätta patientens följsamhet till hemträningsprogram 

För att kunna förutsäga en patients följsamhet och om patienten är nöjd med sitt 

träningsprogram i hemmet finns det en del nyckelfaktorer: hjälpa patienten att lägga upp 

veckovisa mål, uppmuntra patienten, ge kontinuerlig återkoppling samt att patienten själv ska 

demonstrera hur hen utfört sitt träningsprogram (13). 

Patientens inställning till behandling är också något som påverkar enligt Brewer et al.(14): mer 

optimistiska deltagare angav att de oavsett smärtnivå behöll sin följsamhet medan man fann ett 

samband mellan högre smärtnivåer och lägre följsamhet hos mer pessimistiska patienter. Även 

patientens tro på sig själv är av vikt för högre följsamhet, och högre förväntningar om resultat 

av rehabiliteringen leder mest troligt till mer aktivt engagemang i behandlingen (13). Något 

som enligt WHO leder till hög följsamhet är patientens egen motivation, men detta är också en 

av de mest utmanande faktorerna för sjukvården att lyckas bibehålla hos patienten under en 

längre tid (8). 
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1.4 Fysioterapeutiska metoders inverkan på patientens följsamhet till 

hemträningsprogram 

Metoder som kan användas för att påverka följsamheten är bland annat att involvera patienten 

i upplägget av besöket och fråga om patientens förväntningar av vårdgivaren (14). Något som 

kan leda till större engagemang för patientens träning kan vara om fysioterapeuten inkluderar 

patienten i behandlingsplan, problemlösning, målsättning och val av behandlingsmetod 

(13,15). Ytterligare kan man även stämma av med patienten hur denne upplever att framstegen 

mot beteendemålet går (15). Patientens uppfattning av en positiv relation mellan patienten och 

fysioterapeuten är en faktor som kan påverka följsamheten till det bättre (16).   

Något som visats kunna leda till minskad följsamhet utifrån rekommendationerna är ett ökat 

antal övningar (17). Mirapeix et al. (18) visar i sin observationsstudie att det vid 1-3 övningar 

är bra följsamhet, vid 4-6 övningar minskar följsamheten något och vid fler än 6 övningar 

minskar följsamheten tydligt. Duration av träningspass har också en tydlig inverkan där 

följsamheten till träningspass under 10 minuter är god, men försämras tydligt vid pass som 

överstiger 10-15 minuter. Resultaten av de 184 patienter som observerats visar att följsamheten 

till duration av träningsprogram generellt är högre än följsamheten till antal rekommenderade 

träningspass per vecka (18).  

Fysioterapeuter med stort engagemang och en förmåga att stödja patientens självhantering av 

träningsprogram har visat sig resultera i en ökad daglig aktivitetsnivå hos patienterna på sikt 

(15). Enligt studien av Mirapeix et al. (18) påverkas patientens följsamhet tydligt till det bättre 

med positivt socialt stöd men framför allt om träningen passar in i patientens rutiner. 

Fysioterapeuten kan hjälpa patienten att förstå fördelarna med kontinuerlig träning samt forma 

träningsprogrammet utifrån patientens förutsättningar för att öka följsamheten (13). 

1.5 Kurser på Uppsala Universitets fysioterapeutprogram som innehåller kunskap om 

påverkan på följsamhet 

Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet reviderade sin utbildningsplan hösten 2014 

till en plan med mer beteendemedicinskt inriktat lärande och fokuserade i större utsträckning 

på att se individen från det biopsykosociala perspektivet (19). Enligt Denison och Åsenlöf  (20) 

beskrivs beteendemedicin som följande: ”Beteendemedicin är ett interdisciplinärt område där 

utveckling och integrering av sociokulturella, psykosociala, beteendemässiga och 

biomedicinska kunskaper av relevans för hälsa och sjukdom står i fokus”. Beteendemedicin 

rymmer även flera perspektiv som beskriver beteenden och beteendeförändringar på olika sätt 
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(20). Nedan följer delar av utbildningens kursplaner som beskriver hur utbildningen förser 

studenterna med kunskap om att påverka följsamheten.  

Ett av målen i kursplanen för Psykologi I. är att kunna “redogöra för hur beteenden utvecklas 

och vidmakthålls i interaktion mellan individ och miljö.” Kursen innehåller tekniker samt 

strategier för att analysera beteenden utifrån aktuella beteendekedjor och vidare kunna använda 

analysen för att genomföra en beteendeförändring (21). I kursen Psykologi II. tillämpas 

grunderna för motiverande samtal (22). Studenterna ges kunskap om och får praktiskt utföra 

strategier såsom att tillämpa aktiv lyssnande, ställa öppna frågor, belysa diskrepans, förstärka 

eller försvaga något i lärande syfte. 

I kursplanen för Fysioterapi II. (pdf, institutionen för neurovetenskap, 2014) är två av målen 

att “applicera teorier och modeller för inlärning och förändring av rörelsebeteende vid 

fysioterapi” och “reflektera över egna värderingar och attityder i förhållande till individens 

möjligheter till delaktighet i fysisk aktivitet och träning”. Kursen innehåller 

beteendeförändringsstategier samt olika metoder för att undersöka sociala samt psykologiska 

faktorer som berör individens rörelsebeteende.  

Ett av kursmålen i Fysioterapi IVb. är att “identifiera psykologiska och sociala faktorer av 

betydelse för förändring av fysisk aktivitet och träning samt anpassa beteendeförändring och 

fysisk träning utifrån dessa faktorer”. Kursen innehåller olika tillvägagångssätt för förändring 

av individens fysiska aktivitetesbeteende (23). Tillvägagångssätten är bland annat att sätta upp 

individuella mål samt planera och monitorera utförd fysisk aktivitet. Det kan även vara att 

informera angående de positiva effekterna av fysisk aktivitet utifrån sjukdomstillstånd samt 

kartlägga individuella hinder och resurser (24).   

1.6 Problemformulering 

Fysioterapeuten har en stor roll för patientens följsamhet av hemträningsprogram (15). 

Forskning visar att det finns flera olika faktorer genom vilka fysioterapeuten kan påverka 

patientens följsamhet, samtidigt som forskningen visar att följsamheten är bristfällig och att 

önskvärt rehabiliteringsresultat ej uppnås (13,25). Att påverka patientens följsamhet är 

komplext (26). Det finns flertalet studier som undersöker hur fysioterapeuterna själva upplever 

att de kan påverka patientens följsamhet (13,15,17). Efter att Uppsala Universitet höstterminen 

2014 utvecklat sin utbildningsplan till ett mer biopsykosocialt inriktat lärande finns det enligt 

skribenternas vetskap ingen aktuell forskning på hur de studenter som gått den nya 
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utbildningsplanen upplever att de kan underlätta patientens följsamhet gällande 

hemträningsprogram. 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur nyexaminerade fysioterapeuter, som påbörjat 

utbildningen på Uppsala Universitet höstterminen 2014 eller senare, upplever att de kan 

underlätta följsamheten till hemträningsprogram för patienter i primärvården. 

1.8 Frågeställning 

Hur upplever nyexaminerade fysioterapeuter från Uppsala Universitet som påbörjat studierna 

höstterminen 2014 eller senare att de kan underlätta följsamheten till hemträningsprogram för 

patienter i primärvården? 

2 Metod        

2.1 Design 

En kvalitativ deskriptiv design användes i denna studie, vilket innebär att upplevelser beskrivs 

och sedan tolkas (27). Denna design valdes för att få en djupare förståelse av de nyexaminerade 

fysioterapeuternas erfarenheter av att underlätta följsamheten till hemträningsprogram för 

patienter.  

2.2 Urval  

Inklusionskriterierna för studien innefattade att deltagarna hade påbörjat sina studier på 

fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet höstterminen 2014 eller senare. 

Inklusionskriterierna innefattade även att de för tillfället jobbade inom primärvården inom 

Uppsala Region som fysioterapeut och hade gjort det minst 3 månader totalt vid 

intervjutillfället.  

Studien använde sig av ett ändamålsenligt urval i kombination med snöbollsurval. 

Ändamålsenligt urval användes då informanter handplockades enligt vilka skribenterna kände 

till. Snöbollsurvalet användes då deltagarna från det ändamålsenliga urvalet kunde 

rekommendera vidare lämpliga deltagare att medverka (27,28). Fördelen med kombinationen 

av metoderna var att deltagarna i detta fall hittades fort. Då kontakt upptagits med deltagare 

från de båda urvalen hade studien åtta deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och tackat 

ja till att delta i studien. Målet var att få minst sex deltagare till studien för att kunna avvara en 

deltagare till testintervju. Då fler än sex personer tackade ja till deltagande tillämpades ett urval 

enligt följande; om två eller fler deltagare jobbade på samma vårdcentral skedde lottning och 
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en av de aktuella kunde delta i studien, detta för att undvika att deltagarna påverkade varandras 

intervjusvar. Detta tillämpades på två vårdcentraler. Därefter hade studien sex deltagare och då 

skedde det en lottning som bestämde vilken deltagare som skulle utgöra testintervjun 

respektive vilken som skulle intervjuas sist och därmed eventuellt inte behöva medverka i 

studien. De fem deltagare som skulle intervjuas först kontaktades för inbokning av intervju 

efter hand som respektive verksamhetschef godkänt deras deltagande i studien. Då testintervjun 

ansågs lyckad inkluderades denna i studien och den sjätte intervjun skulle utebli. En deltagare 

avbröt sitt deltagande i studien och då blev den sjätte deltagaren inkluderad i det slutgiltiga 

urvalet. Slutligen deltog totalt fem nyexaminerade fysioterapeuter i studien. Om antalet 

deltagare på olika vårdcentraler hade varit fler än sex stycken hade ett urval utefter 

anställningslängd inom primärvård tillämpats. Deltagarna hade ställts upp på linje i 

kronologisk ordning efter anställningslängd inom primärvården och de två som jobbat kortast 

tid, de två som jobbat längst tid samt de två som utgjort medianen hade valts ut. Vid ojämnt 

antal deltagare hade den med medianvärdet valts bort och de två deltagarna över och under 

medianvärdet hade valts ut att medverka i studien. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen bestod av fem stycken semistrukturerade intervjuer där det fanns en struktur 

och inriktning på samtalet samtidigt som öppna frågor användes så att informanten till viss del 

kunde styra samtalet själv (27,29). Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. En 

intervjuguide låg till grund för alla intervjuer (bilaga 1). Innan intervjun påbörjades ställdes två 

bakgrundsfrågor till deltagaren: när deltagaren påbörjade sina studier på 

fysioterapeutprogrammet och hur många månader deltagaren jobbat inom primärvården totalt 

sedan examen. Därefter gavs grundläggande information kring studiens syfte och intervjuns 

utformning. Som konsekvens av olika följdfrågor från deltagarna skiljde sig denna information 

åt något. Intervjun bestod av sex stycken huvudfrågor som var öppet formulerade och täckte 

frågeställningen. Frågorna inriktade sig på fysioterapeuternas upplevelse av att underlätta 

patientens följsamhet, konkreta tillvägagångssätt för detta arbete samt om det fanns faktorer i 

arbetsmiljön eller hos vårdgivaren själv som kunde påverka arbetet med att underlätta 

följsamheten. Ett par följdfrågor var formulerade i mån av behov att få deltagaren att utveckla 

sitt svar ytterligare, vilket enligt Granskär & Höglund samt Dahlberg är en bra strategi (27,29).  

Intervjuerna tog mellan 17 till 25 minuter.  
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2.4 Genomförande 

I november 2018 gjordes en intressekoll på deltagare via privata meddelanden på Facebook för 

att se om studien var möjlig att genomföra. Åtta deltagare visade intresse för att delta i studien 

efter årsskiftet. Då preliminärt antal deltagare uppnådde minimum antal deltagare för en 

kvalitativ studie enligt Uppsala Universitet ansågs studien vara genomförbar. I januari 2019 

ansöktes om ett godkännande från Uppsala Region för att genomföra studien. Efter att arbetet 

beviljats av förvaltningsdirektören kontaktades de intresseanmälda deltagarna via facebook 

igen för att konfirmera att de fortfarande var intresserade av att delta i studien. Då bifogades 

även ett skriftligt informationsbrev med plats för underskrift (bilaga 2). Efter detta kontaktades 

respektive verksamhetschef per mobiltelefon och sedan skickades ett skriftligt 

informationsbrev med plats för underskrift (bilaga 3) per e-post efter telefonsamtalet. Efterhand 

som verksamhetscheferna godkänt deltagarnas medverkan bokades intervjutillfällena in. 

Intervjuerna ägde rum på valfri plats som deltagaren föreslagit; en av fem intervjuer hölls 

hemma hos deltagaren och resterande intervjuades på respektive arbetsplats. Intervjuerna hölls 

av författarna som turades om att inneha ansvaret för intervjun: utforska deltagarens upplevelse 

samt hålla tidsramen för intervjun på 20–30 minuter. Den andra författaren var närvarande och 

kunde komplettera intervjun med eventuella frågor vid behov. En förberedande testintervju 

genomfördes med en av deltagarna för att ge möjlighet till justering av intervjufrågor vid 

behov. Denna testintervju ansågs lyckad och inkluderades i studien då materialet ansågs kunna 

besvara intervjufrågorna och därmed även frågeställningen. Intervjuerna hölls under januari 

och februari 2019.  

2.5 Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades men uttryck som “hmm” eller skratt valdes att inte 

transkriberas då detta inte ansågs tillföra något till studien. Materialet behandlades induktivt, 

vilket innebär att genom tolkning av datan utfördes generaliseringar och utifrån det strävade 

man efter att kunna förklara den aktuella frågeställningen (27). 

Databearbetningen utfördes i form av en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att urskilja 

det relevanta från datainsamlingen utifrån studiens frågeställning, koda samt kategorisera 

innehållet därefter (27). Bearbetningen inleddes med att båda författarna läste igenom de 

transkriberade intervjuenheterna och sedan var för sig markerade lämpliga meningsbärande 

enheter. Då det gjorts plockade författarna tillsammans ut de aktuella meningsbärande 

enheterna. Efter det kondenserades de meningsbärande enheterna av författarna i samråd med 

varandra så att materialet blev mer lätthanterligt, och sedan abstraherades det till koder. 
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Koderna bestod av manifest innehåll som är det explicita i texten samt av latent innehåll som 

är det implicita. Utifrån koderna abstraherades materialet genom sortering utifrån likheter och 

skillnader som sedan bildade underkategorier samt kategorier. Exempel på tillvägagångssätt 

för databearbetning ses i Tabell 1. För att öka trovärdigheten användes triangulering med hjälp 

av handledaren under hela processens gång, vilket innebär att materialet analyserades av flera 

personer så att frågeställningen blev belyst från olika synvinklar (27).  
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Tabell I. Exempel på dataanalysprocess. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Att de sätter målen, att 

det är de som allting 

går igenom hur de vill 

ha det (2.3). 

Patient sätter målen 

samt är med och 

bestämmer upplägget 

själv. 

Patient är med 

och sätter målen 

Individanpassa 

målsättning för 

hemträning 

Individanpassa  

träningsupplägg 

2.6 Etiska överväganden 

Deltagarna fick ett skriftligt informationsbrev där syftet med studien var formulerad, förfrågan 

om att medverka i själva studien, information om att intervjumaterialet skulle komma att 

hanteras konfidentiellt, att deltagarna ej skulle kunna identifieras samt information om att man 

när som helst kunde avbryta studien utan att anledning behövde ges. Dessa förordningar och 

regler bygger på Nünbergkodexen som senare reviderats och resulterat i 

Helsingforsdeklarationen. Den sistnämnde består av strikta riktlinjer för att säkerställa att etisk 

godkänd forskning genomförs (27).  

3 Resultat     

Deltagarna var fyra kvinnor och en man som påbörjade sina studier mellan höstterminen 2014 

och 2015 samt hade jobbat inom primärvården som fysioterapeuter mellan sex och tolv 

månader. Kvalitetsanalysen resulterade i 19 underkategorier som i sin tur delades in i sju 

kategorier, och förtydligas med hjälp av kondenserade meningsbärande enheter i tabell 2. I 

resultatdelen benämns informanterna som I1, I2, I3, I4 och I5 där I står för “informant”. 

Kategorier och underkategorier beskrivs i den följande texten och skildras med citat. 
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Tabell 2. Kategorier, underkategorier och kondenserade meningsbärande enheter. 

Kategorier Underkategorier Meningsbärande enheter  

In
d

iv
id

an
p

as
sa

  

tr
än

in
g

su
p
p

lä
g

g
 o

ch
 u

p
p

fö
lj

n
in

g
 

 

Individanpassa målsättning 

för hemträning 

Använda sig av SMARTa-mål (I4).  

Patienten sätter själv målen (I2). 

Individanpassa träningsform 

och träningsdosering 

Börja på lagom låg nivå, för hög nivå direkt kan leda till att patienten inte alls gör övningarna (I1). 

Patienten får bestämma vad, hur ofta och när träning ska göras. Träningen skall kännas rimlig att uppnå (I2) .  

Se vad det finns för träningsmöjligheter som passar just denna patient (I4). 

Individanpassa tidsplanering 

och rutiner av träning  

Anpassa träning och patientens vardag så de går ihop (I4). 

Hjälpa patienten att få till utförande av övningarna i samband med vardagssyssla (I5). 

Tidigare uppföljning med patienter som man får en känsla av låg följsamhet (I5). 

Ö
k

a 
p

at
ie

n
te

n
s 

fö
rs

tå
el

se
 a

v
 

h
em

ö
v
n

in
g

ar
  

Genomgång av 

hemträningsprogram 

Patienten får under handledning utföra träningsprogrammet vid mötet (I3). 

 

Tydliga instruktioner för 

hemträningsprogram  

Instruera övningarna tydligt samt upprepa dessa medvetet för patienten (I5). 

Tydligt beskrivna övningar med frekvens, antal set och repetitioner (I2). 

Gruppträning som guidning 

för mindre träningsvana 

patienter 

Gruppträning för ej träningsvana patienter som behöver initial guidning (I2).  

T
il

lä
m

p
a 

so
ci

al
t 

st
ö

d
 

v
id

 

h
em

tr
än

in
g
 Stöttning av andra  Berätta om träningen för någon (I1). 

Träna tillsammans med någon (I1). 

K
ar

tl
äg

g
a 

o
ch

  

fr
am

k
al

la
 m

o
ti

v
at

io
n

 t
il

l 

h
em

tr
än

in
g
 

Klinisk förklaring av 

symtombild 

Vid omotiverad patient kan man motivera val av övningar genom att förklara smärtmekanism och orsak till 

smärta (I2) . 

Kartlägga och skapa 

motivation genom att läsa av 

och samtala med patienten  

Försöka att skapa motivation genom att använda sig av motiverande samtal (I2) . 

Först känna in vad patienten har för personlighetstyp för att veta hur man sedan ska gå till väga (I5). 

Delge patienten positiva 

resultat från egna eller andras 

behandlingar 

Få patient att tro på behandling genom att förklara att det hjälper andra (I4). 

Jämför patientens resultat med föregående besök, visa på mätbar förbättring (I1).  

U
tf

o
rs

k
a 

p
at

ie
n

te
n

s 

b
et

ee
n

d
e 

o
ch

 

m
åe

n
d

e 

 

Självmonitorering med 

träningsdagbok  

Utvärdera träningsdagbok tillsammans med patient (I2). 

Diskutera kring beteende med 

patienten 

Prata kring beteendet och muntligt gå igenom den aktuella beteendekedjan med patienten (I1). 

Fråga kring varför inte träningsprogrammet följts och försök att identifiera försvårande faktorerna (I3). 

Fråga om psykiskt mående 

vid behov 

Vid intuitiv känsla av psykisk ohälsa så frågar man vidare om det (I5). 

E
ta

b
le

ra
 g

o
d

 

p
at

ie
n

tk
o

n
ta

k
t 

Lyssna aktivt Använder motiverande samtal för att lyssna på och bekräftar patienten (I4). 

Individanpassa bemötande 

med hjälp av den social 

förmågan 

Avläsa vem man har framför sig och anpassa bemötande därefter (I3). 

Inge förtroende genom att få patienten att känna sig lyssnad på (I1).  

Välformulerad verbal 

kommunikation 

Väljer ord väl. Uttrycker sig så att patienten kan ta emot informationen det på bästa sätt (I4). 

T
il

lg
ån

g
ar

 p
å 

ar
b

et
sp

la
ts

en
 Bra utrustning för 

undersökning och träning 

Bra gym med bra redskap underlättar följsamhet (I1). 

Ha alldagliga, vardagliga föremål inne på sitt undersökningsrum (I5). 

Teamarbete Teamarbete runt patienten för att på bästa sätt prata ihop sig vad patienten skulle behöva (I1). 

Rådfråga kollegor Fråga kollegor om situationsspecifika råd för tillvägagångssätt med patient (I4). 
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3.1 Individanpassa träningsupplägg  

Denna kategori skapades då alla deltagare på diverse sätt nämnde ett träningsupplägg anpassat 

efter individens förmåga och vilja som en underlättande faktor för följsamheten. 

3.1.1 Individanpassa målsättning för hemträning 

Denna underkategori belyser vikten av att patienten får vara delaktig i att sätta målen. 

Informanterna nämnde att det bör ske en utformning av både kort- och långsiktiga mål för att 

ha något att följa upp och sikta mot. En av informanterna nämnde att hen använder sig av 

SMARTA-mål, då det med sin utformning av specifikt, mätbart, aktivitetsrelaterade, realistiskt 

och tidsbestämt underlättar följsamheten.  

3.1.2 Individanpassa träningsform och träningsdosering 

Vikten av att undersöka vad för sorts träning patienten kan tänka sig utföra och anpassa 

upplägget därefter var en strategi som togs upp. Även att involvera patienten i upplägget av 

träningsdosering bland annat genom att patienten själv får berätta vad hen tror är en rimlig 

träningsnivå diskuterades. Det poängterades att man generellt bör börja med ett fåtal övningar 

men anpassa det utefter patientens motivation. En strategi är att lägga nivån strax under vad 

man tror att patienten klarar av, för att på så vis säkerställa att patienten kan uppfylla målen. 

Informant ett uttrycker sig enligt följande:  

“‘Vad tror du att du skulle kunna klara av?’, ‘tycker du det är rimligt för dig att göra det 

varje dag?’. De flesta säger ju ‘ja men det skulle jag göra’ eller så kan de tveka och då blir 

man såhär ‘ja men om vi kör varannan dag då’. Så man ändå får med dem på spåret. För 

sätter man en för hög gräns från början så är det oftast att de inte gör det över huvud taget 

då” (I1) 

3.1.3 Individanpassa tidsplanering och rutiner av träning 

Denna underkategori utformades då informanterna upplevde tidsbrist som den vanligaste 

faktorn som försvårade utförandet av hemträningen för patienterna. Genom att aktivt försöka 

kombinera hemträningen med en vardagsrutin eller i samråd med patienten planera in vilken 

tid på dygnet träningen skulle kunna utföras är strategier för att underlätta följsamheten. 

Informant två beskriver en sådan situation enligt följande: 

“Ibland så handlar det inte om motivationen utan snarare om livspusslet, att de inte fått till 

det, saker och ting har kommit i vägen. Då tillsammans diskutera kring hur man kan göra det 

annorlunda. Om man kan lägga om sitt liv på något sätt, sina tidigare rutiner eller bara få in 

träningen på något vis, det behöver inte ens ta någon tid av ens vardag.” (I2) 
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Frekvensen på uppföljningen bör anpassas efter vilken individ man har framför sig. Detta kan 

avgöras genom att avläsa hur väl motiverad patienten verkar vara, och hur stort stöd och 

guidning hen kan tros behöva.  

3.2 Öka patientens förståelse av hemövningar  

Patientens förståelse av hur hemövningar ska kännas och utföras på egen hand ligger till grund 

för denna kategori och är enligt informanterna en av flera underlättande faktorer för 

hemträning. 

3.2.1 Genomgång av hemträningsprogram 

En genomgång av hemträningsprogrammet med patienten är viktigt för hur dennes förståelse 

kan utvecklas. Genomgången bör vara utformad så att patienten får utföra övningarna 

tillsammans med fysioterapeuten första gången. Efter genomgången får patienten upprepa 

instruktionerna för direkt repetition, så att fysioterapeuten får en uppfattning om huruvida 

patienten förstått instruktionerna och övningarna eller ej.  

3.2.2 Tydliga instruktioner för hemträningsprogram  

Förståelse kan även uppnås genom tydliga instruktioner vid utförandet av övningarna, samt på 

det utformade hemträningsprogrammet. Att hålla instruktionerna under genomgången korta 

och konkreta lyftes av flera informanter. Upprepade instruktioner samt hemträningsprogram i 

pappersformat är två strategier som besvarar problematiken flera informanter lyfter kring att 

patienten sällan minns rekommendationerna utantill. Informant fyra lyfter fördelen med att ha 

pedagogiska bilder på hemträningsprogrammet: 

“Vi använder ju oss av Mobilus, träningsprogram med bilder och text, hjälper ju absolut 

också. De behöver verkligen se det, annars kommer de inte ihåg.” (I4) 

3.2.3 Gruppträning som guidning för mindre träningsvana patienter 

Att utföra ett hemträningsprogram kan vara svårt för icke träningsvana individer. Då kan 

gruppträning ge dessa individer extra stöttning i början av träningsperioden. Informant två 

berättar följande kring gruppträning och dess effekt på individerna: 

“Vi har också träning här, gruppträning som vi använder oss av ganska ofta. Framförallt hos 

personer som inte är vana att träna och kan behöva lite hjälp och guidning för att komma 

igång för att öka sin tilltro till sin förmåga, och känna sig tryggare med utförandet av 

övningarna.” (I2) 
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3.3 Tillämpa socialt stöd vid hemträning 

Denna kategori handlar om att på olika sätt få stöd vid hemträningen av någon i sin närhet då 

det lyftes som en underlättande faktor av hemträningen.  

3.3.1 Stöttning av andra 

Att få stöttning av andra i form av att träna tillsammans med någon, samt att berätta om 

träningen som ska utföras för någon i sin närhet uttrycktes som två mer specifika strategier för 

att underlätta följsamheten. 

3.4 Kartlägga och framkalla motivation till hemträning 

Patientens motivation till hemträning är något som samtliga informanter tagit upp som 

fundamentalt för följsamheten. Under intervjuerna framkommer diverse strategier för att 

kartlägga och framkalla patientens motivation på olika sätt.  

3.4.1 Klinisk förklaring av symtombild 

Denna underkategori handlar om att ge en klinisk förklaring av patientens symtombild, 

framförallt för att framkalla motivationen till hemträning. I samband med en förklaring av 

patientens symtom och dess uppkomst ges även en förklaring till varför just de valda 

övningarna kan påverka patientens symtom till det bättre. 

3.4.2 Kartlägga och skapa motivation genom att avläsa och samtala med patienten  

Att läsa av vad för slags person man har framför sig, och hur allvarligt den anser sitt tillstånd 

vara, är ett sätt att kartlägga motivationen. Motiverande samtal var en strategi som tycktes ge 

ett flertal positiva effekter för bland annat patientens motivation och målsättning. Mer specifika 

strategier som användes inom motiverande samtal var öppna frågor och förstärkning. För att 

skapa motivation berättar en av informanterna att hen brukar resonera på följande sätt: 

“Jag tror att förstår man ett syfte så förstår man helheten bättre och då tror jag också att 

följsamheten av att göra det hemma blir lättare om man förstår varför man faktiskt gör 

någonting.” (I5) 

3.4.3 Delge patienten positiva resultat från egna eller andras behandlingar 

Något som även framkom var vikten av att patienten själv tror på behandlingen. Genom att 

berätta för patienten om positiva resultat vid liknande behandlingar upplevs patienten bli mer 

motiverad till behandlingen. En annan strategi som används är att ha ett utfallsmått hos 

patienten för att nästa gång kunna följa upp detta och ge återkoppling. Informant ett berättar 

hur hen resonerar kring detta: 
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“Men det är ofta så att de behöver bekräftelse när de kommer tillbaka, att jag kollar igen. Då 

uttrycker jag mig att ‘sist du träffade mig så har jag skrivit såhär i journalen och nu ser det 

ut såhär.’” (I1) 

3.5 Utforska patientens mående och beteende  

Många patienter har svårt att förstå vissa beteenden som förekommer i deras vardag, varför 

vissa beteenden inte blir av och varför vissa är återkommande. Genom att kartlägga och 

diskutera beteenden och fråga om den psykiska hälsan kan man med ökad förståelse koppla 

patientens mående till beteendet och därmed underlätta följsamheten till hemträning. 

3.5.1 Självmonitorering med träningsdagbok 

Användning av träningsdagbok nämnde de flesta som en strategi för att kartlägga 

hemträningen. En av informanterna lyfter strategin då den kan ligga till grund för diskussion 

kring varför träningen blivit av eller ej, vilket även blir en analys av patientens beteende. 

Träningsdagboken används även efter att man stött på motstånd och informanten har då upplevt 

att detta givit positiva effekter på följsamheten. Vidare är det en bra strategi då patienter ofta 

upplevt att det är roligt att dela med sig av sin utförda hemträning. 

3.5.2 Diskutera kring beteende med patienten 

Med hjälp av en beteendekedja kan kartläggning ske av patientens beteende samt tankar och 

känslor som kan väckas vid olika situationer. Ett par informanter använde sig rent muntligt av 

denna metod med patienten. Något som nämnts som försvårande faktorer för följsamheten var 

brist på tid för att utföra övningarna. Då framkom även vikten av att identifiera eventuell 

tidsbrist i god tid för att underlätta att hemträningen ska bli av. Vid en situation då 

hemträningen inte blivit utförd berättar informant fyra hur hen skulle agerat: 

“Då frågar man ju framför allt varför, det är första frågan. ‘Varför har det inte blivit av?’, 

om det är mycket tidsaspekt brukar det ofta vara, att man inte hunnit. Och då frågar man, 

‘vad har du gjort istället?’” (I4) 

3.5.3 Fråga om psykiskt mående vid behov 

För att undersöka om patientens problem har underliggande psykologiska faktorer används den 

intuitiva känslan och därefter tas ställning till huruvida det finns behov av att utforska måendet 

ytterligare. Vidare framkommer att det är viktigt att se patienten ur det biopsykosociala 

perspektivet, vilket lyfts på följande sätt: 

“Och då tror jag att tar du hänsyn till hur patienten mår, alltså nu pratar vi ju det här 

biopsykosociala, för det är faktiskt viktigt att prata om hur de mår rent psykiskt. Framför allt 
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om man har mycket utmattnings- och stressade personer. Och känner de att jag kan hantera 

deras besvär, och lyssna på dem, så tycker de också att det blir mer trovärdigt i det jag ger ut 

sedan.”(I1) 

3.6 Etablera god patientkontakt 

För att kunna lägga upp och underlätta följsamheten till ett hemträningsprogram är det viktigt 

att lyssna på individen och anpassa sitt bemötande därefter så att patienten känner sig sedd och 

hörd.  

3.6.1 Lyssna aktivt 

God patientkontakt kan skapas genom att patienten får berätta om sin situation och 

fysioterapeuten lyssnar aktivt samt bekräftar patienten. Endast genom att lyssna aktivt 

upplevde fysioterapeuten ett ökat förtroende från patienten. Informant tre poängterar de 

positiva följderna av aktivt lyssnande:  

“Självklart så patienten upplever ju att de blir lyssnade på och jag tycker det ger en bättre 

kontakt och en bättre följsamhet.” (I3) 

3.6.2 Individanpassa bemötande med hjälp av den social förmågan 

Vikten av att skapa en bra patientkontakt redan vid första besöket genom att avläsa individen 

och anpassa sitt bemötande därefter är faktorer som belysts i syftet att underlätta följsamheten. 

Förmågan att vara ödmjuk ses som en fördel för att patienten ska våga vidareutveckla sina 

tankar i samtalet. Genom att bygga upp ett gott förtroende ökar man förutsättningarna för att 

patienten ska utföra den givna behandlingen. En annan strategi för att bygga förtroende är att 

vid efterfrågan av manuella behandlingar genomföra dessa trots svagt stöd av evidens, för att 

på så vis öka patientens förtroende till behandlaren och därefter introducera ett 

träningsprogram. En informant resonerar på följande sätt:  

“Om de här manuella behandlingarna hjälper så kan det ju få dem att förstå att det här 

hjälper lite, det man säger, det ökar förtroendet…” (I4).  

 

3.6.3 Välformulerad verbal kommunikation 

Denna underkategori lyfter vikten av att fysioterapeuter bör formulera sitt språk på ett enkelt 

sätt så att patienten förstår innebörden, och att risken för misstolkning av skadans omfattning 

minimeras. Med välformulerade uttryck vill man även uppnå att informationen mottages hos 

patienten på bästa möjliga sätt.  
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3.7 Tillgångar på arbetsplatsen 

Deltagarna lyfte några specifika faktorer i arbetsmiljön som kan underlätta följsamheten till 

hemträning, bland annat konkreta hjälpmedel och det sociala stödet från kollegorna på 

arbetsplatsen. 

3.7.1 Bra utrustning för undersökning och träning 

Informanterna lyfte att deras välutrustade och fräscha gym med inspirerande redskap inbjuder 

patienter till träningsmiljön samt kan påverka deras motivation till träning till det bättre. 

Fysioterapeuterna lyfter fördelen med att ha vardagliga föremål på sitt undersökningsrum då 

man kan utprova övningar som kan fungera i individens hemmiljö. Informant fem uttrycker sig 

som följande:  

“Alldagliga, vardagliga föremål inne på sitt undersökningsrum. Det är ju inte jättemånga 

som har en psoaskudde hemma men det är många som har ett dörrhandtag och det är många 

som har köksstol och det är många som har möjlighet att skaffa en tennisboll.” (I5) 

3.7.2 Teamarbete 

Något som lyftes under intervjuerna var vikten av teamarbete kring patienter. Vissa patienter 

behöver mer stöd än andra och då behöver man involvera de andra yrkeskategorierna som bland 

annat läkare och psykolog i patientens behandlingsplan. Två av informanterna tog upp 

individer med psykologiska besvär som exempel på patienter som kan behöva lite mer stöd.  

3.7.3 Rådfråga kollegor 

Genom att ha möjligheten att rådfråga kollegor i den kliniska vardagen kan man utvidga sina 

kunskaper om patientbemötanden samt få nya perspektiv och råd om behandlingsplaner. Såhär 

uttalar sig informant tre kring fördelen med nära kollegor:  

“det har nog också påverkat mitt jobb hur jag arbetar med patienterna. /.../ Då tänker jag att 

jag kan gå och få direkta tips, vilket jag tror säker underlättar att det blir en bättre 

följsamhet över tid.” (I3) 

4 Diskussion        

4.1 Resultatsammanfattning 

Denna studie hade som mål att besvara frågeställningen: “Hur upplever nyexaminerade 

fysioterapeuter från Uppsala Universitet som påbörjat studierna höstterminen 2014 eller senare 

att de kan underlätta följsamheten till hemträningsprogram för patienter i primärvården?” De 

fem informanterna bidrog med svar som belyste flera olika aspekter, vilket genererade följande 

sju kategorier: “Individanpassa träningsupplägg och uppföljning”, “Öka patientens förståelse 
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av hemövningar”, “Tillämpa socialt stöd vid hemträning”, “Kartlägga och framkalla 

motivation till hemträning”, “Utforska patientens beteende och mående”, “Etablera god 

patientkontakt”, ”Tillgångar på arbetsplatsen”. Nedan följer en mer ingående diskussion kring 

resultatet.  

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade flera olika strategier och tillvägagångssätt som fysioterapeuterna upplever att 

de kan underlätta följsamheten på, vilket besvarar den aktuella frågeställningen.  Vid 

analyserna framkom bland annat kategorin “Individanpassa träningsupplägg och uppföljning” 

som resultat av följande underkategorier: “Individanpassad målsättning”, “Anpassning av 

träningsform och träningsdosering” samt “Individanpassad tidsplanering och rutiner”. I den 

förstnämnda underkategorin belystes vikten av att involvera patienten i målsättningen samt att 

utforma både kort- och långsiktiga mål. Strategin att utforma SMART:a mål framkom även 

som en underlättande faktor för följsamheten. Chen et. al. (13) visar i sin studie att inkludering 

av patienten i målsättningen samt att sätta upp veckovisa mål kan leda till större engagemang i 

rehabiliteringen och därmed påverka följsamheten till det bättre, vilket styrker denna studies 

resultat. Vidare visar en studie att utformning av SMART:a mål kan ses som ett stöd för 

rehabiliteringsprocessen (30). Litteraturen skiljer sig åt, då en annan studie visar att det inte 

alltid är nödvändigt att utforma SMART:a mål med patienterna (31). Studier som specifikt 

undersökt sambandet mellan SMART:a mål och följsamhet återfinns inte bland den 

vetenskapliga litteraturen av författarna.  

I den följande underkategorin framkom strategin att individanpassa övningarna för att 

underlätta följsamheten. Det poängterades att man generellt bör börja med ett fåtal övningar 

men att individanpassa detta baserat på patientens motivation. Litteraturen visar att antalet 

hemövningar bör varieras beroende på individen (32). För äldre patienter och de som inte hade 

en träningsvana sedan innan konstaterades det att fler än fyra övningar på 

hemträningsprogrammet var svårt att genomföra, medan träningsvana patienter hade ett högre 

antal övningar (32). I en observationsstudie visade det sig att det vid 1-3 övningar är bra 

följsamhet, vid 4-6 övningar minskar följsamheten något och vid fler än 6 övningar minskar 

följsamheten tydligt (18). Denna studiens resultat visar att en underlättande faktor för 

hemträningen är att involvera patienten i upplägg av träningsdosering. Detta bekräftas av en 

annan studie som visade att i gruppen med högst följsamhet till hemträning hade 

fysioterapeuter mer frekvent än i de andra grupperna involverat patienterna i beslut av 
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behandlingsalternativ, planering av uppföljningsmöten och uppföljning av patientens framsteg 

mot beteendemålet (15). 

I underkategorin “Individanpassa tidsplanering och rutiner av träning” behandlas bland annat 

strategin att utföra hemträning i samband med någon vardagssyssla för att tidsaspekten inte 

skulle bli ett hinder för utförande av övningarna. Flera studier bekräftar rutinernas betydelse 

för följsamheten. En studie av Chen et al. (13) visade att om träningsupplägget inte var 

applicerbart i patientens vardag och rutiner minskade det sannolikheten att träningen blev av. 

För att underlätta följsamheten kunde fysioterapeuten då strukturera hemträningsprogrammet 

efter individens förutsättningar och hemmiljö (13). Även Mirapeix et al. (18) anser att 

patientens följsamhet påverkas tydligt till det bättre om träningen passar in i patientens rutiner. 

I en studie från Mexico uttalade patienterna sig om att den största orsaken till att träningen inte 

blev av var tidsbrist (33). Vidare i samma underkategori i denna studie framkom vikten av att 

läsa av patientens behov av stöd och guidning i hemträningen samt att anpassa frekvensen av 

uppföljningarna utifrån individen för att på så vis kunna underlätta följsamheten. Den 

vetenskapliga litteraturen belyser patientens upplevda behov av stöd samt tätare uppföljningar 

för att bibehålla motivationen för hemträning (32).  

Kategorin ”Öka patientens förståelse” innehåller bland annat underkategorin ”Tydliga 

instruktioner för hemträningsprogram”. I denna underkategori visar resultatet att då patienterna 

sällan minns rekommendationerna och utförandet av övningarna utantill bör man försöka 

använda sig av mer än endast verbal information under besöket. Informanterna föreslog att ge 

skriftliga instruktioner med illustrerande bilder till. Även Schneiders et al. (7) visar i sin studie 

att en pedagogisk strategi för att öka följsamheten för hemträning är att använda sig av skriftliga 

och illustrerade övningar. Enligt en reviewstudie ger skriftliga instruktioner signifikant bättre 

följsamhet till hemträning jämfört med verbala instruktioner (34). I underkategorin 

“Gruppträning som guidning för mindre träningsvana patienter” lyftes fördelarna med 

gruppträning för mindre träningsvana patienter. Dessa var att ge guidning, ökad förståelse för 

hemövningarna, ökad trygghet i träningen och upplevd ökad tilltro till förmåga för att komma 

igång med sin träning. Detta bekräftas av en kvalitativ studie där patienternas perspektiv på 

hinder och lösningar till följsamhet till hemträning undersöktes (32). Enligt patienterna var 

gruppträning en faktor som kunde ha påverkat följsamheten till det bättre då det skulle kunna 

göra träningen mer underhållande och motiverande vid kontakten med patienter i samma 

situation (32). I intervjuerna berättade de även fler möjliga fördelar med gruppträning såsom 
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att kunna dela information, erfarenheter, råd och även ha möjlighet att kunna stötta varandra i 

rehabiliteringen (32). 

“Tillämpa socialt stöd vid träning” utgjorde en kategori för att underlätta följsamheten. En av 

underkategorierna var “Stöttning av andra“ då det visade sig att vissa patienter är i behov av 

socialt stöd för att träningen skall genomföras. Detta kan tillämpas genom att berätta om 

träningen för någon eller träna tillsammans men någon. Mirapeix et al. (18) anser att patientens 

följsamhet påverkas tydligt till det bättre med positivt socialt stöd från familj eller närstående. 

I en kvalitativ studie från Storbritannien beskriver en av deltagarna att det är svårt att få till 

hemträningen då hen inte upplevt någon förbättring av symtomen. Hen uttrycker att mer stöd 

från sin respektive skulle kunna hjälpa att bibehålla motivationen och därmed underlätta 

följsamheten (35).  

I en av underkategorierna till kategorin “Kartlägga och framkalla motivation till hemträning“ 

belystes vikten av en klinisk förklaring av symtombilden. Studiens informanter lade stort fokus 

på detta med syftet att öka patientens förståelse för dennes problem.  En annan studie belyser 

också vikten av att förklara fördelen med att vara följsam till hemträningsprogrammet (13). 

Underkategorin “Kartlägga och skapa motivation genom att avläsa och samtala med patienten“ 

skapades då informanterna lade stor vikt vid detta. Resultatet visar att genom att läsa av vad 

för slags person man har framför sig kan man få en uppfattning av hur allvarligt patienten anser 

sitt tillstånd vara, och därmed även en uppfattning av deras motivation. Motivation är något 

som enligt WHO leder till hög följsamhet, men detta är också en av de mest utmanande 

faktorerna för sjukvården att lyckas bibehålla hos patienten under en längre tid (8).  

I kategorin “Etablera god patientkontakt” lyftes strategier som att inge förtroende, lyssna aktivt 

och anpassa sitt bemötande. Det överensstämmer med annan forskning som också visade på att 

för att patienten skulle utveckla en god följsamhet behövde patienten uppleva en god relation 

till sin fysioterapeut (16). Det har även visats att högre grad av fysioterapeutens engagemang 

kan påverka patientens följsamhet till det bättre (15). 

I denna studies resultat lyftes inte kartläggning av patientens smärta som en underlättande 

faktor, vilket förväntades då fysioterapeutprogrammet behandlar ämnet smärta och dess 

inverkan på individens funktion. I kursen ”Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi” är 

ett av kursmålen att ”tillämpa fysioterapeutiska åtgärder utifrån ett biopsykosocialt perspektiv 

vid smärta och stress”. Vidare innehåller kursen ”hur smärta och stress påverkar fysiologiska 

funktioner och upplevelser” (36). I en studie med intervention att utföra hemträning jämfördes 
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karaktärsdragen hos de patienter som avslutade medverkan inom sex månader med de som 

fortsatte medverka i studien. Resultatet visade en signifikant skillnad mellan de två grupperna 

och resultatet visade att de som drog sig tillbaka hade genomsnittligt en lägre skattad smärta 

samt lägre upplevd oförmåga i deras första utvärdering jämfört med de patienter som fortsatte 

med hemträningen (33). Patientens tilltro till sig själv som en underlättande faktor för 

hemträningen diskuterades sparsamt i studien. Författarna förväntade sig mer diskussioner 

kring ämnet såsom till exempel att be patienten skatta tilltron till sin förmåga att genomföra 

hemträningen samt tillvägagångssätt för att höja patientens tilltro till sig själv. En studie visar 

att när patienten har en god tilltro till sig själv leder det mest troligt till ett mer aktivt 

engagemang i behandlingen och är av vikt för högre följsamhet (13). 

4.3 Metoddiskussion 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas önskade platser för att de skulle känna sig bekväma. 

Detta ansågs som en styrka för studien då deltagarna hade goda förutsättningar för att vara 

avslappnade och känna sig trygga under intervjun. Skribenterna turades om att hålla i 

intervjuerna vilket medförde att det alltid var en som kunde lyssna och analysera samtalet 

utifrån. Skribenten som ej var ansvarig för intervjun fokuserade på att uppmärksamma 

uttalanden som kunde utvecklas ytterligare, vilket ansågs vara en styrka.  

Under testintervjun upptäcktes det att frågan “berätta om du funderat på att tillämpa några andra 

strategier för att underlätta patientens följsamhet, som du inte redan gör idag” ej skulle besvara 

den aktuella frågeställningen, därför har resultatet från denna frågan inte använts. Innan 

intervjutillfället tilldelades samtliga deltagare samma skriftliga information (bilaga 2) men vid 

intervjun skiljde sig informationen åt till följd av att deltagarna ställde olika följdfrågor 

angående intervjuns och studiens upplägg. Muntlig information om att denna studie delvis görs 

för att Uppsala Universitet uppdaterat fysioterapeutprogrammets utbildningsplan mot ett mer 

beteendemedicinskt lärande gavs endast till ett par av deltagarna. Denna information kan ha 

influerat deltagarna att hänvisa mer till programmets innehåll än vad de egentligen använder i 

den kliniska vardagen. Att den muntliga informationen skilde sig åt ansågs som en svaghet.  

Författarnas förmåga att analysera och uttrycka sig kan ha påverkat studiens datainsamling och 

resultat. Båda författarna var väl pålästa inom området men med medvetenhet kring detta 

arbetade de aktivt för att vara objektiva vid datainsamling och dataanalys. Då 

databearbetningen påbörjades innan samtliga intervjuer var genomförda upplevde författarna 

svårigheter med att vara objektiva och att utforma öppna följdfrågor. Något som ökade 
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trovärdigheten av analysen på studien och därmed även resultatet var att skribenterna under 

databearbetningen använde sig av triangulering där frågeställningen belystes från flera olika 

synvinklar (27).  

4.4 Etisk diskussion 

Enligt informanterna har många patienter som härrör från länder utanför Skandinavien en stark 

tro på manuella behandlingar med lite lägre evidensgrad, såsom till exempel massage eller 

akupunktur. Detta möter behandlarna på olika sätt. Ett par av informanterna väljer att förklara 

den låga evidensgraden för patienten och då inte ge manuell behandling medan andra ger den 

manuella behandlingen för att vinna patientens förtroende och då öka chanserna att patienten 

senare följer en aktiv behandling såsom ett träningsprogram. Enligt fysioterapeuternas etiska 

regler ska en fysioterapeut “prioritera åtgärder som är grundade på vetenskap och beprövad 

erfarenhet”. Vidare förklaras det att “fysioterapeuten får neka att utföra beställd åtgärd om den 

står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet eller om den bedöms ej vara till gagn i den 

aktuella situationen” (37). I något fall då fysioterapeuten nekat manuell behandling har det hänt 

att patienten valt att avbryta behandlingen trots fortsatta besvär. Då kan man fråga sig om det 

verkligen är bättre att följa riktlinjerna från start och riskera att patienten vill avsluta 

behandlingen än att ge den manuella behandlingen först. I de etiska reglerna skrivs även att 

“fysioterapeuten ska utvärdera sina åtgärder utifrån kvalitets- och nyttoeffekt. De åtgärder som 

ej leder till avsedd effekt inom rimlig tid ska avslutas” (37). Det kan diskuteras om det ger 

befogenhet att utföra den manuella behandlingen trots den låga evidensgraden för att det senare 

leder till en åtgärd som är vetenskapligt grundad. Vidare kan det diskuteras var gränsen dras 

för när avsedd effekt borde uppnåtts. Detta är något som skulle kunna diskuteras mer av 

fysioterapeuternas förbund samt tydligare beskrivas i riktlinjerna för fysioterapeuter.   

4.5 Klinisk relevans, generaliserbarhet och framtida forskning 

Generaliserbarheten i en studie innebär i vilken omfattning resultatet i studien är tillämpbar på 

andra situationer och grupper (27). Resultatet kan nyttjas av de fysioterapeuter som läst på 

Uppsala Universitet då det visar hur den teoretiska kunskapen kan användas i den kliniska 

vardagen. Det kan även nyttjas av dem som läst på andra universitet med mindre 

beteendemedicinskt lärande men de kan behöva utföra en del självstudier för att med ett bredare 

kunskapsunderlag kunna tillämpa de strategier som framkommit i resultatet. Vidare kan 

resultatet i denna studie även påverka vårdtagaren då fysioterapeuten vid val av undersökning 

och behandlingsupplägg har möjligheten att använda sig av ett beteendemedicinskt perspektiv. 

Studien kan även ge återkoppling till fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet kring 
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vilka strategier som verkar användas av fysioterapeuter inom primärvården.  Då studien har en 

kvalitativ design blir resultatet inte generellt och går därmed inte att använda som enskilt 

kunskapsunderlag vid specifika patientgrupper (27).  

Utifrån den aktuella studiens resultat samt den vetenskapliga litteratur som författarna tagit del 

av är många strategier väl undersökta med både kvalitativa och kvantitativa ansatser ur både 

fysioterapeutens och patientens perspektiv. Denna studie lyfter beteendemedicinska aspekter i 

samtliga kategorier förutom ”Tillgångar på arbetsplatsen”. Detta resultat tyder på att framtida 

fysioterapeuter kan ha nytta av ett beteendemedicinskt perspektiv för att ha möjligheten att 

anpassa sitt bemötande efter individen ur såväl biologiska som pyskosociala aspekter. För att 

kunna dra större slutsatser om denna studies resultat behövs vidare forskning kring om man 

genom att öka fysioterapeutens kompetens utifrån dessa kategorier kan underlätta patientens 

följsamhet till hemträningsprogram. Även studier inriktat på specifika patientgrupper 

förslagsvis indelat efter ålder eller tillstånd, sett utifrån strategierna i denna studie, skulle 

tillföra intressant kunskap till den vetenskapliga litteraturen. 

5 Konklusion 

Studiens resultat visade att deltagarna använder sig av flera olika strategier för att underlätta 

patientens följsamhet till hemträningsprogram. Resultatet genererade följande kategorier: 

“Individanpassa träningsupplägg och uppföljning”, “Öka patientens förståelse av 

hemövningar”, “Tillämpa socialt stöd vid hemträning”, “Kartlägga och framkalla motivation 

till hemträning”, “Utforska patientens beteende och mående”, “Etablera god patientkontakt” 

och “Tillgångar på arbetsplatsen”. Samtliga kategorier förutom ”Tillgångar på arbetsplatsen” 

speglar ett beteendemedicinskt perspektiv. Detta kan indikera att framtidens fysioterapeuter är 

behjälpliga av denna typ av perspektiv vid bemötande av patienter för att underlätta 

följsamheten till hemträningsprogram inom primärvården. Mer kunskap inom området 

följsamhet kan förhoppningsvis väcka motivationen hos fler fysioterapeuter att aktivt arbeta 

för att underlätta patientens följsamhet, och därmed förbättra utfallet av patientens 

rehabiliteringen. 
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7 Bilagor  

Bakgrundsfakta 

● Hur många månader har du jobbat totalt inom primärvården? 

● När påbörjade du studierna på Uppsala Universitets fysioterapeutprogram? 

Intervjuguide 

● Berätta hur du som fysioterapeut gör för att underlätta följsamheten till 

hemträningsprogram för dina patienter. Berätta vilka strategier du använder dig av.  

● Vilka strategier har du upplevt fungerar bättre än andra? 

● Berätta om det finns några faktorer i din arbetsmiljö som kan påverka arbetet med att 

underlätta patientens följsamhet.  

● Berätta om det finns några faktorer hos dig själv som kan påverka arbetet med att 

underlätta patientens följsamhet.  

● Berätta om du funderat på att tillämpa några andra strategier för att underlätta 

patientens följsamhet, som du inte redan gör idag.  

● Berätta hur du agerar och vad du säger om din patient kommer på uppföljningsbesök 

och berättar att hen inte har gjort träningsprogrammet. 

Exempel på följdfrågor 

● Berätta mer... 

● Utveckla... 

● Hur menar du då? 

● Kan du förtydliga? 
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Informationsbrev till dig som deltagare i studien     

Hej! Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet som just nu 

arbetar med vårt examensarbete.  

      

Bakgrunden till denna studie är att fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet hösten 

2014 utformade en ny utbildningsplan med ett mer biopsykosocialt inriktat lärande. Syftet 

med studien är att få en uppfattning av hur de fysioterapeuter som började 

fysioterapeutprogrammet höstterminen 2014 eller senare upplever att de kan underlätta 

patientens följsamhet till hemträningsprogram.   

      

Du som påbörjat dina fysioterapeutstudier på Uppsala Universitet hösten 2014 eller senare 

tillfrågas att delta i studien då vi är intresserade av att ta del av dina upplevelser angående 

följsamhet inom primärvården.  

      

Vi skulle gärna träffa dig vid ett intervjutillfälle antingen på din arbetsplats eller en annan 

plats vi kommer överens om. Intervjun kommer ta maximalt 30 minuter att genomföra. Den 

kommer spelas in och efteråt att transkriberas, efter transkribering kommer den inspelade 

delen att raderas. Intervjumaterialet som spelas in kommer hanteras konfidentiellt och 

uppsatsen kommer att skrivas så att du som deltagare inte kommer kunna identifieras. Du 

kommer när som helst under studien kunna avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 

någon anledning. 

           

Intervjuerna kommer ligga till grund för studien som kommer presenteras i form av ett 

examensarbete på grundnivå på Uppsala Universitet.  
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Vid frågor eller andra funderingar tveka inte att höra av dig.  

Marie Andersson, fysioterapeutstudent  

Tel: +46 722 43 42 40, e-post: marie.ef.andersson@gmail.com 

Mathilda Dahlqvist, fysioterapeutstudent  

Tel: +358 401 45 99 57, e-post: mathilda.a.dahlqvist@gmail.com 

Elisabeth Anens, handledare  

Tel: 018 471 47 82, e-post: elisabeth.anens@neuro.uu.se 

 

Samtycke från deltagare till studien ”Upplevelser av att underlätta följsamheten till 

hemträningsprogram för patienter i primärvården - En kvalitativ undersökning av 

nyexaminerade fysioterapeuter från Uppsala Universitet”.  

 

Undertecknad person har tagit del av skriftlig information om studien ovan. Information har 

getts angående konfidentialitet samt möjlighet att avbryta deltagande vid önskan eller behov.   

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort       Datum  

 

__________________________________ 

Namnteckning  

 

__________________________________ 

Namnförtydligande  
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Informationsbrev till dig som verksamhetschef     

Hej! Vi är två studenter på Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet som just nu 

arbetar med vårt examensarbete.  

     

Bakgrunden till denna studie är att fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet hösten 

2014 utformade en ny utbildningsplan med ett mer biopsykosocialt inriktat lärande. Syftet 

med studien är att få en uppfattning av hur de fysioterapeuter som började 

fysioterapeutprogrammet höstterminen 2014 eller senare upplever att de kan underlätta 

patientens följsamhet till hemträningsprogram.   

     

Vi ber om tillåtelse att din anställde får delta i vår studie. Vi skulle gärna träffa en av dina 

anställda på ett intervjutillfälle under vecka sex, sju eller åtta år 2019. Intervjun kommer ta ca 

30 minuter och kommer hållas på arbetsplatsen om det finns möjlighet till det, annars väljs en 

plats som deltagaren rekommenderar. Uppsatsen kommer att skrivas så att deltagaren inte 

kommer kunna identifieras och deltagaren kommer kunna avbryta sitt deltagande i studien 

när som helst utan att behöva ange någon anledning. 

           

Intervjuerna kommer ligga till grund för studien som kommer presenteras i form av ett 

examensarbete på grundnivå på Uppsala Universitet.  

   

Vid frågor eller andra funderingar, hör gärna av dig! 

Marie Andersson, fysioterapeutstudent  

Tel: +46 722 43 42 40, e-post: marie.ef.andersson@gmail.com 

Mathilda Dahlqvist, fysioterapeutstudent  

Tel: +358 401 45 99 57, e-post: mathilda.a.dahlqvist@gmail.com 

Elisabeth Anens, handledare  

Tel: 018 471 47 82, e-post: elisabeth.anens@neuro.uu.se 
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Samtycke från verksamhetschef till studien ”Upplevelser av att underlätta följsamheten till 

hemträningsprogram för patienter i primärvården - En kvalitativ undersökning av 

nyexaminerade fysioterapeuter från Uppsala Universitet”. 

 

Undertecknad person har tagit del av skriftlig information om studien ovan. Information har 

getts angående konfidentialitet för deltagaren samt vilka resurser deltagandet kommer kräva 

av verksamheten.   

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort       Datum  

 

__________________________________ 

Namnteckning  

 

__________________________________ 

Namnförtydligande  

 

   

 

   

 

 

 

 

 


