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Abstrakt 

Bakgrund: En rehabiliteringsplan bör vara enskilt anpassad efter individen och beskriver 

personens rehabilitering. Den ska innehålla mål, rehabiliteringsinsatser och uppföljning. 

Mottagningen för Neurorehab vid ett sjukhus i Norrbotten använder sig av 

rehabiliteringsplaner för att för att uppnå patientcentrerade mål. Syfte: Syftet var att 

undersöka och beskriva vilka upplevelser patienter har i samband med bedömning och 

upprättande av en rehabiliteringsplan samt tillämpning av den tre till sex månader efter 

utskrivning. Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex deltagare som har fått en 

rehabiliteringsplan upprättad. Intervjuerna analyserades sedan med en innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i två kategorier: Rehabiliteringsplanens upprättande samt 

Rehabiliteringsplanens användning och nytta. Vid upprättandet av rehabiliteringsplanen 

upplevde deltagarna utredningen som grundlig. De kände sig delaktiga och att personalen på 

mottagningen lyssnade på dem. Deltagarna har främst använt sig av planen i kontakt med sin 

arbetsplats och försäkringskassan. De upplevde att den var bra för att utvärdera hur långt de 

har kommit i sin rehabilitering. Konklusion: Studien är ej tillräckligt omfattande för att 

kunna dra några slutsatser och kan därför ses som en pilotstudie. Bland de deltagare som 

ingått i studien uttrycks en belåtenhet kring hela processen med rehabiliteringsplanen. Detta 

trots ett lågt praktiskt användande av den i sin rehabilitering. Den har främst använts i kontakt 

med arbetsgivare och försäkringskassa samt som en självutvärdering. 

 

Nyckelord: användning, mål, patientupplevelse, rehabiliteringsplan, upprättande 
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Inledning 

Det pågår ett arbete att formulera en internationell definition av rehabilitering (Meyer et al., 

2011; Gutenbrunner et al., 2011). Socialstyrelsen (2007) definierar rehabilitering som 

”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes 

behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 

skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. 

Rehabiliteringsmedicin är ett begrepp som började användas i slutet av 60-talet och har sedan 

dess blivit en fast del utav vårdkedjan när det kommer till rehabilitering av kroniskt 

förvärvade skador. Den delas in i en smärtdel och en neurologisk del, varav den neurologiska 

delen fokuserar på det medicinska tillståndet hos patienten och på så sätt på deras komplexa 

funktionshinder (Borg, 2006). Idag innefattar begreppet rehabilitering WHO:s International 

Classification of Functioning, Disability and Health (Meyer et al., 2011; Gutenbrunner et al., 

2011). 

 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är ett instrument för 

att klassificera sjukdomstillstånd och att täcka in hela människans behov (Socialstyrelsen, 

2003). Klassificeringen berör delaktighet, personliga faktorer, omgivningsfaktorer, kroppslig 

funktion och anatomiska strukturer samt hälsotillstånd. ICF använder sig av samma begrepp 

och koder oavsett i vilket land man använder det för att diagnostisera patienter, vilket gör det 

enkelt att jämföra länder emellan. Det gör det också lätt att jämföra olika sjukhus och kliniker 

när alla använder samma bedömningsmall (Grimby et al., 2005). ICF berör flera olika delar av 

en människas liv och kan på så sätt kartlägga deras möjligheter och hinder. Identifiering av 

möjligheter och hinder kan gynna rehabiliteringen och ge god livstillfredsställelse (Larsson 

Lund & Lexell, 2009).  

 

Målet med rehabilitering i kliniken är att återskapa balansen för patienten vad gäller kraven 

från arbete samt patientens kapacitet. Målsättningen skiljer sig bland de olika parter som är 

engagerade i rehabiliteringsprocessen. Sjukvården fokuserar på det medicinska medan 

patienten själv vill uppnå självständighet och välbefinnande (Gard, 2004).  

 

För att nå ett bra resultat av rehabiliteringen är det viktigt att använda sig av fyra redskap. Det 

första är teamarbete innehållande flera professioner med specialistkunskaper som samarbetar. 

Det andra verktyget är att använda sig av mål uppsatta av patienten och teamet utefter resurser 
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och behovet hos patienten. Det tredje verktyget är planering av de åtgärder som skall 

användas och till sist det fjärde där utvärdering och uppföljning av de planerade åtgärderna 

genomförs (Borg, 2006). Enligt en studie av Gard (2004) anser samtliga parter som ingår i 

rehabiliteringsprocessen att patientens egna engagemang och ansvar är viktigt.  

 

Enligt Gard och Larsson (2003) upplever rehabiliteringspersonal att patienterna får mer 

motivation till att genomföra sin rehabilitering om de får vara delaktiga i beslut som skall 

fattas, om de blir motiverade, coachade samt guidade under rehabiliteringsprocessen. De blir 

även mer motiverade om de får hjälp att formulera mål samt få dem utvärderade och 

reviderade under tidens gång (Gard & Larsson, 2003). Att formulera mål är viktigt för att 

kunna utvärdera rehabiliteringen men även för att nå ett bra resultat. Målen ska vara relevanta 

och vara motiverande i sin utformning (Gard, 2004). Enligt Randall och McEwen (2000) är 

det mer troligt att patienter genomför sin träning om målen som är uppsatta för träningen är 

funktionsrelaterade till aktiviteter som patienterna har intresse för och dessutom kommer att 

skapa en förändring i deras liv. Vidare säger Randall och McEwen att om man sätter 

funktionsmål som är kopplade till patientens vilja ökar effektiviteten av träningen samt skapar 

en känsla av meningsfullhet. 

 

En rehabiliteringsplan är enskilt anpassad efter individen och beskriver personens 

rehabilitering. Planen skall innehålla patientens mål för framtiden, insatser och uppföljning av 

rehabiliteringen (Socialstyrelsen, 2010). Den bör vara skriftlig och ändras vid behov beroende 

på resultaten (Gard, 2004).  I Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) 

om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) står det att 

”Planen ska dokumenteras och ska innehålla 1. uppgifter om den enskildes behov, 

förutsättningar och intressen, 2. mål för de samordnade insatserna, 3. planerade och beslutade 

insatser enligt 1 §, 4. uppgifter om vilka verksamheter och vilken personal som ska ge-

nomföra insatserna, och 5. en tidsplan för samordningen av insatserna” (9 §). 

Kontaktuppgifter för ansvarig personal bör återfinnas i planen. Till sist skall planen utvärderas 

för se till att målen nås samt att insatserna har genomförts (SOSFS 2008:20, 9 §).  

  

Rehabiliteringsmedicin i Norrbotten består av olika verksamheter kopplade till ett sjukhus där 

mottagningen för Neurorehab återfinns (Norrbottens Läns Landsting, 2012). Vid 

mottagningen utreds patienten och en rehabiliteringsplan enligt ICF upprättas. På 
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mottagningen genomförs inga behandlingar (M. Eberhardsson, personlig kommunikation, 31 

januari 2013). Mottagningen tar emot patienter med remiss från hela länet som redan har 

genomgått en utredning där en klar fastställd neurologisk diagnos finns. Patienten skall vara 

mellan 16-65 år samt ha sammansatta neurologiska funktionsnedsättningar som de behöver 

hjälp med. Teamet på mottagningen består av sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, kurator och 

neuropsykolog. De jobbar med samordnade utredningar i teamet med målsättningar utifrån ett 

helhetsperspektiv där patienten spelar en viktig roll (Norrbottens Läns Landsting, 2012). Borg 

(2006)  beskriver detta som ett interdisciplinärt team. Fördelen med ett interdisciplinärt team 

är möjligheten till en öppen kommunikation mellan patient och vårdgivare vilket medför att 

patienten blir en del av teamet.  

 

Patienten remitteras till mottagningen där teamet tillsammans gör en bedömning av remissen 

och bestämmer vilka i teamet patienten bör träffa. Under ungefär en veckas tid har patienten 

individuella träffar med de olika professionerna för bedömning av de olika nivåerna enligt 

ICF. Teamet gör sedan en individanpassad rehabiliteringsplan som de sedan går igenom 

tillsammans med patienten som då får möjlighet att påverka sin plan. Efter utskrivning får 

patienten en utvärderingsenkät i handen som fylls i på plats och lämnas in direkt. När 

bedömningen är avslutad äger patienten sin egen rehabiliteringsplan och är därmed ansvarig 

för att jobba vidare med den, antingen på egen hand eller i anslutning med primärvård eller 

öppenvårdsrehabilitering. Tanken är att alla som fortsätter med rehabilitering på egen hand 

skall följas upp via telefon cirka tre månader efter utskrivning vilket idag inte följs till fullo. 

De som går vidare inom vårdkedjan följs inte upp av mottagningen. Det görs ingen vidare 

utredning av patientupplevelsen än den som gör på plats direkt efter utskrivning (M. 

Eberhardsson, personlig kommunikation, 31 januari 2013).  

 

En rehabiliteringsplan kan många gånger vara en central del i den sjukgymnastiska 

behandlingen. Eftersom att den är patientcentrerad finns ett värde att följa upp hur den 

fungerar för patienten samt hur patienten upplever arbetet med den.  
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Syfte 

Syftet var att undersöka och beskriva vilka upplevelser patienter har i samband med 

bedömning och upprättande av en rehabiliteringsplan samt upplevelsen av tillämpning av den 

tre till sex månader efter utskrivning.  

 

Frågeställningar 

1. Hur upplevde patienterna bedömningen och upprättandet av rehabiliteringsplanen? 

2. Hur upplever patienterna att deras rehabiliteringsplan har fungerat? 

3. Hur upplever patienterna att det har gått med deras mål? 

Material och metod 

 

Deltagare 

Till intervjuerna rekryterades sex personer som har genomgått en bedömning och erhållit en 

rehabiliteringsplan från mottagningen för Neurorehab på ett sjukhus i Norrbotten. 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna har fått en rehabiliteringsplan under 

september 2012 till februari 2013. Deltagarna var mellan 18-65 år. Deltagarna skulle också 

kunna förstå och prata svenska flytande. Exlusionskriterier för studien var deltagare som 

förvärvat någon svår kognitiv skada, detta bedömdes av sjukgymnasterna på mottagningen. 

Urvalet gjordes av sjukgymnasterna på mottagningen för Neurorehab utifrån de inklusions- 

och exklusionskriterier som erhölls.  

 

Procedur  

Sjukgymnasterna på mottagningen kontaktade tidigare patienter med ett informationsbrev (se 

bilaga 1), ett kort brev ifrån mottagningen (se bilaga 2) och ett formulär för samtycke till 

vidare kontakt (se bilaga 3). Alla kontaktuppgifter hanterades av sjukgymnasterna på 

mottagningen. Sjukgymnasterna fortsatte rekryteringen till dess att alla patienter som stämde 

in på kriterierna hade tillfrågats. De patienter som returnerade samtyckesformuläret 

kontaktades därefter av författarna på plats på mottagningen för bokning av tid och plats för 

intervju. Författarna gav vid detta tillfälle deltagaren mer information samt svarade på 

eventuella frågor. Kontaktuppgifterna förstördes i en dokumentförstörare och därmed 

lämnade aldrig några personuppgifter mottagningen. Deltagarna fick istället ett nummer som 
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under studiens skrivprocess kom att representera deras identitet för att kunna identifiera dem. 

Frågorna skickades i förväg till deltagarna för att de skulle få tid till att fundera på dem innan 

intervjun skedde. 

 

Den kvalitativa intervjun genomfördes individuellt på en avskild plats tillsammans med 

författarna för att minimera risken för spridning av data. Vid intervjun användes en mp3 för 

att spela in den, därefter lades den in på en lösenordsskyddad dator som endast författarna 

hade tillgång till. Intervjuerna genomfördes i Norrbotten under april månad 2013. Alla 

deltagarna informerades om syftet med studien och deras rätt av att avbryta den utan någon 

särskild orsak. De tillfrågades om de hade några funderingar innan intervjun startade. Var och 

en av deltagarna fick också skriftligt ge sitt samtycke till att delta i intervjun innan den 

påbörjades (se bilaga 4). Under intervjun ställdes öppna frågor (Gilbert, 1993) (se bilaga 5) 

där deltagarna själva fick berätta om sina upplevelser, vilket är syftet med en kvalitativ 

intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med den kvalitativa intervjun är att få reda på och 

förstå de känslor och tankar en person har (Svensson & Starrin, 1996). En av författarna hade 

huvudansvaret för intervjun och var den person som ledde den. Den andra författaren 

observerade och förde anteckningar via en dator som är lösenordsskyddad samt kompletterade 

med eventuella frågor i slutet av intervjun. Intervjuerna tog 15 till 40 minuter att genomföra.  

 

Analys 

Varje intervju transkriberades av författarna och en innehållsanalys av materialet 

genomfördes enligt Granheim och Lundman (2004). Materialet lästes i sin helhet ett antal 

gånger för ett första helhetsperspektiv och känsla för materialet. Sedan togs meningar och 

fraser som stämmer överens med frågeställningarna och syftet fram, de så kallade 

meningsbärande enheterna. Dessa kondenserades så att endast det viktigaste kvarstod. 

Därefter kodades dessa med ett fåtal ord som beskrev innehållet vilka kategoriserades i två 

grupper. De första tre stegen genomfördes separat av författarna för att sedan jämföras och 

diskutera fram gemensamma kategorier och citat (Granheim & Lundman, 2004). Ett exempel 

på analysmetoden finns i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 
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då är det bra att gå tillbaka till 

rehabplanen, så man blir påmind 

om vad det är vi pratat om, och få 

dem här, ja att man tittar på målen 

igen vad vi har satt upp för mål, 

eller vad gör jag för nått, delar av 

mig själv som man inte ja som om 

man har tappat bort sig själv 

bra att gå tillbaka till 

rehabplanen, så man 

blir påmind om vad 

det är vi pratat om, 

vad det är för mål vi 

har satt upp , vad gör 

jag för nått. 

Påminnelse Rehabiliteringsplanens 

användning och nytta 

Etiska överväganden 

Studien är godkänd av den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet. 

 

De etiska funderingarna kring denna kvalitativa studie handlade om att informera personerna 

om studiens syfte, hur intervjun skulle genomföras och att de kunde avbryta när som helst 

under studiens gång. Personerna informerades också om att deras val att delta eller ej inte 

kom att påverka pågående eller framtida behandling. Allt detta återfinns i de informationsbrev 

(se bilaga 1) som skickades ut till personerna i samband med förfrågan om intresse till 

deltagande (se bilaga 3) samt kort brev ifrån kliniken (se bilaga 2). Information gavs även 

muntligt till alla personer som deltog i studien.   

 

Personernas identifikationsuppgifter lämnade aldrig mottagningen för Neurorehab då all 

kontakt ägde rum där. All intervjudata sparades i en lösenordsskyddad dator dit endast 

författarna kände till lösenordet. Vid godkänd och publicerad rapport raderades all den 

insamlade datan.  

 

Det fanns en risk att personerna skulle känna obehag av frågorna då frågorna även berörde 

mottagningen för Neurorehab. De kunde känna solidaritet mot mottagningen och det kan ha 

påverkat deras svar. Det är dock ingen av författarna som har varit behandlande 

sjukgymnaster.  

 

Personerna kunde även upplevt det svårt att svara på frågor om sin sjukdom och sitt 

sjukdomsstillstånd. De valde själva hur ingående de ville svara på frågorna och författarna 

respekterade den gräns som de satte. Personerna informerades om att de när som helst kan ta 

kontakt med författarna, handledaren på Luleå tekniska universitet eller sjukgymnasterna vid 

mottagningen för Neurorehab om de hade några frågor eller behövde få prata med någon 
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angående studien.  

 

En viss risk fanns att sjukgymnasterna på mottagningen som gjorde urvalet valde personer 

som de trodde skulle ge en positiv bild av hur det är att jobba med en rehabiliteringsplan. 

Dock fanns inklusions- och exklusionskriterierna till hjälp för att undvika det. 

 

Det fanns både en direkt och indirekt nytta för personerna att delta i studien. Den direkta 

nyttan var att de fick chansen att berätta om sina upplevelser av rehabiliteringsplanen och gav 

en bild av hur rehabiliteringsplanen har fungerat för dem. Det kunde även vara till 

personernas fördel att få en påminnelse om rehabiliteringsplanen och reflektera över den då de 

fortfarande kan vara mitt i en rehabiliteringsfas. Efter tre till sex månader var de troligen 

fortfarande mitt i sin rehabilitering och det kan finnas ett värde att få reflektera över den 

gångna tiden. Det kunde även vara till nytta för dem att få ventilera tankar de hade kring 

rehabiliteringsplanen och sin rehabilitering. I och med att sjukgymnasterna fick en förbättrad 

förståelse för hur personerna upplever rehabiliteringsplanen kan det indirekt att hjälpa 

kommande patienter. 
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Resultat  

I studien tillfrågades sjutton personer om deltagande varav sex personer accepterade och 

därmed blev det ett externt bortfall på elva personer. Tre kvinnor och tre män varav en i 20-

års, två i 30-års, två i 40-års samt en i 60-års ålder intervjuades under april månad. Två 

deltagare hade upprättat sin rehabiliteringsplan under september månad, en deltagare under 

oktober månad, en i december månad samt två i februari månad. Innehållet i intervjuerna och 

resultatet av innehållsanalysen genererade två kategorier, Rehabiliteringsplanens upprättande 

samt Rehabiliteringsplanens användning och nytta. 

Rehabiliteringsplanens upprättande 

Denna kategori beskriver hur deltagarna har upplevt tiden vid upprättandet av 

rehabiliteringsplanen. Samtliga deltagare har uttryckt positiva erfarenheter i samband med 

detta. Det som framför allt framgick av intervjuerna var att deltagarna kände ett samarbete 

med teamet på mottagningen under upprättandet av rehabiliteringsplanen samt att det var bra 

att få sin situation bekräftad.  

 

Genomgående känner deltagarna att det har varit ett samarbete mellan dem och teamet på 

mottagningen. De upplever att det hela tiden har varit en diskussion där de har fått berätta 

utifrån sin synvinkel och upplevt att de har blivit hörda. Genom att ha en dialog med teamet 

har deltagarna fått hjälp att reflektera över sin situation och sina prioriteringar. 

 

”Den här dialogen gör att man tänker, får hjälp att tänka litegrann. Att det inte bara är nån 

som säger att så här är det eller att jag säger så här är det utan att man diskuterar ihop. Det 

var väldigt mycket samarbete tyckte jag” 

 

Flertalet deltagare såg utredningen vid upprättandet av rehabiliteringsplanen som ett tillfälle 

att få sin situation bekräftad. De var osäkra på om deras upplevelse av sin funktion och hälsa 

överstämde med verkligenheten. De tyckte även att det var bra att få en ordentlig genomgång 

där tillgångar och hinder tydliggjordes. De upplevde att de individuella träffarna gav en 

grundlig utredning av deras status.  

 

”…att man gör en ordentlig utredning tyckte jag var skit bra för jag hade ingen aning om att 

man gjorde det. För då fick jag ju bekräftat vad jag var bra på och allt och sådana grejer.” 
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Det framgick även att flertalet deltagare inte hade särskilt stor kunskap kring vård och 

rehabilitering. Ingen av deltagarna visste att mottagningen existerade innan de blev 

remitterade dit. De var positiva till att denna remittering genomförs. De flesta hade inga 

förväntningar och var osäkra på vad som stod i fokus för utredningen. En av deltagarna 

förväntade sig att få påbörja behandling under utredningsveckan.  

 

”Jag visste inte hur det fungerade. Jag blev positivt överraskad att de  

kallade mig och att de gick igenom mig.” 

 

Flertalet deltagare uttryckte positiva upplevelser av personal på mottagningen. De nämnde 

aspekter som bra bemötande och kompetens. De upplevde att personal var väl förberedda och 

noggranna.  

 

”…de kan sin sak, de vet liksom, duktiga, väldigt duktiga.” 

 

Rehabiliteringsplanens användning och nytta 

Denna kategori beskriver deltagarnas upplevelse av rehabiliteringsplanens olika 

användningsområden och vad de har haft för nytta av den. Det som framför allt framgick av 

intervjuerna var att deltagarna hade använt sig av rehabiliteringsplanen i samband med 

kontakt mot arbetsplats och försäkringskassa. 

 

En del av deltagarna har använt sig av planen för att påminna sig själva om sin rehabilitering. 

Planen har använts av en del av deltagarna för att själva utvärdera var de står i sin 

rehabilitering för tillfället och vad de behöver jobba vidare med. Medan andra inte har tänkt 

speciellt mycket på rehabiliteringsplanen efter utskrivning mottagningen. 

 

”…kan gå tillbak ibland i den och bläddra, så kan man kolla om det har varit bättre eller 

sämre, den är bra som en uppföljning...” 

 

Flertalet deltagare har använt sig av rehabiliteringsplanen för kontakter gentemot sin 

arbetsplats och försäkringskassan. De upplever att den har varit ett stöd vid möten genom att 

deras resurser och hinder finns nedskrivet. Genom detta har det varit lättare att få förändringar 
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gjorda på arbetsplatsen och försäkringskassan får tydligt reda på vilka förutsättningar 

individen har.  

 

”…har man ju svart på vitt när man visar pappret så att säga.  

Då ser de ju allt, vad man har gjort och vad man har för brister…” 

 

De flesta deltagare har haft som mål att återgå till arbete. Deltagarna berättar om hur 

rehabiliteringsplanen har hjälpt dem att uppnå de mål som sätts upp. Det har till exempel 

handlat om att få mer ork i vardagen, nya arbetsuppgifter på jobbet samt komma i kontakt 

med olika professioner inom vården. Däremot har ingen av deltagarna visat sin 

rehabiliteringsplan för dessa professioner. 

 

” Med det här att rehabiliteringsplanen har hjälpt mig nå mina mål kan man ju säga att den 

har för jag fick väl recept på sjukgymnastiken som får mig att gå dit.” 

 

Det finns olika tankar kring uppföljning från mottagningen. En del tycker att det inte behövs, 

andra att det räcker med telefonuppföljning och någon hade velat ha personlig uppföljning 

under en längre tid för att målen har ändrats på grund av komplikationer. 

 

”Däremot så kanske jag skulle, gärna ha lite mer så dära nu,  

mitt behov nu har ju kanske förändrats.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet för studien innefattade att undersöka patienters upplevelse omkring 

rehabiliteringsplanen ansåg författarna att det var av fördel att välja en kvalitativ ansats. 

Genom kvalitativa intervjuer kan svaren bli mer beskrivande än vid kvantitativa studier. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att som deltagare 

få berätta om sin upplevelse med egna ord, vilket tjänade studiens syfte. 

 

Rekryteringen tog längre tid än förväntat då det första utskicket inte genererade tillräckligt 

många deltagare. Den låga responsen att delta bland patienterna tror författarna kan bero på 

att patienterna inte längre har någon kontakt med mottagningen och inte fäster så stor vikt vid 

brev därifrån. Det kan även bero på att medverkandet ställer krav på ett aktivt deltagande ifrån 

patientens sida. Tidsspannet i inklusionskriterierna fick utökas på författarnas initiativ. Det 

visades även att de sjukgymnaster som utförde själva rekryteringen redan hade tillfrågat 

patienter ifrån februari månad utan författarnas vetskap. Detta ledde till att några av 

deltagarna inte hunnit så långt i sin rehabilitering som det var tänkt från början. Eftersom de 

inte arbetat en längre tid med rehabiliteringsplanen påverkar det deras förmåga att svara på 

frågeställningarna om användandet av rehabiliteringsplanen samt om deras mål. Detta kan 

vara en orsak till en mindre mängd insamlad data kring dessa frågeställningar.  

 

En annan anledning till mängden insamlad data var att författarna hade begränsad erfarenhet 

av kvalitativa intervjuer vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är något som krävs för att 

kvalitén på intervjun ska bli hög. Under arbetets gång märkte författarna att deltagarnas 

pauser i svaren kunde leda till mer utvecklade svar om inte en följdfråga eller en ny fråga 

ställdes. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan dessa pauser kan innebära att den 

intervjuade deltagaren reflekterar över frågan och ge ett mer utvecklat svar. Författarna antog 

att längre pauser innebar att deltagarna var klar med sitt svar och ställde då gärna en 

följdfråga eller en ny fråga. Denna nya insikt tog författarna till sig och hade användning av i 

de sista intervjuerna. Två av sex intervjuer genomfördes över telefon med högtalarfunktion. 

Vid dessa var det svårare för författarna att uppfatta om pauserna innebar reflektion eller 

avslutat svar då ansiktsmimik och kroppsspråk inte är tillgängligt. När svaren inte var 

tillräckliga kunde följdfrågorna bli ledande vilket även det påverkade mängden data. Då 

deltagarna använde sig av svar som ja och nej kan detta inte användas i innehållsanalysen. I 
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försöket att inte göra följdfrågorna ledande kunde de istället bli för omfattande och täcka in 

för många aspekter av rehabiliteringsplanen på en och samma gång. Författarna själva anser 

att de hade behövt öva mer på intervjuteknik, genom att till exempel utföra en provintervju 

eller läsa på mer om olika intervjutekniker innan intervjuerna påbörjades, för att utföra 

intervjuer av högre kvalitet. 

 

Att ena författaren hade huvudansvaret och den andra höll sig i bakgrunden under intervjuerna 

var någonting författarna upplevde som positivt. Samtalet flöt på bättre när det bara var en 

person som deltagaren fokuserade på och det var även av fördel att ha någon i bakgrunden 

som kan hjälpa till att ställa följdfrågor ur ett annat perspektiv vid behov. Detta ledde till fler 

svar och större mängd data. 

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys enligt Granheim och Lundman 

(2004) vilken är en känd metod för att analysera data från en kvalitativ intervju. Att metoden 

är väl beprövad och används ofta anser författarna öka trovärdigheten för att den fungerar.  

Att deltagarna är olika vad det gäller ålder och kön speglar olika perspektiv av syftet vilket 

ökar trovärdigheten av studien. 

 

Genom att göra de första stegen i analysen var för sig fick författarna bekräftat att de belyste 

det viktigaste från intervjuerna samt att innehållet som plockats fram faktiskt är viktigt för 

studiens syfte. Enligt Granheim och Lundman (2004) är det viktigt för författare av en 

innehållsanalys att diskutera koderna och innehållet för att täcka in flera aspekter av 

verkligheten då denna kan tolkas olika. Genom att genomföra de första stegen separat och 

sedan diskutera och komma överens om indelningarna ökar trovärdigheten.  Eftersom 

materialet var ringa ökar chansen till att analysen genomfördes konsekvent. 

 

Resultatdiskussion 

Det var en stor ålderspridning samt jämn könsfördelning bland deltagarna. Detta anser 

författarna vara en fördel då kvalitativa studier bör ha stor variation i populationen. 

Vid intervjuerna uttryckte samtliga deltagare positiva upplevelser i samband med upprättandet 

av rehabiliteringsplanen. De kände sig delaktiga genom hela processen vilket kan bero på att 

mottagningen jobbar med patientmedverkan (M. Eberhadsson, personlig kommunikation, 13 

maj 2013).  Känslan av delaktighet skapade ett samarbete mellan patient och team som 
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deltagarna upplevde som positivt. Vid genomförandet av undersökningar upplevde deltagarna 

att de fick komma till tals och att det fördes en dialog. Det medförde att de mål som sattes upp 

var deltagarens mål, vilket bekräftas av Nelson & Payton (1997) som viktigt för 

rehabiliteringens resultat. Författarna anser att genom dialogen fick deltagarna reflektera över 

sin situation och sina prioriteringar i vardagen. Det kan vara nyttigt då det är svårt att fokusera 

på allt på en och samma gång i rehabiliteringen. När deltagarna får reflektera kan de 

rangordna sina mål efter vad de anser är viktigt samt efter den feedback som ges ifrån teamet.  

Flertalet deltagare uttryckte belåtenhet att få sin situation utredd och bekräftad. Genom 

utredningen upplevde de flesta deltagare att det blev klart vilka deras hinder och tillgångar var 

och att det kändes bra. ICF är ett verktyg för att bedöma människan som en helhet där flera 

komponenter undersöks och där hinder och tillgångar definieras (Socialstyrelsen, 2003). 

Eftersom rehabiliteringsplaner är baserade på ICF, som ser till helheten hos patienten, tror 

författarna är en anledning till att deltagarna känner att de har fått en grundlig utredning. 

Denna omfattande utredning kan påverka deltagarnas positiva upplevelser av mottagningens 

noggrannhet samt att de får sin situation bekräftat av någon med erfarenhet.  

 

De flesta av deltagarna hade inga förväntningar inför utredningen. Däremot hos den deltagare 

som förväntade sig behandling under utredningsveckan möttes inte dessa. Den troliga 

anledningen till detta tror författarna kan vara bristande information eller att deltagaren inte 

uppfattat informationen korrekt, eftersom mottagningen endast genomför utredningar. Enligt 

Keith (1998) har nya patienter inom vården få förväntningar då de inte har någonting att 

jämföra med. I och med att flertalet av patienterna saknade tidigare erfarenheter inom 

rehabilitering anser författarna att detta är en anledning till att deltagarna uttryckte belåtenhet 

vid kallelsen och själva utredningen. Vidare tror författarna att när det inte finns någon 

förväntan finns inte heller några krav, vilket också kan vara en anledning till att deltagarna är 

nöjda med processen.  

 

Under arbetet med rehabiliteringen upplevde deltagarna att rehabiliteringsplanen kunde 

användas som utvärdering under arbetes gång. Att få en påminnelse om hur deras status såg ut 

i början av processen upplevde deltagarna som användbart. Även att titta tillbaka på mål 

hjälper deltagarna att veta vart de är på väg. Deltagarnas egna användningsområden var 

intressanta och fördelaktiga då detta var områden som författarna inte reflekterat över innan 

intervjuerna. 
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Rehabiliteringsplanen har enligt deltagarna även varit till bra användning vid kontakter 

utanför vården. Att ha ett stöd som styrker individens upplevelser kring sin situation krävs 

idag för att bli tagen på allvar på flera arbetsplatser men även hos försäkringskassan. För att 

patienter ska kunna sjukskrivas krävs ett omfattande läkarintyg där arbetsfunktion och 

begränsningar ska framgå (Försäkringskassan, u.å.). Författarna upplevde att detta var det 

största användningsområdet som deltagarna uttryckte. På grund av de krav som ställs i från 

försäkringskassan tror författarna att tydligheten i rehabiliteringsplanen underlättar denna 

kontakt. Patientupplevelsen kan vara positiv till rehabiliteringsplanen för att denna kontakt är 

krävande och att den kan vara ett bra verktyg för att påvisa sin situation vid möten med dessa 

instanser. Dock är det ingen av deltagarna som har använt sig av rehabiliteringsplanen vid 

kontakt med andra instanser inom vården. Rehabiliteringsplaner är bland annat avsedda att 

användas vid överrapportering av patienter och uppföljningar inom alla vårdnivåer 

(Norrbottens Läns Landsting, 2010), vilket inte verkar fungera i praktiken. Att deltagarna inte 

använt sig av planen mot till exempel kontakt i primärvården tycker författarna är märkligt då 

det anses kunna vara till hjälp vid ytterligare rehabilitering.  

 

En del deltagare upplevde att deras mål hade uppnåtts, både målen i rehabiliteringsplanen 

men även deras personliga mål med att göra själva utredningen. Genom att sätta 

patientcentrerade mål ökar sannolikheten att uppnå dem (Randall & McEwen, 2000). Detta 

stämmer överens med de resultat som framkommit under denna studie. Författarna tror att det 

kan bero på att delaktigheten vid upprättandet av målen var stor.   

 

En av deltagarna uttryckte önskemål om en längre uppföljningsperiod för att hålla koll på 

eventuella förändringar. Resterande deltagare tyckte att uppföljningen de fick var tillräcklig. 

Enligt Gard och Larsson (2003) är det av vikt att följa upp och revidera målen under 

rehabiliteringens gång för att uppehålla motivationen. Författarna anser att om en patient 

önskar ytterligare uppföljning ska detta kunna erbjudas så att motivationen inte ska försvinna. 

Mål kan behöva revideras under rehabiliteringens gång och då mottagningen redan har en 

inblick i patientens situation anser författarna att detta borde vara en möjlighet.  
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Konklusion 

Studien är ej tillräckligt omfattande för att kunna dra några slutsatser och kan därför ses som 

en pilotstudie. Bland de deltagare som ingått i studien uttrycks en belåtenhet kring hela 

processen med rehabiliteringsplanen. Detta trots ett lågt praktiskt användande av den i sin 

rehabilitering. Den har främst nyttjats i kontakt med arbetsgivare och försäkringskassa samt 

som en självutvärdering. 

 

Klinisk implikation 

Studien har bidragit till en ökad kunskap om patienters upplevelser av upprättandet och 

användandet av en rehabiliteringsplan. Den har klargjort vilka delar som patienterna tycker 

har varit bra samt vilka användningsområden den har haft. I vården blir det allt viktigare 

patientcentrering och studien har bidragit med upplevelser av rehabiliteringsplanen ur 

patientens synvinkel. Det är betydelsefullt för sjukgymnaster som arbetar med att upprätta 

rehabiliteringsplaner att veta hur de upplevs av patienterna eftersom det är ett väl använt 

redskap för att kartlägga patienters behov. Med en djupare analys av upplevelsen av 

rehabiliteringsplaner kan sjukgymnaster lära sig nya sätt att använda planen på som kan vara 

till nytta för kommande patienter. Hur patienter använder sig av rehabiliteringsplaner är 

viktigt för att veta hur man kan förbättra dem samt för att förstå och följa patientens 

rehabilitering. Denna studie kan ligga till grund för vidare studier inom ämnet 

rehabiliteringsplaner och dess användningsområden.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter från Luleå Tekniska Universitet som under våren ska skriva 

vårt examensarbete. Med stöd av mottagningen för Neurorehab på Sunderby Sjukhus vill vi 

undersöka tidigare patienters upplevelser av att arbeta med en rehabiliteringsplan. 

 

Det finns i dag flera studier om både rehabiliteringsplaner och patientupplevelser var för sig, 

men det vi önskar studera är kombinationen. Vi som blivande sjukgymnaster kommer att 

lägga upp rehabiliteringsplaner och vill veta hur patienter upplever det att jobba med en 

rehabiliteringsplan.  

 

Som du erfarit under din kontakt med mottagningen för Neurorehab upprättas där en 

rehabiliteringsplan som sedan skickas med dig hem. Vi vill studera arbetet med en 

rehabiliteringsplan på längre sikt genom att utföra intervjuer med tidigare patienter på 

mottagningen, det vill säga dig! Det är via mottagningen för Neurorehab som vi har fått dina 

uppgifter och det är i samarbete med dem vårt arbete skrivs. 

  

Intervjun är ungefär 30 minuter lång med frågor gällande din rehabiliteringsplan tiden under 

och efter utskrivning. I största möjliga mån sker intervjuerna via personligkontakt men kan 

vid behov genomföras via telefon eller Skype. Du får frågorna hemskickade i förväg så att du 

kan förbereda dig. Alla intervjuer kommer att spelas in och sedan sammanställas i en rapport 

som kommer att publiceras vid Luleå Tekniska Universitet under juni månad 2013 samt 

finnas tillgänglig på universitets hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html). Dina svar kommer att behandlas 

anonymt och därmed är det endast vi som vet hur du har svarat. All data från intervjuerna 

kommer att förvaras på en lösenordsskyddad dator dit endast undertecknade har tillgång. Dina 

personuppgifter kommer inte lämna mottagningen på Sunderby Sjukhus. 

I och med ditt deltagande kan du hjälpa oss att bättre förstå patientens upplevelse av att arbeta 

med en rehabiliteringsplan samt förbättra arbetet på mottagningen för Neurorehab på 

Sunderby Sjukhus.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Du har 

även möjlighet att följa upp din intervju med samtal med oss om du så önskar. Valet av 

deltagande eller ej kommer inte påverka din vård eller rehabilitering. 

 

Om du vill veta mer om studien, var vänlig och fyll i samtyckesformuläret och returnera i 

bifogat svarskuvert. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Moa Andersson, sjukgymnaststudent Anna Gradeen, sjukgymnaststudent 

moaand-9@student.ltu.se anaage-0@student.ltu.se 

0738003008                  0722411155 

 

Handledare Universitetsadjunkt Tommy Calner 

Luleå Tekniska Universitet                   

mailto:moaand-9@student.ltu.se
mailto:anaage-0@student.ltu.se


 

 

971 87 Luleå  

Växel: 0920-491000 



 

 

Bilaga 2 

Brev från mottagningen 

 

Hej, 

Du får detta brev för att du var hos oss på Neuro Öppenvård, Rehabiliteringsmedicin, 

Sunderby Sjukhus under hösten 2012. Sjukgymnasterna på Rehabmedicin har valt ut dig, för 

att du ska få en förfrågan om att delta i en intervjustudie. Mer information om studien finns i 

bifogat brev. 

 

Med vänliga hälsningar 

Neuro Öppenvård, Rehabiliteringsmedicin 

SUNDERBY SJUKHUS 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär 

Förfrågan om att medverka i examensarbete; Patienters upplevelser av sin 

rehabiliteringsplan– En kvalitativ studie. 

 

Svarstalong 

 Jag är intresserad av att delta i studien och accepterar att sjukgymnaststudenterna 

kontaktar mig för mer information om forskningsprojektet. 

 

Namn: ........................................................................................................................  

Adress: .......................................................................................................................  

Telefonnummer: ........................................................................................................  

 

Returnera denna svarstalong i bifogat svarskuvert. 

  



 

 

Bilaga 4 

Godkännande till medverkan 

Förfrågan om att medverka i examensarbete; Patienters upplevelser av sin 

rehabiliteringsplan– En kvalitativ studie. 

 

 

 Jag godkänner medverkan i forskningsprojekt. 

 

 

Ort & Datum   Namnteckning 

 

  



 

 

Bilaga 5 

Intervjuguide 

 Hur upplever du bedömningen och upprättandet av rehabiliteringsplanen? 

o Berätta hur du tyckte det var vid upprättandet av din rehabiliteringsplan. 

 Ev. följdfrågor: vad var bra, vad var mindre bra, vad ville du ha mer av, 

vad ville du ha mindre av?  

o Vad var din upplevelse av ditt eget deltagande vid skapandet av 

rehabiliteringsplanen? 

 Hur upplever du att din rehabiliteringsplan har fungerat? 

o Berätta hur du din rehabiliteringsplan har använts. 

 Ev. följdfrågor: berätta hur det har gått att följa planen, hur har den 

fungerat för dig? 

o  Har du behövt stöd av andra, berätta i så fall på vilket sätt. 

o Vad har varit bra med rehabiliteringsplanen? 

o Vad har varit mindre bra med rehabiliteringsplanen? 

o Vad tycker du att behöver förbättras med rehabiliteringsplanen? 

 Hur upplever du att det har gått med dina mål? 

o Beskriv dina mål du har haft. 

 Hur har det gått med dina mål? 

 Har målen ändrats? 

o Berätta om hur rehabiliteringsplanen har hjälpt dig att nå dina mål.   

 


