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Abstrakt 
Cirka 20 % av Sveriges befolkning lider vid ett givet tillfälle i livet av svår till måttlig smärta. 
En stor del av dessa är också sjukskrivna och/eller får vård för sina besvär. Hos personer med 
långvarig smärta kan man utgå ifrån ett biopsykosocialt synsätt vid deras behandling. Det 
finns olika sorters team som arbetar på olika sätt för att uppnå ett gott resultat. Vid 
transdisciplinära multimodala teamarbeten är flera professioner inblandade, deras insatser är 
synkroniserade och en stor vikt läggs vid att patienten är delaktig i beslutsfattandet. Utifrån 
antalet insatta åtgärder delas rehabiliteringen in i tre olika nivåer; unimodal, intermediär och 
multimoda. Vid multimodal rehabiltering är insatserna samordnade mellan de olika 
professionerna. Gott om studier finns som visar på positiva effekter av multimodal 
rehabilitering. Inga studier har, till författarnas kännedom, gjorts på hur patienterna upplever 
de såkallade teamträffarna som ingår vid transdisciplinära multimodala teamarbeten. Syftet 
med studien var att beskriva upplevelsen av teamträffar hos patienter med långvarig smärta. 
Metod: Fem stycken patienter som deltagit i minst en teamträff vardera intervjuades. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 
Analysen av materialet resulterade i tre kategorier, patientens upplevelse av teamträffar, 
teamträffarnas samordning och teamträffarnas betydelse för patienterna. Resultaten av 
intervjuerna visar att samtliga patienter i det stora hela upplevde träffarna positivt och de 
ansåg sig blivit hjälpta av dessa. Det framkom även förslag på förbättringar med 
teamträffarna. Resultatet visar att upplevelsen förändrades över tid hos alla utom en av 
informanterna och detta sades bland annat bero på att de efterhand lärde känna 
teammedlemmarna och arbetsmetoden. Slutsats: Det som framkom i studiens resultat som 
möjliga förändringar av teamträffarna är tydligare och tidigare information till samtliga 
patienter om deras egen möjlighet till delaktighet och vad som förväntas av dem under en 
teamträff, allmän information om arbetsmetoden under teamträffarna bör också ges till 
samtliga patienter innan de deltar i en teamträff för att förbättra deras upplevelse.    
   
 
 
Nyckelord: långvarig smärta, multimodal rehabilitering, patienter, teamträffar, 
transdisciplinärt teamarbete, upplevelse.  
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Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) var smärta en upplevelse 

förenad med emotionella och psykologiska reaktioner som inte kan mätas objektivt. 

International Association for the Study of Pain (IASP, 1994) definierade smärta som ”En 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i samband med verklig eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” Det finns flera olika definitioner av 

vad långvarig smärta är, Andersson (2004) betecknade smärta som långvarig då den pågått i 

minst tre månader. En annan definition av långvarig smärta är den Taub, Worsowicz, Gnatz 

och Cifu (1998) beskrev. De definierade smärta som långvarig då den inte längre kvarstår på 

grund av vävnadsskada utan visar sig genom sekundära symtom såsom depression och 

inaktivitet. Långvarig smärta är inte att betrakta som akut smärta utsträckt i tid utan ett 

tillstånd som inte behöver ha något att göra med orsaken, utan har sin orsak i delvis 

permanenta förändringar i nervbanor och andra vävnader (SBU, 2006).  
 

Cirka 20 % av Sveriges befolkning lider vid ett givet tillfälle av svår eller måttligt svår 

långvarig smärta (SBU, 2006). Enligt Bergman et al. (2001) var den siffran 31 %. Många av 

de som lider av långvarig smärta är sjukskrivna och/eller får vård för sina besvär vilket gör att 

den totala samhällsekonomiska kostnaden i Sverige år 2003 uppgick till 87.5 miljarder kronor 

(SBU, 2006). Lundgren och Molander (2008) beskrev att antalet långvarigt sjukskrivna på 

grund av långvarig smärta eller psykisk ohälsa i Sverige idag kan förklaras av en ogynnsam 

synkronisering av vårdinsatserna. Eftersom dessa grupper tillsammans bildar en så stor del av 

samhällets kostnader för sjukskrivningar finns det goda skäl för samhället att satsa på dessa 

grupper inom hälso- och sjukvården (Lundgren & Molander, 2008; Carlström & Berlin, 

2004).   

 

Vid långvarig smärta bör man utgå ifrån ett biopsykosocialt synsätt (SBU, 2006). George 

Engel var den första att utveckla denna modell. Den tidigare biomedicinska modellen tog 

enligt honom ingen hänsyn till bland annat sociala och psykologiska förhållande (Engel, 

1977). I den biopsykosociala modellen tas det hänsyn till både tankar och känlsor utan att på 

något sätt överge det biomedicinska synsättet (White, 2005). Den biopsykosociala modellen 

beskriver hur olika faktorer påverkar upplevelsen av smärta. Faktorerna som tas upp är kultur, 

familj, miljö och nociceptiva stimuli och det beskrivs hur dessa påverkar beteende och 

smärtupplevelsen (Linton, 2005; SBU, 2006). Enligt Ahlstrand & Tham (2007) spelar de 

psykologiska faktorerna en viktig roll hos patienter med långvarig smärta. I deras studie 
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framkommer positiva effekter av kognitivbeteendeterapibehandling vad gäller beteende och 

känslor hos denna patientgrupp. Syftet med studien var delvis att patienterna skulle lära sig 

hantera sin smärta. Westman, Linton, Öhrvik, Wahlén och Leppert (2008) testade i sin studie 

Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire validitet. Deras resultat visade att 

frågeformulärets psykosociala komponenter är relaterade till arbetsoförmåga och upplevd 

hälsa så långt som tre år efter behandling hos patienter med akut smärta. Kirby, Dunwood och 

Millars (2009) resultat visade att patienter med långvarig smärta kände ett större behov av 

känslomässigt stöd och visad förståelse från sin allmänläkare än vad patienter utan smärta 

gjorde. De drog bland annat slutsatsen att en biopsykosocial modell bör användas för patienter 

med långvarig smärta. De hävdade även att generella riktlinjer bör utformas för behandlingen 

av patienter med långvarig smärta inom primärvården.  

 

Det finns ett antal olika begrepp för att beskriva olika sorters teamarbete; multidisciplinärt, 

interdisciplinärt och transdisciplinärt. Multidisciplinärt teamarbete inhämtar kunskap från 

flera olika håll, alltså från flera olika yrkeskategorier. Ett multidisciplinärt team kan bestå av 

bland annat sjukgymnaster sjuksköterskor och logopeder. Teamet består av specialister från 

olika medicinska inriktningar där alla träffas för att diskuterar en patient men att de därefter 

var för sig jobbar mot individuella mål (Norrefalk, 2006). Ett multidisciplinärt team har enligt 

SBU (2006) parallella utredningar och behandlingar mellan de olika teammedlemmarna 

därefter en icke samordnad behandling samt olika mål. Vid ett interdisciplinärt team är det 

också flera yrkeskategorier inblandade, men här arbetar de olika professionerna samordnat 

och mot gemensamma mål (SBU, 2006). Enligt Norrefalk (2006) är syftet med detta arbetssätt 

att ge patienten en så bra vård som möjligt. Norrefalk, Svensson, Ekholm och Borg (2005) 

beskrev i sin studie att det interdisciplinära teamet använde olika metoder för att bedöma en 

patients fysiska, psykologiska och sociala funktioner. Transdisciplinära team arbetar utifrån 

samma principer som det interdisciplinära men här läggs väldigt stor vikt vid att patienterna 

deltar i beslutsfattandet (SBU, 2006). 

 

Utifrån antalet insatta åtgärder delade Gerdle och Elert (1999) in rehabiliteringen i tre olika 

nivåer. Den första nivån är den nivå där endast en åtgärd från en profession satts in, unimodal 

rehabilitering. Vid intermediär rehabilitering används flera olika åtgärder från olika 

professioner, men de olika professionerna arbetar inte nödvändigtvis i team. Den sista, och 

mest intensiva, åtgärdsnivån är den multimodala. Denna nivå krävs vid komplexa problem 
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och sträcker sig oftast över en längre tid. Insatserna är samordnade mellan de involverade 

professionerna och teamet arbetar utifrån ett interdisciplinärt arbetssätt (Gerdle & Elert, 1999; 

Haldorsen, Kronholm, Skouen, & Ursin, 1998). I SBU:s sammanställning av Metoder för 

behandling av långvarig smärta (2006) definieras multimodal rehabilitering som ”en 

samordnad aktivitet över tid som innefattar minst två modaliteter (exklusive farmakologisk 

intervention).” (s.172) Denna definition håller även Norrefalk (2006) med om. Insatserna som 

görs vid ett multimodalt arbete görs utifrån ett helhetsperspektiv eller ett biopsykosocialt 

synsätt, de kan alltså rikta sig till såväl medicinska som sociala problem och det är här 

behovet av specialist kompetens från olika medicinska inriktningar kommer in. Teamets 

medlemmar väljs ut utifrån patientens behov (Ledin, 2006; Lundgren & Molander, 2008; 

SBU, 2006).  

 

 Enligt SBU (2006) behandlas långvarig smärta generellt genom ett multimodalt arbete där 

man angriper problemet från flera olika håll, alltså ett s.k. biopsykosocialt synsätt. I den mån 

kompetensen finns tillgänglig rör det sig i regel om traditionell smärtlindring i form av 

NSAID, sjukgymnastiska insatser, utskrivning av hjälpmedel samt samtal med kurator. 

Sjukgymnasten kan bidra med till exempel professionellt ledd träning för ökad styrka och 

rörlighet men även bistå med avspänningsträning och olika former av smärtlindring, 

exempelvis TENS och akupunktur (SBU, 2006).  

 

Det finns flera studier som visar på positiva effekter, såväl fysiska som psykiska, av 

multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta. Syftet med Nordin & Roos 

(2008) studie var bland annat att hos patienter med långvarig smärta undersöka upplevd oro, 

nedstämdhet och begränsning i dagliga aktiviteter före och efter genomgången multimodal 

rehabilitering. Sju veckor efter rehabiliteringen upplevde patienterna en minskad oro. Studien 

visade även att det förelåg ett samband mellan nedstämdhet och fysiska begränsningar, såväl 

före som efter rehabiliteringsperioden. Enligt Eccleston, Malleson, Clinch, Conell och 

Sourbut (2003) så var multimodal behandling inom slutenvård det bästa alternativet för barn 

och ungdomar med bland annat smärtrelaterade funktionshinder. Jensen och Bodin (1998) 

undersökte långtidseffekterna av ett multimodalt kognitiv-beteende behandlingsprogram hos 

patienter med kronisk ryggmärgssmärta. Resultatet visade att denna grupp minskade mer i 

smärtintensitet och deras copingstrategier för smärtan i samband med arbetet förbättrades mer 

i jämförelse med kontrollgruppen som inte fick någon behandling alls.  
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Många studier använder således multimodal behandling för patienter med långvarig smärta. 

Rehabiliteringsgarantin, som utkom 2008, innefattar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

evidensbaserade medicinska behandlingsåtgärder för stora diagnosgrupper. Angivna åtgärder 

för gruppen med långvarig smärtproblematik är multimodal rehabilitering, kognitiv 

beteendeterapi och fysisk aktivitet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). I SBU:s 

systematiska litteraturöversikt Metoder för behandling av långvarig smärta (2006) dras bland 

annat slutsatserna att det överlag finns ett starkt vetenskapligt stöd för multimodal 

rehabilitering vid långvarig smärta på lång sikt i jämförelse med mindre genomgripande 

insatser och även för att någon form av multimodal rehabilitering långsiktigt bidrar till 

positiva effekter på bland annat sjukskrivningar. 

 

Inga studier har, till författarnas kännedom, gjorts på hur patienterna upplever de såkallade 

teamträffarna, som ingår vid transdisciplinära multimodala teamarbeten, där bland annat de 

gemensamma målsättningarna diskuteras fram av de involverade yrkeskategorierna 

tillsammans med patienten. 

 
 

Syfte 
Att beskriva upplevelsen av teamträffar hos patienter med långvarig smärta och undersöka 

ifall patienterna upplever att något kan förändras med teamträffarna för att göra dessa bättre? 

 

 

 

Material och metod 
Vi valde att göra en kvalitativ studie för att få insikt i patienters upplevelse av att ha deltagit i 

teamträffar på Furunäsets vårdcentral. Vi ansåg att en kvalitativ studie bäst belyser hur 

patienterna uppfattade miljön och omständigheterna vid ett specifikt tillfälle, i detta fall 

teamträffarna.  
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Furunäsets vårdcentrals arbetsmetod 

På Furunäsets vårdcentral gavs hösten 2006 möjligheten att arbeta som ett multimodalt team. 

Det multimodala teamet på vårdcentralen inriktade sig framförallt på dem som led av 

långvarig smärta eller de som enligt Lintons screeningformulär (1998) riskerade att utveckla 

långvarig smärta. När en anställd på vårdcentralen ansåg att en patient var i behov av 

multimodalt team för sin rehabilitering bokades ett möte (bilaga 1). Utifrån patienternas 

behov konstruerades ett lämpligt team av de anställda på vårdcentralen och vid behov kunde 

även anställda från patientens arbetsplats, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ingå. 

Patienten var i största möjliga mån alltid medverkande i teamträffarna. Under teamträffarna 

kunde det till exempel upprättas gemensamma målsättningar, planeras för vidare behandling 

och göras uppföljningar av tidigare vårdinsatser. Vanligtvis genomfördes en till tre 

teamträffar per patient även om det kunde bli fler vid behov (bilaga 1).  

Saknar beskrivning av hur teamträffarna förhåller sig till den övriga mulitmodala 

rehabiliteringen som patienterna fick.  

 

Procedur 

Furunäsets vårdcentral skickade ut enkäter till alla patienter som medverkat i en teamträff. 

Cirka 65 enkäter skickades ut och nästintill alla dessa patienter angav ”smärta och värk” som 

orsak till att de varit i kontakt med vårdcentralen. Enkäten bestod av 13 frågor, dessa gav svar 

på bland annat sjukskrivningsgrad, hur många gånger patienterna deltagit i en teamträff samt 

ifall de var nöjda med teamträffarna. I denna enkät tillfrågades patienterna om de var 

intresserade att medverka i en intervju. Om så var fallet angav de adress dit information om 

intervjun skickades. Vår kontaktperson på vårdcentralen gav oss de patienters enkäter som 

angivit "smärta och värk", som den anledning som bäst beskrev varför de deltagit i en 

teamträff, samt skrivit att de var intresserade av att medverka i en intervju. Vi antog att 

personerna som angav sitt intresse led av långvarig smärta eftersom vårdcentralen framförallt 

inriktade sina teamträffar på patienter som led av långvarg smärta eller riskerade att utveckla 

långvarig smärta. Sammanlagt åtta patienter angav detta. Vi valde att skicka vårt 

informationsbrev (bilaga 2) till alla åtta eftersom vi räknade med ett visst bortfall efter att de 

tagit del av informationen. Utskicket skedde via vårdcentralen och gav patienter information 

om studien för att de skulle kunna avgöra om de ville medverka eller inte. En vecka efter 
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utskick kontaktade vi de aktuella patienterna via telefon och ifall de ville medverka i studien 

bokade vi då även plats och tid för intervju. Sammanlagt fem patienter var då fortfarande 

intresserade av att delta, varav en endast ville delta på en telefonintervju. Vi bedömde att fem 

till åtta intervjuer skulle ge oss nog med information för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställning, detta på grund av av den typ av frågor vi skulle ställa och patienternas 

skiftande erfarenheter och bakgrund.  

 

Innan intervjuerna fick informanterna muntlig och skriftlig information samt skrev på ett 

samtyckesformulär där de godkände sin medverkan i studien (bilaga 3). En provintervju 

gjordes med en patient för att få svar på om vår frågeguide gav svar på våra frågeställningar. 

Vi valde att inkludera även denna intervju i studien. Intervjuerna skedde på Piteå Älvdals 

sjukhus, varav en var en telefonintervju, och alla intervjuer utgick från frågeguiden (bilaga 4). 

Intervjuerna numrerades i löpande ordning. De spelades in på band för att sedan transkriberas 

och analyseras.  Banden med intervjuerna samt samtyckesformulären förvaras inlåsta tills 

studiens publicering, och därefter förstörs dem. Samtyckesformulären förvarades inlåsta på 

vårdcentralen, och banden inlåsta hos författarna. Transkriberingarna fanns på två externa 

hårddiskar, en kopia hos respektive författare. Transkriberingarna överfördes inte via e-post 

utan med hjälp av externa hårddiskar. Namnen på informanterna och deras telefonnummer 

fanns endast tillgängliga på vårdcentralen då vi kontaktade dem, inga av personuppgifterna 

lämnade alltså vårdcentralen.  

 

Informanter 

Sammanlagt intervjuades fem stycken patienter, tre kvinnor och två män. Åldern varierade 

från 35 till 60 år och antalet teamträffar som patienterna deltagit i varierade mellan en till tre. 

Varje patient hade minst tre olika professioner medverkande i teamträffen, till exempel läkare, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, handläggare från Försäkringskassan, arbetsgivare, 

livsstilssjuksköterska och Företagshälsovården. Tre av patienterna hade deltagit i teamträffar 

endast under 2008, en under 2007 och 2008 och en annan under 2006 och 2007. Alla 

informanter i denna studie var sjukskrivna under en tid på grund av deras sjukdomstillstånd.  
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Analysmetod 

Analysen av materialet gjordes genom en innehållsanalys och baserades på Burnards (1991) 

metod för att analysera kvalitativa data. Intervjuerna transkriberades ordagrant och båda 

författarna läste därefter transkriberingarna var för sig för att sätta sig in i intervjuernas 

huvudsakliga innehåll. Författarna läste intervjuerna på skilda håll ytterligare en gång för att 

markera de delar av transkriberingen som gav svar på studiens frågeställningar. När båda gjort 

detta jämfördes dessa dokument och markeringarna diskuterades till dess av författarna var 

eniga. Därefter togs de enskilda citaten ut från dokumenten och det huvudsakliga budskapet i 

respektive citat beskrevs. Även detta gjordes först individuellt för att sedan tillsammans 

jämföra dokumenten. Efter att ha fått en överblick bestämde sig författarna för tre kategorier 

som avgränsade de olika delarna i materialet. Materialet tillhörande respektive kategori 

studerades och grupperades därefter till lämpliga underkategorier. Detta resulterade i elva 

underkategorier (tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysen av materialet genomfördes 

Citat Rubrik Underkategori Kategori 

Åt alla håll, 
förmodligen att 
komma tillbaka till 
arbetslivet då 
snabbare. 

Tror att 
teamträffarna 
gör att man 
snabbare kan 
komma tillbaka 
till yrkeslivet. 

Patienternas upplevda 
troliga effekter av 
teamträffarna. 
 

Teamträffarnas betydelse 
för patienterna. 
 

Jag har upplevt 
teamträffarna 
mycket positiva 
från första början, 
från allra första 
teamträffen jag var 
på så fick jag en 
känsla av att, att 
man brydde sig… 

Upplevde 
teamträffarna 
mycket positiva. 
 

Patienternas positiva 
upplevelser av 
teamträffarna. 
 

Patienternas upplevelse 
av teamträffarna. 
 

Här fick jag vara 
delaktig och jag 
tror att det är det 
man behöver. 
 

Fick vara 
delaktig, tror 
man behöver 
det. 

Patientens delaktighet 
under teamträffarna. 
 

Teamets integrering. 
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Etiska aspekter 

Det fanns en risk att starka känslor kunde uppstå under intervjun. Patienterna kanske befann 

sig i en svår livssituation under tiden för teamträffarna och dessa känslor trodde vi eventuellt 

kunde komma tillbaka under intervjun. Vi trodde att en försiktighet skulle kunna ses under 

intervju med rädsla för att de skulle kunna identifieras. Vi informerade innan intervjuerna om 

metoden och hur vi skulle handskas med personuppgifter och dylikt (bilaga 2). Nyttan med att 

medverka i intervjun kommer inte att gagna patienterna personligen men de fick möjligheten 

att dela med sig av sina erfarenheter och möjligheten att påverka organisationen i en positiv 

riktning. För att minimera en eventuell beroendeställning valde vi att inte genomföra 

intervjuerna på vårdcentralen. Vi klargjorde för informanterna att det var helt frivilligt att 

delta i studien och att deras medverkan inte kommer att påverka deras fortsatta kontakt med 

vårdcentralen. Vi informerade både skriftligt och muntligt om studiens metod och 

resultatpresentation. Vi förklarade att de inte skulle kunna identifieras utifrån den färdiga 

rapporten. Studiens genomförande godkändes av den etiska gruppen vid Institutionen för 

hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  
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Resultat 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier; Patientens upplevelse av teamträffar, 

teamträffarnas samordning och teamträffarnas betydelse för patienterna. Kategorier och 

underkategorier presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 
Patientens upplevelse av teamträffar Patientens positiva upplevelser av 

teamträffarna 
Patientens negativa upplevelser av 
teamträffarna 
Upplevelsens förändring från första till sista 
teamträffen 
Faktorer som påverkar upplevelsen 
Upplever patienterna att något bör förändras. 

Teamträffarnas samordning Kommunikation 
Teamets helhetsbild av patienten 
Patientens delaktighet under teamträffarna 

Teamträffarnas betydelse för patienten Patienternas upplevda betydelse av 
teamträffarna 
Vikten av att arbetsgivaren deltar i 
teamträffarna 
Patienternas upplevda troliga effekter av 
teamträffarna 

 

Patientens upplevelse av teamträffar 

Denna kategori innefattar fem underkategorier som beskriver olika aspekter av patienternas 

upplevelser av teamträffarna; Patientens positiva upplevelser av teamträffarna, patientens 

negativa upplevelser av teamträffarna, upplevelsens förändring från första till sista 

teamträffen, faktorer som påverkar upplevelsen samt upplever patienterna att något bör 

förändras. 
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Patientens positiva upplevelser av teamträffarna 

Samtliga informanter angav att de fått en positiv upplevelse av teamträffarna. Fyra av 

informanterna ansåg att det var bra att ha alla inblandade yrkeskategorier samlade runt samma 

bord då det underlättade kommunikationen. Tre av informanterna upplevde det även som 

väldigt positivt att en grupp av vårdgivare hade samlats för att diskutera just deras 

rehabilitering, att alla var där för att hjälpa just dem. En av informanterna angav även att det 

var en styrka att få hjälp från flera olika håll samtidigt som de olika yrkeskategorierna hade 

samma bild av sjukdomen och behandlingen. Flera kände även att teamet blev en trygghet och 

en stödjande faktor i deras möten med Försäkringskassan. 

 

”Tidigare trodde jag att man blev kastad hit och dit mellan tillexempel olika läkare. Nu hade 

jag min stab som jag visste var fanns och jag behövde aldrig söka upp dem.”  

 

Patientens negativa upplevelser av teamträffarna 

Tre av informanterna upplevde att det till en början kändes olustigt att vara i centrum för allas 

uppmärksamhet. Två stycken uttryckte även att de från början inte riktigt visste vad dem 

själva kunde kräva av teamet. En visste till att börja med inte vad en teamträff gick ut på och 

var orolig för att bli utfrågad och förhörd under mötet. 

 

”Jag var väldigt spänd, jag visste inte riktigt vad det skulle gå ut på, jag visste inte vad en 

teamträff var över huvudtaget, jag tänkte att jag skulle bli utfrågad…” 

 

Upplevelsens förändring från första till sista teamträffen 

Alla utom en informant upplevde en anspänning i samband med den första träffen, en 

upplevelse som sedan mildrades i takt med att man lärde känna arbetsmetoden och 

vårdpersonalen. En informant upplevde ingen skillnad mellan första och sista teamträffen.  

 

”Första gången var det jobbigt, men sen tycke jag det var bra.”  
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Faktorer som påverkar upplevelsen 

En majoritet av de tillfrågade ansåg att personalen var den viktigaste faktorn för en lyckad 

behandling. Dels angavs det som viktigt att medlemmarna i teamet lyssnade och förstod 

patienten och dennes problem men även att, och då speciellt när arbetsgivare och 

försäkringskassa var med, att patienten var på hemmaplan och kände personalen sedan 

tidigare. 

 

”Det var en trygghet att jag kände alla i teamet. Om det hade varit helt okända människor då 

vet jag inte hur jag hade tyckt det hade varit.”  

 

Upplever patienterna att något bör förändras 

Två av informanterna angav att det inte finns något med teamträffarna som borde förändras. 

En beskrev att det var svårt att ange något efter som alla individer är olika och därför borde 

alla teamträffar utformas individuellt. En informant beskrev att de som är osäkra inför 

teamträffarna kanske hade behövt ha en anhörig med sig, men säger att hon själv inte kände 

ett behov av detta. Vissa av informanterna hade fått information om att det var tillåtet att 

bjuda in en anhörig till teamträffarna medan andra inte hade fått denna information. Två av 

informanterna hade önskat fler teamträffar. De trodde att framför allt de som är 

långtidssjukskrivna och de som aldrig tidigare haft kontakt med vården borde få fler 

teamträffar, men säger också att behovet av teamträffar varierar med olika sjukdomstillstånd. 

 

”…ja kanske att ha med någon mer yrkeskategori…” 

 

Teamträffarnas samordning 

Denna kategori innefattar tre underkategorier som beskriver olika aspekter av samordningen 

av teamet; Kommunikation, teamets helhetsbild av patienten samt patientens delaktighet 

under teamträffarna. 

 



   

   
  
  
   

16 

Kommunikation 

Samtliga informanter ansåg att kommunikationen mellan alla medlemmar av teamen hade 

fungerat bra. En av informanterna hävdade att kommunikationen fungerade bättre mellan de 

olika yrkena tack vare teamträffarna en annan sa att det var bra att alla var samlade och tror 

att detta i sig underlättade kommunikationen. Alla hade under teamträffarna även möjlighet 

att få svar på och ställa frågor till alla inblandade och det var alltid öppna diskussioner. 

 

”… just att man ibland går hem och så har man pratat med läkare och så funderar man på 

vad den har sagt och så ringer Försäkringskassan eller du får ett brev och så ska du fundera 

på, vad menar dom egentligen. Nu var det jättebra att sitta med alla samtidigt.” 

 

Teamets helhetsbild av patienten 

De informanter som berörde teamets helhetsbild av patienten i intervjun hade alla en positiv 

syn på denna. En av informanterna beskrev det som speciellt positivt att alla i teamet var 

införstådda i hans problem, en annan att de öppna diskussionerna i sig ledde till att alla var 

medvetna om alla de olika aspekterna i patientens problematik. En informant beskrev hur hon 

innan teamträffarnas start funderat över hur de olika professionerna konfererade med varandra 

och ifall de hade en helhetsbild av henne. 

 

”… teamet har en helhetsbild av mig och alla känner mig lika mycket…” 

 

Patientens delaktighet under teamträffarna 

En majoritet av informanterna kände att teamträffarna tillät dem att påverka sin egen 

rehabilitering. Atmosfären i teamen upplevdes som välkomnande och öppen av 

informanterna, de kände en delaktighet och ett gott samarbete mellan teammedlemmarna. En 

av informanterna tog även upp att hon tror att delaktighet var viktigt för slutresultatet i sin 

rehabilitering. Exempel på orsaker till att de kände sig delaktiga var bland annat att de kunde 

ställa egna krav under teamträffarna, åtgärdsplaner diskuterades gemensamt fram i teamet, de 

kunde själva begära en teamträff, de fick olika behandlingsalternativ att välja mellan, öppna 

diskussioner fördes under teamträffarna samt att alla i teamet gav möjligheten att ställa och få 

svar på frågor. Två av informanterna upplevde att de inte var särskilt aktiva under 
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teamträffarna, där den ena säger att han inte ville vara mer aktiv och den andra att han inte 

brukar ta stor plats i gruppsammanhang. Han säger dock att han gavs möjlighet av teamet att 

vara aktiv.  

 

”… delaktighet är ju att du lika gärna liksom ställa en fråga som dem gör och du kan lika 

gärna kräva någonting av dem…” 

 

Teamträffarnas betydelse för patienterna 

Denna kategori innefattar tre underkategorier, dessa beskriver olika aspekter av vad 

patienterna ansett att teamträffarna haft för betydelse för dem; Patienternas upplevda 

betydelse av teamträffarna, vikten av att arbetsgivaren deltar i teamträffarna samt patienternas 

upplevda troliga effekter av teamträffarna. 

 

Patienternas upplevda betydelse av teamträffarna 

Alla informanter angav att teamträffarna haft en positiv betydelse för dem. En beskrev hur 

teamträffarna satte press på alla medlemmar av teamet och att detta ledde till att saker och 

ting hände fortare än vad det gjort annars. Sa även att det kändes som att man tack vare 

teamträffarna kommit före i vårdkön. En annan beskrev hur hon före teamträffarna haft svårt 

för att acceptera sin sjukdom men att teamträffarna hjälpte henne med detta och fick henne att 

förstå att man har rätt att vara sjuk. En informant beskrev hur hon tack vare teamträffarna är 

så pass bra i sitt sjukdomstillstånd som hon är idag och att hon utan dem hade varit betydligt 

sämre.  

 

”Ja, alltså de har haft den betydelsen att jag idag är så pass bra som jag är, utan teamet hade 

jag varken kunnat börja jobba eller ta tag i min livssituation som jag har gjort, jag skulle inte 

överhuvudtaget ha varit så pass starkt psykiskt och fysiskt som jag är idag…”  

 

Vikten av att arbetsgivaren deltar i teamträffarna 

Endast en informant tog upp varför det var viktigt att arbetsgivaren är delaktig i teamträffarna. 

Informanten beskrev hur viktigt det var att arbetsgivaren var införstådd den sjukskrivnes 
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problem och trodde även att arbetsgivaren lyssnade mer på läkaren när han beskrev 

problematiken än vad arbetsgivaren lyssnade på den sjukskrivne.   

 

”Och just det där att få, arbetsgivaren att fatta vad det handlar om, det är svårt att förklara 

själv, det tar mer om en läkare säger vad problemet är…” 

 

Patienternas upplevda troliga effekter av teamträffarna 

Informanterna tog upp två troliga effekter av att ha deltagit i en teamträff. De trodde dels att 

behandlingen blev tidseffektiv, på grund av den goda kommunikationen mellan yrkena, och 

dels att man som patient kunde komma tillbaka till yrkeslivet fortare. 

 

”Åt alla håll, förmodligen att komma tillbaka till arbetslivet då snabbare.” 
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Diskussion  
Syftet med denna studie var att utvärdera patienters upplevelse av teamträffar hos patienter 

med långvarig smärta. Resultaten av intervjuerna delades in i tre olika kategorier; upplevelse 

av teamträffar, teamträffarnas samordning och teamträffarnas betydelse för patienten. 

Resultaten av intervjuerna visar att samtliga patienter i det stora hela har upplevt träffarna 

som något positivt och de anser sig blivit hjälpta av dessa. Det framkom även en del förslag 

på förändringar med teamträffarna för att de ska kunna bli bättre. 

 

Resultatdiskussion 

Det som patienterna upplevde som mest positivt var att ha alla inblandade yrkeskategorier 

samlade runt ett bord. Detta gav patienten en känsla av engagemang från vårdpersonalens sida 

men det upplevdes även som att behandlingen gick smidigare på grund av bättre 

kommunikation dels mellan olika yrkesgrupper men även mellan vårdpersonal och patient. 

Westman, Linton, Öhrvik, Wahlén och Leppert (2008) utvärderade långtidseffekterna av en 

tidigt insatt multimodal rehabilitering hos patienter med musculoskeletal smärta. Fem år efter 

trodde 80 % av de medverkande att projektet som de deltagit i varit till hjälp. 97 % av 

patienterna var tillfreds med vården de mottagit och 90 % skulle rekommendera behandlingen 

till en vän.  

 

Det som upplevdes som negativt var obehagskänslan av att vara i centrum som några av 

patienterna upplevde till en början. Detta obehag försvann senare när de lärt känna teamet och 

arbetsmetoden bättre. Det framgick även att flera av patienterna inte var ordentligt 

informerade om vad teamträffarna innebar och vad de själva kunde kräva. Enligt Gustavsson 

(2004) är det viktigaste vid omvårdnadsarbete delaktighet, kontinuitet, självbestämmande och 

integritet, och fallet med den bristande informationen kan man säga att det brast något i 

patientens delaktighet. 

 

Patienterna ansåg att det som var viktigast för en lyckad teamträff var personalen och dess 

egenskaper. Att känna och ha god kontakt med vårdpersonalen sedan tidigare samt att 

patienten upplever personalen som kompetent och intresserad. Detta överensstämmer med 



   

   
  
  
   

20 

Von Essen och Sjödens (2003) studie där patienterna rankade klinisk kompetens den 

viktigaste ingrediensen i god omvårdnad.    

 

Inte många förslag på förändringar ges av informanterna. En bra synpunkt från en av 

informanterna var att alla teamträffar bör utformas olika eftersom alla individer är olika. Detta 

tycker även studiens författare att man bör ha i åtanke vid utformning av teamträffars struktur. 

En annan faktor som kommer upp vid denna fråga är möjligheten att få ta med en anhörig på 

teamträffarna. Under intervju framkommer skiftande svar på om informanterna fått 

information om att detta är möjligt eller inte. Slutsatsen som kan dras av detta för att förbättra 

teamträffarna är att alla patienter bör få information om möjligheten för att sedan kunna 

avgöra om de vill att en anhörig deltar under deras teamträffar. Två av informanterna anger att 

inte något alls bör förändras och detta kan tolkas som ett gott betyg till deras team, och två 

andra anger att de hade velat ha fler teamträffar. Detta är också något som man bör informera 

samtliga patienter om att även dem får lov att begära en teamträff med sitt team, då behöver 

inte patienterna i efterhand önska att de skulle ha haft fler. Det framkom även under 

intervjuerna att patienterna innan teamträffarna var nervösa för att gå dit för att de inte visste 

exakt hur de skulle gå till eller vad de gick ut på, det kan därför vara viktigt att dessa saker tas 

upp med patienten innan teamträffarna för att undvika onödig nervositet.    

 

Denna studies informanter hade alla en positiv upplevelse av hur kommunikationen fungerat 

sinsemellan teammedlemmarna. Någon tar upp att de tror att kommunikationen faktiskt 

fungerat bättre mellan de olika professionerna tack vare teamträffarna. Studiens författare tror 

att teamträffar är en viktig del för att underlätta kommunikationen inom olika sorters 

teamarbeten. Om teamträffarna inte funnits, måste denna kontakt tas via telefon eller e-post, 

etc., och detta tror vi sänker kvaliteten på kommunikationen. Det är ju också extra bra att 

patienten alltid är delaktig i dessa så att de olika professionerna löpande kan stämma av med 

patienten. Geffen (2003) drar slutsatsen att en god teamkommunikation underlättar för 

patienter, med kroniska muskuloskeletala skador, att återgå till normala aktiviteter som till 

exempel olika sporter. Vi tror även att det är bra att alla träffas så fort något nytt uppkommer 

med en patient, det kan till exempel vara framsteg hos en av de inblandade professionerna 

eller att arbetsprovningen inte gått som planerat. Stanos, Mclean och Rader (2006) tar upp 

vikten av att alla teammedlemmar hålls uppdaterade om patientens framsteg hos respektive 

profession, de beskriver att de krävs en kontinuerlig kommunikation mellan 
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teammedlemmarna runt en patient. Även Reader, Flin, Mearns och Cuthbertson (2007) anser 

att ett effektivt teamarbete leder till en god vård av patienter, deras studie inriktade sig dock 

på team inom intensivvården. Som Allegrante (1996) beskriver är syftet med interventioner 

som kombinerar olika sorters åtgärder bland annat att förbättra kommunikationen, detta kan 

enligt dem ha en positiv effekt på olika smärttillstånd. 

 

Av de informanter som berörde teamets helhetsbild av patienten hade alla en positiv syn på 

denna. Ingen av informanterna tog upp att de trodde att teamets helhetsbild i sig direkt ledde 

till en förbättring av vårdinsatserna, och på så sätt patientens rehabilitering, men detta tror 

studiens författare att det kan ha gjort. Som vi tidigare nämnt finns det studier som visar på 

goda effekter av biopsykosociala arbetssätt, som bygger på att se till en patients såväl 

psykologiska, sociala och behavioristiska förhållande som de rent medicinska (Engel, 1977). 

En studie drar slutsatsen att en biopsykosocial modell bör användas för patienter med 

långvarig smärta (Kirby, Dunwood & Millar, 2009). En annan studie visar att en kombination 

av ett biomedicinskt och biopsykosocialt synsätt kompletterar varandra hos patienter med 

muskuloskeletal smärta i primärvården (Asenlöf, Denison & Lindberg, 2005).  

 

En majoritet av informanterna ansåg att de under teamträffarna gavs chansen att påverka sin 

egen rehabilitering. En av informanterna tog upp att hon tror att delaktighet är viktigt för 

slutresultatet av rehabiliteringen, detta håller även studiens författare med om. I en studie av 

Redmod och Parrish (2008) undersöktes vilka variabler som påverkar huruvida personer med 

cerebral pares följde sjukgymnasters råd. Deras resultat visade att samspelet mellan 

sjukgymnast och patient är det som är viktigast för att patienten skulle följa instruktioner, att 

förhållandet mellan de två bygger på förtroende och respekt och att patienten upplever 

empowerment. Studiens författare tror att denna studies resultat kan överföras på våra 

informanter. Vi tror att informanterna tack vare teamträffarna, lättare än i andra fall, har byggt 

upp ett förtroende för teammedlemmarna och att de tack vare sin delaktighet i teamträffarna 

upplevt empowerment och därmed fått ut mer av sin rehabilitering. 

 

Samtliga informanter sa att teamträffarna haft en positiv betydelse för dem. De tog upp olika 

exempel på vad de tror att teamträffarna har bidragit till i deras liv. Det är svårt att avgöra om 

det är teamträffarna i sig eller behandlingen i stort som har bidragit till de exempel som 

informanterna tar upp. Men på frågan vad teamträffarna bidragit till och vilken betydelse de 
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haft har dessa svar kommit upp. En av informanterna tog upp att teamträffarna hjälpte henne 

att acceptera sin sjukdom. Vi tror att tack vare att patienten märkte att alla var där för hennes 

skull och att alla arbetade för henne att hon kan ha blivit hjälpt att acceptera sin sjukdom. 

 

Endast en av informanterna tog upp varför det är viktigt att arbetsgivaren deltar i 

teamträffarna. Studiens författare anser ändå att detta är en viktig del av studiens material 

eftersom det idag är många som lider av långvarig smärta samt är sjukskrivna för sina besvär 

(SBU, 2006). Alla informanter i denna studie var sjukskrivna under en tid på grund av deras 

sjukdomstillstånd. För de som hade arbete de kunde och ville gå tillbaka tror vi att det har 

varit av stor vikt att deras arbetsgivare varit delaktig under teamträffarna. Vi tror att deras 

delaktighet kan ge en ökad förståelse hos arbetsgivaren, precis som en av informanterna 

beskriver, som de inte haft om de inte varit på teamträffarna. 

 

Två troliga effekter av teamträffarna behandlades av informanterna. Den ena effekten tros 

vara att teamträffarna gör rehabiliteringen tidseffektiv. Vi tror att tack vare att alla insatser är 

samordnade och att kommunikationen mellan teammedlemmarna är god tid att tid sparas åt 

patienten. Dels för att de olika professionerna hålls uppdaterade och åtgärderna kan därmed 

korrigeras efterhand för att överensstämma med patientens skiftande behov. Den andra troliga 

effekten som togs upp är att man tack vare teamträffarna kan komma tillbaka till arbetslivet 

fortare, vilket indirekt blir en följd av tidigare resonemang. 

 

Tiden som passerat sen dess att informanterna deltagit i en teamträff varierade. Författarna 

uppmärksammade en skillnad på hur väl informanterna kom ihåg och beskrev teamträffarna, 

det förelåg dock inget samband mellan hur väl de mindes teamträffarna och tiden som 

passerat sedan sista teamträffen.  

 

Kunskapen som framkommit i denna studie är helt ny. Inga studier hade tidigare gjort på hur 

patienter upplevt teamträffarna som är en del i transdisciplinära multimodala teamarbeten. På 

grund av att det är ny kunskap inom en viktig del inom vissa sorters teamarbeten tror vi att 

resultaten från denna studie kan komma att gagna kommande arbete inom detta område. 

Studiens författare anser att resultaten från denna studie kan fungera som vägledning i en 

fortsatt utveckling av det multimodala samarbetet på Furunäsets vårdcentral och även på 

andra vårdcentraler. Vi författare kommer med vår nyvunna kunskap inom området, dels 
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kunna utveckla organisationen på våra kommande arbetsplatser men även veta hur vi som 

sjukgymnaster ska förhålla oss på ett lämpligt sätt till patienter under teamträffar. Resultaten i 

denna studie grundar sig på ett litet antal informanter, denna pilotgrupp hade en relativt god 

spridning i ålder och kön och olika sorters upplevelser framkom därför. Då den här studien 

tyvärr inte innefattar ett stort antal informanter behövs fler studier för att ytterligare undersöka 

patienters upplevelser av teamträffar och för att man ska kunna dra tydligare slutsatser om hur 

teamträffar bör konstrueras och genomföras. 

 

Metoddiskussion 

Analysmetoden som används i studien utgår ifrån Burnard (1991) analys av kvalitativa data. 

Burnard anger olika sätt för att öka en studies validitet, det studiens författare gjort för att höja 

denna studies validitet är att under analysen av materialet först göra varje steg individuellt för 

att sedan jämföra med varandra. Författarnas handledare har även till viss del tagit del av 

materialet och gett kommentarer på föreslagna kategorier och underkategorier.  

 

Studiens författare har aldrig tidigare intervjuat i forskningssyfte. Vi märkte en 

kvalitetsskillnad i vår egen upplevelse under intervjuerna, mellan första och sista. I de senare 

intervjuerna var vi bättre på att låta informanterna verkligen prata till punkt och att låta dem 

tänka klart under tystnad. Vi tror att vi hade kunnat få ut mer material av den första intervju 

om vi då hade varit med vana vid situationen.  

 

Tanken vid studiens start var att utföra alla intervjuer vid ett möte med respektive informant. 

En av informanterna vill enbart delta i en telefonintervju och denna intervjuform valdes då 

istället. Telefonintervjun upplevdes av författarna något svårare att utföra eftersom man då 

inte kunde känna av informanten i rummet eller tolka ansiktsuttryck till exempel.  

 

Informanterna i vår studie hade en ålder mellan 35 och 60 år, tre var kvinnor och två var män. 

Enligt Gerdle, Björk, Henriksson och Bengtsson (2004) kan de flesta långvariga smärttillstånd 

härledas till muskuloskeletala smärtor. Bergman et al.  (2001) fann att prevalensen för kvinnor 

att drabbas av sådan smärta var 38 % och för män 31 %. Vi har ingen vetskap om vilken typ 

av smärta våra informanter led av men den redovisade statistiken tyder på att kvinnor är mer 
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drabbade av långvarig smärta på grund av muskuloskeletala besvär än vad män är, och detta 

kanske kan förklara vår fördelning av män och kvinnor, där kvinnorna hade en knapp 

majoritet.  

 

Inga av de risker som togs upp under rubriken etiska aspekter eller något annat oväntat 

inträffade. Studiens författare kunde inte heller se att informanterna var försiktiga med vad 

dem sa under intervjun med rädsla för att de skulle kunna identifieras. Miljön under 

intervjuerna upplevdes av författarna som öppen och välkomnande och även som att 

informanterna var glada över att få dela med sig av sina erfarenheter.  

 

Nästintill samtliga enkäter som Furunäsets vårdcentral skickade ut var relevanta för denna 

studie. Det slutgiltiga antalet som ville delta i en intervju var endast fem stycken av 

sammanlagt cirka 65 stycken (8 %). Studiens författares mål, som finns beskrivet i metoden, 

var att intervjua mellan fem till åtta patienter. Även om vi slutligen fick fem intervjuer, som 

var vårt minimum, hade vi velat se fler intresserade för att kunna göra ett urval för att få en så 

stor spridning i informanternas erfarenheter och bakgrund som möjligt. Den pilotgrupp vi i 

slutändan intervjuade hade ändå en relativt god spridning vad gäller ålder och kön. På grund 

av det låga antalet medverkande kan studien tyvärr inte visa någon mättnad i resultatet, ett för 

få antal informanter ville delta för att detta skulle kunna uppnås. Enligt Humanistiskt-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets riktlinjer ska urvalet för en kvalitativ studie vara 

”genomtänkt och representativt för det som problemet gäller (så att projektet blir 

vetenskapligt och praktiskt relevant), samt att tilltänkta försökspersoner i ett projekt väljs på 

ett rättvist sätt mellan olika grupper” (Olsson & Sörensen, 2001, s.57). Då vi inte har haft 

möjlighet att göra ett urval av informanter har vi heller inte kunnat ta hänsyn till dessa 

riktlinjer och det går inte att utesluta att detta påverkat slutresultatet åt något håll, men som vi 

senare kommer att diskutera hade vår pilotgrupp en relativt god spridning i ålder och kön.  

   

Eftersom denna studie valt att inrikta sig på en så liten del av ett större koncept har inte 

mycket material kunnat samlas in. Den specifika delen av en konceptet, som teamträffarna är, 

är tidsmässigt en väldigt liten del av den sammanlagda tiden patienten tillbringar med de olika 

professionerna under en rehabiliteringsperiod vilket också har lett till en relativt lite material. 

Inget, har till författarna kännedom, tidigare gjort för att undersöka teamträffar, som är en del 

vid transdisciplinär multimodala teamarbeten, och vi ansåg det därför som en viktig del att 
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utvärdera. Vi anser att det är viktigt att utvärdera denna del eftersom situationen i sig är 

väldigt unik. Det är dessutom ett möte mellan olika professioner och en patient vilket gör de 

lika viktiga att utvärdera som alla andra sorters patientmöten. Vi tror även att det är viktigt att 

utvärdera teamträffarna specifikt, utan att ta hänsyn till omkringliggande behandlingar, 

eftersom dessa säkert utvärderas av respektive profession. En svaghet i denna studie är dock 

att ett väldigt litet antal informanter valde att ställa upp och detta minskade då mängden 

material ytterligare.     
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Slutsats 
Samtliga informanter i denna studie hade överlag en väldigt positiv upplevelse av 

teamträffarna. Resultatet visar att upplevelsen förändrades över tid hos alla utom en av 

informanterna och detta sades bland annat bero på att de efterhand lärde känna 

teammedlemmarna och arbetsmetoden. Det som framkom i studiens resultat som möjliga 

förändringar av teamträffarna är tydligare och tidigare information till samtliga patienter om 

deras egen möjlighet till delaktighet och vad som förväntas av dem under en teamträff, allmän 

information om arbetsmetoden under teamträffarna bör också ges till samtliga patienter innan 

de deltar i en teamträff för att förbättra deras upplevelse.    



   

   
  
  
   

27 

Referenser 
Ahlstrand, L., & Tham, D. (2007). Att vänja sig vid smärta: En behandlingsstudie av 

patienter med långvarig smärta (D-uppsats, Örebro Universitet).  

 

Allegrante, J.P. (1996). The role of adjunctive therapy in the management of chronic 

nonmalignant pain. American Journal of Medicine, 31, (1A), 33-39. 

 

Andersso H.I. (2004) The course of non malignant chronic pain: a 12-year follow-up of a 

cohort from the general population. European Journal o Pain, 8, 47-53.  

 

Asenlöf, P., Denison, E., & Lindberg, P. (2005). Individually tailored treatment targeting 

activity, motor behavior, and cognition reduces pain-related disability: a randomized 

controlled trial in patients with musculoskeletal pain. Journal of Pain, 6, (9), 588-603. 

 

Bergman, S., Herrström, P., Högström, K., Petersson, I.F., Svensson, B., & Jacobsson, L.T.H. 

(2001). Chronic musculoskeletal pain, prevalence rate and sociodemographic associations in a 

Swedish population study. Rheumatology, 28, 1369-1367. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse 

education today, 11, 461-466. 

 

Carlström, E., & Berlin, J. (2004). Boken om team. Stockholm: åtta.45. 

 

Eccleston, C., Malleson, P., Clinch, J., Conell, H., & Sourbut, C. (2003). Chronic pain in 

adolescents: evaluation of a programme of interdisciplinary cognitive behaviour therapy. 

Archives of Disease in Childhood, 88, 881-885. 

 

Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: a chellenge for biomedicine. Science, 

196, (4286), 129-136. 

 

Geffen, S.J. (2003). Rehabilitation principles for treating chronic musculoskeletal injuries. 

The Medical Journal of Australia, 178, (5), 238-242. 



   

   
  
  
   

28 

 

Gerdle, B., & Elert, J. (1999). Människan i arbetslivet – teori och praktik. Arbetsinriktad 

rehabilitering. (s.128-151). Lund: Studentlitteratur.  

 

Gerdle, B., Björk, J., Henriksson, C., & Bengtsson, A. (2004). Prevalence of current and 

chronic pain and their influences upon work and healthcare-seeking: a population study. The 

Journal of Rheumatology, 31, 1399-1406. 

 

Gustavsson, B. (2004). Bekräftande omvårdnad– SAUK- modellen för vård och omsorg. (2:a 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

  

Haldorsen, E.M., Kronholm, K., Skouen, J.S., & Ursin, H. (1998). Multimodal cognitive 

beavioral treatment of patients sicklisted for musculoskeletal pain: A randomized controlled 

study. Scandinavian Journal of Rheumatology, 27, (1), 16-25. 

 

IASP. (1994). Classification of chronic pain. International Association for the Study of Pain.  

Seattle. 

 

Jensen, I.B., & Bodin, L. (1998). Multimodal cognitive-behavioural treatment for workers 

with chronic spinal pain : A matched cohort study with an 18-month follow-up. Pain, 76, (1-

2), 35-44. 

 

Kirby, K., Dunwood, L., & Millar, R. ( 2009). What type of service provision do patients with 

chronic pain want from primary care providers? Disability Rehabilitation, 17, 1-6. 

 

Ledin, A. (2006). Multidisciplinär rehabilitering av personer med långvarig smärta. En 

utvärdering (D-uppsats, Luleå Tekniska Universitet).  

 

Linton, S. (2005). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur. 

 

Linton, S.J., & Halldén, K. (1998). Can We screen for Problematic Back Pain? A Screening 

Questionary for Prediciting Outcome in Acute and Sub acute Back Pain. The Clinical journal 

of pain, 14, 209-215. 



   

   
  
  
   

29 

 

Lundgren, C., & Molander, C. (2008). Teamarbete i medicinsk rehabilitering. Stockholm: 

Liber. 

 

Lundin, A. (2005). Det gör ont – om själens smärta och kroppens. Uddevalla: Det 

mångkulturella förlaget.  

 

Nordin, I-M., & Roos, H. (2008). Betydelsen av multimodal rehabilitering för nedstämdhet, 

oro och fysiska begränsningar hos patienter med långvarig smärta (C-uppsats, Högskolan i 

Gävle).  

 

Norrefalk, J-R. (2006). Outcome of an 8-week multiprofessional work-related rehabilitation 

programme for patients suffering from persistent musculoskeletal-related pain. Stockholm: 

Karolinska institutet, Division of Rehailitation Medicine. 

 

Norrefalk, J-R., Svensson, O., Ekholm, J., & Borg, K. (2005). Can the back-to-work rate of 

patients with long-term non-malignant pain be predicted? International Journal of 

Rehabilitation Research, 28, 9-16. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Falköping: Liber.  

 

Reader, T.W., Flin, R., Mearns, K., & Cuthbertson, B.H. (2007). Developing a team 

performance framework for the intensive care unit. Critical Care Medicine. 

 

Redmond, R., & Parrish, M. (2008). Variables influencing physiotherapy adherence among 

ypung adults with cerebral palsy. Qualitative Health Research, 18, (11), 1501-1510. 

 

Stanos, S.P., Mclean, J., & Rader, L. (2006). Physical medicine rehabilitation approach to 

pain. Medical Clinics of North America, 91, (1), 57-95. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2006). Metoder för behandling av långvarig 

smärta (SBU-rapport 177). Mölnlycke: Elander Infologistics Väst AB. 



   

   
  
  
   

30 

 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2008). Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om 

psykiska diagnoser och smärta. Stockholm. Hämtad 15 april 2009 från World Wide Web:  

http://www.skl.se/startsida.asp?C=24  

 

Taub, N., Worsowicz, G., Gnatz, S., & Cifu, D. (1998). Pain and rehabilitation. 1. Definitions 

and Diagnosis of pain. Arhives of Physical Medicine and Rehabilitation, 79, 49-53. 

 

Von Essen, L., & Sjöden, P-O. (2003). The importance of nurse caring behaviors as perceived 

by Swedish hospital patients and nursing staff. International Journal of Nursing Studies, 

40, 487-497. 

 

Westman, A., Linton, S.J., Öhrvik, J., Wahlén, P., & Leppert, J. (2008). Do psychosocail 

factors predict disability and health at a 3-year follow-up for patients with non-acute 

musculoskeletal pain? A validation of the Örebro Musculoskeletal Pain Screening 

Questionnaire. European Journal of Pain, 12, (5), 641-649.  

 

White, P. (2005). Biopsychosocial medicine. An integrated approach to understanding illness. 

Oxford: Oxford University Press. 

http://www.skl.se/startsida.asp?C=24


   

   
  
  
   

31 

Bilaga 1 

Information från Furunäsets vårdcentral 
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   Bilaga 2 
Informationsbrev 
Luleå 4/3-09 

 

Vi är två studenter som läser vår sista termin till sjukgymnast på Luleå Tekniska Universitet. 

Som en del av vår utbildning ingår det att göra ett C-uppsats där vi ska fördjupa oss i valfritt 

område. Vi har fått en förfrågan från Furunäsets vårdcentral att utvärdera deras teamträffar. Vi 

behöver av denna anledning frivilliga patienter som deltagit i teamträffar. Syftet med studien 

är att utvärdera patientens upplevelser av teamträffar. 

Vi kontaktar Dig i anledning av Din intresseanmälan i en enkät från Furunästets vårdcentral 

där Du angivit att Du var intresserad av att delta i en intervju för att ytterligare fördjupa 

förståelsen av att ha deltagit i en teamträff. Det är alltså inte behandlingen som Du fått på 

vårdcentralen som helhet som ska utvärderas utan specifikt teamträffarna Du haft med 

personalen på vårdcentralen. 

Utvärderingen kommer att ske i form av individuella intervjuer där vi ställer frågor om hur 

Du upplevde teamträffarna. Intervjuerna kommer att ske någonstans på Piteå sjukhus i mars 

2009. Beräknad tid för intervjun är cirka 1 timme och den kommer att spelas in på band för att 

sedan kunna analyseras. 

Dina svar och Dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Endast författarna kommer att ha tillgång till de inspelade intervjuerna och efter analysen 

kommer dessa band att förstöras. Furunäsets vårdcentral kommer alltså inte ha tillgång till 

intervjuerna utan kommer endast att få se den färdiga rapporten. Efter analysen kommer vi att 

avidentifiera de medverkande. Resultatet kommer således att presenteras på ett sådant sätt att 

ingen individ kommer att kunna identifieras. 

Hela uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Luleå Tekniska Universitets hemsida då 

den är färdig i juni 2009. För att hämta uppsatsen gå in på http://www.ltu.se/depts/lib/ och 

därifrån vidare till Universitetets publikationer, Hälsovetenskapliga utbildningar och C-

uppsatser. Leta där efter våra namn.  

Du kommer inte att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra kostnader kopplade 

till studien. 

Medverkan i intervjun är frivillig. Om Du väljer att inte delta kommer detta beslut inte att 

påverka Din fortsatta kontakt med Furunäsets vårdcentral. Du får även under pågående 

http://www.ltu.se/depts/lib
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intervju avbryta utan att ange orsak och detta kommer då inte heller att påverka Dig eller Din 

behandling på vårdcentralen. 

Vi kommer att om cirka en vecka kontakta Dig via telefon för att Du ska ha möjlighet att 

ställa ytterligare frågor ge svar på om Du är intresserad av att delta i studien. Vi intresse bokas 

då även plats och tid för intervju. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

____________________   ____________________  

Susanne Bengtsson   Petter Nilsson 

Vänortsvägen 100:8   Docentvägen 22 

977 55 Luleå    977 52 Luleå 

0733 968014    0702 686025 

susben-6@student.ltu.se   petnir-1@student.ltu.se  

 

 

Handledare: 

 

______________________ 

Tommy Calner universitetsadjunkt, leg. Sjukgymnast 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Luleå Tekniska universitet 

971 87 Luleå  

 

Tel.nr. Luleå Tekniska Universitets växel: 0920 491000 

mailto:6@student.ltu.se
mailto:1@student.ltu.se


   

   
  
  
   

42 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär 
Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 
 
 
Jag accepterar att bli intervjuad av författarna inför deras examensarbete om patienters 
upplevelse av teamträffar. 
 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
 
Adress:……………………………………………………………………………… 
 
Telefonnummer:……………………………………………………………………. 
 
Datum:……………………………………………………………………. 
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Bilaga 4 
Frågeguide 
 
Huvudfrågor 
• Hur upplevde du teamträffarna? 

• Vilken betydelse har teamträffarna haft för dig? 

• Kan du beskriva din delaktighet under teamträffarna? 

 

Följdfrågor 
• Vad anser du har varit speciellt positiv med teamträffarna? 

• Finns det något med teamträffarna som du upplevt som negativt? 

• Finns det något som du skulle vilja förändra med teamträffarna? 

 
 
 
 
 




