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Abstract 
 
The aim of this study was to investigate physician’s view of physiotherapy in primary 
health care. Semi structured interviews were conducted with five physicians. The study 
was carried out as a qualitative context analyse study. The interviews were coded in 
categories independently by the two authors. The categories were then brought together in 
four major categories; confidence, cooperation, status, progress of the profession. The 
result indicated that the informants in the study had a god confidence towards 
physiotherapy. They pointed out some fields in the physiotherapist profession that is in 
need of some further development such as scientific evidence and psychosocial 
management. The informants also criticised some aspects of the physiotherapist 
profession for example the economic system regarding private settings. 
 
Keywords: Physiotherapy, Theory and Practice, Primary Health Care, Professional Role, 
Physician Attitudes, Status, Development. 
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Den svenska sjukgymnastikens utveckling började redan under 1800-talet genom P H 

Ling som var den förste föreståndaren för det Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet 

(GCI). Hans grundtanke var att med hjälp av olika rörelser träna kroppens alla muskler för 

att nå balans och harmoni. Ling sökte samarbete med andra läkarkollegor för att få sina 

teorier vetenskapligt erkända. Läkarnas intresse var dock svalt i och med att de själva 

bedrev manuell terapi och ansåg att Ling gjorde intrång på det medicinska området 

(Holmström, Johansson & Lundblad, 1993).  

 

Benämningen sjukgymnast ersatte 1864 Lings ursprungliga beteckning medikal gymnast 

och i 1887 års stadgar för GCI nämns för första gången sjukgymnastik som ett eget yrke. I 

stadgarna skrevs på förslag från Läkaresällskapet dels att genomgången kurs i 

sjukgymnastik var ett villkor för att få utöva sjukgymnastyrket, dels att sjukgymnastisk 

behandling måste vara ordinerad av läkare. Förslaget från Läkaresällskapet blev en 

kompromiss. Med kravet på genomgången kurs i sjukgymnastik utestängdes de som 

saknade utbildning och som under okontrollerade former behandlade patienter. Samtidigt 

innebar kravet på genomgången kurs i sjukgymnastik ett godkännande av utbildningen 

vid GCI. Remisstvånget gav läkaren fullständig kontroll över den sjukgymnastiska 

verksamheten (Holmström et al. 1993). 

 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns det utbildningar för sjukgymnaster i 

Stockholm respektive Lund. Dessa utbildningar ledde till kompetens som sjukgymnast. 

Endast kvinnliga sökande togs emot i detta skede (Holmström et al. 1993). 

 

År 1942-43 bildas sjukgymnasternas första fackliga organisation, Kvinnliga Legitimerade 

Sjukgymnasters Riksförbund, KLSR. Senare benämnt Legitimerade Sjukgymnasters 

Riksförbund, LSR (Holmström et al. 1993). 

 

Högskolan reformerades 1977 och all sjukgymnastutbildning blev då högskoleutbildning. 

Sjukgymnasterna fick då också möjlighet till forskarutbildning vilket resulterade i att den 

första sjukgymnasten disputerar i ortopedi i Göteborg (Holmström et al. 1993). 

 

Även om behovet av läkarremiss med åren förändrats och många gånger också ifrågasatts, 

har remisstvånget varit kvar i hundra år. Under 1978 inträdde en förändring när 

Regeringsrätten, vid handläggning av ett ansvarsärende, fann anledning att omtolka 
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Medicinalstyrelsens kungörelse 1937:864 angående legitimation av sjukgymnast. Där 

föreskrevs, ”Legitimerad sjukgymnast äger att med sjukgymnastik behandla sjuka för 

vilka läkare förklarat sådan behandling lämplig”. Vid denna tid var den självklara 

tolkningen av paragrafen, utan läkarremiss, ingen sjukgymnastisk behandling. 

Regeringsrätten ansåg vid omtolkningen 1978 att paragrafen inte kunde anses vara 

tvingande. För varje sjukgymnast innebar detta fortsättningsvis eget ansvar för 

indikationer och lämpliga åtgärder i varje enskilt fall (Holmström et al. 1993). 

 

För första gången i Sverige erhöll en sjukgymnast 1983 doktorsexamen i sjukgymnastik. 

I Sverige kom 1993 en sjukgymnast att för första gången bli innehavare av en professur i 

sjukgymnastik, placerad vid Lunds universitet. Den viktigaste uppgiften för den 

tillträdande professorn var att på den grund som redan fanns, forma och utveckla specifik 

sjukgymnastisk forskning och ansvara för kunskapsinnehåll och professionens framtida 

utveckling (Holmström et al., 1993). 

 

Idag omfattar ämnet sjukgymnastik kunskaper om och studier av människan i rörelse 

avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på 

ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön 

ställer på henne. Det vetenskapliga underlaget utgörs till väsentlig del av 

rörelsevetenskap. Den omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska faktorer och 

perspektiv på rörelse, samt de specifika störningar av rörelsefunktionen som orsakas av 

sjukdom och skada. Interaktion i betydelsen kommunikation och samspel, samt lärande är 

viktiga komponenter i ämnet (Utbildningsplan 2002/03). 

 

Sjukgymnastik som profession har till syfte att, tillsammans med patienten som aktiv 

samarbetspartner, förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar 

rörelseförmågan. Sjukgymnastikens arbetsinnehåll har tydliga inslag av preventiva 

behandlingsmoment, exempelvis rörelseövningar för att förebygga stelhet samt att minska 

omfattningen av kroniska sjukdomstillstånd. Åtgärderna bygger på en bedömning och 

analys av patientens kroppsliga förutsättningar. Psykiska och sociala faktorer ingår i den 

bedömningen likaså miljöförhållanden som är av betydelse (Broberg, 1997; SOU, 1978: 

50). 
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Sjukgymnaster anses ha kunskap att utreda och bedöma en persons funktionstillstånd och 

kan i samråd med läkare uppnå en allsidig och säkrare bedömning av patienten (SOU, 

1988: 41). 

Enligt Thornqvist (1990) har det från läkarnas sida funnits en viss misstro mot 

sjukgymnaster på grund av kunskapsbrist om yrket och dess nytta. Läkarna har trots detta 

haft stort inflytande på sjukgymnastikens utveckling både när det gäller utbildning och 

utveckling av behandlingsmetoder. Även den naturvetenskapliga kunskapsbasen har 

sjukgymnasterna övertagit från medicinen. Detta har varit både till för- och nackdel för 

yrket, dess självständighet och vetenskapliga utveckling. 

 

Patientens behov är det centrala i en god hälso- och sjukvård (Billman-Hilding & 

Henriksson, 1993). Det krävs god kunskap, intresse och engagemang av all vårdpersonal 

för att tillmötesgå patientens behov. För att få en helhetssyn på patienten och en 

kontinuitet i vården krävs en väl fungerande samverkan mellan de olika yrkeskategorierna 

inom teamet (Ibid). Team medlemmarna bör ha ett gemensamt syfte samt förståelse för 

hur man kompletterar varandra på bästa sätt (Melander-Wikman & Sundberg, 1999). 

Tyvärr är sjukvården i allmänhet känd för sitt revirtänkande inom alla nivåer (Billman-

Hilding & Henriksson, 1993). 

 

Professionell status är enligt Bellner (1997) en faktor som påverkar yrkesutövare, deras 

arbetsmiljö och hur de samverkar. Den är också starkt relaterad till arbetstillfredsställelse 

och motivation. För att undvika missförstånd och kunna samarbeta på ett bra sätt, är det 

viktigt med kunskap om hur olika yrkeskategorier ser på sig själva och andra. Bellner 

(1997) har studerat olika yrkeskategoriers syn på varandra utifrån begreppet status. 

Hennes forskning visade att i den aktuella undersökningsgruppen kom sjukgymnasterna 

näst efter läkarna som hade högst status, medan sjuksköterskor och arbetsterapeuter kom 

på tredje respektive fjärde plats. I samma studie ansåg de flesta yrkeskategorierna att 

bristen på igenkännande och bekräftelse av läkare och samhället i stort var en bidragande 

faktor till rollkonflikter i respektive yrke (Bellner, 1997). 

 

Det förefaller som om den mesta litteraturen inom området behandlar kliniska 

beskrivningar av den sjukgymnastiska rollen. Vi anser därför att det är av stor vikt att få ta 

del av samhällets och i detta fall primärvårdsläkares uppfattning om sjukgymnastik, för att 

kunna identifiera områden där sjukgymnastiken bör göra sin roll tydligare. Vi har valt 
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läkare på vårdcentraler som informanter på grund av deras nära samarbete med 

sjukgymnaster och för att deras uppfattning väger tungt i samhället. För att utveckla den 

sjukgymnastiska professionen räcker det därför inte bara att beskriva sjukgymnastens roll, 

som mycket av litteraturen hitintills har koncentrerat sig på (Beestone & Simons, 1996; 

Broberg, 2000; Cott et al, 1995; Higgs & Titchen, 1995; Tyni-Lenné, 1987; Ängby, 

1985.). Vi anser att mycket av vinsten ligger i att klargöra samhällets uppfattning för att 

sedan ta avstamp därifrån. 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka primärvårdsläkares uppfattning om 

sjukgymnastik. 

 

Frågeställningar 
• Vad anser primärvårdsläkare om sjukgymnastikens roll inom primärvården. 

• Vad karaktäriserar primärvårdsläkares förtroende för sjukgymnastik.  

• Vad kännetecknar primärvårdsläkares uppfattning angående sjukgymnastikens 

anseende. 

• Hur ser primärvårdsläkare på sjukgymnastiken i ett framtida perspektiv. 

 

METOD   
 
Kvalitativa metoder lämpar sig bäst för beskrivning och analys av karaktärsdrag och 

egenskaper hos de fenomen som skall studeras. Kvalitativa metoder kan användas för att 

få veta mer om mänskliga egenskaper så som erfarenheter, upplevelser, tankar, 

förväntningar, motiv och attityder. Intervjuerna har en deskriptiv orientering, där vi 

strävat efter att få fram så rika beskrivningar som möjligt, där informanternas egna ord 

skapat bilderna. Frågorna skall vara av den natur att man tydligt kan se konturer av 

informanternas upplevelser (Malterud, 1998). Materialet består av textdata som 

representerar samtalen i intervjuerna.  

 

Urval 

Informanterna rekryterades till studien via telefonkontakt med respektive 

vårdcentralsföreståndare som i sin tur undersökte intresset för deltagande i studien bland 
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läkarna. Vårdcentralsföreståndaren tog sedan kontakt med oss och vidarebefordrade den 

aktuella informantens email adress. Därefter avtalade vi tid för intervju och skickade ett 

introduktionsbrev (bilaga 1) angående studien. Vi fick genom detta förfarande tag på fem 

informanter, samtliga av manligt kön och verksamma på vårdcentraler inom Norrbotten. 

 

Procedur 

Ett introduktionsbrev (bilaga 1) skickades ut till varje informant. En timmes tid avtalades 

för varje intervju. En intervjuguide (bilaga 2) utarbetades på förhand för att vi skulle få 

stöd och en stomme att navigera efter under intervjun. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes på respektive informants arbetsplats. Två bandspelare användes för 

ljudupptagning vid varje intervju. Detta för att undvika tekniska problem. Båda författarna 

medverkade vid samtliga intervjuer och deltog aktivt under dessa. 

 

Etiska överväganden  

Vi garanterade fullständig konfidentialitet och hänvisade till att ingen av informanterna, 

berörda sjukgymnaster eller vårdcentraler skulle kunna identifieras via innehållet i 

studien.  När intervjutexterna skrevs ut såg vi till att kopplingar till vårdcentral, 

informanter eller berörda sjukgymnaster eliminerades. Banden blev därefter 

avmagnetiserade.  

 

Analys av data 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant till text. Analysprocessen 

började redan under intervjusituationen då saker av betydelse noterades. Den formella 

analysen gjordes i fyra steg. Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys (Downe-

Wamboldt, 1992). Det första steget innebar att vi läste igenom samtliga intervjuer för att 

få en helhetsuppfattning av materialet. I steg två kodades intervjuerna och 

meningsbärande enheter markerades i marginalen. I steg tre grupperades dessa koder i 

kategorier med utgångspunkt i de likheter som fanns mellan dem. Dessa kategorier 

sammanfördes under steg fyra till fyra huvudkategorier samt ett antal underkategorier. För 

att ytterligare öka trovärdigheten i studien gjorde de två författarna den öppna kodningen 

var för sig var efter jämförande diskussioner så småningom ledde fram till ett gemensamt 

samförhandlat resultat. Handledaren läste intervjuutskrifterna och bekräftade de gjorda 

tolkningarna. 
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RESULTAT 
Under analysprocessen utkristalliserades följande huvudkategorier: Förtroende, 

Samarbete, Status och Utveckling av profession. För att förstärka och tydliggöra resultatet 

har vi använt oss av citat. Citaten är skrivna i kursiv stil. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Läkares uppfattning om sjukgymnastik. En samanställning av de vid analysen framkomna huvud- 
och underkategorier. 
 
 

1. Läkarnas förtroende för sjukgymnastik 

Förtroende i denna studie speglar läkares uppfattning om sjukgymnastikens roll inom 

primärvården. Begreppet förtroende definierar vi i studien som uppfattning om kompetens 

och tillit för sjukgymnastiken. 

 

I intervjuerna med läkarna kom det fram att de generellt har ett gott förtroende för 

sjukgymnastiken. De ser sjukgymnasterna som en kompetent grupp som är väl 

kvalificerade med en hög ambition att göra ett bra jobb. Gemensamt för uppfattningarna 

är att läkarna känner en grundtrygghet inför det faktum att det är en legitimerad 

yrkesgrupp. Under rubriken lyfter de intervjuade läkarna även fram områden där 

förtroendet är mer begränsat. Det finns en del dubier över att en del av den 

sjukgymnastiska verksamheten inte vilar på en vetenskaplig grund.  

 

”…att de är kompetenta och mångsidiga ser jag som en vinst och så har jag upplevt det 

på alla ställen jag har varit. Sjukgymnaster som grupp är väl kvalificerade.” 

Läkares 
förtroende för 
sjukgymnastik 

 
Kompetens 

Privat 
sjukgymnastik 

Samarbete Status Förtroende Utveckling av 
profession

Beteendevetenskap

Vetenskap 

Beprövad erfarenhet

Otydlig roll 

Prevention 
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”…kompetens betyder ju inte bara att kunna göra saker utan också veta när man inte 

skall göra saker, lägga fingrarna i blöt. Veta när det kan vara olämpligt och farligt. På 

den punkten känner jag stort förtroende för sjukgymnaster.” 

 

”Jag har oerhört stort förtroende för sjukgymnaster, en grupp som ofta har en oförskämt 

bra bakgrund och oerhört höga ambitioner i förhållande till lön och annat.” 

 

”Jag tycker att jag har ett stort förtroende i och med att man har en legitimation så ger 

det en viss grundtrygghet. Detta borgar för en viss kvalitetssäkring om utbildning osv.” 

 

”Mitt förtroende är lite dubbelbottnat. Mycket av sjukgymnastiken bedrivs ju egentligen 

inte på vetenskaplig grund, mycket går ju på beprövad erfarenhet.” 

 

1.1 Kompetens 

De intervjuade läkarna uppfattar sjukgymnasten som en sakkunnig arbetspartner. De anser 

att sjukgymnasternas kompetens inom områden som berör rörelsestödjeorgan och 

rehabilitering är god. Informanterna anser att patienter med akuta tillstånd som 

upphakningar och ryggskott samt degenerativa tillstånd är klientel där sjukgymnaster kan 

göra stor nytta. Ytterligare en viktig funktion som sjukgymnasterna behärskar är rollen 

som pedagog, att undervisa patienter och att lära dem att ta ansvar. Då det handlar om mer 

komplexa patientfall ses sjukgymnasten som en viktig resurs i en multidisciplinär 

samverkan. Generellt anser de intervjuade läkarna att sjukgymnaster har en bra och bred 

bedömningsarsenal men enligt informanterna kan man inte utesluta att det skulle vara 

förenat med vissa medicinska risker om patienten primärt skulle gå till en sjukgymnast. 

Informanterna påtalar sin större kunskap i differential diagnostisering som ett viktigt 

argument för att patienterna bör komma på remiss från läkare. De framhåller sin bredd i 

förhållande till sjukgymnaster. Sjukgymnastik ligger som en del av deras 

behandlingsalternativ tillsammans med deras medicinska kunskap.  

 

”…i och med att det är en stor del av patienterna som har muskuloskeletala besvär är det 

bra att det finns en specialitet som sysslar med detta.” 
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”Vid komplexa fall så är samarbetet viktigt men vid mer klara diagnoser, mer isolerade 

fall klarar sig sjukgymnaster precis lika bra själva.” 

 

”Visst kan jag skriva en sjukgymnast remiss men vad är det som säger att den här 

patienten inte skulle bli hjälpt av en kortisonspruta eller pronaxen. Sjukgymnaster kanske 

inte har den bästa kompetensen att säga här skall vi använda mediciner…doktorn sitter 

på lite andra behandlingsalternativ än bara sjukgymnastik.” 

 

”jag tror att sjukgymnaster är kapabla till en bred syn på patienter men skulle jag kunna 

tänka mig någon begränsning så skulle det vara det här med barn och äldre, där 

cancersjukdomar är lite mer frekventa och barn som kan ha andra saker som kan få 

allvarliga konsekvenser om man missar.” 

 

1.2 Privat sjukgymnastik 

Samtliga intervjuade läkare ställer sig tveksamma till privat sjukgymnastik. Att 

förtroendet sviktar på denna punkt beror inte på avsaknad av kompetens hos privata 

sjukgymnaster. Det man ställer sig tveksam till är ersättningssystemet som i dagsläget 

skapar utrymme för långa behandlingsserier. Detta är ett irritationsmoment då den privata 

sjukgymnastiken tenderar att ta för stor del av den gemensamma vårdbudgeten. 

Informanterna anser att den privatiserade sjukgymnastikens trovärdighet blir lidande när 

behandlingsserierna blir alltför långa. Det nämns även att den bristande insynen och 

svårigheter att kommunicera skapar en viss oklarhet gentemot privata praktiker. 

 

”Jag tror inte att det handlar om professionen direkt utan mer indirekt, därför att man 

tycker att man kanske utnyttjat systemet. Man har nog stor tilltro till professionen men 

irriterar sig på att det stjäl kostnader och att man utnyttjar systemet så att man kanske 

tappar lite grann av sin trovärdighet.”  

 

”det ekonomiska ersättningssystemet är inte så bra. Jag tror att det här taxa systemet inte 

alltid befrämjar god sjukgymnastik utan det befrämjar långa behandlingsserier istället.” 

 

”Jag vet att det har förekommit att privatpraktiker har haft upp till tre patienter inbokade 

på samma tider och ofta har kanske en av dem fått behandling…de andra har bara tränat 

men de har hejat på sjukgymnasten innan de gått in i träningslokalen och då har det 
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kallats behandling. Det är ett sätt att skaffa sig ekonomiska fördelar av det system vi har i 

Sverige.” 

 

”det är ju det här med människans natur…profit…det blir ett självändamål, det behöver 

man ju inte vara Einstein för att förstå. Det är ju en fördel för dem att man är patient så 

länge som möjligt.” 

 

 

2. Samarbete 

Samarbete syftar i denna studie till att beskriva läkarnas uppfattning om värdet i att ha en 

interaktion med sjukgymnastiken. Vi vill också belysa vad de intervjuade läkarna anser 

karaktäriserar samarbetet mellan läkare och sjukgymnaster. 

 

Informanterna säger att de ofta har ett bra och nära samarbete med sjukgymnaster trots att 

mycket av kommunikationen går via remiss. Remisserna lämnar ofta stort utrymme för 

sjukgymnasterna att ytterligare förfina bedömningen och att ta ansvar och beslut för 

eventuell behandling. Sjukgymnasterna ses som goda arbetspartners där man kan ha ett 

ömsesidigt utbyte av sina erfarenheter. Dialogen värdesätts i situationer som 

sjukskrivningsbedömningar samt när det handlar om att avsluta behandlingar. 

Informanterna bedömer att samarbetet är av stor vikt när det handlar om mer 

komplicerade patientfall. Det sjukgymnastiska synsättet blir mer värdefullt i en 

multidisciplinär samverkansform i ett sådant sammanhang.  

På de flesta ställena har man regelbundna sittningar där läkare och sjukgymnaster kan 

diskutera sina gemensamma patienter. De intervjuade läkarna påpekar att samverkan med 

den privata sjukgymnastiken är tveksam. Det beror på att det inte finns lika bra utarbetade 

kommunikationsvägar och att man rent fysiskt befinner sig på olika platser. Det föreligger 

en risk med att dialogen mellan privata sjukgymnaster och läkare går via patienten.  

Det finns en önskan om att sjukgymnastiken tar ett större ansvar beträffande 

avrapporteringar och lägesrapporter vid längre behandlingsserier.  

 

”Ofta när jag skriver en remiss till sjukgymnaster så skriver jag inte gör det och det, utan 

jag skriver vad jag uppfattar vad det är för bekymmer. Jag ber dem göra en bedömning 

och ta ställning till behandling. Då har de en möjlighet att se vad jag har bedömt men de 
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kanske kommer fram till något annat som är mer troligt och gör en egen bedömning och 

behandling”  

 

” Det är optimalt att kunna föra en dialog. Detta är ofta bättre än med kollegor emellan, 

man kan alltid få ett annat perspektiv på det” 

 

”Man kan samordna olika bedömningar och man kan samordna när man skall sluta med 

behandling. Det är ofta svåra beslut. Det är oerhört svårt att stå och behandla och se att 

man kan göra lite till och släppa den här patienten” 

 

” Det jag skulle önska är ett bättre samarbete med privata sjukgymnaster, jag menar att 

kommunikationen mellan mig och dem är ju klart sämre än mellan mig och våra 

sjukgymnaster” 

 

 

3. Status 

Med begreppet status syftar denna studie till läkarnas egen uppfattning samt läkarnas 

intryck av samhällets uppfattning om sjukgymnastikens anseende idag. 

 

Informanterna framhåller sjukgymnastik som ett yrke med relativt hög status. Det 

gemensamma intrycket bland informanterna är att allmänheten delar denna uppfattning.  

Informanterna betonar olika aspekter i begreppet status. De reflekterar över att 

kvinnodominerade yrken och låga löner påverkar status. Tillförlitligheten för 

sjukgymnastiken påverkar statusen i en positiv riktning. Informanterna anser att 

sjukgymnastiken kommer på andra plats efter läkarna om man skall se till en statusmässig 

rangordning. De antyder även att det finns en viss rangordning inom sjukgymnastiken 

med mer eller mindre attraktiva patientkategorier. 

 

”För mig har ju sjukgymnastiken en hög status inom vårdapparaten och jag tror att 

allmänheten delar den uppfattningen…det är en hög status i det de gör…en 

tillförlitlighet.” 

 

”…man kan ju titta på hur hög andel kvinnor det är…sen om det är rätt när man talar om 

status…det är ju en högre andel män bland sjukgymnaster om man jämför med 
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arbetsterapeuter. Det kan ju vara så att det beror på samhället och sakta luckras upp och 

jag önskar att det luckras upp” 

”…det är klart att om man räknar status  i kronor och ören så är det klart att en 

sjukgymnasts status är lägre än min status.” 

 

”…jag menar, ser man på verksamheter som sjukgymnastik så finns det sexigare och 

mindre sexiga moment om man uttrycker det så. Att vara idrottssjukgymnast och hålla på 

med elitlag och sådana grejer, det är ju klart att det är extra flashit. Det kan jag ju förstå 

det är lite fränt sådär.” 

 

 

4. Utveckling av professionen. 

Utveckling av professionen definieras i den här studien som identifikation av områden 

inom sjukgymnastiken där informanterna anser att det finns en utvecklingspotential, men 

också att lyfta fram de faror man bör undvika för att stärka sin profession. 

 

4.1 Beteendevetenskap 

Samtliga informanter anser att sjukgymnastiken bör jobba för en ökad psykologisk 

beredskap parallellt med traditionella metoder. De intervjuade läkarna efterlyser ett 

beteendevetenskapligt synsätt generellt inom vården, men poängterar att det inom 

sjukgymnastiken är synnerligen viktigt i och med att det ofta handlar om en förtrolig 

relation med patienterna. De intervjuade läkarna anser att många av de patienter de 

remitterar till sjukgymnaster idag har diagnoser som egentligen är av sekundär natur. De 

hävdar att det inom sjukgymnastiken krävs en större lyhördhet för genesen om man skall 

uppnå ett lyckat behandlingsresultat. Informanterna framhåller speciellt vikten av ett 

beteendevetenskapligt synsätt i bemötandet av smärtpatienter och vid kroniska tillstånd. 

Vidare anser de att behovet för detta synsätt finns i kliniken men tillgodoses inte via 

sjukgymnastutbildningen. För att stärka professionen menar man att ett 

beteendevetenskapligt förhållningssätt bör finnas med i större utsträckning under 

utbildningen än vad det gör idag.  

 

”…en del kanske skall få lätta sitt hjärta. Det är inte riktat enbart mot sjukgymnaster, det 

är inget snack om det men vi somatiserar gärna smärttyper. Det är ingen direkt kritik det 



                                                                                                                                              13

handlar mer om en utvecklingspotential. I primärvården tror jag också att man måste se 

mer mot människornas livsvillkor.” 

 

”…det handlar mycket om de här smärtpatienterna som behöver bli sedda och beroende 

på hur smidiga sjukgymnaster är på att acceptera sin roll som handpåläggare…det kan ju 

störa professionen att den kunskap jag har rent terapeutiskt inte tillför så mycket. 

Patienten behöver mest en samtalspartner.” 

 

”jag tror att man i framtiden kommer att få en större förståelse för vikten att behandla 

själen. Speciellt idag är det inte vanligast att du skadar musklerna rent fysiskt utan det är 

psykiska orsaker som tar sig uttryck i rörelseapparaten, så helhetssynen är det inom 

vården som alla måste bli bättre på.” 

 

4.2 Vetenskap 

De intervjuade läkarna betonar vikten av att verksamheter inom vården vilar på en 

vetenskaplig grund. De ställer sig tveksamma till att så alltid är fallet inom 

sjukgymnastiken och de anser att vetenskaplighet är viktigt för ett yrkes legitimitet och 

acceptans. Informanterna menar att det finns anledning för sjukgymnastiken att fokusera 

mer på att utveckla vetenskapligt baserade metoder för att stärka sin profession. Några 

informanter resonerar kring att man kanske inte skall ha samma krav på vetenskaplighet 

inom sjukgymnastiken eftersom det här är svårt att få fram rättvisande studier.   

 

”Det finns en fara med att man har svårt att visa upp sina metoder. Det är ju alltid så att 

kan man inte visa upp studier så sitter man ju alltid lösare professionellt och det kommer 

ju alltid vara svårt för sjukgymnastiken att göra det.” 

 

”…lägger man till vetenskap och värderingsinstrument så får man ju mycket mer tyngd i 

det…det är inte säkert att det är så mycket bättre men jag tror att man får lättare att 

prata för varan.” 

 

”Det är en viktig del av utvecklingen av yrket. Att veta vad man gör…jag tror att man 

behöver definiera och få lite spets på det. Det har att göra med trovärdighet på sikt, ska 

man satsa pengar så är det också ett sätt att skapa trovärdighet för att få de här 
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resurserna. När flera pockar på en mindre kassa så vill man gärna som köpare veta vad 

man får för pengarna.”  

 

4.3 Beprövad erfarenhet 

De intervjuade läkarna hävdar att mycket av den sjukgymnastiska verksamheten bedrivs 

via beprövad erfarenhet. Informanterna ser visserligen ett värde i detta men anser att det 

är förenat med risker om man inte kan bevisa vad man gör. Begreppet beprövad 

erfarenhet betraktas som ett mjukare koncept i förhållande till vetenskap. 

 

”Jag är ganska övertygad om att ett ökat intresse för att lära sig manuella metoder, göra 

noggrannare undersökningar och träna och öva har betytt mer för sjukgymnastikens 

utveckling än de rapporter de har fått ur sig. Men därmed inte sagt att det har varit dåligt 

med rapporterna, de är ju alltså bra, men man måste ha det här växelspelet…” 

 

”Det är väl en stor brist...det är det, Sjukgymnastiska behandlingsmetoder bygger mer på 

beprövad erfarenhet än vetenskap, här skulle man kunna göra mycket mer” 

 

4.4 Otydlig sjukgymnast roll 

För att bibehålla och utveckla trovärdigheten inom sjukgymnastiken anser de intervjuade 

läkarna att det är viktigt att klargöra sjukgymnastens roll. Här vänder sig de framförallt 

mot de privata sjukgymnasterna. Informanterna betonar vikten av att klargöra sin roll, inte 

falla in rollen som personliga tränare och se till så att behandlingsserierna inte blir alltför 

långa. 

  

”…sen tror jag att det är viktigt att sjukgymnasterna är stringenta att de inte 

överbehandlar.” 

 

” Definiera bättre vad som är sjukgymnastens arbetsområde och när sådana här 

hälsofolk och gymfolk skall ta över. Att inte identifiera åtgärdssidan, vad är 

sjukgymnastens roll och vad är den allmänna träningsguruns roll, det tror jag kan vara 

en fara.” 
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4.5 Prevention 

De intervjuade läkarna framhåller att sjukgymnastiken idag i mycket stor utsträckning går 

ut på att ta hand om den sjuka patienten. De upplever att det finns en stor 

friskvårdspotential som inte får något utrymme i den sjukgymnastiska yrkesrollen. 

Informanterna upplever att den preventiva hållningen är något som har fallit bort från 

primärvårdens agenda.  De anser att det finns ett stort värde i den preventiva vården dels 

för sjukgymnastiken som profession men också för samhället i ett ekonomiskt perspektiv. 

 

”…den preventiva delen av vården…det är ju klart att det är bättre att se till att 

människor hanterar sig på ett sådant sätt att de inte skadar sig eller blir sjuka.”  

 

”…sjukgymnasterna äger ju en stor kunskap om kroppen som arbetsmaskin och som 

rörelsemaskin…idag går ju sjukgymnastiken verkligen ut på att sopa upp efteråt.” 

 

 
DISKUSSION 
 
 
Metoddiskussion 

 
Syftet med denna studie är att beskriva primärvårdsläkares uppfattning om sjukgymnastik. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vi 

konstruerade en frågeguide som vi ansåg vara relevant för studiens syfte med relevanta 

intervjufrågor som ledde till att syftet blev uppnått.  

 

Initialt var vår ambition att intervjua sex till tio primärvårdsläkare. Enligt Eneroth (1985) 

existerar inte reliabilitetsproblemet i en kvalitativ studie, därför att syftet inte är att mäta 

utan att upptäcka ett fenomen. Merriam (1994) anser att man istället för reliabilitet kan 

använda ordet överensstämmelse. I vår studie bedömde vi att informanternas utsagor 

uppvisade en acceptabel likformighet efter fem intervjuer.  

 

Två begrepp som har diskuterats och ifrågasatts när det gäller kvalitativa studier är 

validitet och reliabilitet. Eneroth (1986) menar att validitetsbegreppet är ointressant för 

kvalitativa studier därför att man inte avser att mäta utan att undersöka. Enligt Merriam 

(1994) kan den inre validiteten i kvalitativa studier ses som ett sanningsvärde. Vad det 
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gäller den yttre validiteten, kan den i kvalitativa studier nämnas som överförbarhet, vilket 

betyder att det är läsaren som måste fråga sig vad som i denna studie går att tillämpa på 

hans/hennes situation (Merriam, 1994). För vår intervjustudie innebär det att man inte kan 

generalisera informanternas utsagor. Vi vill också betona att eftersom vår studie 

omfattade fem informanter kan resultatet inte tolkas som representativt för 

primärvårdsläkares uppfattning i allmänhet. 

  

Informanterna rekryterades till studien via telefonkontakt med respektive 

vårdcentralsföreståndare som i sin tur undersökte intresset för deltagande i studien bland 

läkarna. Detta förfaringssätt borde rimligen ha genererat motiverade informanter styrda av 

ett visst intresse för studien. Det är möjligt att ett mer direkt tillvägagångssätt hade gett ett 

annorlunda urval. Det kan vara intressant att fråga sig vad informanterna får ut av att bli 

intervjuade. Enligt Merriam (1994) innebär intervjun ett tillfälle för dem att berätta något 

för någon annan, vilket i sig är positivt och belönande. Dessutom uppskattar en del 

personer möjligheten att spegla sig själv, att klargöra sina egna tankar och erfarenheter. 

De flesta blir också smickrade av att en intresserad lyssnare ägnar dem sin 

uppmärksamhet (Ibid). 

 

Samtliga informanter var manliga läkare som arbetat i minst tio år eller mer och för 

närvarande var verksamma i primärvården inom Norrbotten. Det faktum att alla var män 

betraktar vi som en styrka i studien. Detta gör undersökningsgruppen mer homogen och 

sannolikt resultatet något mer representativt för åtminstone manliga primärvårdsläkare i 

Norrbotten. Samtidigt kunde resultatet av studien ha sett annorlunda ut om inte 

undersökningsgruppen varit så homogen. 

  

Svårigheten med att utföra en intervju är att intervjuaren har mycket att tänka på. Han/hon 

skall kunna hantera den tekniska utrustningen och samtidigt lyssna på både den 

information som ges men även på det som inte sägs. Intervjuaren skall även kunna leda 

tillbaka informanten om denna frångår ämnet, men på samma gång inte begränsa 

möjligheten för denne att säga sitt. Samtidigt är det viktigt att inte ställa ledande frågor 

(Kvale, 1997). Vi deltog båda två under samtliga intervjuer vilket vi upplevde positivt. 

Det gav oss möjlighet att komplettera varandra med sonderingsfrågor vilket bidrog till ett 

större djup i intervjuerna. Att vi var två innebar också att en av oss fick utrymme för att 

göra anteckningar under intervjuerna. En negativ aspekt är att informanten möjligtvis kan 



                                                                                                                                              17

känna sig mer utsatt i närvaron av två utfrågare. Enligt Merriam (1994) är intervjuaren en 

faktor som påverkar reliabiliteten i studie. Vi förberedde intervjuerna genom att läsa 

litteratur som beskriver tekniker och uppträdande vid intervjusituationer, samt att utveckla 

vår teknik genom att intervjua varandra (Merriam, 1994; Kvale, 1997; Malterud, 1998).  

 

Det faktum att vi är två sjukgymnaster som har genomfört intervjuerna kan ha haft en 

påverkan på informanternas utsagor. Under intervjuerna uppmärksammade vi att frågor 

som berörde mer laddade områden inom sjukgymnastiken fick de intervjuade läkarna att 

inta en mer eftertänksam och försiktig attityd. Enligt Merriam (1994) kan informanten 

vara osäker på om intervjun kommer att få negativa konsekvenser och vara osäker på hur 

intervjuaren kommer att bemöta en och också vara rädd för att personliga och 

värdeladdade frågor kommer upp. Det kan vara så att informanten inte vill eller kan svara 

men att de ändå känner ett visst tryck att svara (Ibid). 

 
En stor del av arbetet med kategorikonstruktion utgör en form av innehållsanalys. Man 

letar  efter innehållet i informationen för att kunna utveckla kategorier (Merriam, 1994). 

Under analysen av informationen utkristalliserade sig ett antal huvudkategorier som vi 

inte hade förutsett vid studiens start. Enligt Ely (1993) innebär skapandet av kategorier att 

läsa, tänka, pröva kategorier försöksvis, ändra dem till andra som fungerar bättre, att 

kontrollera dem fram till dess den allra sista biten meningsfull information har 

kategoriserats och att, till och med vid denna punkt, vara öppen för att revidera 

kategorierna.  

 

Under arbetet med att koda intervjuerna noterade vi att somliga citat var svåra att placera 

under bara en kategori eftersom de innehöll nyanser från flera kategorier. Lösningen på 

denna mångtydighet medförde att vi fick låta citaten återkomma under flera områden 

(Tesch, 1990).  

 

För att stärka trovärdigheten blev materialet först analyserat av oss var för sig och efter 

detta diskuterade vi tillsammans våra analyser (Kvale, 1997). För att öka trovärdigheten 

ytterligare verifierade handledaren analysen.  Samstämmigheten mellan oss och 

handledaren var god. Detta bidrar till att höja studiens tillförlitlighet 
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Fördelen av att vara två har övervägt de nackdelar och problem vi har haft. Forskningen 

har stundtals varit en kaotisk process med två viljor som inte alltid dragit åt samma håll 

men ur detta har det ändå fötts något kreativt. Vår övertygelse är att samarbetet gett 

studien ökad kvalitet och trovärdighet. Värdet av att vara två, med delat engagemang och 

kännedom om materialet, har haft stor betydelse för studien. 

 
 
 
Resultat diskussion 
 

Vi anser att en profession kan störas av en bristande överensstämmelse mellan det egna 

yrkets identitet och föreställningar om yrket utanför den egna professionen. Därför anser 

vi att är det av stor vikt att reda ut och förstå vad närliggande professioner har för syn på 

sjukgymnastik.  

 

Vår analys av informanternas uppfattning om sjukgymnastik visar att läkarna har ett gott 

förtroende i samarbetet med denna legitimerade yrkesgrupp. De anser att sjukgymnasterna 

är kompetenta. Vidare ser de sjukgymnaster som goda samarbetspartners där man kan ha 

ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Läkarna framhåller sjukgymnastiken som en 

profession med relativt hög status inom hälso- och sjukvården men även bland 

allmänheten. Däremot går det att identifiera en misstro bland informanterna mot privat 

sjukgymnastik i allmänhet och mot ett undermåligt ersättningssystem i synnerhet. De 

intervjuade läkarna påtalar också brister inom sjukgymnastiken beträffande 

vetenskaplighet och man betonar att det finns en stor utvecklingspotential inom 

sjukgymnastiken vad beträffar området beteendevetenskap. 

 

Informanterna uttrycker samstämmigt att förtroendet för sjukgymnastik är gott. 

Legitimationen borgar enligt dessa läkare för en trygghet och ett ökat förtroendekapital i 

jämförelse med andra ej legitimerade aktörer. Enligt Thornqvist (1990) har det alltid 

funnits en misstro mot sjukgymnastiken från läkares sida på grund av bristande kunskap 

om yrkets kompetens och nytta. I våra intervjuer framkommer det dock inga direkta 

brister i förtroendet till sjukgymnastik, däremot finner man en misstro hos samtliga 

informanter gentemot privata praktiker. Detta tvivel grundar sig primärt på ekonomiska 

grunder men även på att man har en begränsad insyn i den privata verksamheten. 

Ersättningssystemet för den privata sjukgymnastiken anses vara orsaken till irritationen. 
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Man anser att systemet idag mer främjar långa behandlingsserier än bra sjukvård. Man 

påpekar att när det handlar om ett system som innehåller en möjlighet till profit så 

kommer det alltid att finnas de som utnyttjar detta. Resonemanget om ersättningssystemet 

förefaller relevant. Det finns brister med systemet och detta kan ge ett utrymme för 

missbruk. Enligt Hallin och Siverbo (2003) är det en vanlig farhåga att producenterna 

skall fuska med registreringen av vad som faktiskt är utfört när det handlar om ett 

ersättningssystem som bygger på prestationsfinansiering. 

 

När frågan angående remissfrihet förs på tal uttrycker de intervjuade läkarna initialt att de 

inte har några betänkligheter inför att patienten kan gå direkt till sjukgymnast utan 

läkarremiss. Vid närmare eftertanke ställer de sig emellertid något reserverade till det och 

framhåller att läkarna har en större differentialdiagnostisk kunskap som kan vara viktig i 

sammanhanget. De anger fram för allt barn och äldre som grupper där läkare bör ha den 

första kontakten. I detta resonemang kan man ana ett något sviktande förtroende samtidigt 

kan detta möjligen tolkas som ett visst mått av revirtänkande. Tyvärr är sjukvården i 

allmänhet känd för sitt revirtänkande inom alla nivåer (Billman-Hilding & Henriksson, 

1993). 

 

Vad beträffar den begränsade insynens inverkan på förtroendet kan man fråga sig om det 

har att göra med primärvårdsläkarnas bristande kontroll över privata praktiker i jämförelse 

med vårdcentraler. Vi anser att det är rimligt att anta att förtroendet skulle vara bättre om 

man jobbade fram bättre kommunikationsvägar parterna emellan. 

 

 I vår studie kan vi uppfatta att det generella förtroendet för sjukgymnastiken är gott. 

Detta kan möjligtvis ses som en produkt av att informanterna i studien är distriktsläkare 

och har ett nära samarbete med sjukgymnaster. De är tillfredsställda med samarbetet och 

ser sjukgymnasten som en partner där man kan ha ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. 

Man påtalar att mycket av kommunikationen går via remiss och att man via detta 

förfarande ger sjukgymnasterna stor frihet att ta ställning till bedömning och behandling. 

Tidigare studier bekräftar att även sjukgymnaster anser sig ha den mest tillfredställande 

kontakten med läkarna vilket delvis kan bero på att båda professionerna är uppbyggda 

kring den medicinska kunskapen (Johansson, 1999). Den naturvetenskapliga 

kunskapsbasen har sjukgymnasterna övertagit från medicinen (Thornquist 1990). Att 
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samarbetet i vår studie betraktas som bra kan förmodligen härledas till att respektive 

ideologier och referensramar är ganska överensstämmande, man pratar samma språk.  

 

En yrkesgrupps status påverkas av dess samarbetspartners status. Att samarbeta med 

personer från ett högstatusyrke ger också högre utdelning än ett samarbete med ett yrke 

som saknar en sådan status (Abbott, 1988). Informanterna anser att sjukgymnastiken är ett 

yrke med en relativt hög status, trots att man resonerar kring lågstatusaspekter som att det 

är ett relativt kvinnodominerat yrke med låg lön. Professionell status är enligt Bellner 

(1997) en faktor som påverkar yrkesutövare, deras arbetsmiljö och hur de samverkar. 

Hennes forskning angående olika yrkeskategoriers syn på varandra utifrån begreppet 

status, visar att i den aktuella undersökningsgruppen kom sjukgymnasterna näst efter 

läkarna som hade högst status. Eftersom det finns lågstatusaspekter kan man ställa sig 

frågande till vad som ligger bakom uppfattningen om hög status. Vi kan tänka oss att det 

nära samarbetet med primärvårdsläkare är en bidragande orsak samt det faktum att den 

sjukgymnastiska verksamheten i stor utsträckning håller sig inom de medicinska ramarna 

vilket ger en tillförlitlighet. 

 

Informanterna har erfarit en status hierarki inom sjukgymnastiken. Att arbeta med en 

patientgrupp som har en hög status i samhället förser de professionella med högre status 

än att arbeta med en grupp som är höggradigt beroende av samhällsinsatser (Abbott, 

1988). Medicinskt tekniskt inriktade behandlingar framstår som mer statusgivande arbete 

än omvårdnad av kroniskt sjuka människor (Fransson, 1999). De intervjuade läkarna har 

en förståelse för att även sjukgymnaster färgas av sina behov och intresse. Det är viktigt 

att detta inte leder till att man förbiser de grupper som kan uppfattas som mindre 

attraktiva till exempel äldre och patienter med långvariga kroniska tillstånd, eftersom det 

är dessa som oftast är i störst behov av vård. Vi kan se en viss fara om det skulle vara fri 

etablering för sjukgymnaster, därför att det finns vissa grenar inom sjukgymnastiken som 

är mer eller mindre attraktiva. Inom privat sjukgymnastik handlar det ofta om att hitta en 

nisch som naturligtvis är styrt av intresse. Frågan är om ovanstående för sjukgymnaster 

kanske mindre tilltalande grupper skulle få sitt behov av vård tillgodosett i en sådan 

situation. I en studie av Dahlgren et al (2001) var målsättningen att identifiera orsaker till 

varför nyblivna sjukgymnaststudenter sökt sig till utbildningen. Där framkom det att vård 

av äldre samt arbete på sjukhus inte uppfattades som populära områden. 
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Under intervjuerna framkom informanternas uppfattning om vad sjukgymnastiken bör 

rikta sin uppmärksamhet mot för att utveckla professionen. Samtliga underströk 

betydelsen av att addera en beteendevetenskaplig dimension parallellt med traditionella 

sjukgymnastiska metoder. Informanterna hävdar att människor ofta somatiserar sina 

bekymmer och att utmaningen i vården ligger i att kunna identifiera genesen till besvären.  

Sammantaget visar klinisk erfarenhet och evidensbaserad dokumentation vid 

somatiseringssyndrom att ett patientcentrerat och samarbetsinriktat förhållningssätt är 

effektivt. Ett kognitivt förhållningssätt, med sin speciellt starka betoning av 

samarbetsaspekten och sitt fokus på patientens inre föreställningsvärld kan vara väl 

anpassat för patienter med somatiseringssyndrom (Ottosson, 1999). 

 

Vi tycker att det finns en värdefull substans i informanternas resonemang angående en 

ökad psykologisk beredskap inom sjukgymnastiken. Inom sjukgymnastiken kan det finnas 

en risk för att behandlingarna i för stor utsträckning riktar sig mot symtomen istället för 

att djupare reflektera över patienternas situation i ett beteendevetenskapligt perspektiv. I 

en studie av Chesson (1998) betonas att sjukgymnastiken av tradition har baserats på 

biologiska och fysiologiska grunder och psykosociala reflektioner har inte gjorts i någon 

större utsträckning. Chesson et al (1997) visar i en studie om sjukgymnasters bemötande 

av Parkinson patienter att de fysiologiska aspekterna prioriterades. När en patients 

psykosociala bekymmer uppdagades så kände en majoritet av sjukgymnasterna att detta 

inte var deras ansvar utan att det var bättre om någon annan tog hand om denna 

problematik. Flertalet sjukgymnaster ansåg inte att psykosociala aspekter var deras 

ansvarsområde (Ibid). Det förefaller som att det ligger mer i sjukgymnastikens natur att 

behandla symtom eftersom mycket av utbildningen koncentrerar sig mot detta. 

Sjukgymnastik riktar sig enligt Thornqvist (1998) mot människans kroppsliga funktion.  

 

Vi kan emellertid se en vinst med att införa en mer omfattande beteendevetenskaplig 

hållning i grundutbildningen för att få en ökad kompetens inom området samt för att i en 

förlängning nå bättre behandlingsresultat. Ytterligare en aspekt är att förväntningarna på 

sjukgymnastiken i dagsläget inte främjar och ger utrymme för ett beteendevetenskaplig 

bemötande i önskvärd omfattning. Ett ökat beteendevetenskapligt förhållningssätt 

parallellt med traditionella metoder kommer förmodligen att kräva mer tid av 

sjukgymnaster per patient. I det ekonomiska styrdokumentet för sjukgymnastiken är 
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förväntningarna i huvudsak inriktade på en hög patientgenomströmning (Bergman & 

Sandborgh, 1997). 

 

En informant påtalar att det kan vara förenat med ett visst motstånd om sjukgymnastiken 

skall genomgå en identitets förändring i riktning mot en mer beteendevetenskaplig 

hållning. Informanten menar att det kan vara svårt för sjukgymnaster att acceptera en roll 

som samtalspartner eftersom det strider mot kärnan i sjukgymnastik. Det kan innebära en 

identitets förvirring om sjukgymnastiken går från den traditionella rollen som bedömare 

och behandlare till att bli en samtalspartner. Cheeson (1998) hävdar att ett samtalsbaserat 

förhållningssätt inom sjukgymnastiken är under tillväxt och att den direkta kontakten, 

hands-on, med patienten minskar. Chesson (1998) resonerar vidare att en integrering av 

ett mer psykosocialt synsätt eventuellt kan accelerera denna trend och att detta kanske inte 

är en utveckling som sjukgymnasterna vill sträva efter.  

 

För att beteendevetenskap och psykosociala aspekter skall få genomslagskraft inom 

sjukgymnastiken krävs det att sjukgymnaster är villiga att ta till sig detta som ett 

behandlingsalternativ. Om detta sker kan det leda till stora förändringar i kliniken för 

sjukgymnastiken samt i förlängningen signifikant påverka rekryteringen till professionen 

(Cheeson, 1998). Om sjukgymnastrollen går mot en mer beteendevetenskaplig inriktning 

kan det påverka team samansättningar i kliniken. Möjligen kommer sjukgymnastiken att 

behöva ett närmare samspel med psykologer och beteendevetare. En förändring av rollen 

kan även komma att påverka rekryteringsunderlaget. Människor som i framtiden söker sig 

till utbildningen kommer kanske att kännetecknas av andra värderingar och attityder än 

vad som är fallet bland de sökande idag. Dahlgren et al (2001) har undersökt vad 

sjukgymnaststudenter har för ambitioner med utbildningen. Ambitionerna präglades av 

intresse för idrottsmedicin, friskvård och privat verksamhet. 

 

Vi anser att sjukgymnastiken förmodligen kan nå bättre behandlingsresultat genom att 

införliva en tydligare dimension av beteendevetenskap i professionen. Dock bör man 

reflektera över vad detta kan få för konsekvenser. Det kan bli ett problem om man 

försöker införa ökade psykosociala insatser i behandlingen eftersom det kan bli ännu 

svårare att koppla insatsen till resultatet. För de traditionella vetenskapliga kraven räcker 

det inte med att patienten blir frisk, man måste kunna bevisa varför han blev frisk 

(Larsson, 2002). Man behöver utveckla mer sofistikerade tekniker för att kunna utvärdera 
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psykosociala behandlingsformer (Chesson, 1998). Det har hitintills varit relativt få försök 

att undersöka litteratur angående psykologi som berör områden vilka skulle kunna 

förbättra förståelsen i arbetet med patienten (Hegna & Sveram 1990). Enligt Chesson 

(1998) är det en vanlig missuppfattning att det inte finns några bra instrument för att mäta 

psykosociala domäner. Men i Nord Amerika har flera psykosociala mätmetoder varit i 

bruk sedan 1960–talet. Mer specifikt identifierade De Haan 1993, mer än tio modeller för 

att mäta livskvalitet bland stroke patienter (ibid). Kan man utveckla och ta tillvara på 

redan befintliga evidensbaserade utvärderingsmetoder innebär det en ökad trovärdighet 

som gör verksamheten mer legitim samt att man undanröjer eventuella tveksamheter om 

att en sådan verksamhet skall finansieras med offentliga medel (SBU, 2000). 

 

De intervjuade läkarna anser att det är viktigt att verksamheter inom vården vilar på en 

vetenskaplig grund och menar att så inte alltid är fallet inom sjukgymnastiken. Man 

betonar att det finns en utvecklingspotential inom professionen genom att i större 

utsträckning sträva efter att skapa bra mätmetoder och utvärderingsformer. Informanterna 

hävdar att det i tider av nedskärningar är synnerligen viktigt att det man gör har en 

bevisad effekt eftersom en konsument vänder sig till den som bäst kan tala för sin 

produkt. Det senaste decenniet har kraftiga ekonomiska åtstramningar inom hälso- och 

sjukvården i Sverige genomförts. Detta har bland annat lett till att alla yrkesgrupper 

tydligt måste visa vilken kompetens de har och vad de kan prestera för att försvara sin 

plats i organisationen (Abrandt, 1995; Bergman & Sandborgh, 1997). För sjukgymnaster 

är det extra viktigt eftersom det inte finns några generella yrkesspecifika befattnings- eller 

kompetensbeskrivningar (Författningshandboken, 1994), vilket gör att yrkesrollen och 

yrkesutövandet lätt påverkas av de ekonomiska nedskärningarna (Bergman & Sandborgh, 

1997). 

 

Vi delar informanternas uppfattning angående vikten av att vetenskapligt kunna verifiera 

verksamheten. Det finns anledning att reflektera över läkarnas uppfattning om att man 

måste vetenskapliggöra mycket av nuvarande sjukgymnastiska metoder och på samma 

gång införa en större beteendevetenskaplig beredskap. Vi kan se en uppenbar risk med att 

införliva något så abstrakt och svårbevisat som beteendevetenskap i tider av krav på 

evidensbaserad vård. En central slutsats i SBU:s kunskapssammanställning är att det finns 

många behandlingsmetoder som idag tillämpas utan att det finns någon vetenskaplig 

evidens för deras nytta. Det finns också behandlingsmetoder som tillämpas trots 
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vetenskaplig evidens om att de inte medför någon nytta för patienten. SBU (2000) menar 

att det bör utredas om det är rimligt att ineffektiv behandling subventioneras av allmänna 

medel (SBU, 2000). Vår uppfattning är att i en förlängning är det kanske inte så att man 

på detta sätt stärker den sjukgymnastiska professionen utan snarare riskerar att göra yrkets 

konturer mer diffusa.  

 

Informanterna anser att det finns ett stort kliniskt underlag och om det fanns en större 

samverkan mellan sjukgymnaster skulle de snabbt kunna få anslag för 

forskningsverksamhet. I likhet med Fransson (1999) tror vi att det finns alltför många 

makt- och intressegrupper både inom och utanför vårdorganisationen som skulle kunna 

förlora på en sådan utveckling. Det är inte heller realistiskt att tro att läkemedels företag 

och andra organisationer som saluför medicinsk och teknisk utrustning är särskilt 

intresserade av en uppvärdering av vårdens kvalitativa innehåll (Fransson, !999). Om man 

ser på fakulteternas totala antal projekt som stöds av forskningsråd så ser man att de har 

ökat, jämfört med 1998. Däremot har den patientnära forskningen fått mindre anslag på 

samtliga fakulteter, och minskningen är påtaglig. Det är 25 procents minskning för den 

patientnära forskningen men 53 procents ökning för den icke patientnära, och gapet 

mellan de två har därför ökat kraftigt (Sveriges ekonomi och sjukvårdens. SBU. 2000). 

Mot bakgrund av ovannämnda forskningsresultat kan vi ana att forskningen idag inte i så 

stor utsträckning riktar sig mot patientorienterad vård vilket sjukgymnastiken i hög grad 

representerar.  

 

De intervjuade läkarna anser att mycket av sjukgymnastiken bedrivs på beprövad 

erfarenhet. Det finns en respekt för erfarenhetsbaserad vård emellertid betonar de att det 

är en större dignitet i vetenskaplighet. En informant hävdar dock att den sjukgymnastiska 

professionen har utvecklats mer på grund av förvärvade erfarenheter än genom de artiklar 

man har fått fram. Beroende på åtstramningssituationen inom vården tror vi att kraven på 

evidensbaserad vård kommer att bli än större i framtiden och för att man skall behålla sin 

trovärdighet och kunna hävda sin plats i organisationen är det viktigt att visa på en 

tillförlitlighet i verksamheten (Abrandt, 1995; Bergman & Sandborgh, 1997). Ett 

handlingsalternativ skulle kunna vara att tillerkänna den erfarenhetsbaserade 

omvårdnaden en likvärdig status som vetenskapligt baserade kunskapsområden 

(Franssén,1999). Sannolikt finns det ett värde i beprövad erfarenhet men man kan inte 

bortse från betydelsen av vetenskaplighet. Kalman (2002) hävdar att då anspråk görs på 
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begreppet professionell förväntas en garanti för att de bedömningar och de val av vad som 

görs i yrkesutövningen inte är godtyckliga, utan noga övervägda och väl motiverade. En 

förutsättning för att bevara och förmedla den tysta yrkeskunskapen - det 

erfarenhetsbaserade kunskapsarvet – är att först och främst erkänna dess centrala position, 

och därnäst så långt som möjligt begreppsfästa och systematisera den (Thornquist, 1990). 

 

Läkarna anser att den sjukgymnastiska rollen ibland kan betraktas som otydlig. Påståendet 

riktar sig främst mot att det tenderar att bli allt för långa behandlingsserier inom den 

privata sjukgymnastiken. Informanterna menar att gränsen mellan sjukgymnast och 

personlig tränare har blivit otydlig. Enligt Engelbert et al (1999) måste sjukgymnaster 

ställa sig frågan, om vad som är och vad som inte är sjukgymnastik. Är allting vi gör för 

tillfället att betrakta som sjukgymnastik bara för det är en sjukgymnast som utför det? Vi 

behöver en identitet som klart avgränsar sig mot andra hälsoprofessioner (Engelbert et al 

1999). 

 

Informanterna påstår att den preventiva vården har fallit bort från primärvårdens agenda. 

De ser en möjlighet för sjukgymnastiken att utvecklas genom att gå i spetsen för att 

återinföra en preventiv attityd. Enligt en studie av Bergman & Sandborgh (1997) där 

författarna undersöker informella och formella förväntningar på sjukgymnasten i 

primärvården framkommer det att det finns låga informella förväntningar på 

förebyggande arbete. Sjukgymnasterna själva anser också att de har mycket lite tid för 

annat än den direkta patientkontakten (Ibid). En informant uttrycker att mycket av 

sjukgymnastiken idag går ut på att ta hand om det redan sjuka och att sjukgymnastikens 

preventiva kvaliteter inte utnyttjas. 

 

 

KONKLUSION 
 
Resultatet i denna studie visar att de intervjuade läkarna generellt har ett gott förtroende 

för sjukgymnastik och de påpekar att de känner en grundtrygghet inför att det är en 

legitimerad yrkesgrupp. Informanterna ser sjukgymnastiken som en kompetent 

yrkeskategori med en hög ambition att göra ett bra jobb. Brister i förtroendet kan 

emellertid speglas i deras tveksamhet angående remissfrihet och de framhåller härvidlag 

att de kan se vissa risker med att patienter går till sjukgymnast utan läkarremiss. 
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Informanterna uttrycker att patienter med muskeloskeletala besvär representerar en stor 

del av det totala antalet vårdtagare. Därför anser de att det är bra att det finns en 

specialitet som ansvarar för dessa. Vidare ser de sjukgymnaster som goda arbetspartners 

där man kan ha ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Statusmässigt framhåller 

informanterna sjukgymnastiken som en profession med relativt hög status. De bedömer 

att denna uppfattning även är förbehållen allmänheten. I en vidare analys går det att 

identifiera en misstro mot privat sjukgymnastik i allmänhet och mot ett undermåligt 

ersättningssystem i synnerhet. Informanterna betonar även vikten av att sjukgymnastiken 

verkar för att tydliggöra sin roll samt strävar efter ett ökat preventivt arbetssätt. De 

intervjuade läkarnas yttranden präglades i stor utsträckning av resonemang angående 

bristande vetenskaplighet inom sjukgymnastiken samt intrycket av att det finns en stor 

utvecklingspotential inom området beteendevetenskap. Utsagorna innehåller en hel del 

tankar om dagens och morgondagens sjukgymnastik angående handlingar för att stärka 

professionen. Det bör vara ett mål för alla sjukgymnaster att sträva efter att stärka 

professionen, men det är essentiellt att noga överväga och analysera konsekvenserna av 

att införliva nya dimensioner inom sjukgymnastiken. Det är viktigt att ständigt reflektera 

över yrkesrollen och dess identitet på ett självkritiskt sätt för att skapa en väl fungerande 

profession. I denna process kan det vara av stort värde att bära med sig frågeställningar 

som hjälper till att belysa andra aktörers uppfattning om professionen.  
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