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Sjukgymnasters upplevelser av sin yrkesroll inom neurorehabilitering.

- En kvalitativ studie

Physiotherapists’ experience of their profession in neuro-
rehabilitation.

- A qualitative study

Abstrakt

Den främsta uppgiften som sjukgymnasten har vid rehabilitering av neurologiska skador är att 

identifiera uppkomna funktionsstörningar som påverkar patientens situation och vilka resurser 

som finns kvar. Det är också viktigt att sjukgymnasten arbetar motivationshöjande och finns 

som stöd för patient och anhöriga. Syfte: Beskriva sjukgymnasters upplevelser av sin egen 

roll inom neurorehabilitering. Material och Metod: Totalt inkluderades fem sjukgymnaster i 

Norrbottens län i studien. Kvalitativa intervjuer utfördes utefter en frågeguide. Materialet 

transkriberades och analyserades med hjälp av en latent innehållsanalys. Resultat: Studien 

resulterade i tre kategorier och 10 underkategorier. Kategorierna är; Professionell roll, Roll i 

förändring samt Klinisk roll. Dessa punkter belystes av samtliga informanter som viktiga i 

den sjukgymnastiska rollen inom neurorehabilitering. Konklusion: Sjukgymnastrollen 

upplevs som viktig och central inom neurorehabilitering. Det är viktigt att ha en professionell 

roll gentemot patienter, anhöriga och kollegor. Mer resurser behövs för att sjukgymnastsrollen 

ska bli så optimal som möjligt. Den kliniska rollen där bedömning, behandling, utbildning och 

administrativt arbete ingår, är en väsentlig del av rollen.

Nyckelord: neurorehabilitering, sjukgymnastik, yrkesroll
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Sjukgymnastiks utveckling startade i Sverige i början av 1800-talet och Per Henrik Ling 

var en ledande person inom detta, han ses som ”sjukgymnastikens fader”. År 1813 fick 

han tillstånd att grunda ett sjukgymnastiskt institut, med syfte att utbilda skickliga lärare 

inom gymnastik. Detta gav grund till framtida utbildning inom sjukgymnastik

(Holmström, Johnsson & Lundbladh, 1993).

Enligt Broberg (1997) skall sjukgymnastik bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Kunskapen inom sjukgymnastiken blir allt mer specialiserad och mångfacetterad och 

syftar till att främja hälsa genom behandlande och rehabiliterande insatser och rörelse 

för att antingen bibehålla, förbättra eller kompensera för olika hälso- och 

funktionsproblem. Självständiga bedömningar av rörelse- och funktionsförmåga, och att

arbeta hälsofrämjande är några av uppgifterna som sjukgymnasten har i sitt yrke 

(Broberg, 1997).

Definitionen av sjukgymnastens kunskapsområde är oklar enligt Holmström, Johnsson 

och Lundbladh (1993). De menar att, för att nå goda resultat måste sjukgymnasten 

kunna handla på ett professionellt sätt och inneha goda faktakunskaper. Detta innebär att 

sjukgymnasten bör kunna tillämpa både praktisk och teoretisk kunskap. Författarna tar

upp att det råder enighet bland sjukgymnaster, om att centrala begrepp i 

sjukgymnastiken är rörelse och rörelsevetenskap (Holmström, Johnsson & Lundbladh, 

1993). Även Holm och Jansson (2001) tar upp att rörelse är ett centralt begrepp inom 

sjukgymnastik. Vidare beskriver de att sjukgymnastens uppgift är att göra 

funktionsbedömningar samt höja funktionsnivån med syfte att patienten ska kunna bli så 

självständig som möjligt (Holm & Jansson, 2001).

Vid uppkomst av skador i nervsystemet är rehabiliteringsbehovet ofta väldigt stort. 

Rehabiliteringstiden kan ta från månader, till år eller hela livet. Beroende på vilken 

skada eller sjukdom patienten har bestäms rehabiliteringen därefter. Rehabiliteringen

kan bedrivas exempelvis inom slutenvård, öppenvård, dagrehabilitering eller i hemmet

(www.neuroguiden.se). Stroke är idag en av våra största folksjukdomar. Ungefär 30000 

svenskar insjuknar varje år i stroke. Rehabilitering är mycket viktigt för att patienten ska 

återhämta sig. Rehabiliteringen börjar redan på strokeenheten där det oftast är

http://www.neuroguiden.se
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sjukgymnasten som bedömer vilka åtgärder som krävs (www.strokeforbundet.org). 

Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för strokerehabilitering. Där ingår det 

exempelvis träning av motorisk förmåga, balans och gång (socialstyrelsen, 2006).

Sjukgymnastiken inom neurologi har förändrats genom åren. I början av 1900- talet 

kunde patienter med neurologiska skador behandlas med vibrationer, till exempel mot 

huvudet eller utmed nervens utbredningsområde. Vid exempelvis strokeskador var 

dödligheten stor och av dem som överlevde ansågs många inte vara behandlingsbara. De

som behandlades fick tänjning av muskulaturen i syfte att förhindra felställningar. Dessa 

övningar utfördes av sjukgymnaster efter ordination av läkare. År 1978 togs kravet på 

remiss bort och det var ett stort steg i sjukgymnastens självständighet (Holmström, 

Johnsson & Lundbladh, 1993).

Rehabilitering av skador och sjukdomar i nervsystemet kräver ett samarbete av flera 

olika yrkeskategorier för att nå bästa resultat. Det neurologiska rehabiliteringsteamet 

runt patienten kan bestå av läkare, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, sjuksköterska, 

ibland också dietist, neuropsykolog och logoped (www.neuroguiden.se). Teamarbete är 

vanligt förekommande inom neurorehablitering (Holm & Jansson, 2001). I teamet har 

de olika medlemmarna ett gemensamt syfte att försöka komplettera varandra på bästa 

sätt. Teamarbete gör att man kan se patienten ur ett helhetsperspektiv. Det antas att 

patienterna får ett bättre omhändertagande om det finns ett samarbetande team. Ur 

patientens synvinkel kan det vara negativt om medlemmarna i teamet inte kommer 

överens, samt om det ständigt sker tidskrävande teammöten så att patienten kommer i 

andra hand (Melander- Wikman & Sundberg, 1999).

Den främsta uppgiften som sjukgymnasten har vid rehabilitering av neurologiska skador

är att identifiera uppkomna funktionsstörningar som påverkar patientens situation och 

vilka resurser som finns kvar (Aquilonius & Fagius, 1997). Behandlingsmetoderna 

baseras på vilka fynd man ser vid undersökningen. Sjukgymnastens neurologiska

behandlingsmetoder inriktas bland annat på stabilitetsträning, koordinationsträning, 

balansträning, inhiberande och faciliterande träning samt styrketräning. Något som

också är viktigt är undervisning för patienten men också för anhöriga och annan 

vårdpersonal, om metoder som kan främja patientens situation (Aquilonius & Fagius, 

1997). I de fall motivationen är låg och patienten kanske känner en uppgivenhet, är det 

http://www.strokeforbundet.org
http://www.neuroguiden.se
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av stor vikt att sjukgymnasten finns som stöd för patienten och dennes anhöriga och

arbetar för att höja patientens motivation (Holm & Jansson, 2001).

I en studie av Dalley och Sim (2001) framkom att sjuksköterskor ansåg att sjukgymnastens 

huvudsakliga arbetsuppgifter är att främja rörelse och funktionsförmåga. De ansåg att 

sjukgymnasterna arbetar väldigt specifikt och beskrevs befinna sig mest i gymmet, i 

patientens hem eller i trapporna. Det framkom också att sjukgymnasterna ansågs kunna styra 

sin dag och sina arbetsrutiner mer än sjuksköterskorna (Dalley & Sim, 2001). Inom 

äldreomsorgen ansåg sjuksköterskorna att sjukgymnasten kan tillföra kunskap inom områden 

där sjuksköterskorna har brister, såsom förflyttning där sjukgymnasten anses som expert 

(Åberg, Öhman & Lundin-Olsson, 2004). I ytterligare en studie beskrev sjuksköterskorna att 

genom samarbete med sjukgymnasten får vårdpersonal en bredare kunskap om hur 

rehabilitering kan ske dygnet runt (Hill & Johnson, 1999).

I en studie beskrevs patienters förväntningar på sjukgymnasten. Bland annat framkom det att 

sjukgymnasten ska bidra med kunskap om smärtlindring, ökad rörlighet och att träna upp 

kroppen fysiskt. Patienterna såg också sjukgymnasten som ett bra psykologiskt stöd, en 

person som lyssnar, bryr sig och förstår (Borglin & Nietsche, 2000).

Syfte

Beskriva sjukgymnasters upplevelser av sin yrkesroll inom neurorehabilitering.

Material och Metod

Informanter och procedur

Totalt inkluderades fem sjukgymnaster i Norrbottens län i studien. Inklusionskriteriet var att 

sjukgymnasterna skulle ha arbetat inom neurorehabilitering i minst tre månader. Deras 

yrkesverksamma tid inom neurorehabilitering var mellan tre månader och 26 år. Alla 

informanter som deltog i studien var kvinnor.
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Vid rekryteringen av informanter kontaktades först avdelningschefen för

sjukgymnastikavdelningen för respektive sjukhus för att få tillåtelse att genomföra denna 

studie. Ett informationsblad om studiens syfte och innehåll skickades till denne via e-post

(bilaga 1). Avdelningschefen vidarebefordrade informationsbladet till sjukgymnaster 

verksamma inom neurorehabilitering.  Informanterna gav sitt medgivande till att delta i 

studien via e-post till författarna. Informanterna kontaktades då av författarna för 

bestämmande av tid för intervju. Intervjuerna utfördes individuellt i ett ostört rum. En av 

intervjuerna utfördes per telefon, detta på grund av att informanten var sjuk när intervjun 

skulle äga rum. Båda författarna medverkade men en av dem var huvudansvarig under 

intervjuerna. Frågorna som ställdes utgick från en intervjuguide som skrevs av författarna

(bilaga 2).

Kvalitativ metod och dataanalys

Kvalitativa intervjuer utfördes inspirerade av Kvale (1996). Dessa analyserades med latent 

innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) och Elo och Kyngäs (2007). Varje informant 

svarade på frågor utifrån en intervjuguide, som sedan analyserades enligt Burnard (1991) och 

Elo och Kyngäs (2007). Intervjuerna spelades in på en Mp3 spelare samt en diktafon och 

sedan transkriberades intervjumaterialet ordagrant. Materialet lästes igenom flera gånger för 

att få en helhetsbild av innehållet. Meningsbärande enheter identifierades, detta gjorde 

författarna var för sig. Sammanställning av enheterna utfördes av båda författarna 

tillsammans. Detta resulterade i 164 enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades för 

att få en mer övergripande förståelse för innehållet. Koder togs sedan ut ur det kondenserade 

materialet. Sammanlagt resulterade detta i 60 koder. Dessa klipptes ut och sorterades för att 

det skulle bli mer överskådligt. 10 underkategorier togs ut och därefter 3 kategorier. 

Underkategorierna och kategorierna beskrevs i resultatet (Burnard, 1991; Elo & Kyngäs, 

2007).
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Tabell 1. Exempel på kategoriseringens förlopp.

Meningsbärande 

enhet

Kondensering Kod Underkategori Kategori

Man känner att 
man har en viktig 
position, position, 
man har en viktig, 
har en viktig 
funktion. För att 
det är, man kan 
faktiskt göra 
väldigt mycket för 
folk. Så det är, vi 
har en viktig roll, 
det har vi.

Jag känner att 
jag har en viktig 
funktion och 
position. Vi kan 
göra väldigt 
mycket för folk. 
Vi har en viktig 
roll.

Viktig roll Central roll i 
rehabiliteringen

Professionell roll

Etiska aspekter

Informanternas deltagande i denna studie var frivilligt. Endast författarna kände till 

informanternas identitet. Informanterna avidentifierades genom att transkriberingarna var i 

olika färger. Inga namn eller uppgifter som kunde härledas till informanterna nämndes i 

studien. De kunde när som helst avbryta deltagandet utan att ange orsak. De fick information 

både skriftligt och muntligt om studiens innehåll, därefter gav informanterna ett skriftligt 

samtycke. Frågeguiden innehöll inga känsliga frågeställningar. Allt material såsom 

inspelningar och transkriberingar förstördes efter att studien var klar. Enbart författarna och 

handledaren hade tillgång till materialet. Eftersom detta inte var någon interventionsstudie var 

etikprövning inte nödvändigt enligt lag 2003:460 (www.riksdagen.se).

http://www.riksdagen.se
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Resultat

Materialet resulterade i 3 huvudkategorier och 10 underkategorier (tabell 2).

Tabell 2. Resultat indelat i kategorier.

Kategori Underkategori
Professionell roll Stöd och vägledande roll

Central roll i rehabiliteringen
Samarbetande roll med team och patient 
Kommunicerande och förmedlande roll

Roll i förändring Framtidsroll
Rollförändringar

Klinisk roll Undersöknings- och bedömningsroll
Behandlande roll
Pedagogisk roll
Administrativ roll

Professionell roll

Alla informanter diskuterade vikten av en professionell roll och att detta är en stor del av den 

sjukgymnastiska rollen.

Stöd och vägledande roll

Samtliga nämnde att de känner sig som ett stöd för anhöriga, då de upplever att de tillhör den 

yrkeskategori som anhöriga ofta vänder sig till. Tre av informanterna belyste deras roll som 

stödjande gentemot patienten. Några beskrev att de ibland känner sig som psykologer eller 

kuratorer. En informant uttryckte sig som stödjande och viktig för personalen, då dem ofta 

frågar henne om hur de skall gå tillväga.

”Det handlar mycket om att vara lyssnande, så att jag tycker ju att man är mycket kurator”.

”Jag upplever mig faktiskt som stödjande, viktig person för övrig personal”.

”Ibland känns det som man är en psykolog när man pratar med patienterna, för det är ju så 

otroligt mycket stöttning och lyssnande”.
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Central roll i rehabiliteringen

Majoriteten av informanterna ansåg att sjukgymnastrollen är viktig och central. Vissa 

poängterade ansvaret vid träning medan andra syftade på att de är en nyckelperson och är

ansvarig för att rehabiliteringen går framåt. De flesta av informanterna upplever sig ha en 

ledande roll vid möten. 

”Och i och med att vi ofta är rehabsamordnare så ansvarar man rätt mycket. Man är 

nyckelperson. Man har koll på det som händer”.

”Tycker att min roll är ganska central om jag så säger”.

”Man känner att man har en viktig position”.

Samarbetande roll med team och patient

Samarbetet med olika yrkeskategorier upplevs av informanterna som viktigt för att få en 

helhetsbild av patienten. En av dem beskrev ett nära samarbete med arbetsterapeuten, 

eftersom de ofta gör en första bedömning tillsammans. En annan av informanterna berättade 

om vikten av ett bra samarbete med patienten för att uppnå goda resultat.

”Den viktigaste punkten som sjukgymnast inom neurologi det är att jobba med bra team som

är trygga i sin yrkesroll. Att jag kan möta den här patienten på rätt nivå”.

”Jag samarbetar mycket med arbetsterapeut eftersom man ofta i patientsituationer behöver 

vara två personer”.

Kommunicerande och förmedlande roll

Vikten av kommunikation togs upp av alla informanter. Det som framförallt belystes var hur 

viktig kommunikationen är mellan olika yrkeskategorier i teamet, detta för att uppnå bästa 

resultat för patienten. Även god kontakt till anhöriga är viktigt för att patienten ska nå goda 

resultat. Många informanter berättade att vid överrapportering till nästkommande vårdgivare 

krävs god kommunikation.
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”Så vi överrapporterar till sjuksköterskan och till undersköterskan hur patienten förflyttar sig 

och vad de går med och hur det går att gå”.

Roll i förändring

Den här kategorin innefattar informanternas upplevelser av hur sjukgymnastrollen har 

förändrats samt vad som skulle kunna underlätta för sjukgymnaster i framtiden.

Framtidsroll

Majoriteten ansåg att det vore optimalt med en assistent eller ett sjukgymnastbiträde. Detta för 

att det ofta behövs en person som extra stöd under vissa arbetsmoment. Många av 

informanterna ansåg att tiden inte räcker till, de skulle vilja ha mer tid för varje patient. En 

informant menade att det skulle underlätta om det var färre patienter per sjukgymnast och

några ansåg att hemrehab skulle vara en bra komplettering efter utskrivning. 

”En rehabassistent eller ett sjukgymnastbiträde det skulle ju verkligen höja kvalitén, det tror 

jag. För att det är mycket som man inte behöver vara sjukgymnast för att utföra, men som 

personalen inte hinner med.”

”Jag skulle önska att det fanns ett team som åkte hem och tränade patienterna i hemmet.”

”Eftersom jag jobbar ensam, så att det optimala vore att jag hade en assistent, som alltid 

fanns med.”

Rollförändringar

Behandlingen upplevdes striktare förr då man arbetade utifrån olika skolor och mallar. De

upplever att det är mer fritt idag då man arbetar utifrån sina teoretiska kunskaper. Arbetet är 

idag mer evidensbaserat än det var tidigare då behandlingarna baserades på beprövad 

erfarenhet. En annan förändring som nämndes är att vårdtiderna är kortare idag än vad dem 

var förut och detta medför större press på sjukgymnasten. En av informanterna kommenterade 

att det idag är mer administrativa uppgifter som tar tid från patienten. Det kommenterades 
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också att patienterna var mer passiva under behandling förut, idag deltar de mer aktivt. En av 

informanterna beskrev också att man idag arbetar mer teambaserat.

”Det finns mycket som har förändrats, jo, det som har förändrats är ju att vi också jobbar 

mycket mera teambaserat utifrån patientens behov.”

”Då tyckte jag att det var väldigt strikt, hur man skulle träna, alltså efter olika metoder och 

koncept och ganska mycket handpåläggning faktiskt.”

”Det har blivit mycket mera administrativ tid. Mycket mera sittande i möten och 

diskussioner.”

Klinisk roll

Arbetsuppgifter såsom behandling, bedömning, administrativa uppgifter och utbildning är en 

stor del av den sjukgymnastiska rollen och benämns av samtliga informanter

Undersöknings- och bedömningsroll

Alla informanter berättade vikten av grundläggande undersökning, statustagande och 

bedömning. Samtliga var överens om att förflyttning är ett central moment vid detta. Två 

informanter tog upp vikten av bedömning i patienternas hemmiljö, för att se vad patienterna 

behöver fokusera sin träning på. Det är betydelsefullt att få en helhetsbild av patienten för att 

se dess starka eller svaga sidor. 

”Så att det är också viktigt att man skärper till och tittar väldigt noga på det som kanske ser 

ut i första anblicken, så ser det ut som den här personen inte har något bortfall, men man 

börjar skärpa upp den med provocerande tester så ser man att det var ändå någonting.”

”Om man tar en patient som man ska in till, så går vi in där jag och arbetsterapeuten, och då 

kollar vi som sjukgymnaster hur det går, för det är väldigt mycket förflyttning, gång och då 

kan man säga vi är spindeln i nätet.”
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Behandlande roll

Träning av balans, förflyttning och gång var den behandling som informanterna belyste mest 

och använde sig mest av. Bålstabilitet, styrka, rörlighet och funktionell träning var också stora 

delar av behandlingen. Ofta får patienterna individuella träningsprogram som sätts ihop

utefter undersökning och bedömning. Träningen har som mål att patienterna ska bli så 

självständiga som möjligt. Vid funktionsnedsättning används mycket hjälpmedel för att ge 

patienterna bästa möjliga träning. Exempel på några hjälpmedel som informanterna nämnde

är rullator, kryckkäpp och ortoser. Två av informanterna berättade att mycket av behandlingen 

innebär kognitiv träning, eftersom detta ofta är ett stort problem hos dessa patienter. Några 

exempel på kognitiv träning som de nämnde är luffarschack på golvet, ställa saker i en cirkel 

eller plocka fram redskapen som användes till träning föregående dag. Några av 

informanterna berättade att som sjukgymnast är det viktigt att se vad som behövs prioriteras i 

träningen samt vara kreativ och hitta nya lösningar.

”Det finns ingen annan i teamet som har den kompetensen liksom att vi jobbar med 

förutsättningar för rörelse, liksom styrka och ledrörlighet.”

”Men det är ju väldigt mycket gångträning, det tycker jag. Och gångträning är ju viktig för 

att de ska ta sig härifrån. Börjar med gåbord oftast, och att det blir rullator eller bock eller 

kryckor det är väl det vanligaste.”

Pedagogisk roll

Utbildning kan ske på många olika sätt. För personalen sker utbildningar både informellt och 

formellt för att förbättra kunskap och underlätta arbetet. Utbildning i förflyttningsteknik och 

instruktioner om hur hjälpmedel används kan sjukgymnasten tillföra övrig vårdpersonal

såsom undersköterska, hemtjänstpersonal och personlig assistent. En informant berättade att 

hon ger föreläsningar för föreningar, personal och anhöriga om neurologiska problem. Mot 

anhöriga riktas utbildningen in på hur de ska kunna hjälpa sina närstående samt få de att förstå 

vilka problem patienten har och vilka framsteg som görs.
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”Det förekommer också att hemtjänstpersonal kommer till avdelningen för att se till exempel 

om någon patient behöver någon speciell ortos eller några andra specialhjälpmedel som 

någon behöver få instruktioner om hur de ska sköta.”

”Men sen har vi också tillfällen då vi har till exempel stroke genomgång, 

förflyttningsgenomgång, med större personalgrupper.”

”Vi har alltid haft mycket utbildning för personal inom neurorehabilitering.”

Administrativ roll

Journalarbetet tycker många av informanterna är ett löpande jobb som tar mycket tid. Det är 

många olika anteckningar som ska göras och det kan vara svårt att hinna med dessa samma 

dag.

”Dokumentationen alltså kring journalföring det är ett löpande jobb. Så det är ju liksom en 

inkomstanteckning… Och sen skriver man sina daganteckningar.”

”Journalarbetet tar betydligt mer tid.”

”Annars är det ju skrivning av journaler och så är det andra småsaker som kommer in.”
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Diskussion

Resultatdiskussion

Resultatet visade att sjukgymnastens roll definierades på liknande sätt. Alla belyste 

områden som innefattade professionell roll, att sjukgymnastrollen är i ständig

förändring samt sjukgymnastens kliniska roll. Det som också nämndes av alla 

informanter var hur viktig och central sjukgymnastrollen är inom neurorehablitering. 

Detta var en förväntad aspekt eftersom rehabiliteringsbehovet vid neurologiska skador 

är mycket stort (www.neuroguiden.se). Majoriteten av informanterna framförde att en 

viktig del av sjukgymnastens roll är att vara ett stöd för anhöriga. Detta var ett resultat 

som författarna inte reflekterat över, men som upplevdes som en självklarhet då detta 

belystes.

Sjukgymnastens motiverande roll belystes inte i stor utsträckning av informanterna. 

Motivationshöjande arbete ses som en del av sjukgymnastens roll (Holm & Jansson, 

2001). Däremot berättades det under intervjuerna att det är viktigt att finnas som stöd 

för patienterna. Vikten av vara ett stöd för patienterna bekräftas i en studie av Lindquist, 

Engardt, Garnham, Poland och Richardson (2006). Författarna insåg efter intervjuerna 

att den motiverande rollen inte berörts mycket och det är ett förvånande resultat, 

eftersom författarna anser att det är en av dem viktigaste delarna i sjukgymnastrollen. 

En förklaring till att motivationshöjande arbete inte nämndes skulle kunna vara att stöd

för patienterna kan ses som ett övergripande begrepp, där motivation skulle kunna ingå.

Att vara vägledande framkom också i resultatet som en viktig del av rollen. Att vägleda 

patienten mot ökad självständighet och kunskapsutveckling är ett viktigt mål för 

sjukgymnasten (Borglin & Nietsche, 2000).

Förändring av sjukgymnastrollen upplevdes av informanterna och många av dem anser 

att det är bättre idag. Det diskuterades att de idag arbetar mer fritt och evidensbaserat,

och att forskning tar mer och mer plats i det sjukgymnastiska yrket. Det framkom också 

i resultatet att det förr var mer strikt och att man arbetade mycket efter beprövad 

erfarenhet. Förändring av sjukgymnastrollen inom neurorehabiliteringen stärks av 

Holmström, Johnsson och Lundbladh, (1993). Det är fascinerande att de tycker att det är 

mer fritt att arbeta evidensbaserat, då författarna anser att evidens begränsar och sätter 

http://www.neuroguiden.se
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ramar på hur arbetet ska utföras. Det känns som en självklarhet att uppdatera sina 

kunskaper med den senaste forskningen för att inte fastna i gamla tankemönster. Många 

sjukgymnaster anser idag att forskning är en viktig del av den sjukgymnastiska rollen 

(Kamwendo, 2002). SBU nämner att evidens behövs för att få fram de lämpligaste 

metoderna (www.sbu.se). 

Det var intressant att ingen av informanterna ansåg att någon förändring av rollen 

behövdes. Är sjukgymnastrollen komplett idag eller behövs den förändras på något sätt?

Informanterna upplevde rollen tämligen fullständig. Dock ska det kommas ihåg att detta 

är en liten studie som bara representerar en liten del av alla sjukgymnaster. Däremot 

upplever informanterna att det behövs mer resurser för att underlätta arbetet. Författarna

anser att mer resurser krävs för att få mer tid för patienterna och på så sätt öka kvalitén i 

rehabiliteringen. En framtida förändring med ökade resurser ses som viktigt.  

Vikten av att ha en pedagogisk roll gentemot anhöriga och övrig personal nämns av 

samtliga informanter. Många poängterade vikten av att få patienterna så oberoende och 

självständiga som möjligt. Detta styrks av en studie av Lindquist, Engardt, Garnham, 

Poland och Richardson (2006) där utbildning beskrivs som en av de viktigaste 

faktorerna i sjukgymnastens roll. Detta stämmer överens med författarnas åsikter. Det 

upplevs som att utbildning är oerhört betydelsefullt för att rehabiliteringen ska gå 

framåt. Det är av stor vikt att utbyte av kunskap sker mellan personalen, för att 

kollegorna sinsemellan ska få ett bättre samarbete och bli mer medvetna om varandras 

roller. Däremot belyser ingen av informanterna utbildning till patient. Författarna 

förväntade sig att utbildning gentemot patienter skulle vara en viktig faktor, för att 

utbildning kanske kan öka patientens självständighet och empowerment.

En vanligt förekommande upplevelse var att sjukgymnasten har en viktig roll i det 

neurologiska rehabiliteringsteamet och att teamarbetet är en stor roll i rehabiliteringen. 

Vid åtgärder av neurologiska funktionsnedsättningar beskriver LSR att det sker en nära 

samverkan mellan olika yrkeskategorier och även utanför sjukvården (www.lsr.se). I en 

studie styrks teamets betydelse då de menar att patienterna får ett bättre 

omhändertagande då det förekommer ett samarbete mellan professionerna (Melander-

Wikman & Sundberg, 1999).

http://www.sbu.se
http://www.lsr.se
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Informanterna hade en positiv syn på sin yrkesroll och de flesta svaren belyste rollen på 

ett positivt sätt. Åberg, Öhman och Lundin-Olsson, (2004) nämner i sin studie att

sjuksköterskor ser sjukgymnaster som experter dels i förflyttning och dels att kunna 

utbilda övrig personal. Detta tyder på att även andra yrkeskategorier belyser 

sjukgymnastrollen positivt. Författarna ställde sig frågan om dessa positiva svar beror 

på att författarna är sjukgymnaststudenter och att informanterna då ville framhäva 

yrkesrollen på bästa möjliga sätt. Hade resultatet sätt annorlunda ut om författarna inte 

var sjukgymnaststudenter? Det kan vara intressant eftersom författarna tror att man ofta

vinklar svaren efter den person som ställer frågan.

Samtliga informanter var eniga om vilka behandlingsmetoder som främst används inom 

neurorehabilitering. Detta upplever författarna som positivt då det visar att kunskapen är 

densamma och att patienterna får likvärdig rehabilitering. Holmström, Johnsson och 

Lundbladh (1993) beskriver att sjukgymnaster ofta är eniga om centrala begrepp. 

Stabilitetsträning, koordinationsträning, balansträning och styrketräning belyser 

informanterna som viktiga träningsmoment. Detta styrks i en studie av Aquilonius och 

Fagius, (1997). 

Något som var anmärkningsvärt var att endast en informant självmant nämnde de

administrativa arbetsuppgifterna som sjukgymnasten har. Det här ansåg författarna var 

förvånansvärt men samtidigt positivt. Det känns bra att veta att sjukgymnaster anser att 

det praktiska arbetet är viktigast och att dokumentationen endast är till följd av det 

praktiska arbetet.

I den här studien ges en inblick i hur sjukgymnaster upplever sin egen roll inom 

neurorehabilitering. Rollen upplevs av samtliga informanter som positiv och viktig. Man kan 

se att det råder en tydlig samstämmighet kring vad som anses väsentligt inom yrkesrollen. 

Metoddiskussion

Studiens syfte var att beskriva sjukgymnasters upplevelser av sin egen roll inom 

neurorehabilitering. Metoden som valdes grundar sig på att författarna ville fördjupa sina 

kunskaper om hur sjukgymnaster upplever sin egen yrkesroll. Det var då lämpligt att använda 
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sig av en kvalitativ metod eftersom informanterna får uttrycka sig med egna ord, men också 

för att författarna får tolka och beskriva den information som har kommit fram i studien

(Olsson & Sörensen, 2007).

Denna studie begränsades till Norrbottens län. Författarna ville ha en viss spridning och det 

resulterade att informanterna arbetade på tre olika sjukhus. Detta medförde att vissa 

informanter arbetade som kollegor på samma sjukhus. Resultatet hade kanske sett annorlunda 

ut och varit mer tillförlitligt om informanterna arbetat på fem olika sjukhus inom Norrbottens 

län. 

Frågeguiden var formulerad utefter öppna och enkla frågeställningar som var lätta att förstå 

vilket betonas av Kvale (1996). Som intervjuare är det svårt att vara professionell i

intervjusituationer och inte överföra sina egna känslor och tankar till informanten (Olsson & 

Sörensen, 2007). Författarna kände av denna svårighet, men ansåg ändå att detta gick bra. 

Inför intervjuerna skickades en frågeguide till informanterna för att de skulle få mer tid att 

tänka över och reflektera över frågorna. Till första intervjun glömdes detta bort och det kan då 

ha påverkat svaren, eftersom informanten inte hunnit förbereda sig inför intervjun. De övriga

informanterna tänkte igenom frågorna innan och detta märktes då svaren var mer 

genomtänkta och adekvata. Svaren kanske hade blivit mer genomtänkta om samtliga 

informanter fått chansen att förbereda sig. Trots detta kunde många av informanterna ge bra 

och relevanta svar.

Författarna har sedan tidigare inga erfarenheter om kvalitativa metoder, vilket kan ha påverkat 

vår intervjuteknik negativt. Då ingen provintervju genomfördes kunde ingen lärdom tas 

gällande eventuella brister i intervjutekniken eller om frågorna var relevanta, men däremot 

kunde lärdom tas efter varje intervjutillfälle. Författarna upplevde att intervjutekniken blev 

bättre ju fler intervjuer som gjordes. Kvale (1996) menar på att intervjuarens kvalifikationer 

blir bättre ju fler intervjuer man lyssnar på och läser samt utför själv. Därför kan en 

provintervju vara bra att utföra innan studiens början (Kvale, 1996). Andra felkällor skulle 

kunna vara att under en intervju med en av informanterna hade författarna svårt att 

koncentrera sig då det var mycket ljud från rummen runtomkring. Detta kan ha medfört att 

författarna inte uppfattade eventuella underliggande budskap. Denna felkälla styrks av Olsson 

och Sörensen (2007).
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De meningsbärande enheterna analyserade författarna var för sig. Sedan sammanställdes 

enheterna tillsammans. Att analyserna gjordes var för sig tycker författarna stärker resultatets 

trovärdighet och detta framhävs även av Kvale (1996).

En viktig felkälla som är betydelsefull att poängtera är att i den här studien innefattades endast 

fem informanter, vilket kan ses som en pilotstudie. För att kunna dra tillförlitliga slutsatser om 

hur sjukgymnaster upplever sin roll inom neurorehabilitering krävs en större studie där fler 

upplevelser kan täckas in och teoretisk mättnad uppnås (Kvale, 1996). En annan viktig aspekt 

i denna studie var att alla informanter var kvinnor. Detta kan ha påverkat resultatet. Om både 

män och kvinnor intervjuats hade det förmodligen blivit en större skillnad i deras upplevelser.

Genom denna studie har författarna fått mer kunskap och erfarenhet om kvalitativa studier, 

vilket författarna kan dra lärdom av till nästa tillfälle. Denna studie kan vara ett sätt för 

sjukgymnaster att marknadsföra sig själva och på så sätt bli efterfrågad för sin professionella 

kunskap.

Konklusion

De tre viktigaste faktorerna som framkom i resultatet var Professionell roll, Roll i förändring

samt Klinisk roll. Sjukgymnastrollen upplevs som viktig och central inom neurorehabilitering. 

Det är viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och 

kollegor. Mer resurser behövs för att sjukgymnastsrollen ska bli så optimal som möjligt. 

Sjukgymnastrollen befinner sig i ständig förändring och att utvecklingen går framåt. Som en 

stor del av rollen ses det kliniska arbetet såsom bedömning, behandling, utbildning och 

administrativa uppgifter. Fler studier behövs för att få en mer övergripande bild om hur 

sjukgymnaster ser på sin egen roll inom neurorehabilitering samt för att andra yrkeskategorier 

ska få en ökad förståelse för sjukgymnastens kunskap och kompetens.
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Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i en studie 

Denna information riktar sig till dig som sjukgymnast arbetande inom neurorehabiliteringen. 
Vi vill med denna information tillfråga dig om deltagande i nedan beskrivna studie.

Studiens syfte är att beskriva sjukgymnasten syn på sin egen roll inom neurorehabilitering. 

Studien förväntas ge en ökad förståelse för hur sjukgymnasten ser på sin egen roll inom 
neurorehabilitering.  Detta kan öppna till diskussion om hur rollen ser ut idag, hur den har 
förändrats och hur den kommer att se ut. Studien kan ses som ett sätt för sjukgymnasten att 
marknadsföra sig själv och på så sätt bli efterfrågad för rätt saker. Andra yrkeskategorier kan 
genom denna studie få en ökad förståelse för sjukgymnastens kunskap och kompetens inom 
neurorehabilitering vilket kan leda till ett mer utvecklat samarbete

Tillvägagångssättet kommer att vara en intervju med dig som sjukgymnast. Intervjun kommer 
att ske vid ett tillfälle och ta ca 30 minuter. Intervjuerna kommer sedan att skrivas ut 
ordagrant. Inga uppgifter, såsom namn eller arbetsplats som kan härledas till dig, kommer att 
nämnas i studien. Bara vi och handledaren kommer att ha tillgång till materialet. 

Om du är intresserad att delta i studien kan du meddela oss via mail så kontaktar vi dig för 
vidare information. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange 
orsak. 

Ansvariga för studien är: 

Emma Nyström Sofie Ambjörnsson Jenny Röding 
Sjukgymnaststuderande Sjukgymnaststuderande Universitetsadjunkt
Vänortsvägen 84:53 Vänortsvägen 106:41 PhD, Leg.sjukgymnast
97755 Luleå                                             97755  Luleå Handledare
Tel: 0708923486                                      Tel: 0736598134
emmnys-6@student.ltu.se                       sofamb-5@student.ltu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Hur upplever du din roll som sjukgymnast inom neurorehabiliteringen?

Om man bortser från de traditionella sjukgymnastiska åtgärderna, Hur är din roll då? 

Vilka är sjukgymnastens viktigaste arbetsuppgifter på den här avdelningen, anser du?

Hur tycker du att rollen har förändrats inom neurorehabiliteringen?

– På vilket sätt?

Hur skulle du vilja att rollen ser ut inom neurorehabiliteringen?

– Hur är det nu?

– Hur var det förr?


