
2005:04 HV

E X A M E N S A R B E T E

Primärvårdspatienters förväntningar på
sjukgymnastik och hur sjukgymnasterna

själva ser på sin yrkesroll
Enkätstudie

 Jon Berglund,  Richard Blanksvärd,  Kristoffer Karlsson

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Sjukgymnastprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2005:04 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--05/04--SE



 
 

Berglund, J., Blanksvärd, R. & Karlsson, K.  
Primärvårdspatienters förväntningar på sjukgymnastik och hur sjukgymnasterna 
själva ser på sin yrkesroll – Enkätstudie.  
C-uppsats, 10 p, Institutionen för hälsovetenskap Boden, Luleå tekniska universitet, 2005.  
 

 

 

Abstract 
 
The aim of this study was to explore whether the patients’ expectations of physiotherapy 
correspond with the physiotherapists’ view of their own professional role. Two separate 
questionnaires were used, one to the patients and one to the physiotherapists, which questions 
were able to compare. Totally 41 patients and 6 physiotherapists answered the questionnaires. 
The low number of answers from the physiotherapists made it impossible to fulfil the purpose. 
The results indicated that patients generally consider that they undertake a big responsibility 
for the outcome of the treatment and that there is enough time during the visit. The patients 
view of physical therapy is more old-fashioned aimed towards the passive treatments, unlike 
the perception that physiotherapist’s have of their profession which is more focused on the 
role as the active helper. 
 

Keywords: Expectations, goals, patients, perceptions, physical therapy. 



   

Det finns inget klart svar på varifrån sjukgymnastiken härstammar. Vad som dock med 

säkerhet kan sägas är att människan alltid sökt hjälp för smärtlindring för såväl kroppsliga 

som själsliga problem. I kinesiska skrifter från cirka 1000 år f. Kr. rekommenderades 

övningar för att lindra smärta, underlätta andning samt befrämja hållningen. Inom den indiska 

medicinen har massage och rörelseövningar vid kronisk reumatism, förordats sedan cirka 800 

år f. Kr (Holmström, Johnsson, Lundblad, 1993).  

 

Det är kanske främst i skrifter från de antika Grekland som vi kan söka vår bakgrund. Från 

denna tid, cirka 400 år f. Kr., finns de första beskrivningarna av terapeutiska övningar samt en 

speciell utbildning för utövare av behandlande verksamhet. Herodikos drev en 

gymnastikskola som förutom att syssla med behandlande övningar även utbildade elever till 

en specifik yrkesgrupp. En av eleverna vid Herodikos skola var Hippokrates som senare kom 

att bli känd som läkekonstens fader (Holmström et. al., 1993). 

 

Det dröjde ända fram till början på 1800-talet innan gymnastiken och de kollektiva 

kroppsövningarna fick fäste i Europa. Anledningen var att man insåg värdet av fysiskt 

vältränade soldater för att kunna kriga på ett framgångsrikt sätt, vilket Napoleons erövringståg 

tydligt visat (Holmström et. al., 1993). 

 

Det var även under 1800-talet som den svenska sjukgymnastikens utveckling tog fart tack 

vare Per Henrik Ling. Han brukar kallas för den ”svenska gymnastikens fader” och var den 

förste föreståndaren för det Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). Lings grundtanke 

om gymnastik var att träna hela kroppen för att nå balans och harmoni med hjälp av olika 

rörelser. Som en del i denna lära om kroppsrörelser ingår sjukgymnastik och dess syfte kan 

definieras som att lindra och övervinna de lidanden, som uppstår i människans kropp (Ling, 

1840).   

 

I Sverige etablerades sjukgymnastiken som yrke tidigare än i något annat land. Broberg 

(1993) anser att detta beror på att Ling delade med sig av sin lära och gjorde den tillgänglig 

för utbildning. Till en början var den tillgänglig endast för män. År 1858 fick dock även 

kvinnor tillträde till denna utbildning (Broberg, 1993). 

 

I 1887 års stadga för GCI nämns för första gången sjukgymnastik som ett eget yrke. I 

stadgarna ställdes krav, på förslag från Läkaresällskapet, på genomgången kurs i 
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sjukgymnastik och att behandling måste vara ordinerad av läkare, för att få utöva 

sjukgymnastyrke. Kravet på genomgången kurs i sjukgymnastik blev följaktligen ett 

godkännande av utbildning vid GCI. (Holmström et. al., 1993).  

 

Kring sekelskiftet bedrevs utbildning i sjukgymnastik i Stockholm och Lund. I det här skedet 

antogs endast kvinnliga sökande (Holmström et. al., 1993). Utbildningen ledde till kompetens 

som sjukgymnast, men det var först 1937 som legitimation lagstadgades (Broberg, 1993). 

 

Sjukgymnasternas första fackliga organisation, Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters 

Riksförbund KLSR, bildades 1942-43 (Holmström et. al., 1993). År 1960 ändrades namnet 

till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, och även manliga sjukgymnaster kunde 

bli medlemmar i förbundet (Ängeby, 1985). 

 

En reform inom högskolan 1977 ledde till att all sjukgymnastutbildning blev högskolemässig. 

Detta ledde till att sjukgymnaster kunde antas till forskarutbildning. År 1983 erhöll den första 

svenska sjukgymnasten en doktorsexamen i sjukgymnastik. Den första svenska professuren i 

sjukgymnastik tilldelades en sjukgymnast vid Lunds universitet 1993. Den tillträdande 

professorns främsta uppgifter var att se till professionens framtida utveckling samt utformning 

av framtida sjukgymnastisk forskning (Holmström et. al., 1993). 

 

Kravet på läkarremiss var till en början en förutsättning för sjukgymnastyrkets erkännande 

men dess behov har under åren ifrågasatts och förändrats. År 1978 skedde en stor förändring 

när regeringsrätten fann anledning att omtolka Medicinalstyrelsens kungörelse 1937:864 

gällande sjukgymnasters legitimation. Där står: ”Legitimerad sjukgymnast äger att med 

sjukgymnastik behandla sjuka för vilka läkare förklarat sådan behandling lämplig”. Tidigare 

tolkades detta som att ”ingen läkarremiss” var liktydigt med ”ingen sjukgymnastisk 

behandling”. Den nya tolkningen innebar däremot att varje sjukgymnast har eget ansvar för 

indikationer och lämpliga åtgärder för varje enskild patient (Holmström et. al., 1993). 

 

I Sverige används ordet sjukgymnastik medan den internationellt överenskomna benämningen 

är fysioterapi. Termen fysioterapi härstammar från grekiskan och består av orden physis 

(natur, kropp) samt therapeia (terapi) (Tyni-Lennè, 1987).  
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Enligt Malmström, Györki och Sjögren (1994) definieras sjukgymnastik på följande sätt: 

”sammanfattande benämning på behandlingsformer som tränar upp muskulatur, 

arbetsförmåga, rörlighet i leder etc., äv. t.ex. protesträning o. förebyggande verksamhet” (s. 

501). Ämnet sjukgymnastik anses omfatta kunskaper och studier av människan i rörelse med 

avseende på förmågan att uppfatta, ta till vara, kontrollera och använda sin kropp på ett 

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

henne (Harms-Ringdahl, Holmström, Jonsson, Lindström, 1999). Ett av sjukgymnastikens 

främsta mål är att hjälpa patienten tillbaka till ett självständigt liv och som de upplever sig 

vara tillfreds med (Payton, Nelson, St. Clair Hobbs, 1998). De åtgärder som utförs grundar sig 

på en bedömning av patientens fysiska och psykiska förutsättningar (Broberg, 1997). 

 

Sjukgymnastens roll har förändrats från den masserande till den nu mer aktiverande, från den 

passiva till den aktiva behandlingen. Detta är en förändring som varit betydelsefull för 

sjukgymnastiken (Ängeby, 1985). Broberg (1997) anser att utveckling inom sjukgymnastiken 

går mot en allt större självständighet samtidigt som man ska försöka ha en ökad samverkan 

med andra yrkesgrupper. För att undvika missförstånd och oklarheter är det därför viktigt att 

man som sjukgymnast kan avgränsa sina arbetsuppgifter.   

 

Enligt Lundström (1998) är en viktig del av sjukgymnastens yrke att instruera och förklara 

övningars syfte på ett sådant sätt så att patienten förstår. Många som söker hjälp vill bli 

smärtfria och återfå sin tidigare funktionella förmåga och de är inte säkert att de då ser 

sambandet mellan övningarna och målsättningen. I studie av Payton et al (1998) beskriver 

man att patienter inom vården upplever ett behov av mer information kring sjukdomen samt 

undervisning i hur de ska klara av sina hälsoproblem. De intervjuade i studien upplevde även 

brister i kommunikation, något som också det anses nödvändigt för att känna sig stöttade både 

fysiskt och psykiskt. Den här åsikten var generellt vedertagen inom hela vården. Även 

Höglund (1999) skriver i sin studie att patienter anser sig generellt få för lite information från 

vårdpersonal. Hon påpekar också att de patienter som fått ett bra bemötande, känner 

delaktighet och upplever att de fått tillräckligt med information och blir friskare snabbare. 

 

I en artikel av Payton och Nelson (1996) bör patienten vara delaktig i målsättning samt 

planering av sjukgymnastiska behandlingen. De säger dock att det är osäkert i hur stor 

utsträckning detta verkligen sker. Patientens önskemål för val av behandling bör tas på stort 
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allvar därför att man enligt Simmonds (2000) ofta får en positiv placeboeffekt hos de patienter 

som förväntar sig goda resultat av en behandling.  

 

På senare tid har det förts mycket diskussioner kring sjukgymnastikens varaktighet pga. 

strukturförändringar och ekonomiska åtstramningar inom landstingsorganisationen. 

Sjukgymnastens arbete påverkas av dessa ekonomiska krav genom att de pressas till att öka 

antalet patienter per dag. Samtidigt förutsätts att sjukgymnasten ska utföra kompetens- och 

tidskrävande arbetsuppgifter som t.ex. utvecklings- och utvärderingsarbete, undervisning av 

och beteendepåverkan på patienten (Sandborgh, Bergman, 1997). Enligt Abrandt har detta 

marknadsekonomiska synsätt på vården gjort det till ett överlevnadsvillkor att tydligt kunna 

definiera vad som är sjukgymnastens unika kompetens. 

 

En förändring som skett på många ställen är avskaffandet av remiss för att få träffa en 

sjukgymnast. I Luleå finns möjlighet att gå till sjukgymnast vid tre tillfällen utan remiss. För 

fler besök krävs en läkarremiss, som gäller för åtta besök, om inget annat anges (Norrbottens 

läns landstings webplats, vårdcentraler, om primärvården, rehabenheten Luleå, 

sjukgymnastik. http://www.nll.se. 2004-12-04). Då professionen saknar en tydlig yrkesroll 

finns en risk att sjukgymnastik endast uppfattas som en rad övningar och procedurer istället 

för att se till hela dess kompetens (Helders et al., 1999).   

 

Bergman (1985) skriver att man måste presentera den sjukgymnastiska verksamheten för 

samhället för att kunna påvisa dess nytta. Det är främst via media som patienter får 

information om vården. Utifrån denna information ska de sedan ta ställning till om den 

behandling de fått är riktig. Tyvärr har patienterna inte alltid kunskap om vad eller hur den 

vård de fått ska bedömas (Gissy, 1996). Samtidigt skriver Borglin och Nietsche (2000) att 

sjukgymnastens teoretiska och praktiska kunskaper ska kunna integreras med patientens mål 

och förväntningar.  

 

Syfte 
Syftet var att studera primärvårdspatientens förväntningar på sjukgymnastik och hur  

primärvårdssjukgymnasterna själva ser på sin egen yrkesroll och om det finns en 

överensstämmelse mellan dem. 

 5

http://www.nll.se/


   

Material och Metod 
Undersökningspersoner  

Samtliga 13 sjukgymnaster vid rehabenheten inom primärvården i Luleå, som består av 

Gammelstad vårdcentral, Bergnäsets vårdcentral, Stadsvikens vårdcentral, Örnäsets 

vårdcentral, Björkskatans vårdcentral samt Råneå vårdcentral, ombads att medverka i studien 

(Norrbottens läns landstings webplats, vårdcentraler, om primärvården, rehabenheten Luleå. 

http://www.nll.se. 2004-12-04). Patientgruppen bestod av 60 personer, 10 från varje 

vårdcentral, som kom dit för behandling. Inklusionkriterier för patienterna är att de tidigare 

skall ha fått sjukgymnastisk behandling, vara över 18 år och syftet med besöket var 

behandling eller undersökning. Exklusionskriterier var att de som endast kom för utprövning 

av hjälpmedel ej skall ingå i studien.  

 

Mätinstrument 

Studien omfattade en enkätundersökning med två olika enkäter. Den ena är riktad till 

sjukgymnaster och den andra till patienter. Frågorna konstruerades så att svaren skulle gå att 

jämföra med varandra. Totalt sex frågor per enkät varav tre med fasta svarsalternativ och tre 

öppna frågor (bilaga 1,2). 

Bägge enkäterna inleds med frågor för att ta reda på bakgrundsdata samt avslutas med 

utrymme för övriga  kommentarer. Definitionerna för begreppen angående sjukgymnastens 

egenskaper, fråga ett, är författarnas egna. 

 

Procedur  

Både patient- och sjukgymnastenkäten testades på studenter och sjukgymnaster för att se hur 

frågorna uppfattades och för att upptäcka eventuella oklarheter innan de distribuerades. 

Utifrån de synpunkter vi erhöll efter provenkäten gjordes sedan vissa ändringar. Innan 

enkäterna skickades ut tog vi kontakt med förste primärvårdssjukgymnast för Luleåområdet 

för att få hennes godkännande till att studien skulle utföras. Hon skickade ut ett internt e-mail 

till samtliga berörda sjukgymnaster om vår studie och senare även en påminnelse. Vid 

rekryteringen av patienter togs kontakt med varje vårdcentral och vederbörande receptionist 

för att undersöka intresset för att hjälpa oss dela ut patientenkäterna. Efter samtliga 

vårdcentralers godkännande besöktes de och enkäterna lämnades ut. Proceduren förklarades 

för varje berörd receptionist varvid en skriftlig information lämnades ut (bilaga 3). Denne fick 

då ansvaret för att dela ut 10 kuvert som innehöll enkät och informationsbrev (bilaga 4) till 
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patienter som uppfyllde inklusionkriterierna för vår studie. Patienterna som valde att delta i 

studien lade tillbaka den besvarade enkäten i det förfrankerade kuvertet, klistrade igen 

kuvertet och lämnade in det till receptionisten som ansvarade för att det sedan postades. Efter 

drygt en månad kontaktades vårdcentralerna för en muntlig påminnelse. Vid besöket 

lämnades även de enkäter som sjukgymnaster skulle besvara samt ett informationsbrev (bilaga 

5). De ansvarade själva för att lägga sina svar i ett, för vårdcentralens sjukgymnaster 

gemensamt, förfrankerat kuvert.   

 

Totalt erhölls och bearbetades 41 patientenkäter och sex sjukgymnastenkäter. En 

bortfallsanalys gjordes för att undersöka orsaken till den låga svarsfrekvensen bland 

sjukgymnasterna.  

 

Bortfallsanalys 

Vid Rehabenheten i Luleå jobbar efter senare tidens nedskärningar 13 sjukgymnaster fördelat 

på 12 tjänster. Av dessa, varav samtliga var tillfrågade, valde åtta att inte svara på enkäten 

trots påminnelse samt nyutskick av enkäter. Två enkäter var ofullständigt ifyllda (figur 1). För 

att få reda på orsaken till bortfallet tog vi telefonkontakt med de vårdcentraler där svar 

saknades och frågade efter en förklaring till varför de inte valt att svara.   

Svarsfrekvens sjukgymnaster

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Besvarade Obesvarade Ofullständigt ifylld

 
Figur 1. Antalet besvarade, obesvarade samt ofullständigt ifyllda sjukgymnastenkäter. 

 

Andledningarna till varför sjukgymnasterna inte svarade på enkäterna kan delas in i 

kategorierna tidsbrist, missförstånd i distributionen och motivationsbrist. Följande 

kommentarer gavs: 
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Tidsbrist (antal: 3) 

”Har inte tagit mig tid. Mycket att göra. Helt enkelt prioriterat bort det och låtit 

patienterna komma i första hand. 

”Tidsbrist. Har mycket annat att göra. Flera andra undersökningar och enkäter 

både från centrala instanser samt utifrån. Kom i ett olyckligt läge då allt var 

mycket rörigt med alla andra enkäter.” 

 

Missförstånd i distributionen (antal: 3) 

”Kan inte svara på det. Enkäten var inget jag kände till. Måste ha blivit något 

missförstånd. Brukar fylla i sådant när det kommer.” 

 

Motivationsbrist (antal: 2) 

”Rationaliserat bort det. Orkade inte fylla i den.” 

 

Statistik 

Svaren på enkäterna skrevs in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS och resultatet 

presenteras i faktiskt antal svarande och dess procentuella fördelning i varje fråga. Öppna 

frågor kategoriserades innan de redovisades på samma sätt. Samtliga enkäter som inkom har 

bearbetats och redovisats i resultatet. Ofullständigt ifyllda frågor redovisas också. De återfinns 

under variabeln Ej svar. Samtliga enkäter innehöll svar som ansågs värdefulla att redovisa och 

därför sorterades inga bort. 

 

Etiska aspekter 

Allt material hanterades konfidentiellt. Ingen individ kommer att kunna identifieras i den 

färdiga studien då enkäterna inte innehåller uppgifter som kan kopplas ihop med någon person 

eller från vilken vårdcentral patienterna kom. Kuverten var kodade för att se hur många svar 

vi fått in från respektive vårdcentral för att göra det möjligt att skicka ut påminnelse om 

nödvändigt. Vår avsikt var inte att granska den enskilde sjukgymnastens arbete eller 

patientens åsikt utan göra en jämförelse av uppfattningar mellan patienter och sjukgymnaster.  
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Resultat  
För att ge resultatet en mer överskålig blick presenteras svaren på de frågor som är lika för 

sjukgymnaster och patienter tillsammans. På samtliga enkäter finns utrymme för övriga 

kommentarer och de redovisas i bilaga sex och sju. Tabeller används när fler än två 

svarsalternativ redovisas, annars redovisas resultatet i löpande text. 

 

Bakgrundsdata 

Könsfördelning 

Största patientgruppen utgörs av kvinnor (tabell 1), totalt 24 (57,5 %). 10 (25 %) av de 

svarande var män.  Av de sex sjukgymnaster som svarade på enkäten var ingen av manligt 

kön och en enkät saknade svar. 

3 50,0 
2 33,3 
1 16,7 
6 100,0 

Födelseår
1949-1958

1959-1968

Ej svar

Totalt

Antal Procent 

Tabell 3. Åldersfördelning av sjukgymnaster

          
 
Åldersfördelning 

Största delen av patienterna finns i åldersintervallet 1948-1958 (tabell 2) , totalt 11 (27,5 %). 

Minsta antalet patienter kom från åldersgruppen födda mellan 1959-1968, totalt fem (12,5 %). 

Tre sjukgymnaster (50 %) befann sig inom åldersintervallet 1949-1958 (tabell 3).  

     
 
 
Remiss 

Av svaren på patientenkäterna framgår att 37 (92,5 %) var remitterade till sjukgymnasten vid 

det aktuella besöket. Inga patienter svarade att de kom utan remiss. 
 

24 58,5 
10 24,4 
7 17,1 
41 100,0 

Kön 
Kvinna 
Man

Ej s av r

Totalt

Antal Procent 
Tabell 1. Könsfördelning av patienter

Tabell 2. Åldersfördelning av patienter

8 19,5

10 24,4

12 29,3

5 12,2

6 14,6

41 100,0

Födelseår 

1938 och tidigare 
1939-1948 
1949-1958 
1959-1968 
1969-1978 
Totalt

Antal Procent



   

Verksamma år 

Frågan angående sjukgymnasternas verksamma år visar att endast en av de svarande har 

mindre än 16 års arbetslivserfarenhet (tabell 4). 

Tabell 4. Verksamma år bland sjukgymnaster

 
 
 

Sjukgymnastens egenskaper 

Patienterna ansåg att sjukgymnasternas främsta egenskap är som Behandlare medan 

sjukgymnasterna själva anser det vara Människokännedom, Kommunikativ och Pedagogisk 

förmåga. 

 

Behandlare  

Av de patienter som besvarat frågan skattade 29 (70,7%) I hög grad och 12 (29,3%) I ganska 

hög grad. Majoriteten (66,7%) av sjukgymnasterna anser att en god sjukgymnast I hög grad 

kännetecknas av egenskapen behandlare (tabell 5). 

 
 
  
Diagnostiker 

Totalt 22 (53,7%) patienter skattade I hög grad (tabell 6). Av sjukgymnasterna var det fyra 

(66,7%) som skattade I hög grad på samma fråga (tabell 7). 

 
 
 

1 16,7 
2 33,3 
1 16,7 
1 16,7 
1 16,7 
6 100,0 

År  Antal Procent

1-5

16-20 
21-25 
25 eller fler 
Ej s av r

Totalt

 

Tabell 5.I hur stor grad anser sjukgymnaster
att en god sjukgymnast kännetecknas av
egenskapen: Behandlare

4 66,7

1 16,7

1 16,7

6 100,0

Skattning 

I hög grad 
I ganska hög grad 
Ej svar 
Totalt

Antal Procent
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Tabell 9.I hur stor grad anser sjukgymnaster
att en god sjukgymnast kännetecknas av
egenskapen: Instruktör

4 66,7

1 16,7

1 16,7

6 100,0

Skattning 

I hög grad

I ganska hög grad

Ej svar

Totalt

Antal Procent

Tabell 7. I hur stor grad anser sjukgymnaster
att en god sjukg ymnast kännetecknas av 
egenskapen: Diagnostiker 
 

4 66,7

1 16,7

1 16,7

6 100,0

Skattning 

I hög grad

I ganska hög grad

Ej svar

Totalt

Antal Procent

 
 

22 53,7

16 39,0

2 4,9

1 2,4

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
Antal Procent

I ganska hög grad 
I ringa grad 
Ej svar

Totalt

Tabell 6. I hur stor grad anser patienter  
att en god sjukgymnast kännetecknas av
egenskapen: Diagnostiker 
 

 
          
Instruktör 

Svaren från patienterna (tabell 8) visar en jämn fördelning mellan skattningsalternativen I hög 

grad (46,3 %) och I ganska hög grad (48,8%). 66,7 % av sjukgymnasterna skattade I hög 

grad på frågan (tabell 9). 

Tabell 8. I hur stor grad anser patienter 
att en god sjukgymnast kännetecknas av  
egenskapen: Instruktör 
 

 

      
           
 
Människokännedom 

Av patienterna skattade fyra (9,8 %) att en god sjukgymnast i ringa grad kännetecknas av 

egenskapen människokännedom (tabell 10). Samtliga sjukgymnaster som besvarade frågan 

korrekt, fem av sex, skattade alternativet I hög grad. 
 

 
 

19 46,3

20 48,8

2 4,9

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
Antal Procent

I ganska hög grad 
Ej svar

Totalt

Tabell 10.I hur stor grad anser patienter  
att en god sjukgymnast kännetecknas av 
egenskapen: Människokännedom 
 

 
 

20 48,8

17 41,5

4 9,8

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
I ganska hög grad 
I ringa grad 
Totalt

Antal Procent



   

Pedagogisk förmåga 

Störst andel patienter, 17 (51,2 %), angav svarsalternativ I ganska hög grad och endast två 

(4,9 %) har svarat I ringa grad på frågan (tabell 11). Av de sjukgymnaster som besvarat 

frågan korrekt, fem av sex, skattade samtliga alternativet I hög grad. 

Tabell 11. I hur stor grad anser patienter 
a

 
 
 
Kommunikativ förmåga 

Av de patienter som svarat skattade 23 (56,1 %) I hög grad och 18 (43,9 %) I ganska hög 

grad. Av de sex sjukgymnaster angav fem I hög grad som svar på frågan och en enkät var ej 

korrekt ifylld.  

 

Hantverksskicklighet 

På frågan angående hantverksskicklighet (tabell 12) har flest patienter skattat I hög grad, 

totalt 23 (56,1 %). Bland sjukgymnasterna var det fyra som svarat I hög grad. Av de två 

resterande var en enkät felaktigt ifylld och den andra ej besvarad.  

 
 
 
 
 

 

 

tt en god sjukgymnast kännetecknas av
e genskapen: Pedagogisk förmåga 
 

 

17 41,5

21 51,2

2 4,9

1 2,4

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
Antal Procent

I ganska hög grad 
I ringa grad 
Ej svar 
Totalt

Tabell 12. I hur stor grad anser patienter 
att en god sjukgymnast kännetecknas av
e genskapen: Hantverksskicklighet 
 

 

23 56,1

15 36,6

1 2,4

2 4,9

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
I ganska hög grad 
I ringa grad 
Ej svar

Totalt

Antal Procent
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Ansvar för behandlingsresultat 

28 patienter (68,3 %) anser sig i hög grad vara ansvarig för ett lyckat behandlingsresultat 

(tabell 13). Av totalt 6 svarande sjukgymnaster angav fem I hög grad som svar på frågan och 

en enkät var ej korrekt ifylld.  

 

 
 

Tabell 13.I hur stor grad anser patienter deras
ansvar vara för ett lyckat behandlingsresultat?

28 68,3

12 29,3

1 2,4

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
I ganska hög grad 
Ej svar 
Totalt

Antal Procent

 
Tid vid besök 

20 patienter (48,8 %) anser att det i ganska hög grad finns tillräckligt med tid avsatt vid 

besöken (tabell 14). Tre (7,3 %) har svarat I ringa grad eller Inte alls på frågan. Fem av sex 

sjukgymnaster har svarat I ganska hög grad på frågan. En sjukgymnastenkät var felaktigt 

ifylld på frågan. 

Tabell 14. I hur stor grad anser patienter att
det generellt finns tillräckligt med tid avsatt
för dem vid besök hos sjukgymnasten?

 
 
 
Vanligaste sjukgymnastiska behandlingen 

11 av 41 patienter (27 %) angav någon form av passiv behandling exempelvis massage, 

akupunktur eller någon form av apparatbehandling. 10 (24 %) av patienterna svarade någon 

form av fysisk träning exempelvis i bassäng och rörelser med redskap. Av de sex 

sjukgymnasterna har fyra angivit någon form av träningsinstruktion som den vanligaste 

sjukgymnastiska behandlingen. En sjukgymnast valde att inte svara, och den sista angav 

behandling av nacke och axlar.  

16 39,0

20 48,8

2 4,9

1 2,4

2 4,9

41 100,0

Skattning 

I hög grad 
Antal Procent

I ganska hög grad 
I ringa grad 
Inte alls

Ej s av r

Totalt

 13



   

 

Största kunskapstillgång 

17 patienter (41,5 %) anser att sjukgymnastens största kunskapsområde är anatomi (tabell 15).  

Fem av sex sjukgymnaster valde att svara på frågan. På grund av att sjukgymnasternas svar 

var så olika redovisas därför samtliga i citatform: 

”Lång erfarenhet tillsammans med fortbildning OMT – BK.” 

”Kroppens (människans) fantastiska förmåga till rörelse, aktivitet och 

’självläkande’ processer.” 

”God kontakt med patienterna (= god empatisk förmåga, ej rädd för ’svåra’ 

samtal, god människokännare, kan kommunicera – lyssna).” 

”Helhetssyn (pedagogik), kroppskännedom.” 

”Diagnostisk förmåga.” 

 
 

Tabell15. Vad patienter anser vara
sjukgymnastens största kunskapsområde.

17 41,5

7 17,1

4 9,8

2 4,9

2 4,9

9 22,0

41 100,0

Svar 
Anatomi 
Skador och behandling 
Människokännedom 
Vej ej 
Övrigt

Ej s av r

Totalt

Antal Procent

 

Saknas inom sjukgymnastiken 

Sex av 41 patienter svarade att de saknade någon form av passiv behandling, t.ex. massage, 

och på samma fråga angav tre av sex sjukgymnaster att de saknade uppskattning för sitt arbete 

i form av förståelse eller lön. Av de övriga patienterna hade 29 ingen kommentar eller valde 

att inte alls svara på denna fråga och fyra svar syftade till förbättring av deras problem. Två 

patienters och två sjukgymnasters svar kategoriserades under övrigt och redovisas som citat:   

  

Övriga svar patienter. 

 ”Uppföljning av resultat efter behandling.” 

 ”Amputerades hjälpmedel”  

Övriga svar sjukgymnaster. 
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”Praktiskt handlag och manuell färdighet har fått vika för akademisk 

inriktning.” 

”Beteendeterapeutisk kompetens.” 

 

 
Diskussion 
Resultatdiskussion 

Vårt syfte var från början att jämföra patienters och sjukgymnasternas svar med varandra. På 

grund av det låga antalet svarande sjukgymnaster presenteras resultaten utan jämförelse dem 

emellan och istället redovisas de var för sig. 

 

Denna studie visar att kvinnor söker hjälp hos primärvården oftare än män. Fördelningen med 

en majoritet av kvinnor var liktydig vid samtliga vårdcentraler. För att dra generella slutsatser 

av våra resultat krävs dock ett större patientunderlag och att insamlandet sker kontinuerligt 

under en längre tidsperiod. Statistik över vårdkonsumtion visar dock att kvinnor söker vård 

oftare än män, använder mer medicin och uppger fler besvär i hälsoundersökningar 

(Frankenhaeuser, 1995; Östlin, Danielsson, Diderichsen, Härenstam & Lindberg 1996).  

Anledningen till könsfördelningen i vår studie, både vad gäller patienter och sjukgymnaster, 

kan dock bero på att det var fler kvinnor än män som valt att besvara enkäten. 

 

Hur åldersfördelningen bland patienter utföll kan antas bero på åldrandets degenerativa 

effekter på kroppen. Åldersfördelningen samt antalet verksamma år bland sjukgymnasterna är 

svårt att uttala sig om på grund av det låga deltagandet i studien. Som arbetsmarknaden ser ut 

idag tillfaller jobben oftast de som har mest erfarenhet. Vid nedskärningar säger lagen om 

anställningsskydd (LAS) att den senast anställde är den som får gå (Lunning, 2002). 

 

Trots att alla patienter har möjlighet att gå till sjukgymnast tre gånger utan remiss kommer i 

stort sett alla i vår studie med remiss. Det talar emellertid inte om ifall patienten vid sitt första 

besök kommit med eller utan remiss. Om det är så att samtliga kommit på remiss kan man 

diskutera ifall det beror på bristfällig marknadsföring av vad sjukgymnaster har att erbjuda 

eller om patienterna har större tilltro till läkare? I en studie av primärvårdsläkares uppfattning 

om sjukgymnastik (Karlsson, Larsson, 2003) ställer sig läkarna själva något reserverade till 

huruvida patienten kan gå direkt till sjukgymnast utan läkarremiss. Läkarna framhåller att de 
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har en större differentialdiagnostisk kunskap som kan vara viktig i sammanhanget. De anger 

framförallt barn och äldre som grupper där läkare bör ha den första kontakten. 

 
 
Sjukgymnastens egenskap som Behandlare ser vi som ett mer passivt karaktärsdrag, att en 

god sjukgymnast går man till och förväntas bli behandlad. Över 70% av patienterna svarade I 

hög grad vilket vi tycker visar att det är ett vedertaget synsätt. Resultatet är likväl positivt då 

många förknippar sjukgymnastiken med ett ställe där man kan få hjälp, kanske inte bara 

passivt utan även med hjälp till självhjälp. 

 

Med egenskapen Diagnostiker menar vi en sjukgymnast som kan se sambandet mellan 

patientens problem och dess orsak. Svaret från patienter kan tolkas som att de flesta förväntar 

sig att sjukgymnasten skall ställa en korrekt diagnos och att detta ska ge en förklaring till 

deras upplevda problem. Detta tycker vi stärker sjukgymnastens identitet och talar för att 

patienter litar på sjukgymnastens egenskap som diagnostiker. 

 

Med egenskapen Instruktör avser vi att sjukgymnasten ger instruktioner för någon form av 

självhjälp. Detta innefattar regim, träning och livsstilsförändringar för patienten i fråga. 

Resultatet på patientenkäterna tolkas som att patienterna i studien ser sjukgymnastens roll 

som instruktör viktig, men inte som en självklarhet. Enligt Broberg (1997) ingår det i den 

sjukgymnastiska undervisningen till patienten bl.a. att lära personen att ta ansvar för att 

hantera sin kropp och sina rörelser utifrån dess förutsättningar, mål och krav i omgivningen. 

 

Med egenskapen Människokännedom syftar vi till förmågan att kunna förstå, lyssna och läsa 

av reaktioner hos patienter, och att kunna se hur situationer runt omkring patienten har 

inverkan på symtom och behandlingsresultat. Resultatet i denna studie visar att detta är den 

egenskap som de flesta patienter anser i ringa grad kännetecknar en god sjukgymnast. 

Sjukgymnasternas entydiga svar I hög grad stämmer överens med hur viktigt vi anser det är 

med en god människokännedom. Höök (2000) anser att ett personinriktat beteende som 

bygger på såväl intellektuella som känslomässiga mekanismer ger ökade förutsättningar för 

adekvat stöd och uppmuntran då patientens känslor bekräftas. Det blir då lättare att anpassa 

samtalen till patientens personlighet och psykologiska tillstånd. 
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Med Pedagogisk förmåga menar vi egenskapen av att kunna utrycka sig inför patienten på ett 

lättillgängligt sätt vad gäller förklaring av diagnos och orsaken till den. Det innefattar även 

själva bemötandet samt hur man lägger upp behandling, träningsprogram och instruktioner 

utifrån patientens behov. Sandeborg & Bergman (1997) påstår i sin studie att det finns en 

förväntan från patienten på sjukgymnasten att denna skulle ha pedagogisk och psykologisk 

kompetens. Resultat av patienternas svar i vår studie kan anses gå i linje med detta påstående.  

 

Till skillnad från pedagogisk förmåga, som mer går ut på att få patienten att förstå, syftar den 

Kommunikativa förmågan mer till hur interaktionen mellan patient och sjukgymnast ser ut. En 

kommunikation som ger en ömsesidig förståelse och delaktighet i behandlingen vilket vi tror 

spelar stor roll för resultatet. Det är även en av de egenskaper som de flesta patienterna och 

sjukgymnasterna skattat högst på. Enligt Broberg (1997) är ett av syftena, med samtal mellan 

patient och sjukgymnast, att etablera en relation samt skapa ett förtroende som grund för 

målsättning, planering, genomförande och utvärdering av den sjukgymnastiska behandlingen.  

 

Att döma utifrån kommentarer som patienter givit i enkäterna var egenskapen 

Hantverksskicklighet svårtolkad. Vår definition på hantverksskicklighet är det mer fysiska 

bemötandet med t.ex. säkra grepp och god teknik i undersökning och behandling. Därigenom 

skapas ett förtroende till sjukgymnastens kunskaper. Hantverksskicklighet är därför en 

egenskap vi anser viktig då patienten många gånger försätts i en utlämnad situation. En 

slutsats av resultat är att patienterna förväntar sig detta av en god sjukgymnast. 

 

Resultatet visar att patienterna känner stort ansvar, vad gäller behandlingsresultatet, vilket kan 

tolkas som att sjukgymnasterna inom Rehabenheten i Luleå är bra på att förmedla vikten av 

eget engagemang. Höglund (1999) beskriver ett klart samband mellan liten delaktighet från 

patientens sida och ett misslyckat behandlingsresultat. Detta leder till konsekvenser för hela 

vårdens effektivitet och därigenom dess kostnader. Frågan gäller därför inte om vården har 

råd med att avsätta den tid och kompetens som krävs för att öka patienters delaktighet. Vården 

har inte råd att låta bli. En tolkning av vårt resultat sett utifrån Höglunds (1999) påstående är 

att trots nedskärningar vid Rehabenheten i Luleå avsätter sjukgymnasterna tid för patienternas 

delaktighet. 

 

Enligt Höglund (1999) är det viktigt att patienten är delaktig i målsättning och val av 

behandling. Särskilt viktigt för patienter med kronisk sjukdom som inte bara är i behov av 
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medicinsk och social kompetens, utan också tid. Tid för information, kommunikation och att 

någon lyssnar på dem. Resultatet i vår studie talar för att det i stor utsträckning avsetts tid för 

patienterna, något vi tycker är bra. En negativ följd av neddragningen av tjänster borde dock 

vara en förlängd väntetid i vårdkön. 

 

Frågan gällande den vanligaste behandlingen missförstods av många patienter. Av de 11 som 

tolkat frågan korrekt svarade dock mer än hälften någon form av passiv behandling. Denna 

syn på sjukgymnastik styrks av det svar Westin (1994) presenterade i sin studie där ingen 

patient ansåg att träning kunde kallas behandling. I vår studie ansåg sjukgymnasterna att 

någon form av träningsinstruktion var den vanligaste behandlingen men samtliga hade en mer 

komplex helhetssyn på behandlingen. Exempel på svar:  

”Rehablitering efter sjukdom eller skada. Bedömningar – instruktioner, råd, 

manuell behandling OMT, hembesök – hjälpmedelsutprövning”.  

 

 Med större sjukgymnastunderlag hade detta varit en intressant fråga att diskutera då vi anser 

det viktigt att sjukgymnaster och patienter har en liknande syn på sjukgymnastik. 

Tyvärr angav största patientgruppen någon kroppsdel som svar. Då syftet här var att få en 

klarare bild av den vanligaste behandlingen ser vi detta som en misstolkning då man istället 

angett vanligaste problemområde som rygg, axlar och nacke. Även om de svaren inte 

uppfyllde syftet med frågan kan de tolkas som att patienter vet vart de ska vända sig då de har 

problem från dessa områden. Det här är något vi finner positivt. 

Då ett så stort antal patienter missförstod frågan kan man tänka sig att en annan formulering 

hade kunnat leda till ett annorlunda resultat.  

 

På frågan om sjukgymnastens största kunskapsområde svarade en majoritet av patienterna, 

som angett något svar, med hänvisning till anatomi. Sjukgymnasterna själva svarade utifrån 

vilken inriktning och specialisering de själva valt. 

 

På frågan om patienterna saknade något vid besök hos sjukgymnasten hade 29 inga 

kommentarer eller valde att inte svara på frågan vilket vi finner intressant. Detta kan bero på 

att de inte saknar något eller att de inte vet vad mer sjukgymnastiken har att erbjuda. Svaren 

generellt från patienterna var att de saknade någon form av passiv behandling, t.ex. massage. I 

kombination med att majoriteten av patienterna, som angett något svar, trodde att passiva 
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behandlingar var det vanligaste hos sjukgymnasten förstärks bilden av att många patienter har 

en snäv syn på sjukgymnastik och av vad sjukgymnaster kan erbjuda. 

 

Vi tycker oss se ett mönster där fler och fler landsting i Sverige går ifrån remisstvånget för 

besök hos sjukgymnast. Blir det då viktigare med en samstämmig uppfattning mellan 

patientens förväntningar på sjukgymnastik och hur sjukgymnasten själv uppfattar sin 

yrkesroll? Vi anser att denna samstämmighet är viktig för att uppnå samverkan mellan patient 

och sjukgymnast vilket vi tycker lägger grunden för ett lyckat behandlingsresultat.  

Indelningen av sjukgymnastik har tidigare byggt på funktionsområden, vilka delats in med 

hänsyn till vilka organsystem en skada eller sjukdom primärt berör, såsom rörelse-

stödjeorgan, neuromuskulärasystem, respiration- och cirkulationssystem eller psykiska 

funktioner. Denna indelning är förankrad i ett synsätt, som måste anses otillräckligt i dagens 

sjukgymnastik (Broberg, 1997).  

 

Studier med fler försökspersoner är dock nödvändigt för att styrka vårt resultat och 

diskussion. Det vore även intressant med liknande studier där man jämför politikers syn på 

sjukgymnastik, då det i slutändan är dessa som styr över förutsättningarna inom vården. 

 

Metoddiskussion  

För att undgå både vår egen och sjukgymnastens påverkan vid urval av patienterna sköttes 

enkätutdelningen av en tredje oberoende part. Trots detta kan en viss beroendeställning till 

personalen noteras då patienterna svarade på enkäten på vårdcentralen. Resultatet hade kanske 

blivit annorlunda om enkäten besvarats utanför vårdcentralernas dörrar. Detta stöds av resultat 

från enkätstudier utförda med Pickermetoden, där patienten först blir tillfrågad via brev om 

han/hon vill delta i studien. Därefter får försökspersonen besvara enkäten i hemmiljö. Med 

denna metod blir resultaten mycket sanningsenliga (Höglund, 1999). 

 

En möjlighet hade varit att skicka ut fler sjukgymnastenkäter över ett större geografiskt 

område för att eliminera ett allt för stort bortfall. En annan möjlighet hade varit att medverka 

personligen då sjukgymnasterna fyllde i enkäterna för att vara säker på att få in så många som 

möjligt. Detta är dock väldigt tidskrävande.  

 

Konklusion 
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De svarande patienterna hade ett föråldrat synsätt på sjukgymnastik i form av främst passiva 

behandlingar. Sjukgymnasterna själva anser sig ha ett mer aktivt behandlingssynsätt vilket 

innebär större krav på patienten. Dessa olikheter innebär en åsiktskollision då patienter 

förväntar sig en sak men sjukgymnastiken erbjuder något annat. 

Orsaken till svag samstämmighet kan tyda på att sjukgymnaster har brister i marknadsföring 

av vad de har att erbjuda patienterna, något som blir allt viktigare om patienten själv som ska 

söka upp sjukgymnasten. En dålig marknadsföring kan leda till ett ineffektivare utnyttjande av 

vårdens resurser då många patienter söker hjälp först hos läkaren för att sedan bli remitterad 

till sjukgymnasten. En förutsättning för ökad effektiviteten inom vården förutsätter alltså att 

patienterna vet för vilka åkommor de kan söka hjälp hos sjukgymnasterna.  
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 Bilaga 1 Enkät för patienter 
 
Kön:     Man          Kvinna  

                    
 
 

Vilket år är Du född? ________ 
 
Kommer Du med eller utan remiss (sätt kryss i rutan)?     Med remiss      Utan remiss 

                                                         
 
 
Svara på fråga 1-3 genom att fylla i ringen under det alternativ Du tycker stämmer bäst 
överens med Din uppfattning.  
1. I hur stor grad anser Du att en god sjukgymnast kännetecknas av följande egenskaper.  

 
                                           I hög             I ganska         I ringa             Inte  
                                        grad             hög grad          grad                alls  
 
-Behandlare   0 0 0 0 
 
-Diagnostiker  0 0 0 0 
 
-Instruktör   0 0 0 0 
 
-Människokännedom  0  0 0 0 
 
-Pedagogisk förmåga  0 0 0 0 
 
-Kommunikativ förmåga  0 0 0 0 
 
-Hantverksskicklighet  0 0 0 0 
 
 
2. I hur stor grad anser Du patientens ansvar vara för ett lyckat behandlingsresultat?                                         
 
   0 0 0 0 
 
 
3. I hur stor grad anser Du att det är tillräckligt med tid avsatt för dig vid besök hos 
sjukgymnasten?  
 
   0 0 0 0 
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4. Vilken tror Du är den vanligaste sjukgymnastiska behandling?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
5. Vad anser Du vara sjukgymnastikens största kunskapsområde? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
6. Finns det något Du förväntar dig av sjukgymnastiken och som Du saknar under dina besök 
hos sjukgymnasten? Vad? 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
Övriga kommentarer: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Postenkät för sjukgymnast 
 

Kön:     Man          Kvinna  
  

 
Vilket år är Du född?_______ 
 
Hur länge har Du arbetat som sjukgymnast? _________år 
 
Svara på fråga 1-3 genom att fylla i ringen under det alternativ Du tycker stämmer bäst 
överens med Din uppfattning.  
1. I hur stor grad anser Du att en god sjukgymnast kännetecknas av följande egenskaper.  

 
                                           I hög             I ganska         I ringa             Inte  
                                        grad             hög grad          grad                alls  
 
-Behandlare   0 0 0 0 
 
-Diagnostiker  0 0 0 0 
 
-Instruktör   0 0 0 0 
 
-Människokännedom  0  0 0 0 
 
-Pedagogisk förmåga  0 0 0 0 
 
-Kommunikativ förmåga  0 0 0 0 
 
-Hantverksskicklighet  0 0 0 0 
 
 
2. I hur stor grad anser Du patientens ansvar vara för ett lyckat behandlingsresultat?                                         
 
   0 0 0 0 
 
 
3. I hur stor grad anser Du att det generellt finns möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för 
dina patienter?  
 
   0 0 0 0 
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4. Vilken sjukgymnastisk behandling utför Du oftast?    
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
5. Vilket anser Du vara Din största kunskapstillgång som sjukgymnast? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
6. Finns det något inom sjukgymnastrollen och eller yrket som Du saknar? Vad?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Informationsbrev 
 
 
Hej! 

 

Lämna enkäterna till 10 patienter som stämmer in på nedanstående kriterier: 

 

Inklusionskriterier: 

Patienten ska ha fått sjukgymnastisk behandling vid tidigare tillfälle. 

Vara över 18 år. 

Syftet med besöket skall vara behandling eller undersökning. 

 

Exklusionskriterier: 

De patienter som endast kommer för utprövning av hjälpmedel skall inte ingå i studien. 

 

 

Patienterna kommer sedan de fyllt i enkäten att lämna den i ett förseglat, förfrankerat och 

föradresserat kuvert till er. Vi är tacksamma om ni kan posta det till oss! 

 

 

Tack på förhand för er hjälp! 

 
Sjukgymnaststudenter                                                              Handledare  
 
………………………             ………………………. 
Jon Berglund              Katarina Mikaelsson 
070-2767518     Universitetsadjunkt 
     Leg. sjukgymnast 
………………………    Institutionen för  
Richard Blanksvärd    Hälsovetenskap 
070-3520698     Hedenbrovägen 
     961 36 Boden 
……………………… 
Kristoffer  Karlsson 
073-7535295 
 
 
 
 
Kurs: C-uppsats i sjukgymnastik vid Institutionen för Hälsovetenskap. 
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Bilaga 4 Informationsbrev 
 
 
Syftet med vår studie är att undersöka sjukgymnasters och patienters uppfattning 
om sjukgymnastik. Studien kommer att utföras på patienter och sjukgymnaster 
vid vårdcentraler i Luleå med hjälp av en enkät.  
 
Fråga ett till tre i enkäten besvaras genom att markera den ring under det 
alternativet som Du anser stämmer bäst överens med Din uppfattning. Fråga fyra 
till sex är öppna frågor som besvaras genom att Du kortfattat anger din åsikt. 
 
Att svara på frågorna är frivilligt. Ingen individ kommer att kunna identifieras i 
den färdiga studien. Du kan när som helst avbryta eller välja att inte delta i 
denna studie utan att ange orsak. Efter att du fyllt i enkäten lägger du den i det 
medföljande kuvertet, klistrar igen det och lämnar det i receptionen. All 
information kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Vi som utför studien är tre sjukgymnaststuderande som läser sjätte termin på 
Institutionen för Hälsovetenskap i Boden.  
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida 
(www.hv.luth.se) under länken ”Examensarbete” från och med februari 2005. 
 
 
 
 
Sjukgymnaststudenter                                                              Handledare  
 
………………………             ………………………. 
Jon Berglund              Katarina Mikaelsson 
070-2767518     Universitetsadjunkt 
     Leg. sjukgymnast 
………………………    Institutionen för  
Richard Blanksvärd    Hälsovetenskap 
070-3520698     Hedenbrovägen 
     961 36 Boden 
……………………… 
Kristoffer  Karlsson 
073-7535295 
 
 
 
 
 
Kurs: C-uppsats i sjukgymnastik vid Institutionen för Hälsovetenskap. 
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Bilaga 5 Informationsbrev 
 
 
Syftet med vår studie är att undersöka sjukgymnasters och patienters uppfattning 
om sjukgymnastik. Studien kommer att utföras på patienter och sjukgymnaster 
vid vårdcentraler i Luleå med hjälp av en enkät.  
 
Fråga ett till tre i enkäten besvaras genom att markera den ring under det 
alternativet som Du anser stämmer bäst överens med Din uppfattning. Fråga fyra 
till sex är öppna frågor som besvaras genom att Du kortfattat anger din åsikt.  
 
Att svara på frågorna är frivilligt. Ingen individ kommer att kunna identifieras i 
den färdiga studien. Du kan när som helst avbryta eller välja att inte delta i 
denna studie utan att ange orsak. Efter att du fyllt i enkäten lägger du den i det 
medföljande kuvertet som redan är adresserat samt frankerat och skickar den 
med posten. All information kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Vi som utför studien är tre sjukgymnaststuderande som läser sjätte termin på 
Institutionen för Hälsovetenskap i Boden.  
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida 
(www.hv.luth.se) under länken ”Examensarbete” från och med februari 2005. 
 
 
 
 
Sjukgymnaststudenter                                                              Handledare  
 
………………………             ………………………. 
Jon Berglund              Katarina Mikaelsson 
070-2767518     Universitetsadjunkt 
     Leg. sjukgymnast 
………………………    Institutionen för  
Richard Blanksvärd    Hälsovetenskap 
070-3520698     Hedenbrovägen 
     961 36 Boden 
……………………… 
Kristoffer  Karlsson 
073-7535295 
 
 
 
 
Kurs: C-uppsats i sjukgymnastik vid Institutionen för Hälsovetenskap. 
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Bilaga 6 Patientkommentarer  

 
”Att arbeta som sjukgymnast är ett individuellt yrke. Genom årens lopp har jag 
mött ett flertal och alla har på sitt eget bästa sätt gjort allt för att kunna hjälpa 
mig”. 

 
”Har bara behandlats med akupunktur och varma bad”. 

 
”De ska vara en god lyssnare. Bättre sjukgymnastik och akupunktör finns inte. 
Än på våran vårdcentral”. 

 
”Jag tycker sjukgymnasten borde få större utrymme inom sjukvården”. 

 
”Även om jag inte kan träna mig frisk är sjukgymnasten en viktig livlina (hjälp 
att hålla igång)”. 

 
”Blivit bättre av behandling mot smärtan. Positivt! 

 
”Min sjukgymnast är väldigt professionell”. 

 
”Viktigt med samarbete mellan patient och sjukgymnast”. 

 
”Jag har en bra sjukgymnast, lugn och balanserad. Hon ger sig tid att lyssna, 
ger goda råd att självträna hemma”.  

 
”Väl mottagen och behandlad – något om hur liknande behandling lyckats 
tidigare eller hur prognosen är för det”. 

 
”Rehabträning skall starta tidigare”. 

 32



   

Bilaga 7 Sjukgymnastkommentarer 
 

”Sjukgymnastyrket har förändrats mycket under åren. Mycket till det bättre i och med 
anknytningen till forskning vilket behövs för att få evidens på det vi skall arbeta med, men 
det är ändå patienter, levande varelser vi arbetar med. Praktiskt arbete ger en erfarenhet 
som ingen teori kan ersätta”. 
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