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Sammanfattning.  
Bakgrund: I takt med att nya vetenskapliga rön presenteras inom områden som 
bl.a. motorisk kontroll, neurodynamik och smärtmekanismer, så är det viktigt att 
den nya kunskapen implementeras i OMT-fysioterapeuternas dagliga klinik. 
OMT-fysioterapeutens arbetssätt har utvecklats under senaste årtionden och 
övergått mer och mer till att lära patienterna hantera sina problem själva utifrån 
denna kunskap. Detta medför att allt högre krav på den pedagogisk förmåga ställs 
på OMT-fysioterapeuten.  
Syftet: Att beskriva hur patienter upplever den pedagogiska förmåga hos 
fysioterapeuter med avlagd OMT examen att vägleda dem i hanteringen av sina 
besvär.  
Metod: För att besvara syftet valdes en kvalitativ design och 10 patienter 
behandlade av OMT steg III utbildade fysioterapeuter intervjuades. Intervjuerna 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet visade att mötet är en plattform för lärande, om det fanns 
brister här så avstannade rehabiliteringsprocessen. Deltagarna efterfrågade en 
förklaring till sina besvär och ville veta hur de skulle hantera dem genom att få 
stöd i övningsutförande vid träning. Vidare under rehabiliteringen ansåg 
patienterna att det var viktigt att få feedback under träning samt att få hjälp med 
dosering. Många av deltagarna kände sig trygga i att hantera sina besvär efter 
avslutad rehabiliteringsomgång och några patienter beskrev en process att nå en 
acceptans när man lever med en långvarig smärtproblematik.  
Konklusion: Slutsatsen av studien visar att om någon av ovanstående delar fattas 
så rubbas informantens tillit och förtroende för OMT-fysioterapeutens kompetens. 
OMT- fysioterapeutens arbetssätt avseende dosering av träning och att vägleda 
informanten mot acceptans är arbetsområden som kan förbättras. 
 
Sökord: Fysioterapi, Kvalitativ metod, Pedagogisk förmåga, Sjukgymnastik  
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Abstract. 
Background: As new scientific knowledge in areas like motor control, neuro-
dynamics and pain mechanisms is evolving, it is important that this knowledge is 
implemented in the daily OMT-physiotherapy clinic. OMT physiotherapist way of 
working has evolved over the past decades and shifted more and more to teach 
patients deal with their problems themselves, based on this knowledge. This 
means that higher demands are put on the teaching skills are of OMT 
physiotherapist.  
Aim: The purpose of the study was to describe how patients experience the 
teaching abilities of physiotherpists with the passing of OMT degree to guide 
them to manage their symptoms. Methodology: To answer this purpose a 
qualitative design was chosen, 10 patients treated by OMT- physiotherapists were 
interviewed. The interviews were analyzed using qualitative content analysis.  
Results: The results showed that the meeting with the physiotherapist is a 
platform for learning and if there were gaps there, the rehabilitation process was 
affected. The participants demanded an explanation for their problems and wanted 
to know how to handle them by getting the support of exercise performance 
during exercise. Furthermore, during the rehabilitation process, the patients felt 
that it was important to get feedback both on their performance and on the 
progress of rehabilitation. Many of the participants felt safe in dealing with their 
complaints after completing a rehabilitation round and some patients described a 
process of reaching an acceptance when living with chronic pain problems.  
Conclusion: The conclusion of the study shows that if any of the above parts is 
missing it undermines the informant's trust and confidence in the OMT-
physiotherapist skills. OMT physiotherapist working for dosage of training and 
guiding the informant toward acceptance is work that can be improved. 
 
 
 
Keywords: Physical therapy, Physiotherapy, Qualitative method, Teaching ability 
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Förord 

Jag vill sända ett varmt tack till alla OMT - fysioterapeuter som har hjälpt mig i 

arbetet att finna informanter till denna studie och ett stort tack till alla ni 

informanter som tog er tid att dela med er av era erfarenheter.  

Tack Stina Rutberg för all den support du har gett mig i form av fantastisk 

handledning. Din entusiasm har lyft mig så många gånger i detta arbete. Du är 

min klippa. 
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Bakgrund 

Som fysioterapeut finns det flera olika vägar att fördjupa sin kunskap, en 

möjlighet till fördjupning är området inom ortopedisk manuell terapi (OMT). 

OMT-sektionen grundades 1966, OMT-konceptet baserades då i huvudsak på 

Cyriax och Kaltenborns manuella tekniker (Faleij, Kaltenborn & Lindkvist 2012). 

Sedan dess har en stor utveckling skett inom området OMT och idag definieras 

OMT som ett specialistområde inom fysioterapi där fysioterapeuten har 

fördjupade kunskaper i olika områden avseende behandling av neuro-

muskuloskelatala tillstånd. Några områden som kan nämnas är smärta och olika 

smärtmekanismer (Norrbrink & Lundeberg 2014) neurodynamisk 

funktion/dysfunktion och dess behandling (Shacklock 2005) samt motorisk 

kontroll (Sahrmann 2002; Comerford & Mottram 2012). Bedömning av patientens 

besvär görs inom OMT utifrån ett kliniskt resonemang och i linje med rådande 

forskning (Djikers,Murphy & Krellman 2012). Behandlingen utformas individ 

specifikt, och oftast ingår manuella tekniker i kombination med terapeutiska 

övningar (International federation of Orthopaedic Manipulative Physical 

Therapists 2015). Att bedöma och behandla patienters besvär kan även 

sammanfattas med begreppet fysioterapiprocessen, även tidigare kallad 

rehabiliteringsprocessen (Professions- och fackförbundet för Sveriges 

fysioterapeuter/ sjukgymnaster 2016). Då OMT utbildade fysioterapeuter träffar 

patienter med många olika problem behövs det breda kunskaper inom området för 

att kunna ge förklaringar till patienterna för de symtom som de söker för. I 

Verbeek, Sengers, Riemens och Haafkens (2004) litteraturöversikt framgår att 

högst på önskelistan hos patienter är att få en korrekt diagnos samt att få en 

korrekt beskrivning om vad denna diagnos innebär. 

 

LSR:s specialistordning samt IFOMT:s visioner för OMT-utbildade fysioterapeuter 

ställer höga krav och en specialiserad fysioterapeut ska agera som kunskapsbärare, 

kunskapsutvecklare samt vara en kunskapsförmedlare (Professions- och fackförbundet 

för Sveriges fysioterapeuter/ sjukgymnaster 2015). OMT-fysioterapeuten ska kunna 

kommunicera sin kunskap, såväl kollegialt som gentemot övriga professioner inom 

hälso- och sjukvården och inte minst ska OMT-fysioterapeuten kunna kommunicera 

sin kunskap på ett begripligt sätt till sina patienter (International federation of 



 7 

Orthopaedic Manipulative Physical Therapists 2015).  

 

Patientutbildning är ett begrepp inom vården och Dreeben (2010) definierar detta som 

en planerad, systematisk och logisk process av undervisning och lärande av patienter i 

olika sammanhang. Caladine (2013) har vidare utveckla begreppet patientutbildning i 

sin kvantitativa forskning. Slutsatsen i Caladines (2013) och Rindflesch (2009) 

forskning är att utbildning av patienter är en integrerad process mellan de 

undervisande momenten och det kliniska arbetet. Caladine (2013) fann tre olika 

stadier i patientutbildningen; fysioterapeutens tolkning av den egna kunskapen och att 

översätta den till en patientförklaringsmodell, fysioterapeutens överföring av sin 

kunskap till patienten och slutligen patientens förståelse av denna kunskap med målet 

att patienten själv ska kunna hantera sina besvär. Kunskapen för de undervisande 

momenten hade förvärvats på olika sätt för fysioterapeuterna, några angav att de hade 

en naturlig talang för att undervisa, några har lärt sig via upplevd erfarenhet,”trial and 

error” och några angav att de hade en bredare teoretisk bas via studier på masternivå 

(Caladine 2013).  Fysioterapeuters pedagogiska förmåga kan tränas upp och då 

lämpligen när fysioterapeuten har viss erfarenhet i mötet med patienter. Förmågan kan 

tränas upp via kommunikativa övningar med efterföljande feed-back från lärare (Perry 

& Brown 2009). Perry och Brown (2009) beskriver vidare i sin artikel att det inte finns 

några studier som beskriver patientens interaktion och dess påverkan på 

fysioterapeutens sätt att arbeta.  

 

Det finns begränsat med forskning inom fysioterapi, om hur lärande för patienten 

sker på bästa sätt. Både Sahrmann (2002) och Comerford et al (2012) framhåller 

att det krävs en god pedagogisk förmåga vid behandling av nedsatt motorisk 

kontroll där träningen handlar om att lära om ett rörelsemönster som patienten 

många gånger under lång tid har tillskansat sig. Vid tillstånd av muskuloskeletal 

smärta sker cortikala förändringar med sekundär påverkan på den motoriska 

kontrollen (Boudreau, Farina & Falla 2010; Hodges & Tucker 2011). En 

dysfunktion av den motoriska kontrollen påverkar vår kropp och ger ett sekundärt 

dysfunktionellt rörelsemönster som kan ge upphov till smärta och vävnadsskada, 

detta är något som kan återställas med hjälp av rätt träning. Inom samma område 

har Shumway-Cook och Woollacott (2012) beskrivit olika lärande processer för 

att återskapa motorisk kontroll. De skriver bl. a. om det deklarativa lärandet, att 
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det är en pedagogisk process där det krävs uppmärksamhet, medvetenhet och 

reflexion när patienter ska lära sig nya rörelser och återskapa en motorisk 

kontroll. Vidare beskriver Shumway-Cook och Woollacott (2012) att inlärningen 

sker bäst när patienten är fullt motiverad och förstår syftet med de rörelser som 

ingår i träningsprogrammet. I den pedagogiska processen ingår inte bara den 

muntliga kommunikationen utan även manuell guidning eller visuell guidning 

(Shumway-Cook & Woollacott 2012).  

 

En annan faktor som kan ha betydelse för inlärning är att det uppstår en god 

allians mellan fysioterapeut och patient, det är också är en av nycklarna till en 

lyckad rehabilitering (Hall, Ferreira, Maher, Latimer & Ferreira 2010). En av 

byggstenarna i en allians är att det finns förtroende och förutsättningen för det är 

att det finns en god kommunikation mellan fysioterapeuten och patienten (Hall et 

al 2010; Chase, Elkins, Readinger & Shepard 1993). Larsson, Liljedahl och Gard 

(2010) lyfter upp fler aspekter, exempelvis samarbete som en viktig aspekt som 

påverkar patientens aktiva deltagande i en rehabliteringsprocess.  Ett exempel på 

ett bra samarbete är när fysioterapeuten är lyhörd för patientens problem och 

önskemål och i samarbete med patienten hittar strategier för att hantera den 

skada/funktionsnedsättning som ska rehabiliteras. För att förbättra rehabilitering 

så menar Cott (2004) att fysioterapeuten måste reflektera över patientens 

individuella behov och tillsammans komma fram till vilken behandling och 

målsättning som rehabiliteringen ska ha.  

 

För att nå ett bra behandlingsresultat, har Bialosky, Bishop & Cleland (2010) visat att 

det är viktigt att fysioterapeuten har en klar bild av vilka förväntningar och 

föreställningar patienten har om rehabiliteringen. Bishop et al. (2013) fann att 

patienters positiva förväntningar om behandling gav bättre behandlingsresultat och 

negativa eller låga förväntningar gav sämre utfall vid uppföljning efter 6 månader. 

Förutom förväntning är även patientens motivationsnivå viktig att beakta (Roxendahl 

1987) och därför är det viktigt att satsa tid för att förstå patientens motivationsnivå, 

behov och mål. Kierkegaard (1998) menade att för att verkligen kunna hjälpa någon 

måste man förstå vad den personen förstår och behöver. Finns inte denna förståelse så 

kan terapeuten inte hjälpa personen oavsett hur mycket kunskap terapeuten har. Andra 

viktiga delar att beakta hos patienten inom fysioterapi är tilltron till den egna förmågan 
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[self efficacy] och rädsla för att utföra aktiviteter [fear-avoidance] (Denison & Åsenlöf 

2004). Om patienten har en dålig tilltro till sin förmåga eller upplever rädsla att utföra 

aktiviteter så kommer detta att ge en högre grad av funktionsnedsättning (Denison & 

Åsenlöf 2004). Detta innebär att för att på bästa sätt lyckas med en behandling 

behöver en fysioterapeut både undersöka patientens fysiska förmåga och funktion och 

även ta reda på patientens motivationsnivå, förväntningar och förståelse innan han 

eller hon tillsammans med patienten gör en behandlingsplan.  

 

OMT professionen har utvecklats snabbt under senaste årtionden. Yrkeskåren 

inom OMT har breddat sin kunskap och arbetar med många 

rehabiliteringsåtgärder som kräver stor pedagogisk färdighet. Den pedagogiska 

förmågan behövs för att patienten ska förstå problemens orsak och karaktär och 

bidrar även till positiv förväntan på och motivation till planerad rehabilitering. För 

att tillgodose detta behöver fysioterapeuten även utveckla pedagogiska 

färdigheter. Mer forskning kring hur patienten uppfattar OMT utbildade 

fysioterapeutens pedagogiska färdighet kan bidra med ökad kunskap som 

utvecklar professionen ytterligare.  

Syfte 
Att beskriva hur patienter upplever den pedagogiska förmågan hos fysioterapeuter 

med avlagd OMT examen att vägleda dem i hanteringen av sina besvär. 

Metod 

Design 

För att kunna svara på syftet med studien har en kvalitativ innehållsanalys valts med 

en induktiv ansats (Granskär & Höglund-Nielsen 2012; Granheim & Lundman 2003). 

Detta med bakgrund till att fenomenologin undersöker och beskriver levda 

erfarenheter och förståelser runt ett fenomen, i detta fall patienters uppfattningar om 

fysioterapeutens pedagogiska förmåga att guida patienten i att hantera de besvär som 

de sökt för (Kvale & Brinkmann 2014; Granskär & Höglund-Nielsen 2012).  
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Procedur och deltagare  
 
Först kontaktades OMT steg III fysioterapeuter i Norra delen av Sverige. Dessa 

hittades genom en sökning via Fysioterapeuternas hemsida under OMT-sektionen. 

För att komplettera denna lista gjordes även sökning på olika fysioterapikliniker 

via Google på webben. 14 OMT steg III utbildade fysioterapeuter tillfrågades via 

brev om de kunde vidarebefordra information om ett deltagande i studien till sina 

patienter (bilaga 1). Vilka fysioterapeuter som tillfrågade sina patienter är för mig 

okänt. De som valde att vidarebefordra informationen gav sedan information om 

studien till sina patienter både muntligen samt via informationsbrev (bilaga 2). De 

patienter som tillfrågades uppfyllde samtliga inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna var; 1)Personer som på eget initiativ eller via remiss sökt 

och behandlas/behandlats av OMT steg III utbildad fysioterapeut för problem 

härrörande från rörelse-stödjeorganen. 2)Personer som pratade och förstod 

svenska. De patienter som kunde tänka sig att delta i studien mailade eller ringde 

in en intresseanmälan på angivna kontaktuppgifter som det fått i 

informationsbrevet. Deltagarna kontaktades sedan löpande efter intresseanmälan 

via telefon för ytterligare information och tid och plats för intervju bestämdes. 

Åtta intervjuer genomfördes i informanternas hem. Två av informanterna föredrog 

att göra intervjun i ett avskilt rum på en fysioterapeutisk klinik. Figur 1. Beskriver 

procedur avseende förfrågan till informanter och vidare urval.  

 

Figur 1. Procedur avseende förfrågan till informanter. 

 

 

1 
• Brev till OMT steg 3 fysioterapeut 

2 
• OMT steg 3 fysioterapeut vidarebefordrar informationsbrev till potentiell informant 

3 
• Informanter lämnar visat intresse för deltagande via telefon eller mail 

4 
• Kontakt med informant via mail och telefon för tidsbokning. 

5 
• Informerat samtycke 

6 
• Deltagande i studien genom intervju. 
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Urvalsförfarandet var ett ändamålsenligt urval där informanterna hade erfarenheter 

runt forskningsfrågan (Carpenter & Suto 2008). Tre av 10 informanter var män, 

resterande kvinnor.  

De sju kvinnorna var i en ålder mellan 43-65 år, de tre männen i en ålder av 41-50 år. 

Urvalet skulle vara så pass stort att det fanns en god representation avseende 

erfarenhet i den aktuella forskningsfrågan och att storleken på urvalet skulle ge 

underlag till ett svar på forskningsfrågan (Carpenter & Suto 2008; Kvale & 

Brinkmann 2014). Antalet deltagare bestämdes av hur variationen i intervjuerna blev. 

När vi upplevde att ingen ny information tillkom, eftersöktes inte fler deltagare 

(Carpenter & Suto 2008; Kvale & Brinkmann 2014). Vi bedömde att efter 10 

intervjuer uppnåddes denna mättnad s.k. saturation. Informanter har valts utifrån ett 

stort geografiskt område i norra Sverige. Detta för att minska möjligheten att kunna 

identifiera någon informant i studien (CODEX regler och riktlinjer för forskning 

2015). Informanterna hade en varierande yrkesbakgrund inom tung industri, vård 

relaterade yrken, pedagoger, arbetsledning samt även inom myndighetsutövande. Det 

var även stor variationen emellan informanterna avseende antal avlagda besök och 

längd på rehabiliteringsperiod hos OMT-fysioterapeuten. Någon informant hade bara 

avlagt ett eller några besök hos OMT-fysioterapeuten emedan flera hade haft kontakt  

med samma OMT-fysioterapeut under flera år för olika typer av besvär. Anledningen 

till att de sökt OMT utbildad fysioterapeut varierade också från långvariga besvär i 

kroppens leder med degenerativa förändringar till mer akuta besvär  t ex. i form av 

diskogena besvär. Vissa hade inslag av centrala sensitiserade smärtmekanismer och 

andra av mer lokalt nociceptiv smärta.     

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes efter informerat samtycke om ett deltagande i studien 

(bilaga3). Intervjuerna spelades in med en iPhone 5 genom användandet av Appen 

Record. Sedan sparades intervjuernas ner på en lösenords-skyddad dator i väntan 

på vidare analys. För att få svar på studiens syfte användes semistrukturerade 

frågor som stöd vid intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014). De 

semistrukturerade frågorna redovisas under rubriken frågeguide. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver i sin bok om den mellanmänskliga situationen dvs. 

att intervjusituationen och informantens svar påverkas av interaktionen mellan 
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intervjuare och informant. För att hantera detta inleddes intervjuerna medvetet 

med en öppen större fråga för att få informanten att börja berätta om sina 

upplevelser. För att skapa en god förutsättning för god kommunikation samt för 

att undvika maktobalans så gavs stor uppmärksamhet till att vara ödmjuk, nyfiken 

och respektfull gentemot informanten (Aluwihare-Samaranayake 2012). 

Ordningen på övriga frågor har sedan utgått utifrån informanternas berättelser och 

därigenom skapades ett bra klimat för berättande. Frågeguiderna har funnits med 

som stöd och har därmed inte ordagrant använts vid varje intervju, dock har den 

används för att säkerställa att alla frågor i den tagits med. För att testa frågeguiden 

gjordes en provintervju med en informant, en intervju som även inkluderats i 

denna studie. 

Frågeguide. 
- Berätta förutsättningslöst om dina besök hos fysioterapeuten. 

- Beskriv om en situation under ett besök som du lärde dig mycket, vad var 

det som hände. Vad var det som gjorde att du förstod? 

- Beskriv om en situation under ett besök som du inte lärde dig så mycket, 

vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du inte förstod? 

- Hur upplevde du och tänker kring de förklaringar du fått från din fysioterapeut 

angående 

a) Ditt problem som du sökte för 

b) De föreslagna rehabiliteringsåtgärderna 

- Vilka metoder använde fysioterapeuten för att förklara? 

- Kan du berätta mer om de förklaringar/kunskap som du har fått, kan du använda den 

på något vis? 

- Har du några förslag på förändringar när det gäller den fysioterapeutiska 

pedagogiska förmågan att guida dig i hanterandet av dina besvär?         

 

Etiska aspekter 

Alla informanter gav sitt informerade samtycke innan intervjuerna, vilket innebar 

att de fått både skriftlig och muntlig information om studiens syfte, samt att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

utan att ange anledning (CODEX regler och riktlinjer för forskning 2015; 

Aluwihare-Samaranayake 2012). Samtyckesformulär samlades i en pärm och 
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förvarades vidare  i ett låst skåp. Konfidentialitet såväl till informant som till 

OMT-fysioterapeuten utlovades. Detta innebar att endast jag och min handledare 

hade tillgång till intervjumaterialet och att i presentation av resultatet så ingår inga 

namn på personer eller platser eller annan information som skulle kunna knytas 

till en specifik person eller klinik (CODEX regler och riktlinjer för forskning 

2015; Professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter/sjukgymnaster 

2015). Intervjumaterialet kodades med siffror istället för med deltagarnas namn. 

Namnlistan med koder sparades och skyddades på en annan dator än där 

intervjumaterialet sparats, båda datorerna där material sparats är lösenords-

skyddade.  Innan studien sattes igång gjordes en ansökan till etiknämnden på LTU 

som gav sitt godkännande till studien Diarienr: LTU-524-2015. 

Det fanns en risk att den behandlande OMT-fysioterapeuten skulle känna sig granskad 

eller utvärderad trots löfte om konfidentialitet och för att minska den möjligheten så 

informerades fysioterapeuten om att informanterna uppmanades att inte nämna 

behandlande fysioterapeut vid namn.  Det fanns även en risk att de informanter som 

var under behandling vid intervjutillfället skulle uppleva en oro för att behandlande 

fysioterapeut skulle få veta vad de sagt. Därför betonades att ingen utom författaren 

och handledaren skulle ta del av intervjuerna så att de skulle känna sig fria att berätta 

om sin upplevelse. Det betonades även att deras behandling inte skulle påverkas vare 

sig de deltog i studien eller inte. Nyttan av studien ansågs överstiga riskerna då 

kunskap om patienters upplevelser av den fysioterapeutiska pedagogiska förmågan 

kan utveckla professionen ytterligare och sätta fokus på delar av behandlingen som 

inte är så väl beforskade.  

 
 

Datanalys 

Samtliga intervjuer transkriberades ned ordagrant i ett Word-dokument. Efter 

detta lästes intervjuerna igenom noggrant, detta för att jag skulle lära känna 

materialet väl. Nästa steg blev att vidare bearbeta texten med en så kallad 

kondensering, där textmaterialet tvättades från material som inte hade 

meningsbärande enheter. Dvs. instämmande ”mmm”, ”aha” och tankepauser 

skalades bort så att texten blev mer lättsam att läsa. Efter detta började analysen 

av texten där koder utarbetades utifrån den kondenserade texten. Dvs. 

kärnpunkten av textmassan sammanfattades till korta meningar, detta i samarbete 
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med handledare. När kodningen var klar skrevs samtliga koder ut och samlade 

dem med samma text innebörd i olika högar. När detta arbete var färdigt skapades 

preliminära kategorier. Vid detta skede av textbearbetning påbörjades skriften av 

att skriva text till resultatdelen för att få en sammanhängande bild av 

textmaterialet som låg under de preliminära kategorierna. Jag har kontinuerligt 

återvänt till det ursprungliga intervjumaterialet och läst detta för att säkerställa att 

inget material förvanskats eller tappats bort i analysprocessen. Efter noggranna 

och långvariga diskussioner fastställdes slutligen kategorier varvid resultatdelens 

text kunde färdigställas och slutligen även påföljande diskussionsdelar och 

slutsats detta i enlighet med Granheim & Lundman (2003). Exempel på arbetet 

med textanalys exemplifieras i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på textanalys 
 
Kondensering Kod Subkategori  Kategori 
 
…så är det ju en process 
att gå igenom, både att få 
acceptans och det… men 
mycket av frustrationen 
har ju varit att det inte…. 
Att jag inte har kunnat 
köra på. Att det inte har 
gett som det jag har 
tyckt… utan jag har bara 
fått ont…. Och blivit 
trött..(Informant 1) 

 

 
En inre process för att nå 
acceptans. 

 
Att nå acceptans. 
 

 
Hur patienter använder 
den nya kunskapen. 

 
Men jag vet hur lätt det 
är…nej, jag har inte tid 
idag…och det blir att gå 
snabbt igenom  och så är 
det klart… och då får jag 
ju lida för det själv…  
Han har hjälpt mig 
genom att följa mig i 
gymmet och gå igenom 
saker, han då följt upp 
det så att han ser att jag 
gör rätt saker, så att jag 
inte gör fel övning… för 
det är lätt att man blir för 
snabb…jag märker själv 
att det gå fortare. 
(Informant 7) 
 

 
Viktigt med guidning i 
gym för att hålla 
motivation uppe och för 
att utföra övningar rätt. 
Feedback i gym ger 
motivation o trygghet i 
utförande. 
 

 
Feedback under 
behandling. 

 
Pedagogiskt stöd som 
efterfrågas under 
rehabilitering. 

 
Det är då den här 
ländryggen som har 
spökat av och till… och 
vad gör jag då….jag 
provar den dära 
McKenzieövningen och 
sen att jag då är 
fruktansvärt noga med 
hur jag lyfter. Att jag 
absolut inte lyfter snett 
utan lyfter med benen. 
Kanske vila…men inte 
lägga mig… det har jag 
märkt att det inte hjälper 
att lägga sig pall med 
korsryggen mer än under 
det riktigt kritiska akuta 
läget. Att gå…inte alltför 
fort och långt så att man 
då tar hem.(Informant 6) 
 

 
Vad patienten gör 
hemma för att mota 
besvär. 

 
Att självständigt hantera 
sina besvär. 

 
Hur patienter använder 
den nya kunskapen.  

 
Just det här hur leden ser 
ut och skelettet och 
diskarna ligger emellan 
kotorna, ja, man fick en 
förklaring på varför man 
hade ont och så där…. 
Och så förklarat att just 
det här att ligga still 
hjälper inte utan att så 
fort man kan röra sig så 
ska man röra sig och inte 
sitta och vara i rörelse så 
mycket man kan…. 
Informant 10) 
 

 
Rehabåtgärd, svårt att 
jobba med rätt 
muskler. 
 

 
Vägledning i utförandet 
av rehabiliterings 
övningar. 
 

 
Förklaringar för 
förståelse och 
vägledning till hjälp. 
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Förförståelse. 

Författarnas förförståelse är mycket svår att exkludera i kvalitativ forskning 

varvid den istället ses som ett redskap i analysprocessen av intervjumaterialet, där 

tidigare kunskaper som forskaren har blir en tillgång i forskningsprocessen 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Jag har varit yrkesverksam som 

fysioterapeut sedan januari 1995 då jag examinerades som färdig sjukgymnast 

från Bodens Vårdhögskola. Huvuddelen av min karriär har jag arbetat inom 

primärvården som privatpraktiserande fysioterapeut. Jag har även arbetat flertalet 

år som universitetsadjunkt på Luleå Tekniska Universitet då i undervisning för 

fysioterapistudenter, hälsovägledare samt även i viss mån för arbetsterapeuter. 

Förutom min kandidatexamen inom fysioterapi så har jag avlagt examen inom 

OMT och jag har även utbildning inom högskolepedagogik. Denna kvalitativa 

studie är den första kvalitativa uppsats som jag gör, men jag har lång erfarenhet av 

att samtala med patienter i det kliniska arbetet under anamnestagande som 

fysioterapeut, vilket jag anser har gett mig en viss erfarenhet och förberedelse 

inför denna studies intervjusituation. Handledaren till denna rapport har stor 

kunskap inom kvalitativa forskningsmetoder. Hon undervisar mastersstudenter i 

ämnet, och är sedan 2013 lektor inom fysioterapi. Handledaren har en lång 

erfarenhet av att handleda C-uppsatser och handleder en doktorand. 
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Resultat 

Analysen av intervjumaterialet resulterade i fyra kategorier med tillhörande 

subkategorier. För att få en överblick över kategorier redovisas de via tabell 2. 

Kategoriernas och subkategoriernas innehåll beskrivs i löpande text. Citat från det 

ursprungliga intervjumaterialet har infogats för att förstärka och förtydliga 

resultattexten. Analysen påvisar att det tre första kategorierna behövs för att 

informanten ska uppleva att den pedagogiska förmågan är god. Tilliten till 

fysioterapeuten rubbas om någon av delarna saknas och den pedagogiska 

processen kan stanna av. 

 
 
Tabell 2. Översikt för kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 
 

 
Mötet en plattform för lärande 

 
Trygghet, att känns sig sedd och att uppleva engagemang. 
 
Förtroende för OMT-fysioterapeutens kompetens och 
kunskap. 
 

 
Förklaringar för förståelse och vägledning till hjälp. 
 

 
Förklaring ger kunskap och motivation. 
 
Vägledning i utförandet av rehabiliterings övningar. 
 

 
Pedagogiskt stöd som efterfrågas under rehabiliteringen. 

 

Feedback under behandling. 

 

Hitta rätt dosering av övningar och aktivitet. 

 
 
Hur patienter använder den nya kunskapen 

 
Att självständigt hantera sina besvär  
 
Att nå en acceptans 
 

 
 

Mötet en plattform för lärande. 

En förutsättning för lärande och för att fysioterapeuten skulle uppnå trovärdighet i 

sin pedagogiska roll krävdes det att informanten upplevde en grundläggande 

trygghet i sin relation med fysioterapeuten. I de fall där grundtryggheten och 

tilliten rubbades skapades oro och tvivel avseende fysioterapeutens kompetens. 

Denna kategori består av två subkategorier ”Trygghet, att känna sig sedd och 

uppleva engagemang” och ”Förtroende för fysioterapeutens kompetens och 

kunskap.” 
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Trygghet, att känna sig sedd och uppleva engagemang. 

Informanterna upplevde att få känna sig sedd och att möta ett engagemang 

var viktiga delar i mötet vilket gjorde att de kände sig trygga och litade på 

OMT-fysioterapeuten. Flertalet av informanterna upplevde att de hade en god 

relation till sin OMT-fysioterapeut. Flera informanter beskrev att OMT-

fysioterapeuten tog sig tid att göra en ordentlig undersökning och gjorde 

ordentliga uppföljningar på behandlingen. Detta var viktiga faktorer för att 

informanten skulle känna sig omhändertagen och detta gav tecken på OMT-

fysioterapeutens engagemang, Även små detaljer som att t ex få en filt över sig 

under behandlingstillfällen skapade en positiv atmosfär av omhändertagande. Vid 

intervjuerna framkom även att upplevelsen av engagemang kom av att OMT-

fysioterapeuten hade en förmåga att se potential till förbättring, att patientens 

besvär inte avfärdades med en förklaring att det bara var åldersrelaterade problem 

som patienten skulle lära sig att leva med. De informanter som hade en god 

relation till sin OMT-fysioterapeut och besökt samma fysioterapeut vid olika 

tillfällen beskrev att det var tryggt att fysioterapeuten kände till deras tidigare 

sjukdomshistoria när nya eller gamla besvär gjorde sig påminda och att det var 

skönt att veta att de kunde återkomma till OMT-fysioterapeuten vid behov. 

 

                   ”…bara det här att  bli ordentligt sedd, och man känner det här att, 
oj, den här engagerar sig, det tycker jag ju är det allra bästa med att 
gå just där.”(Informant 5) 

 
                  ” Det där om positivismen så tycker jag det är viktigt. Att jag inte 

upplever att det är nån stopp, att det alltid finns möjligheter till 
förbättring, och det tycker jag är viktigt. Om man gör så här så borde 
det bli bättre. Det finns inte –Nä, så här blir det för att du är så här 
gammal, då ska du inte springa mer, utan - Nog ska du springa igen, 
men nu tar vi det bara så här. Jaa, mot målet, att man sätter upp ett 
mål, att det finns en positivism, det tycker jag är viktigt 
också”(Informant 4) 

 

 

Förtroende för OMT-fysioterapeutens kompentens och kunskap. 

Informanterna berättade att det var viktigt att känna förtroende för 

fysioterapeutens kompetens och kunskap. Känslan av fysioterapeutens kompetens 

framkom framförallt i kommunikationen i förklaringar till symtom och 
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behandling. I ett fall där informanten inte fått någon riktig förklaring till sina 

besvär upplevde hon tvivel över fysioterapeutens kompetens. Hon berättade att 

det skulle varit bättre att få en förklaringsmodell som sedan efter hand reviderats, 

än att få en knapphändig initial förklaring. Några andra informanter beskrev en 

förståelse över att fysioterapeuten inte kan ha en fullständig förklaring på allt, 

detta eftersom en del av diagnostiseringen och bedömningen kanske inte kunde 

göras på en gång t ex. i väntan på andra medicinska utredningar. En informant 

kände en stor lättnad när han kom till sin OMT-fysioterapeut då han tidigare inte 

fått en förklaring till sina problem, men nu kunde förstå varför han hade ont.  

 

                  ” Jaa, egentligen så hade jag nog velat ha mer, det var nästan så att 
jag tvivlade på henne. Kan hon verkligen det här? Eftersom hon inte 
kunde säga riktigt, att jag tror att det är det här,  jag vill gärna veta 
egentligen. Jag tror att det är det här…” (informant 8)  

 
                   ” Nu tror jag äntligen jag har kommit till nån som förstår hur man 

har det alltså, på det sättet, och en professionell en på att förklara 
saker… jag tyck alltså här att han har varit suverän i det här både på 
att förklara och att utföra dom grejorna som han har gjort på mig…” 
(Informant 7) 

 

De informanter som hade erfarenheter av fysioterapi sedan tidigare berättade att 

de gärna sökte en OMT-fysioterapeut om de upplevde att de hade problem av en 

mer komplex karaktär då de upplevde att OMT-fysioterapeuten var specialiserad 

inom fysioterapi. Flera hade positiva upplevelser av OMT-fysioterapeutens 

kunnande men de berättade även att de hade god insikt i att en egen insats krävdes 

för att uppnå ett resultat i rehabiliteringen. Flera informanter beskriver OMT-

fysioterapeutens kunnande som att de fick hjälp med orsaken till själva besväret 

att det inte var någon fysioterapi i form av en ”quick fix”. En informant beskrev 

även att OMT-fysioterapeuten höll sig uppdaterad och var välutbildad, vilket 

kändes mycket bra för denna informant som hade långvariga problem och 

eftersökte hjälp att hantera kvarstående problem.  

 

”Jag tycker jag är jättetrygg, alltså jag litar, som min karl säger - Du 
litar fullständigt på din sjukgymnast. Ja, det gör jag. ”(Informant 2) 
 
” Hon försöker att uppdatera sig, hon går både på utbildningar och 
kurser och försöker vara nutidsorienterad när det gäller 
sjukgymnastik”(Informant 1) 
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Förklaringar för förståelse och vägledning till hjälp.  

Att få en förklaring till varför man hade ont sågs som en mycket central 

komponent i många av informanternas berättelser. Utöver en bra 

förklaringsmodell så var informanterna även tydliga i att de eftersökte och 

uppskattade noggranna instruktioner vid rehabiliteringsträning. Denna kategori 

innehåller två subkategorier ”Förklaring ger kunskap och motivation” och 

”Vägledning i utförandet av rehabiliterings övningar”. 

 

Förklaring ger kunskap och motivation. 

En bra förklaringsmodell beskrevs innehålla inte bara en förklaring avseende 

orsaken till besvär utan skulle även förklara varför besvären tenderade att 

återkomma samt ge förslag till på hur besvären skulle hanteras. Flera informanter 

beskrev att OMT-fysioterapeuten hade en bredd i sina förklaringar och att 

förklaringsmodellen hjälpte dem att se sambanden mellan orsak och besvär. En 

kunskap som de upplevde var svårt att förstå utan vägledning av fysioterapeuten 

då det finns mycket kunskap att hämta i vårt samhälle t.ex. via internet. 

 

                   ”…att komma som till OMT då får man hela biten, varför det kan 
vara så och vad man kan göra åt det, hur man kan hålla det a jour. Ja 
men, man får som hela spektrat…”(Informant 3)  

 
                   ”…man blev bättre, det märkte man ju man blev bättre även om det 

tog ett tag, jag hade inte klarat det på egen hand, alltså förstå hur det 
hänger ihop.”(Informant 10) 

 
 

Informanterna beskrev att den förklaringsmodell de fått avseende sina besvär gav 

motivation till de rehabiliteringsåtgärder som föreslogs. En informant berättade 

hur förklaringen skapade förståelse till varför det var viktigt att hållningskorrigera 

nacken för att undvika återfall av besvär. En annan informant beskrev att 

förklaringsmodellen han fick avseende hans problem klargjorde att det var träning 

eller operation som gällde, varvid han utan tvekan valde träning. I detta fall kunde 

förklaringsmodellen ge en motivation till rehabiliterings träning. Huvuddelen av 

informanterna upplever att de förklaringsmodeller som de har erhållit har varit 
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lätta att förstå, ibland har svåra medicinska termer använts varvid informanterna 

har ställt motfrågor tills förståelse har uppnåtts. En informant gav även ett 

generellt råd till all berörd sjukvårdspersonal att det ibland kunde vara lämpligt att 

dela upp informationen i mindre delar, att inte ge all information vid ett besök 

 

” Ja han förklarade att musklerna blir försvagade om man inte, om 
man inte tränar regelbundet och inte använder dom i vardagen, då 
försvagas musklerna och man tappar hållningen och då kommer det 
att uppstå smärta speciellt om man har en gammal skada som jag 
hade” (Informant 9) 
 
”…X lyssnade väldigt mycket och frågade och var väldigt så här 
inkännande, och det tyckte jag ju om, och så kom hon med en 
förklaringsmodell så här är det, så här tror jag att det är, och så 
körde hon på det, det tyckte jag ju som om” (Informant 8)  
 
” och han är ju väldigt, ja, vad ska jag kalla det kliniskt informativ. 
Han, eee, han använder mycket medicinska termer så man måste hela 
tiden tänka, tänka på att fråga - Vad är det då?   - Vad står det för?, 
och då får man en förklaring, ja, så att man fattar utan att ha 
medicinsk utbildning” (Informant 6) 

 
                  ”…inte för svåra förklaringar heller utan att, utan gör det väldigt, 

göra det ganska enkelt, och det där får man väl avläsa efter person.” 
(Informant 5) 

 

OMT-fysioterapeuterna arbetade med flera olika pedagogiska verktyg för att 

förtydliga förklaringsmodellerna till informanternas besvär, samt för att förklara 

de föreslagna rehabiliteringsåtgärderna. När fysioterapeuterna beskrev anatomin 

och under beskrivandet av hur besvären hade utvecklats över tid användes oftast 

skelettmodeller. Fysioterapeuterna ritade egna bilder och visade affischer/bilder 

för att ge en visuell förstärkning till förklaringen. Den verbala förklaringen 

förstärktes även i vissa fall av litteratur. En informant beskrev hur hon fick en 

riktig aha- upplevelse genom att läsa en bok som beskrev smärtmekanismer, något 

som förstärkte fysioterapeutens förklaringsmodell avseende långvarig smärta.  

 

                   ”…så är det ju väldigt bra att dom är bra på att visa också, det är bra 
att ta fram skelettet och att visa tydligt och visa vad de menar och var 
det sitter vad som kan göras om det är nerv, om det är nervtrådar som 
kläms, man ser tydligt var, eee, jamen, hur det här nervtrådarna 
glider i hålrum och så där…”(Informant 2) 
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                   ”En del som var nog lite, aha, vad är det nu den heter?, som jag fick 
läsa, just det här om smärta [Boken: Explain Pain] den vart nog ett 
litet uppvaknande…” (Informant 1) 

 

Vägledning i utförandet av rehabiliterings övningar. 

Under intervjuerna berättar informanterna om hur OMT-fysioterapeuter vägledde 

informanterna i utförandet av hemövningar och gymövningar. De beskrev att 

fysioterapeuten ofta använde sin kropp för att visa hur övningen skulle utföras, 

framför allt vid specifika hemövningar. De upplevde att de små specifika 

övningarna var svårast att förstå. De beskrev att det var viktigt att de sedan fick 

testa övningen under manuell och verbal guidning av fysioterapeuten. Speciellt 

viktigt var att få känna rörelsen i kroppen, att få en upplevelse om hur det kändes 

när rörelsen utfördes på ett korrekt sätt. Denna kroppsliga upplevelse förstärktes i 

några fall där informanterna fick stöd och hjälp av en PBU-mätare vid 

övningsinlärande. De upplevde att mätaren gav en positiv förstärkning till hur 

övningen skulle utföras dvs. de såg tryckmätaren och fick en känsla av hur 

mycket kraft de skulle använda i övningen. Att få testa övningen själv innebar 

upptäckten av att övningen verkligen behövdes beskrev en informant, då han 

märkte hur svag han var under övningsutförandet.  

 

”Han visa ju, han visade med ett skelett hur det ser ut och så sen så 
visade han med sig själv och så sen visade han mig själv, nej nu gör 
du fel, där ska du, ja det var lite svårt att förklara men det var inte 
alldeles enkelt att hitta dom där musklerna i början.” (Informant 10) 

 
                   ”Det är ju alltid enkelt för att dom visar ju, först visar dom ju själva 

och sen då med mig hur jag ska göra och sen ytterligare får jag ju då 
alltid ett papper med figurer som dom ritar så att jag ska komma 
ihåg.” (Informant 3) 

 

                   ”…alla dom övningar som han visade mig så kände jag direkt att, 
jamen, att jag var svag i vissa partier att jag var väldigt stel i vissa 
rörelser och så vidare, så det kändes bra på en gång, det kändes att 
det här är någonting som jag behöver” (Informant 9) 

 

 

Några informanter berättar att de hade blivit filmade för att på ett visuellt sätt 

påvisa ett felaktigt rörelsemönster. Detta uppskattades av informanterna och gav 

dem ytterligare förståelse till föreslagen hållningskorrigering. Några informanter 
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beskrev även att film har använts som ett minnes stöd för övningar på 

hemmaplan. OMT-fysioterapeuten har då oftast filmat med informantens 

mobiltelefon så att övningen ska vara lättillgänglig vid övningstillfälle. Att få ett 

skriftligt stöd för hemövningar/gymövningar var också mycket vanligt. I det fall 

där informanten inte fick någon form av minnes-stöd skrev informanten själv ner 

övningarna vid hemkomsten eller på kliniken. Att inte få något skriftligt stöd för 

hemövningarna skapade en oro hos informanten över att felkällor i övnings 

utövandet skulle ske.  

 

”Så jag glömt att säga att hon även filmar…det, det är någonting som 
hon också      brukar göra att filma och att sen visa då hur det, jag ser 
ut… hon kan filma när man gör en övning kanske typ knäböj, så att 
man inte belastar på höger mer än vänster” (Informant 2) 
 
”…hon har inte skrivit ner övningarna nånting till mig och jag 
har…direkt när  jag har kommit hem så har jag skrivit ner. För även 
om jag kan en del så är det ändå lätt att glömma. Jag ska tänka på det 
där, och det där, och det är flera övningar och, så jag har försökt att 
göra, och sist så satt jag där och skrev… så det är en grej att kunna 
göra, att skriva ner det eller skicka det.. så att det verkligen blev 
rätt…” (Informant 8) 

 

Pedagogiskt stöd som efterfrågas under rehabiliteringen  

Samtliga informanter framhöll vikten av att få feed-back på övningsutförande vid 

träning och att det vara viktigt att få hjälp med rätt dosering av övningar och 

aktivitet i vardag och under arbete. Denna kategori består av subkategorierna 

”Feedback under behandling” och ”Hitta rätt dosering av övningar och aktivitet”. 

 

Feedback under behandling. 

Alla informanter lyfte upp vikten med att få feedback på träningen under 

rehabilitering. I det fall där återkoppling på övningsutförande uteblivit har 

informanten bett om en ny genomgång av övningar och redde på sådant vis ut de 

frågetecken som hopat sig avseende övningsutförandet. Informanter betonade 

vikten av feedback för att få ett kvitto på att övningarna utfördes på rätt sätt. De 

flesta informanterna upplevde att OMT-fysioterapeuten var mycket duktiga på att 

justera och att guida i träning. Flera informanter beskrev en rädsla för att göra 
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övningar på ett felaktigt sätt, samt beskrev även en rädsla för att de skulle bli 

sämre, eller en rädsla över att skada sig om övningarna inte utfördes riktigt. En 

rädsla som kunde elimineras med god feed-back. Två informanter beskrev att de 

ville ha uppföljning på övningar längre fram under rehabiliteringen för att uppnå 

kvalitet och inte kvantitet, då de upplevde att på sikt kunde det bli att övningarna 

utfördes allt snabbare för att ”få träningen gjord”.  

 

” Det är ju det här att man inte bara tar en övning och lämnar den, 
man följer upp...jag tycker det har funkat bra och är det  något som 
jag inte kommer ihåg så tar jag med det till nästa gång och säger att 
den där tror jag inte är riktigt ok och då…och då går vi igenom den 
en gång till då…” (Informant 3) 

 

Vid träning i hemmet med hemövningar upplevde någon informant sig lite 

utelämnad, emedan flera upplevde att de hade god kontroll. Flera informanter 

beskrev att feed-back på övningsutförande var viktigt för att korrigera övningen 

tills den blev rätt. En informant betonade att OMT-fysioterapeuten var närvarande 

under träning ökade motivationen .   

 

                   ”…den undervisningen har jag ju fått vid kanske tre tillfällen så att 
dom verkligen har sett att man gör rätt.. och dom här redskapen kan 
man ju faktiskt göra ganska mycket fel så att man förvärrar saker…” 
(Informant 6) 

 
                  ” Så han har ju hjälpt mig genom att följa mig i gymmet och gå 

igenom saker, så har han då följt upp det så att han ser att jag gör rätt 
saker, så att jag inte gör fel övning på, för det är ju lätt att man blir 
för snabb…” (Informant 7) 

 
                   ”…att han riktigt går igenom och ser, nog har jag fått utarbetade 

program men, eee, just det hära uppföljningen att se att det fungerar, 
det har jag inte varit med om tidigare…” (Informant 5) 

 

Hitta rätt dosering av övningar och aktivitet. 

Att hitta rätt dosering i övningar när man har ont och är skadad beskrev 

informanterna var ett samspel mellan fysioterapeut och patient. Det upplevdes 

även viktigt att OMT-fysioterapeuten fanns tillgänglig i gymmet för att kunna 

svara på frågor som uppkom under träning, samt för att finnas där som stöd om 

övningen behövde justeras under sämre dagar. Flera informanter beskrev att 
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OMT-fysioterapeuten hade justerat övningar eller bytt ut övningar när det var mer 

ont och besvärligt, men också att allt byggde på att informanten själv lyssnade på 

sin kropp och var lyhörd på dess begränsningar.  

 

                   ”…och så har jag ju haft ont, jag har ju haft bakslag då, och haft ont 
och inte kunnat göra, - Nä, men då kan du göra på det här sättet, eller 
- Flytta efter och gör så istället. Åh, det känns, det känns ju jättebra, 
för att annars är det ju stor risk också när man har nått visst att man 
ska träna på nånting visst och så liksom tar det emot, och liksom då, 
nej, då slutar man” (Informant 5) 

 

Att träna på en lägre nivå än tidigare upplevdes väldigt svårt för många av 

informanterna. Många jämförde sin förmåga med vad de tidigare orkat när 

kroppen var frisk. De informanter som hade besvär av mer kronisk karaktär 

upplevde det svårt att hitta en lämplig belastningsnivå i aktivitet och en lämplig 

dosering av träning. De upplevde även att dosering i aktivitet var en resa i att lära 

känna sig själv och kroppens nya begränsningar, men att de kunde få ramar i 

lämplig dosering i aktivitet med hjälp av sin OMT-fysioterapeut. När förbättring 

skedde beskrev några informanter att de blev ivriga och lätt överskred gränsen 

vilket ibland lett till att nya besvär triggats. Detta var något som de försökte 

hantera genom att diskutera dosering av träning och aktivitet tillsammans med sin 

OMT-fysioterapeut. En informant beskrev att det var viktigt att lita på kroppens 

signaler, för det kunde vara olika från dag till dag. I de fall där informanten hade 

haft problem med återkommande besvär beskrevs en del av processen i 

rehabiliteringen av att börja lita på kroppen igen och där efterlyste en informant 

mer stöd i uppdosering av träning.  

 

                   ”…vissa dar har det naturligtvis varit sämre och då har jag fått backa 
och fått hjälp med att korrigera och i slutändan så känner jag ju att 
det har gett mycket för mig.” (Informant 5) 

 
                  ”Jag tror att i och med att vi satte upp det här träningsprogrammet 

och jag försökte köra efter det men märkte att det blev ju egentligen 
inte bättre, utan det blev nog sämre, utan det höll i sig åtminstone en 
dag efter och jag kände ju att det inte blev nå bättre så, det var nog i 
samråd med X, jag gör det jag känner att jag orkar med att göra.” 
(Informant 1) 
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Hur patienter använder den nya kunskapen.   

Informanterna beskrev två huvudspår när det gäller erhållen kunskap. Det ena var 

hur de med fysisk aktivitet och ergonomiska råd hanterade sina besvär efter 

rehabiliteringen och det andra spåret var hur kunskaperna hade lotsat patienten i 

arbetet runt acceptans att hantera kvarstående besvär i de fall där informanten 

hade en långvarig smärtproblematik. Denna kategori består av ”Att självständigt 

hantera sina besvär” och ”Att nå en acceptans”.  

 

Att självständigt hantera sina besvär med ny kunskap. 

Flera av informanterna beskrev att de har fått kunskaper att hantera sina besvär 

och en känsla av kontroll i och glädje när de kunde hantera sina besvär på egen 

hand. Många hade fått någon typ av hemträning eller fått kunskap om hur de kan 

fylla på den reguljära träningen och höll på detta sätt besvären i schack. En av 

informanterna beskrev ett mycket snabbt tillfrisknande efter återkommande 

perioder med nackbesvär i flertalet år. Han beskrev att den kunskap som han fått i 

form av specifika hemövningar för nacken i kombination med att han medvetet 

förändrat sitt hållningsmönster resulterat till så gott som besvärsfrihet. Han 

beskrev även att om han skulle få besvär i framtiden så skulle han att återgå till 

den specifika nackträningen. Några informanter beskrev också att det kunde vara 

svår att hålla igång med träning när de kände sig bättre och en del av 

informanterna hade långa perioder av besvärsfrihet och upplevde att de hade 

kunskap om vad de kunde göra om besvären slog till. Ibland kunde 

övningsutförandet blekna med tiden, eller så hjälpte inte övningarna och då visste 

de att de åter kunde kontakta sin OMT-fysioterapeut för att få hjälp. 

 

” Jag lever som vanligt och tränar som vanligt fram till jag känner att 
det är en situation som kan framkalla besväret. Jag vet att bäckenet 
blir dåligt om jag sitter på långa föreläsningar i långa resor, då 
tänker jag på hur jag sitter och hur jag ska göra och har jag i alla fall 
gjort fel så har jag kvar alla rörelserna som jag ska börja om med.” 
(Informant 4) 
 
”…det känns ju att jag mår bra när jag vet vad jag ska göra och så 
har jag ju chans att få hjälp när det inte är bra…” (Informant 3) 
 
” jag kör på gym på jobbet och då kör jag ju olika övningar, och nu 
vet jag ju som själv vad jag ska göra själv. Och det här med 
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dragapparat, då jobbar jag som och spänner. Det är jätteroligt då, 
wow, nu vet jag ju hur jag ska göra då jag har hittat det där…” 
(Informant 8) 

 

 

Att nå en acceptans. 

Att nå en acceptans när det gäller långvariga besvär beskrevs som en del av att 

hantera sina problem. Detta upplevdes av informanterna som det svåraste i hela 

rehabiliteringen. De berättade att de fått god hjälp av OMT-fysioterapeuten med 

förklaringsmodeller och rehabiliteringsåtgärder men att de var tvungna att arbeta 

mycket med sig själva för att nå acceptans. Här var det inte bara OMT-

fysioterapeuten som hade en stor uppgift att guida, utan det var hela 

sjukvårdsapparaten som måste fungera runt patienten. Att nå acceptans beskrevs 

som en långvarig process av informanterna, som skulle kunna förkortas med en 

snabbare handläggning i vårdkedjan. Långa väntetider för utredningar försvårade 

och skapade oro och en viktig del var att få träffa kompetent vårdpersonal inom 

olika yrkeskategorier. Några informanter berättade att det var en ortoped som 

hade berättat att deras besvär var inoperabla som föranledde att arbetet med 

acceptans påbörjades. En informant beskriver att ett smärtteams kompetens även 

hjälpte henne i detta arbete. När informanterna fick svar via olika utredningar 

ansågs OMT-fysioterapeuten vara en god samtalspartner i förklarandet av t ex. 

röntgensvar eller för att diskutera hur ett liv med en kronisk skada kan te sig.  

 

”det var nog inte förrän då som jag riktigt tog det till mig, eftersom 
att det var då jag fick från  XXX (ortopedklinik) att dom inte kan 
operera det. En second opinion där, att det funkade inte. Vilket 
innebär att jag måste förhålla mig till det de är”(Informant 1). 

 

Det upplevdes mycket viktigt att få fullfölja alla vägar till hopp om förbättring 

innan någon form av acceptans kunde infalla. I denna process av acceptans 

beskrevs såväl frustration som sorg. Sorg över att inte kunna delta som tidigare i 

fritidsaktiviteter, att inte klara av träning som tidigare. Att vara begränsad i sin 

arbetssituation och att familjen blev påverkad av informantens nya livssituation. 

En informant beskrev att nå acceptans inte bara var beroende av förklaringar, utan 

var en process i individen. Att nå till insikter om vad kroppen tål med den nya 
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skadan kunde vara en sak, men att acceptera att det kommer att vara så här, var en 

helt annan sak. Det var som att acceptera en ny individ beskriver informanten.  

 

”Att acceptera och att förlika sig med att jag är där jag är, och, och 
att känna att jag är lika mycket värd ändå…”(Informant 1) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser avseende OMT steg 

III utbildade fysioterapeuters pedagogiska förmåga att vägleda dem att hantera sina 

besvär. Textanalys av intervjumaterialet resulterade i fyra kategorier; Mötet en 

plattform för lärande, Förklaringar för förståelser och vägledning till hjälp, Pedagogisk 

hjälp som efterfrågas under rehabiliteringen, Hur patienter använder den nya 

kunskapen. 

 

Resultatet visade att mötet är en plattfrom till att få igång en pedagogisk process i 

rehabiliteringen och förtroende och en tillit till fysioterapeuten är viktiga 

byggstenar. Detta är även något som Hall (2010) beskriver i sin forskning, att 

finns det brister i förtroende så är det mycket svårt att komma vidare i 

rehabiliteringen då tilliten till fysioterapeutens kompetens försvagas. 

Informanterna i denna studie värderade fysioterapeuternas kompetens och 

kunskap högt, vilket kan jämföras med resultatet i Rutberg, Costenius och Öhrling 

(2013) studie där personer med migrän betonade vikten av förtroende för 

fysioterapeutens kompetens, eftersom det gav en känsla av trygghet och det 

påverkade deras förväntan om gott utfall på behandlingen. Även Grahn, Olsson & 

Edwinson Mansson (2016) studie visar betydelsen av professionalism hos 

vårdgivaren. Att vårdgivaren ska ha erfarenhet och självförtroende och därigenom 

kunna agera som en expert, men att det även var viktigt att ta in vårdtagarens 

signaler i mötet. Resultatet visar även att det var viktigt för informanterna att 

OMT-fysioterapeuten tog sig tid att lyssna och göra en grundlig undersökning vid 

det första mötet, detta tolkades av informanterna som att OMT-fysioterapeuten 

var engagerad och informanten kände sig sedd och hörd. Detta speglas även i 

Rutberg, Costenius och Öhrling (2013) studie som beskriver vikten av en bra 
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interaktion mellan fysioterapeut och patient, som bör vara respektfull och 

individualiserad. Innebörden av att bli sedd och att uppleva engagemang av 

vårdpersonal beskrivs även i Browall, Koinberg, Falk och Wijks (2013) studie 

som beskriver mötet mellan vårdpersonal och cancerpatienter. Att skapa ett gott 

klimat för lärande är något som Biggs och Tang (2011) lyfter upp i sin bok 

”Teaching för Quality Learning at Universtity”. Denna text sammankopplar 

studenten och dess lärande miljö, men klara paralleller går att dra till den lärande 

situationen som uppstår mellan patient och fysioterapeut. Resultatet om det goda 

mötet med patienten påvisar att detta är något viktigt att beakta då 

fysioterapeuten/annan vårdpersonal lägger an tonen för vidare rehabilitering/vård. 

De OMT-fysioterapeuter som informanterna i denna studie mötte bemästrade det 

goda mötet. 

 

Informanterna efterfrågade en förklaringsmodell till sina besvär samt ville även få 

vägledning i själva övningsutförandet i sin träning. Ett resultat i samklang med 

tidigare forskning som framhållit vikten av en förklaringsmodell (Verbeek et al 

2004). Informanterna beskriver hur OMT-fysioterapeuten på olika sätt levererat 

förklaringsmodeller till patienters besvär. För att förstärka den verbala 

förklaringen användes pedagogiska hjälpmedel. Vid instruktion av övningar 

användes framför allt verbal och manuell guidning. Denna kombination av 

förklaringar stöds av Shumway-Cook och Woolacotts (2012) som menar att det är 

nästan en förutsättning för att lyckas bra i förklaringar av mer specifika övningar 

som kräver stor uppmärksamhet hos informanter, exempelvis övningar för 

återskapande av motorisk kontroll. En informant beskriver hur hon började tvivla 

på OMT-fysioterapeutens kompetens då hon inte fick en bra förklaring till sina 

besvär. Vilket tydliggör vikten av en bra förklaringsmodell och en god 

kommunikationsförmåga. Vikten av den goda kommunikationen beskrivs även av 

Hall et al 2010 samt av Chase et al 1993.  

 

Under själva rehabiliteringsperioden lyfte samtliga informanter upp att det var 

viktigt av att få kontinuerlig feed-back under rehabiliteringsträningen. Feed-back 

gjorde att informanterna kände sig trygga i övningsutförandet och att de fick en 

ökad motivation till träning och detta upplevdes föra dem framåt i rehabilitering. 

Att övningsutförandet förbättras av feedback avseende motorisk kontroll är även 
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något som bekräftas av Hartveld och Hegarty (1996). Utöver ökad inlärning så 

gav den feedback som OMT-fysioterapeuten gav även minskade rädslor hos 

informanterna. Informanterna var rädda för att göra sig illa om de utförde 

träningen på ett felaktigt sätt och att deras skador skulle förvärras. Med 

kontinuerlig feedback kunde denna rädsla elimineras och risken för en utveckling 

av fear-avoidance beteende minskade. Eftersom rädsla för smärta vid aktivitet kan 

sätta hinder i rehabiliteringen, så kallad fear-avoidance (Gatchel, Neblett, Kishino 

och Ray 2016) är det viktigt att satsa tid på att minska denna rädsla.  Denison och 

Åsenlöf  (2004) betonar också den skadliga effekten vid fear-avoidance men lyfter 

även upp aspekten om self-efficacy som en viktig faktor för att nå en lyckad 

rehabilitering. Self-efficacy beskrivs av Bandura (1992) där han menar att self-

efficacy påvekar studentens förmåga till inlärning, där en hög nivå av self-efficacy 

hjälper studenten att motivera och ta sig an sina studier på ett fördelaktigt sätt. När 

informanterna i denna studie upplevde att de hanterade sin träning ökade känslan 

av tilltron på den egna förmågan att kunna hantera sina besvär vilket kan jämföras 

med känsla av self-efficacy. Det finns även studier som påvisar att feedback från 

fysioterapeuter ökar känslan av self-efficacy där tilltron till att hantera sina besvär 

har påvisats vid handledd specifik träning av patienter med WAD (Ludvigsson, 

Peterson, O´Leary, Dedering och Peolsson 2015). 

 

Denna studies resultat visar att feedback är en mycket viktig del i lärande 

processen och är en essentiell del av OMT-fysioterapeutens pedagogiska förmåga. 

Feedback beskrivs som en viktig komponent i lärandet sedan en lång tid tillbaka. 

Ovando (1994) skriver att feedback är nyckeln till ett lyckosamt lärande och att 

feedback måste baseras på respekt och hänsyn till vilket kunnande individen har. 

Hon skriver även att feedback måste ske i ett klimat där det finns tillit i detta fall 

mellan lärare och student. Informanterna i denna studie beskrev att 

fysioterapeuterna använde många olika sätt att ge feedback. Detta bekräftas av 

Talvitie (2000) som menar att förståelsen ökar hos patienter om fysioterapeuten 

kombinerar verbal, visuell och manuell guidning. Hon beskriver att de två 

viktigaste komponenterna för att få en patient att förstå en rörelse är att 

demonstrera en övning och därtill förstärka det visuella intrycket med en verbal 

guidning. Detta har även speglats av Shumway-Cook och Woollacott (2012) som 

beskriver feedback som både en extern och intern process. Den interna processen 
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speglas av de inre processer som sker inuti den som lär sig och den externa av de 

intryck som terapeuten presenterar utifrån via olika stimuli. Vikten av patientens 

delaktighet betonas även i en litteraturöversikt som undersökte begreppet 

feedback och där preciserades det att feedback är en interaktion mellan individ 

och lärare och där individen måste ta en egen aktiv roll i sin lärandeprocess 

(Johnson, Keating, Boud, Dalton, Kiegaldie, Hay, McGrath, McKenzie, 

Balakrishnan, Nair, Nestel, Palermo, & Molloy 2016). Detta beskriver även 

informanterna i denna studie, att det är viktigt att få feedback, men att det även är 

viktigt att ta ett eget ansvar för rehabiliteringsträningen.  

 

Resultatet visade att informanterna upplevde att de fick ramar för dosering av 

övningar och aktivitet av OMT-fysioterapeuten, men att den exakta doseringen av 

aktivitet mer var en resa i självkännedom, att lära sig vad kroppen klarade av i 

belastning. Här önskade några informanter en tydligare vägledning av OMT-

fysioterapeuten. Kontinuerlig dosering ställer höga krav på  OMT-

fysioterapeutens förmåga att hela tiden ha en fungerande dialog med patienten och 

att dosera efter respons på träning i enlighet med FYSS (2015). Resultatet stöds 

även av Gay, Chaubad, Guilley & Coudeyere (2016) som betonar att 

uppgradering av träning måste ske stegvis och hänsyn behöver tas till de 

individuella preferenserna. Det krävs mer forskning inom detta område för att 

fysioterapeuterna ska få tydligare riktlinjer avseende dosering av träning och 

aktivitet.  

 

Informanter gav rika beskrivningar på hur de hanterade sina besvär självständigt 

efter rehabiliteringsperiod hos OMT-fysioterapeuten. De beskrev att de hade fått 

kunskap om lämpliga träningsåtgärder för att hantera sina besvär. Den kunskap 

som patienterna hade var delvis produkt av att OMT-fysioterapeuten hade lyckats 

att förmedla kunskap som hade lett till det sista pedagogiska steget att patienten 

uppnår sk. empowerement enl. Caladine (2013), informanten hade med ny 

kunskap som erhållits nått en ökad känsla av att hantera sina besvär. Inom senaste 

års forskning används empowerment som ett begrepp som beskriver patientens 

förmåga att bemästra sitt liv med en funktionsnedsättning (Kaldoudi och Makris 

2015). Begreppet empowerment beskrivs från början inom psykologin av 

Rappapport (1987) där jag hämtat citatet: ”individual deteramination over one´s 
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own life and democratic participation in the life of one´s community”. Lindqvist 

(2015) skriver i sin avhandling att empowerment uppnås på bästa sätt genom att 

göra deltagaren delaktig i processen, en process som i denna avhandling var att 

öka den fysiska aktiviteten hos skolungdomar.  

 

Det som informanterna med långvariga besvär upplevde allra svårast var att arbeta 

fram en acceptans avseende att leva med långvarig smärta och dess begränsningar. 

Acceptansen växte inte bara fram utifrån den kunskap de hade fått från 

fysioterapeuten utan även från möten med hela vårdapparaten. Resan mot 

acceptans beskrevs som en inre process där bearbetning av kunskap och egna 

upplevda erfarenheter vägdes samman. Att nå acceptans vet vi förbättrar 

livskvaliteten hos patienter och kan ge en förbättring av funktion, sömnkvalitet 

och lindra depression (Jensen, Smith, Alschuler, Gillanders, Attman & Molton 

2016; McCracken,Carson, Eccleston & Keefe 2004). Frågan är då om det går att 

hjälpa individen i resan mot acceptans på ett bättre sätt an vad vi gör idag? En väg 

att nå acceptans är att arbeta med patienten via KBT-terapi eller Mindfulness 

baserad stress terapi (Jensen et al 2016), kunskaper som OMT-fysioterapeuten 

inte tillskansar sig genom sin OMT utbildning. Däremot har OMT-fysioterapeuten 

goda kunskaper om smärta och olika smärtmekanismer vilket kan användas i 

patientutbildning sk. neurosciensce education (NE). Denna typ av 

patientutbildning har visat sig vara en god åtgärd för att nå acceptans i hanterandet 

av kronisk muskuloskeletal smärta (Louw, Diener, Butler & Puentedura 2011). 

Informanternas berättelser påvisar att OMT-fysioterapeutens roll inte har varit så 

tydlig i avseendet att nå en acceptans. Här finns möjligheter till förbättringar inom 

professionen och mer forskning behövs för att kunna svara på frågan om hur 

fysioterapeuter underlätta vägen till acceptans för patienter som inte kan bli av 

med sina besvär. Enligt Jensen et al (2016) kan NE vara en väg till att nå 

acceptans, och kanske bör OMT-fysioterapeuten mer medvetet implementera 

denna åtgärd med syfte att vägleda patienten mot en acceptans, kanske i 

kombination med behandling hos annan terapeut som har kompetens inom 

beteendemedicinska behandlingsmetoder som t ex. KBT eller Mindfulness 

baserad träning.  
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Metoddiskussion 

För att uppnå en så hög trovärdighet som möjligt avseende denna rapport har 

begreppen credibility, dependability och transferability beaktats (Granheim & 

Lundman 2004). 

För att stärka credibility har en klar beskrivning avseende informanternas ålder, 

kön, yrke samt dominerande smärtmekanism tydliggjorts i metoddelen (Granheim 

& Lundman 2003; Tong, Sainsbury & Craig 2007). En utförlig beskrivning av 

patientens besvärsbild har utelämnats av etiska skäl med tanke på sekretess och 

för att eliminera risk för igenkännbarhet av informant (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning 2015). För att uppnå trovärdighet har även 

datainsamlingens metod och textanalys redovisats noggrant. Kategorier har 

fastställts efter noggrann analys av data och denna analys har sedan diskuteras 

med handledare. Flera personer som tittar på data ger möjlighet att 

uppmärksamma fler infallsvinklar i materialet och ökar även sannolikheten att det 

tolkade materialet överensstämmer med informanternas upplevda berättelse 

(Granheim & Lundman 2003; Granskär & Höglund-Nielsen 2012). Även om 

denna studie har startat med att tydliggöra vilken förförståelse vi har för att den 

ska påverka resultatet så lite som möjligt, så går det inte ändå undgå att poängtera 

att studien kan ha påverkats av den (Drew 2004). Resultatet är därmed en produkt 

av våra tidigare kunskaper i kombination med analyser av det insamlade 

materialet och kan därför inte ses om den absoluta sanningen. Kvale & 

Brinkmann (2014) betonar att det är av yttersta vikt att författaren reflekterar över 

sin förförståelse och dess påverkan på studiematerialet. För att ytterligare 

illustrera resultatdelen och öka trovärdigheten genom att ge läsaren en möjlighet 

att bedöma om tolkningar som gjorts är rimliga har citat presenterats i 

resultatdelen. För att öka möjligheten att verkligen förstå informanterna under 

intervjutillfället har jag återkopplat min förståelse av det som kommit fram för att 

på plats säkerställa att jag har fått en korrekt uppfattning (Granheim & Lundman 

2003; Tong, Sainsbury & Craig 2007). För att uppnå stabilitet i data sk. 

dependability har samma frågeguide använts som stöd under samtliga intervjuer 

(Granheim & Lundman 2003). För att uppnå objektivitet och neutralitet sk. 

confirmability har jag under analys och bearbetning fört noggranna diskussioner 
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med handledare och antecknat alla tankar om analysen i ett dokument i en sk. 

Audit trail. Då denna studie bygger på erfarenheter av 10 personer är det inte 

möjligt att säga att vi har fångat alla upplevelser av den pedagogiska förmågan 

hos alla OMT fysioterapeuter som finns. Däremot var intervjumaterialet rikt och 

många olika erfarenheter presenterades. Informanterna hade även spridning i 

ålder, kön, yrke o besvär. Detta kan göra det möjligt för läsaren att själv överföra 

kunskap från denna studie till sin egen klinik eller användas i kommande 

forskning. För att möjligheten till överförbarhet har jag beskrivit informanternas 

karaktäristika samt presenterat urvalsprocessen noggrant (Granheim & Lundman 

2003).  

 

Trots att dessa åtgärder har vidtagits så finns det fler vägar till förbättring av detta 

arbete. Om jag hade haft fler diskussionsparters i analysarbetet förutom min 

handledare är det möjligt att fler synvinklar på den analyserade och kodade texten 

hade framkommit. En annan brist i denna rapport är bristen av intervjuerfarenhet då 

jag inte har någon tidigare erfarenhet av kvalitativ forskning. Jag märkte dock att jag 

blev bättre och bättre på att ställa följdfrågor till informanterna ju fler intervjuer jag 

hade gjort. En fördel kan dock vara att jag har lång erfarenhet av att interagera med 

patienter under sitt kliniska arbete som fysioterapeut, och har där vana att intervjua 

patienter i samband med anamnestagande. Det föreligger även en risk för påverkan av 

informantens berättelse då ett intervjutillfälle alltid medför en interaktion mellan 

informant och intervjuare. För att undvika detta har öppna och nyfikna frågor använts 

(Kvale & Brinkmann 2014; Salner 1989). Det finns även risk för viss maktpåverkan 

där makt-asymetri kan ha upplevts av de informanter som intervjuades, eftersom jag 

själv är en OMT-fysioterapeut (Kvale & Brinkmann 2014). Jag har medvetet intagit en 

respektfull och ödmjuk framtoning vid intervjutillfället för att skapa en positiv 

atmosfär eftersom en intervju kan påverkas negativt om författaren på något sätt 

upplevs som dominant eller manipulativ (Kvale & Brinkmann 2014; Aluwihare-

Samaranayake 2012). Valet av upptagningsområdet Norra delen av Sverige valdes för 

att få en stor geografisk spridning på antalet informanter. Därigenom speglas 

upplevelsen av så många olika fysioterapeuters pedagogiska förmåga som möjligt. 

Samtidigt minskas risken för igenkännbarhet av informanten (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning 2015). Då behandlande OMT-fysioterapeut var den som valde 

att tillfråga sina patienter, är möjligt att fysioterapeuten valt ut personer från sin klinik 
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som de upplever att de har god kontakt med och där de upplever att de har gjort ett 

gott arbete. Detta kan ha påverkat på resultatet av studien. För att minska denna risk 

för påverkan försäkrades både fysioterapeuten och informanten konfidentialitet. 

Dessutom har aldrig syftet varit att värdera den pedagogiska förmågan hos 

fysioterapeuten utan snarare beskriva och kategorisera vilka aspekter som 

informanterna har upplevt. Vi diskuterade möjligheten att rekrytera informanter utan 

inblandning av OMT-fysioterapeut men kom fram till att det kunde vara ett problem 

att patienter inte har kännedom om vilken utbildningsnivå deras fysioterapeut har. 

 

Konklusion 

Mötet med OMT fysioterapeut var en plattform för lärande och i mötet skapades 

förutsättningar för förståelse för sina besvär genom förklaringar och förtroende 

för fysioterapeuten. Informanterna önskade att få vägledning i övningsutförande 

vid träning i kombination med uppföljning och feedback på träningen och 

dosering. Om något av dessa steg fattades så rubbades informantens tillit och 

förtroende för OMT-fysioterapeutens kompetens och upplevelsen av 

behandlingen förändrades. Detta visar att OMT fysioterapeutens pedagogiska 

förmåga innefattar många delar och att dessa har betydelse för patientens 

upplevelse av behandlingen. Mer forskning inom området behövs för att utveckla 

professionen ytterligare.   
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Bilagor 

Bilaga 1 : Brev till OMT-fysioterapeut. 
 

 

Hej. 

Jag heter Anna Sjögren och är sistaårs student på LTU:s Masterprogram med 

inriktning mot OMT. Jag ska skriva en masteruppsats och vill göra en 

kvalitativ studie med frågeställningen om hur patienter upplever  OMT steg 3 

fysioterapeuters pedagogiska förmåga. Rent historiskt sett har OMT 

fysioterapeuter arbetat med mycket manuella tekniker men har under sista 

årtionden implementerat fler metoder i sin behandlingsarsenal med 

förklaringsmodeller angående olika smärtmekanismer, neurodynamiska 

tekniker och träning av motorisk kontroll. Detta innebär att vi som kliniker 

möter en större utmaning i det pedagogiska framförandet i vårt möte med 

patienten då vi ska kommunicera vår kunskap. Därför är min fråga till dig om 

du är villig att vidarebefordra informationsmaterial om min studie till några 

av dina patienter. 

Jag vill betona att detta inte är någon forskning som kan härledas till dig som 

person då jag inte kommer att efterfråga vilken fysioterapeut som de 
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behandlas av eller har behandlats hos.  Jag kommer att hålla en strikt 

konfidentialitet åt båda håll, dvs. jag vet inte vem du är och du kommer inte 

att få ta del av det som just din patient säger. Vare sig om du väljer att lämna 

ut information om studien eller inte så kan jag skicka dig ett exemplar av 

studien när den är färdig om du är intresserad . 

 

Inklusionskriterier för deltagare i studien:  

Personer som behandlats/behandlas hos OMT steg 3 fysioterapeut.  Personen ska på 

eget initiativ eller via remiss sökt OMT- fysioterapeuten för problem härrörande från 

rörelse-stödjeorganen. Deltagaren ska prata och förstå svenska.  

 

Om du är intresserad av att hjälpa mig att hitta informanter gör du detta 

genom att vidarebefordra informationsbrevet till dina patienter som jag 

bifogar i detta brev. Har du några frågor kontakta mig gärna. 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar. 

Anna Sjögren 

Leg. sjukgymnast och student. 

 

Kontaktuppgifter:  

Anna Sjögren 

anaeri-0@student.ltu.se 

070-2311986 

 

Handledare: 

Stina Rutberg 

Universtitetslektor 

Luleå Tekniska Universitet 

stina.rutberg@ltu.se 

Vxl: 0920-491000 
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Bilaga 2 : Brev till informant. 
 
 

 
 
 
Hur upplever du OMT-fyisoterapeutens pedagogiska förmåga? 
 
När en fysioterapeut utbildar sig inom OMT ( Ortopedisk Manuell Terapi) 

ingår ett brett utbud av olika teoretiska modeller samt manuella tekniker 

med god vetenskaplig förankring. Jag är nyfiken på hur fysioterapeuten 

omvandlar sin kunskap i kliniken och hur han/hon sedan förmedlar sin 

kunskap i kommunikationen med patienter.  

Detta projekts syfte är att ta reda på hur du upplever OMT-fysioterapeutens 

pedagogiska förmåga, samt hur du använder dig av de nya kunskaperna som 

du erhållit via din fysioterapeut. Din åsikt och din berättelse är viktig i 

strävan att förbättra vår profession. 

Du har fått detta brev eftersom du har erfarenhet av att ha behandlats, eller 

går på  behandling hos en OMT-fysioterapeut. Om du vill delta i studien 
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kommer jag Anna Sjögren att göra en intervju med dig avseende dina 

erfarenheter. Intervjun kommer att spelas in med en mobil och sedan skrivas 

ned för analys. Intervjumaterialet kommer sedan att raderas från mobilen. 

Full konfidentiatilitet garanteras avseende det du kommer att berätta. Med 

detta menas att inga uppgifter eller information som kan härledas till dig 

kommer att nämnas i uppsatsen och din behandlande OMT-fysioterapeut 

kommer inte att få veta om du deltar eller inte i studien, om du inte själv 

berättar detta. Jag kommer att koda intervjuerna med nummer och inte med 

ditt namn när texten vidarebearbetas i forskningsprojektet. Kortare citat från 

intervjuerna kommer att användas i forskningsrapporten, men inget material 

som kan härledas till någon specifik person tas med. Intervjun beräknas ta 

1,5 tim i anspråk och kommer att genomföras på en plats som vi kommer 

överens om när jag kontaktar dig telefonledes. Studien kommer i första hand 

att vara ett slutarbete i mina Master-studier och om den anses uppnå ny 

kunskap av intresse kan den komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

 

Deltagande i studien bygger helt på din frivillighet, du kan när som helst 

meddela om du önskar att avstå vidare deltagande utan att ange anledning. 

Din intervju kommer då att exluderas från inhämtat material till studien. 

Studien genomförs av mig, Anna Sjögren leg. sjukgymnast och 

Mastersstuderande på LTU. Under handledning av Universitetslektor Stina 

Rutberg.  

 

Är du är intresserad att delta i denna studie så maila mig (anaeri-0@ltu.se) 

dina kontaktuppgifter eller lämna ett meddelande på min mobiltelefon 070-

2311986, så snart som möjligt  så hör jag av mig till dig inom kort. 

 

Kontaktuppgifter:  

Anna Sjögren 

anaeri-0@student.ltu.se 

070-2311986 

 

Handledare: 
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Stina Rutberg 

Universtitetslektor 

Luleå Tekniska Universitet 

stina.rutberg@ltu.se 

Vxl: 0920-491000 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anna Sjögren 
Leg. sjukgymnast och student.  

 

 

 

 
 
 
 

 

Bilaga 3 : Informerat samtycke 

 

 
 
 
Samtyckesformulär/svarstalong. 
 
 
Hur upplever du att OMT-fysioterapeutens pedagogiska förmåga? 
 
☐Jag tackar ja till ytterligare muntlig information  
☐Jag samtycker till ett deltagande i studien. 
 
Namn:____________________________________________________________
_____ 
 
Datum och 
ort:__________________________________________________________ 
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Kontaktuppgifter: 

_________________________________________________________________________ 

 

Intresseanmälan skickas via mail till anaeri-0@student.ltu.se . 

Du kan även uppge intresseanmälan via telefonnr 070-2311986, lämna då 

gärna meddelande på telefonsvaren om jag inte har möjlighet att svara i 

telefonen. 

Ange uppgifter enligt ovan. Glöm inte att skriva ner ditt telefonnummer så att 

jag kan nå dig. 

 

Underskrift 

författare:__________________________________________________________________ 

 




