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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva och förstå kvinnor med 
långvarig smärtproblematiks erfarenheter av hur de förändrat sina 
aktiviteter. Undersökningsgruppen bestod av 12 kvinnor i 
åldrarna 30 till 62 år. 4 fokusgruppsintervjuer genomfördes. 
Intervjuutskrifterna analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Dataanalysen resulterade i tre kategorier: Att 
hitta nya vägar för att utföra aktiviteter, Hantering av en 
förändrad situation samt Planering och prioritering av vardagen. 
Resultatet visade två parallella aspekter av förändringsprocessen, 
de faktiska aktivitetsförändringar informanterna gjort samt den 
mentala bearbetningsprocessen som följer parallellt. Att lära sig 
att finna balans mellan aktiviteter och hur man fördelar tiden 
ansågs vara viktiga aspekter. Patientens sociala och fysiska miljö 
hade betydelse för hur de förändrade sina aktiviteter. Studien 
tyder på att gruppbehandling bör erbjudas alla smärtpatienter i ett 
tidigt skede. Resultatet ger stöd för ett klientcentrerat arbetssätt 
som bör inriktas mot den emotionella processen likväl som den 
aktivitetsbefrämjande processen.  
 
 
Nyckelord: Aktivitetsförmåga, fokusgrupper, hanteringsstrategier 
långvarig smärtproblematik. 
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Inledning   

Personer med smärta har ofta nedsättningar i aktivitetsförmågan och befinner sig i en 

situation som karaktäriseras av nedsatt kontroll och konsekvenser av smärtan (Mullersdorf, 

2001; Rivano-Fischer, 2001). Den långvariga smärtan medför lidande och störningar i 

livsföringen. Forskning (SBU, 2006) visar att det finns ett starkt samband mellan ökad 

smärta och nedsatt livskvalitet och det är därför viktigt att tidigt uppmärksamma dessa 

patienter och deras problem och erbjuda en adekvat behandling. Enligt flera studier 

(Andersson et al., 2003; Mullersdorf, 2001; SBU, 2006; Socialstyrelsen, 1994) är det främst 

kvinnor som söker sjukvård för smärtproblematik. Begränsningar i aktivitet på grund av 

smärta är ett område där arbetsterapeuter kan erbjuda ett flertal rehabiliteringsinsatser. 

Aktiviteters värde och mening för personen är en viktig aspekt i designen av 

arbetsterapeutisk intervention. Flera studier (Gustafsson, Ekholm & Öhman, 2004; Jensen, 

Turner, & Romano, 1994; Persson, Rivano-Fischer & Eklund, 2004; Rivano-Fischer, 2001; 

Walsh, Kelly, Johnson, Rajkumar & Bennetts, 2003) visar att en anpassning av utförandet 

av aktiviteter medför positiva förändringar för patienter med smärta. Det är däremot inte lika 

väl beskrivet i litteraturen vilka specifika förändringar som personerna har gjort i olika 

aktiviteter. Syftet med denna studie är att beskriva och förstå kvinnor med långvarig 

smärtproblematiks erfarenheter av hur de förändrat sina aktiviteter. 

 

Arbetsterapins syn på aktivitet 

Meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter ses inom arbetsterapi som mycket viktiga för 

att människan skall uppleva hälsa och välbefinnande. Aktiviteter används som terapeutiskt 

medel och mål i behandlingen (Kielhofner, 1997). Den mänskliga aktiviteten kan sägas 

bestå av den personliga mening som en aktivitet har för en individ. Vilken mening 

aktiviteten har inverkar dessutom på individens upplevelse av mening och sammanhang i 

livet (Hasselkus & Rosa, 1997; Christiansen & Baum, 1997). Även Persson, Erlandsson, 

Eklund och Iwarsson (2001) beskriver att aktiviteters värde och mening för individen är en 

viktig aspekt och har introducerat begreppet Aktivitetsvärde som beskrivs som en struktur i 

tre dimensioner som är en förutsättning för upplevelse av mening i aktivitet.  
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Ett flertal teorier i arbetsterapi beskriver människans aktiviteter som ett resultat av en 

dynamisk interaktion mellan personen, aktiviteten och den omgivande miljön under hela 

livscykeln. När en förändring sker i någon av dessa variabler, exempelvis när en människa 

får en kronisk sjukdom, förändras också interaktionen mellan dem vilket påverkar personens 

utförande av och tillfredsställelse med aktiviteten (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; Nelson, 

1996). Aktivitetsutförande sker i samspel mellan individen och den omgivande miljön och 

av den sociokulturella miljön, dvs. de personer och objekt som är närvarande (Fisher, 1998; 

Kielhofner, 1997; Nelson, 1988). Själva uppgiften definieras av yttre existerande 

förutsättningar som är beroende av personen och Nelson (1988) benämner dessa som 

”occupational form”. Aktivitetsutförandet organiseras utifrån aktivitetens syfte och mål 

medan individens motivation till aktivitet har sitt ursprung i själva aktivitetens mening och 

värde (Trombly, 1995; Fisher, 1998). 

 

Aktiviteter som en person utför i sitt vardagliga liv beskrivs och kategoriseras på olika sätt i 

den arbetsterapeutiska litteraturen. Kielhofner (2002) sammanfattar att aktivitet kan indelas i 

tre områden. Det första området är dagliga livets aktiviteter (ADL) som innefattar egenvård, 

intagande av föda, städning, tvätt med mera. Det andra är lek eller fritid som till exempel 

idrott, utövandet av hobby och det tredje är arbete. Canadian model of occupational 

performance (CMOP) har en liknande kategorisering där aktiviteterna är indelade i personlig 

vård, produktivitet och fritid (Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 1997). I Sverige har 

FSA (1998) tagit fram en terminologi som beskriver fyra olika aktivitetsområden: personlig 

vård, boende, arbete och fritid. Den svenska indelning skiljer sig från de andra två då 

aktivitetsområdet boende utgör en egen kategori. Ovanstående visar att det finns olika sätt 

att klassificera aktivitet inom arbetsterapi och det är likartade aktiviteter som ingår även om 

de är kategoriserade på olika sätt.  

 

Aktivitet är en viktig del i människans vardag och aktivitet skapar roller, vanor och rutiner 

där samspel finns med den fysiska samt den sociala miljön (Kielhofner, 2002). När en 

aktivitet inte längre kan utföras som tidigare krävs en inre eller yttre anpassning av 

situationen. Vid en inre anpassning kan det vara personen själv som anpassar sina resurser 

utifrån aktivitetens krav eller från tidigare erfarenheter av aktivitetens genomförande 
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(Nelson, 1988). En yttre anpassning innebär att modifiera uppgiften, sättet att utföra den 

eller omgivningen i vilken den utförs, med syfte att underlätta aktivitetsutförandet (Fisher, 

1998; Trombly, 1995).   

 

Den kvinnliga smärtpatienten 

Kvinnor med olika typer av smärtproblem uppsöker sjukvården ofta och då framförallt 

primärvården. Långvariga och ofta återkommande smärttillstånd är vanligt och man räknar 

med att en tredjedel av Sveriges befolkning besväras av detta. Vanligast är smärtor från 

skelettet, muskler och leder. Kvinnor har oftare smärttillstånd i axlar och nacke medan män 

oftare har besvär från länd och rygg ( Mullersdorf, 2001; Socialstyrelsen, 1994). I en 

sammanställning av 105 artiklar gjord av Unruh (1996) framkommer att kvinnor har mer 

frekvent, svårare och mer långvarig smärta än män och det framkom även att kvinnor har 

högre prevalens av multipla smärtor som klassas som psykosomatiska och har starkare 

samband mellan depression och smärta jämfört med män.  

 

Enligt Hamberg (1998) betyder begreppen smärta och värk samma sak. Till värk kan 

däremot andra sensationer som till exempel domningar, pirrningar och dova obehag härledas 

som patienterna inte riktigt vill kalla smärta. Internationella smärtforskningsorganisationen 

IASP (International Association for the Study of Pain) har definierat smärta som: “ En 

obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenat med vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro 

av vävnadsskada “ (Socialstyrelsen, 1994, s.28). Smärta kan indelas i akut smärta som är en 

varningssignal, ett tecken på skada som ger personen en impuls att uppsöka läkare för 

undersökning, utredning och eventuell behandling. Med kronisk smärta eller långvarig 

smärta, som enligt socialstyrelsen är ett mer adekvat begrepp, avses smärta som varat mer än 

sex månader (Brattberg, 1995; Socialstyrelsen, 1994).  

 

På senare år har multidisciplinär rehabilitering av smärtpatienter fått stort genomslag både i 

Sverige och i andra länder. Sjukdomar i rörelseorganen är ett av de mest kostsamma 

sjukvårdsproblemen i de industrialiserade länderna (Nachemson, 1991) och även den 

vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (1994) är 



   

 4

utredning och behandling av långvariga smärttillstånd ett av det svåraste området inom 

medicinen. Det är många faktorer som påverkar att smärtan till slut styr hela livet för den 

drabbade och en helhetssyn är viktig för att kunna hjälpa. Den långvariga smärtan medför 

lidande och störningar i livsföringen som ändrad dygnsrytm, arbetsoförmåga och social 

isolering. Patienten uppsöker ofta flera vårdgivare utan att få sitt tillstånd förklarat och utan 

att få effektiv hjälp (Socialstyrelsen, 1994). Enligt ny evidens i ämnet (SBU, 2006) visar 

forskningen entydigt att det finns ett starkt samband mellan ökad smärta och nedsatt 

livskvalitet. Svårigheten ligger i att smärtan är personens privata upplevelse till vilken ingen 

annan har direkt tillgång. Det finns en skillnad mellan patientens och hälso- och 

sjukvårdspersonalens uppfattning om smärtupplevelsen som kan leda till missförstånd och 

besvikelser samt till minskad följsamhet vid behandling och därmed onödigt lidande för 

patienten (SBU, 2006). 

 

Erfarenheter av multidisciplinär rehabilitering 

I smärtrehabiliteringen används psykologiska och pedagogiska metoder för att öka 

individens kunskap om smärtan och hur den påverkar individen. Den gemensamma 

målsättningen för alla smärtrehabiliteringsprogram är enligt Rivano-Fischer (2001) att 

förändra en situation som karaktäriseras av bristande kontroll på grund av smärta, mot en 

situation där smärtupplevelsen präglas av egen kontroll, hantering och anpassning. Att 

smärtpatienten lär sig aktivitetsdosering och problemlösning är två viktiga metoder och 

inlärningen åstadkoms i stor omfattning genom interaktion med andra deltagare i 

programmet. 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport (1994) konstateras att behandling av smärtpatienter i ett 

multidisciplinärt team har god effekt. Verksamheter med multidisciplinära team i 

primärvården kan vara ett sätt att tidigt uppmärksamma dessa patienter och få en helhetssyn 

på deras problem och ge dem lämplig behandling. I utvärdering av ett multidisciplinärt 

rehabiliteringsprogram vid en smärtklinik i USA (Jensen, Turner, & Romano, 1994) påvisas 

minskning av smärta, depression och handikapp och att förbättringar efter rehabiliteringen 

var mer beroende av hur patienterna förändrade sina tankar kring smärtan än förändringar i 

beteendet. Även i Sverige har en studie (Gustafsson, Ekholm & Öhman, 2004) visat på 
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vikten av att genom ett smärtprogram lära sig nya strategier för att hantera smärta och 

kommunicera om sin smärta till omgivningen vilket ledde till en ökad självrespekt hos 

individen. Det kan dock vara svårt att särskilja vilka moment av rehabiliteringen som har 

effekt (Skinner, Erskine, Pearce, Rubenstein, Taylor & Foster, 1994; Turk, Rudy, Bruce & 

Sorkin, 1993) eftersom patienterna oftast har individuella problem och varierande 

livssituation. Detta kan göra att det finns många olika faktorer eller kombinationer av 

faktorer som påverkar att smärtan minskar och patienten upplever goda resultat av 

rehabiliteringen (Hamberg, 1998). 

 

I en studie av Walsh, Kelly, Johnson, Rajkumar och Bennetts (2003) utvärderades 

långtidseffekterna av ett smärtprogram för patienter med ländryggsbesvär. De aktiviteter 

som framförallt var problematiska för smärtpatienterna var; att promenera, sitta, sova, stå, 

aktiviteter med barn, arbete, vila, trädgårdsarbete, bilkörning och tynga lyft. De fann att 

vissa kategorier av problem var mera tillgängliga för förändring än andra. Till exempel hade 

tillfredsställelsen i aktiviteter relaterade till personlig vård förbättrats mer än aktiviteter 

relaterade till produktivitet. En annan studie (Persson, Rivano-Fischer & Eklund, 2004) 

påvisar också förbättringar i aktivitetsutförande och tillfredsställelse efter ett 

behandlingsprogram om smärta. Förbättringarna var till och med större i tillfredsställelse 

och förklaras med att patienterna fått bättre anpassningsstrategier samt en bättre acceptans 

för en alternativ livssituation.  

 

Patienter med smärtproblematik är en grupp som har ökat för arbetsterapeuter i 

primärvården i Norrbotten. Därför genomfördes ett Dagmarfinansierat projekt (Andersson et 

al, 2003) som syftade till att utveckla och förbättra åtgärder i omhändertagandet av patienter 

med långvarig smärta. Projektet påvisade att smärtpatienterna efter genomgången 

smärtskola markant ökat sin aktivitetsförmåga trots att de fortfarande utförde aktiviteter med 

problem framförallt inom aktivitetsområdena personlig vård och boende. De upplevde att 

det hade skett förändringar i deras liv och att de kunde hantera vardagen bättre genom nya 

anpassningsstrategier.  

 

Arbetsterapeutisk forskning inom smärtrehabilitering 
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I flera svenska avhandlingar och studier inom arbetsterapi har smärta och 

smärtrehabilitering behandlats. Omfattande studier är gjorda för att beskriva 

smärtpatienterna och deras aktivitetsproblem samt för att finna nya bedömningsinstrument 

och skattningsskalor för att bedöma aktivitetshinder och behov av arbetsterapeutiska 

interventioner (Mullersdorf, 2001; Mårtensson, 2005; Persson, 2001; Schultz, 2002). Flera 

studier (Gustafsson, Ekholm & Öhman ,2004; Jensen, Turner, & Romano, 1994; Walsh, 

Kelly, Johnson, Rajkumar & Bennetts, 2003; Persson, Rivano-Fischer & Eklund, 2004) är 

också gjorda för att utvärdera effekter av behandlingsprogram inom området vilka visar att 

gruppbehandling har positiv effekt för att öka aktivitetsutförandet, hitta alternativa 

anpassningsstrategier och öka personernas livstillfredsställelse. En konsekvens som uppstår 

av smärtan är svårigheter att utföra sitt yrkesarbete, sitt hemarbete eller delta i 

fritidsaktiviteter. Enligt Mullersdorf (2001) är aktivitetsbegränsningar till följd av smärta ett 

problemområde där arbetsterapeuter har mycket att erbjuda avseende rehabiliteringsinsatser. 

Hon fann i sina studier att arbetsterapeuter främst föreslog interventioner hur man utför 

aktiviteter på bästa sätt för att minska konsekvenserna av smärtan samt information och 

kunskap kring smärta. Hon fann vidare att patienterna uttryckte att det var problematiskt att 

fördela tiden mellan olika aktiviteter något som arbetsterapeuterna inte berörde i någon 

större utsträckning.  

 

Även studier av Liedberg (2004) och Persson (2001) pekar på tidsanvändningens betydelse 

för smärtpatienterna. Smärtan påverkade mer eller mindre alla livets vardagliga aktiviteter 

och yrkesarbete. Aktiviteterna tog längre tid att utföra och gamla rutiner och vanor rubbas. 

När individuella anpassningar av arbetsmiljön gjordes där hänsyn till tidsaspekten togs 

ökade också personernas chans att stanna kvar på arbetsmarknaden (Liedberg, 2004). 

Persson (2001) fann utifrån sin avhandling att patienterna på grund av sin smärta fick 

anpassa sig till ett mer improviserat liv, vilket också påverkade vad de upplevde som 

meningsfullt. Smärtan kom i bakgrunden när aktiviteten var värdefull, vilket också 

sammanföll med att aktiviteterna hade hög utmaning och krävde hög färdighet. Vid analys 

av dagliga aktiviteter bör man enligt Persson (2001) ta hänsyn till mening och 

aktivitetsvärden ur olika perspektiv.  

Flera studier (Liedberg, 2004; Schultz, 2002) poängterar ett tidigare omhändertagande i 
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primärvården för att underlätta livsomställningsprocessen och Schultz (2002) ser det som 

nödvändigt att bygga upp verksamheter med multidisciplinära team i primärvården för att 

fånga upp dessa patienter. Hon är även kritisk till det godtycke som finns i bedömningen 

inom vården idag och menar att det behövs ett helt multidisciplinärt team för att få ett 

helhetsperspektiv på patientens förmågor. 

 

Utifrån ovanstående visar genomgången av forskning på området att det finns ett stort 

intresse för kunskap om smärtrehabilitering och smärtpatienters livssituation. Flera studier 

påtalar vikten av ett förändrat aktivitetsutförande för denna grupp. Det perspektiv som 

vanligen beskrivs är inriktad på upplevd förändring och livstillfredsställelse efter genomfört 

smärtbehandlingsprogram (Gustafsson, Ekholm & Öhman, 2004; Jensen, Turner, & 

Romano, 1994; Persson, Rivano-Fischer & Eklund, 2004; Walsh, Kelly, Johnson, Rajkumar 

och Bennetts, 2003). Vid litteraturgenomgången inför denna studie framkom att det till stor 

del saknas beskrivningar kring vilka de faktiska förändringar i aktivitetsutförandet är, hur 

dessa förändringar har gått till och smärtpatientens egen upplevelse av dessa förändringar. 

  

Arbetsterapeuter i primärvården arbetar med interventioner för patienter med smärta inom 

de fyra aktivitetsområdena; personlig vård, boende, arbete och fritid och det är viktigt att ha 

kunskap och förståelse för patienternas erfarenheter kring detta för att kunna vidareutveckla 

arbetsterapeutiska interventioner. De kunskaper som finns idag är ofta riktade mot 

aktivitetsområdet arbete för att minska långtidssjukskrivning och stora samhällskostnader 

(SBU, 2006; Socialstyrelsen, 1994). Mindre är däremot funnet inom de övriga 

aktivitetsområdena men även där får patienterna stora konsekvenser av smärtan vid 

utförandet av dagliga aktiviteter. Det är därför intressant att studera de erfarenheter som 

kvinnor med långvariga smärtproblem har utifrån ett kvalitativt perspektiv och få en 

fördjupad förståelse för hur de har förändrat sitt aktivitetsutförande med fokus på de tre 

aktivitetsområdena personlig vård, boende och fritid.  

 

Syftet med studien är därför att beskriva och förstå kvinnor med långvarig 

smärtproblematiks erfarenheter av hur de förändrat sina aktiviteter inom dessa tre 

aktivitetsområden. 
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METOD 
Design 

Med utgångspunkt från syftet med studien att beskriva och förstå kvinnors erfarenheter om 

hur de förändrat sina aktiviteter valdes en kvalitativ ansats och en deskriptiv metod. En 

kvalitativ ansats valdes eftersom syftet var att återge personers erfarenheter. Som 

datainsamlingsmetod valdes fokuserande gruppintervju så kallad fokusgrupp (Kreuger, 

1994; Morgan, 1997; Wibeck, 2000). Som analysmetod valdes innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004) samt Patton (2002). 

 

Undersökningspersoner  

Urvalet av undersökningsgrupp gjordes genom en målinriktad sampling, en icke 

slumpmässig urvalsmetod, vilket innebär ett avsiktligt urval av personer med erfarenheter av 

det område forskaren vill samla information om (Holloway & Wheeler, 1997). 

Inklusionskriterierna för denna undersökningsgrupp var kvinnor mellan 20 och 65 år som 

tidigare deltagit i smärtrehabiliteringsgrupp under de senaste 4 åren inom primärvården på 

grund av långvarig smärta.  

 

Sammanlagt kom 12 personer att delta i undersökningen. Undersökningspersonerna var 

mellan 30 och 62 år där medelåldern var 45 år. Av dessa 12 deltagare hade två personer 

whiplashrelaterade besvär, två personer fibromyalgi, två personer RA, två personer 

ländryggssmärta, tre personer artros och en person hade arbetsrelaterad belastningsskada. 

Tre deltagare var ensamstående, tre deltagare sammanbodde med make, fyra deltagare 

sammanbodde med make och hemmaboende barn och två deltagare var ensamstående med 

hemmaboende barn. 

 

Ett brev med information och begäran om tillstånd (bilaga 1) av verksamhetschef för 

Rehabiliteringsenheten i Primärvården skickades ut före undersökningen började. Efter 

godkännande från verksamhetschef kontaktades 13 personer som tidigare genomgått 

smärtrehabiliteringsgrupp. Av dessa 13 kunde endast sex personer delta vid de angivna 

tiderna. Dessa delades upp i två fokusgrupper med samma gruppindelning som tidigare 

smärtrehabiliteringsgrupp. Då dessa fokusgrupper inte gav tillräckligt för att erhålla mättnad 
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i intervjumaterialet gjordes ytterligare två utskick till 20 personer som tidigare genomgått 

ergonomigrupp. Av dessa kunde endast sex personer delta vid den angivna tiden. Även här 

delades gruppen upp i två fokusgrupper med samma gruppindelning som tidigare 

ergonomigrupp. Sammanlagt kontaktades 33 personer. Samma tillvägagångssätt användes 

vid bägge grupperna. Deltagarna kontaktades genom att ett informationsbrev (bilaga 2) 

skickades ut. Utskicken vidarebefordrades via ansvarig gruppledare i de tidigare 

smärtrehabiliteringsgrupperna. Brevet förklarade i korthet syftet med studien och 

information lämnades om frivilligt deltagande, bandinspelning samt konfidentiell hantering 

av intervjumaterialet. I brevet bifogades en svarstalong och frankerat svarskuvert. 

Deltagarna ombads att återsända denna om de gav sin tillåtelse till författaren att ta kontakt. 

Innan intervjun genomfördes tog författaren telefonkontakt med samtliga gruppdeltagare för 

att bekräfta tid och plats och för att svara på eventuella frågor.  

 

Datainsamling 

För datainsamling användes i studien fokuserande gruppintervju, så kallad fokusgrupp 

(Dahlin Ivanoff, 2002; Kreuger, 1994; Holloway & Wheeler, 1997; Wibeck, 2000). En 

gruppintervju utgår från en dialog mellan deltagarna där syftet är att deltagarna stimulerar 

varandra till en öppen diskussion. Gruppledarens roll är att uppmuntra deltagarna att samtala 

med varandra. Fokus för intervjuerna är hur deltagarna i gruppen resonerar kring ett 

fenomen (Dahlin Ivanoff, 2002; Kreuger, 1994; Morgan, 1997; Wibeck, 2000). 

Undersökningspersonerna delades in i fyra grupper med vardera två till fyra personer. Detta 

resulterade i en grupp med två deltagare, två grupper med tre deltagare och en grupp med 

fyra deltagare. 

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på en vårdcentral i Luleå. Författaren var moderator i 

samtliga fokusgruppsintervjuer. De övergripande frågeområdena var: 

- Hur har du förändrat ditt sätt att utföra vardagliga aktiviteter inom 

 personlig vård, boendeaktiviteter samt fritidsaktiviteter? 

- Vilka aktiviteter har förändrats mest? 

- Vad är det som har påverkat att du ändrade ditt sätt att utföra dessa göromål? 
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Fokusgruppsintervjuernas längd varierade mellan 50 minuter och 75 minuter. 

Bandinspelningen kompletterades med anteckningar om vem som talade (Kreuger, 1994; 

Wibeck, 2000). I den första fokusgruppen deltog en bisittare som antecknade och i 

fokusgrupp 2 till 4 antecknade moderatorn själv. Dessa anteckningar användes som stöd vid 

utskrift när det var svårt att uppfatta vem som talade. 

 

Analys av data 

Fokusgruppintervjuerna spelades in på bandspelare och analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Patton, 2002). Intervjuutskrifterna lästes 

först igenom för att få en helhetsuppfattning. Genomläsningen upprepades flera gånger och 

meningsbärande ord och meningar utifrån studiens frågeställningar ströks under. Dessa 

meningsbärande enheter abstraherades sedan till koder. Exempel på koder var behövde hjälp 

att finna andra lösningar, måste begränsa sig samt smärtan finns med mig. Hela innehållet 

har tagits i beaktande under kodningen. Därefter har jämförelser gjorts utifrån likheter och 

olikheter i de olika koderna, vilka på så sätt sorterats till preliminära kategorier. Exempel på 

dessa kategorier var förändra tankesätt, sänka kraven och krisbearbetning. Kategoriernas 

egenskaper fördjupades parallellt med det fortsatta analysarbetet varefter de preliminära 

kategorierna sammanfördes för att bilda de slutgiltiga kategorierna. Kategorierna 

formulerades så att de motsvarande den underliggande meningen i datan. Analysarbetet 

resulterade till slut i tre kategorier vilka beskriver informanternas erfarenheter av hur deras 

aktiviteter förändrats efter att de haft smärtproblem under några år. Under analysens gång 

har upprepad genomläsning kontinuerligt gjorts och en dialog med handledare och kollegor 

skett för att stärka trovärdigheten (Krefting, 1991).  

 

Etiska reflektioner 

Tillstånd för att genomföra studien söktes av ansvarig verksamhetschef. En etisk ansökan 

lämnades till den Etiska kommittén vid Luleå tekniska universitet som vid denna tidpunkt 

bedömde att studien inte omfattades av Etiklagen och därför inte behövde prövas. 

Deltagarna informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte, att deras deltagande 

var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna kände 

varandra sedan tidigare i samtliga grupper. Detta kan ha bidragit till en öppnare diskussion i 
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intervjusituationen. Det kan finnas en risk att detta hämmat någon deltagare men det troliga 

är att personen då har tackat nej till medverkan. Författaren har tidigare träffat ungefär 

hälften av informanterna i egenskap av gruppledare vilket i viss mån kan påverka resultatet. 

Deltagarna informerades om att alla uppgifter lagras och behandlas konfidentiellt samt att 

den enskilde inte kommer att kunna identifieras av utomstående i slutprodukten. De 

eventuella olägenheter som informanterna utsattes för bedöms kompenseras av nyttan med 

studien. 

 
 
RESULTAT  
 
Analysen av data visar på att det finns två aspekter i förändringsprocessen vid utförande av 

aktiviteter för kvinnor med långvarig smärtproblematik. Det ena är de faktiska 

aktivitetsförändringar informanterna har gjort och det andra är den mentala processen som 

åtföljer parallellt med dessa förändringar. Resultatet visar att smärtpatienter erfar 

förändringar i bägge dessa aspekter och resultatet presenteras i följande tre kategorier. Dessa 

är: 1. Att hitta nya vägar för att utföra aktivitet som visar förändringar i det faktiska 

utförandet och 2. Hantering av en förändrad situation samt 3. Planering och prioritering av 

vardagen som visar två olika delar av den mentala processen. Kategorierna ger tillsammans 

svar på studiens syfte hur smärtpatienten förändrat aktiviteter. Nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av kategorierna. 

 

Kategori 1. Att hitta nya vägar för att utföra aktivitet 

Denna kategori visar informanternas erfarenheter av de faktiska aktivitetsförändringarna 

som har skett. Under denna kategori har ett flertal olika förändringar av aktivitetsutförande 

utkristalliserats.  

 

En av de förändringar informanterna påvisar är att förändra delmoment i utförandet av 

vardagliga aktiviteter som de har vana att utföra sedan tidigare. Dessa aktiviteter önskar 

informanterna fortsätta att utföra självständigt. Några vanliga exempel på detta var: hur de 

packar matpåsen på affären, hur de renbäddar sängen, hur de stryker, hur de bakar, hur de 

dammsuger och vaskar golv samt hur de står, bär och lyfter. De beskriver att de har 

förändrat små delmoment i utförandet som till exempel att ta fler pauser och att göra mindre 



   

 12

åt gången, att omväxlande sitta och stå, att avlasta armarna, att förändra arbetsställningar 

och detta har betydelse för att inte utlösa mer smärta eller obehag hos informanterna.  

 

Informanterna beskriver också att de gjort fysiska förändringar i sin hemmiljö som till 

exempel möblerat om, tagit bort mattor och införskaffat nya hushållsmaskiner. De har gjort 

omdisponeringar av tyngre föremål i köket för att undvika lyft samt bytt plats i köksskåpen 

för de husgeråd som används mest frekvent. Följande citat beskriver detta: 

”Jag placerade om tunga saker som mjöl och socker och sånt här. Varför ska jag ha det högt 
upp när jag inte ens når? Så nu har jag placerat om det och flyttat ner. Jag har tagit fram ett 
rullbord som jag har, där jag har hushållsapparater och så jag inte ska behöva gå ner på knä 
och leta in i skåpen.” 

 
En annan förändring informanterna beskrev var nya sätt att utföra aktiviteter på. De har 

funnit nya alternativa lösningar för att kunna fortsätta vara självständiga och för att uppnå 

samma slutresultat i aktiviteten. Exempel på detta är att de köper färdigsydda gardiner 

istället för att sy själv, att de köper trikåkläder istället för att stryka, att de använder 

torrmopp istället för att dammsuga. Ytterligare en förändring som informanterna beskriver 

är att de i allt större utsträckning använder hjälpmedel för att underlätta aktivitetsutförande. 

De använder hjälpmedel direkt istället för att först försöka utan för att skona sig själv. En del 

av dessa hjälpmedel har de fått låna av hälso- och sjukvården, en del har de köpt själv och 

en del har de uppfunnit själv. Någon använde symaskinen och producerade egna hjälpmedel 

till exempel en gliddyna till bilsätet, en vetevärmare i västformat. Informanterna visar på en 

stor uppfinningsrikedom som en kvinna beskriver så här: 

”Idéerna flödar när man ställs inför ett problem, ofta då man är på dåligt humör för att det 
inte funkar. Då hittar man kanske en lösning på just det problemet.” 

 
Informanterna efterlyser också hjälpmedel som ännu inte säljs till exempel en hopfällbar 

påklädningspinne att ta med till klädaffären eller hjälpmedel för att underlätta i- och 

urlastning av mataffärernas kundvagnar.  

 

En annan erfarenhet av förändring i aktivitetsutförande som informanterna erfar är att ta 

hjälp eller överlåta delar av sina aktiviteter till andra personer. Detta sätt att förändra sitt 

aktivitetsutförande har ändrats över tid och beskrivs bero på dels den sociala situationen och 

dels på typ och grad av aktivitetsnedsättning. Speciellt de informanter som var 

småbarnsföräldrar beskrev en önskan att kunna ställa upp för sina barn och kunna medverka 
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i deras aktiviteter och fritid. Att ibland överlåta delar av en aktivitet kunde vara den 

avgörande skillnaden mellan att kunna delta eller ej. Därför tog dessa informanter hjälp av 

andra för att kunna delta i familjens gemensamma aktiviteter.  Så här beskriver en informant 

detta: 

”Jag har åkt skidor, vart ute och lekt o grilla korv o, ja har vart så död så jag har knappt 
kunna röra mig när jag har kommit in, men då har jag delegerat arbetet till dom andra 
istället. Så vill dom att jag skall följa med ut så då får dom göra resten när vi kommer in, och 
det har funkat”. 

 
Informanterna påtalar även svårigheten att faktiskt be omgivningen om hjälp, vilket 

upplevdes mycket individuellt. De beskriver att det är en svår balansgång mellan att be om 

hjälp för att underlätta sin egen situation eller att inte be om hjälp för att försöka dölja och 

inte belasta sin omgivning. Alla informanter har erfarenheter av att helt sluta med någon 

aktivitet som de tidigare ofta utfört. Det mest frekventa av dessa exempel var handarbete 

vilket de slutat med i ett tidigt skede i förändringsprocessen och detta har många gånger 

ersatts av fabriksproducerade produkter. De har även i stor utsträckning slutat med 

aktiviteter som kväver tyngre lyft som till exempel trädgårdsarbete. Detta upplevs dock som 

acceptabelt idag. 

 

Sammanfattningsvis kan i denna kategori framhållas att informanterna har funnit ett flertal 

olika lösningar på det praktiska utförande av aktivitet. De som i huvudsak beskrivits är olika 

sätt att förändra delmoment i utförandet av aktiviteter, olika sätt att förändra sin fysiska 

miljö, nya sätt att utföra aktiviteter på, att överlåta åt andra eller att helt upphöra med 

aktiviteter. Informanterna använder hjälpmedel för att underlätta och visar stor 

uppfinningsrikedom för att lösa problem.  

 

Kategori 2. Hantering av en förändrad situation 

Denna kategori beskriver informanternas erfarenhet av den mentala processen som upplevs 

vid en förändrad livssituation och informanternas beskrivning av hur de hanterar de olika 

situationer och känslor som uppstått i samband med detta.  

 

Informanterna erfar att det är en svår konst att lära sig leva med smärtan ständigt 

närvarande. När de har någon dag eller period av smärtfrihet så hoppas de på underverk. För 
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att hantera denna situation är det viktigt att få en ärlig och korrekt medicinsk information. 

Det är angeläget att få en förklaring till sin smärta för att inte få felaktiga förhoppningar om 

tillfrisknande. De beskriver också att det hela tiden finns en oro för framtida försämringar i 

bakgrunden. Resultatet visar att informanterna har lärt sig att hantera sin vardagssmärta så 

länge den håller sig inom rimliga gränser och att de då kan lägga tankarna åt sidan och 

koncentrera sig på andra angelägna saker. Informanterna beskriver också att de ibland får 

perioder eller skov av ihållande smärta och under dessa perioder blir smärtan och dess 

konsekvenser mycket påträngande. Följande citat tydliggör detta: 

”Man kan ha någon vecka då man kan hålla smärtan stången något sånär, och sen så vaknar 
du en dag och så är den där fruktansvärda smärtan där och då fungerar ingenting. Så kan det 
hålla på så i perioder nästan som i skov så man får ju va så glad dom där gångerna man kan 
hantera de här med bara vanliga smärttabletter och hålla igång dagen.” 

 
Att ha positiva målbilder för sin framtid beskrivs som något välgörande även om dessa kan 

vara orealistiska ibland, det viktiga är att inte ge upp hoppet om sin framtid. En annan 

erfarenhet som informanter påtalar är att de bibehåller vissa aktiviteter fast de är medvetna 

om att det leder till ökade besvär på grund av att det har ett annat personligt värde och 

upplevs ge ökad livskvalitet. Vilket en informant beskriver på följande vis: 

”…men jag måste få ta såna smällar också, man satsar på någonting man tycker är jätteroligt, 
gör det någon gång ibland, sen får man prioritera bort annat och räkna med att vila dan 
efter.” 

 
Att lära sig leva med smärta är en process som tar lång tid att lära sig och informanterna 

beskriver att de aldrig blir riktigt färdiga, men de blir bättre för varje år. De sörjer aktiviteter 

som de varit tvungen att lämna därhän och har svårt att erkänna för sig själv att livet inte 

kommer att bli som förut. För att kunna gå vidare och se nya lösningar behöver 

informanterna hjälp att sluta jämföra sig själv och sin aktivitetsförmåga före och efter sin 

smärtdebut. Informanterna beskriver också en känsla av frustration över att inte kunna utföra 

vissa aktiviteter självständigt längre och över att inte hitta några lämpliga lösningar på 

enskilda problem. Så här uttrycker en informant detta: 

”Jag har flera småbarn och hund och behöver ner och skura på golvet, jamen bara 
frustrationen jag menar att inte orka städa allt hår, vad skall man göra? En sån gång så 
känner man sig så jäkla usel alltså, varför kan det inte bara flyta på?”  

 
Informanterna beskriver också att smärtproblemen leder till en känsla av isolering vilket 

upplevs som skrämmande. Under en period med ökad smärta så orkar de inte kommunicera 

med omgivningen i samma utsträckning. Detta har lett till minskat socialt umgänge. Att inte 



   

 15

längre kunna vara den aktiva och fartfyllda personen med många järn i elden är svårt att 

acceptera. Informanterna erfar att humöret har förändrats, att de är mer lättirriterade och 

stresskänsliga. Ibland undviker de att tala med omgivningen om sina problem för att de inte 

orkar prata om det. Informanterna berättar att de dolt för sina barn att de har haft svåra 

problem under åratal. Men i efterhand så har det framkommit att familjen har förstått ändå. 

Personer i omgivningen har lärt sig att läsa av deras kroppsspråk och humör och förstår hur 

de mår. Informanterna erfar att de ibland undviker att tala med arbetskamrater och vänner 

om sig själv för att helt enkelt fokusera på andra, mer positiva saker som ett sätt att försöka 

lägga tankarna åt sidan för en stund. Detta beskrivs i följande citat: 

”Jag är lite såhär istället då, när jag träffar andra jag vill inte prata om det, då vill jag prata 
om nåt annat, så jag liksom glömmer bort mina besvär och mina krämpor å, jag vill helst 
inte… frågar nå´n så svarar jag …jaja, det är väl okej kan vi prata om nåt annat nu.”  

 
Några av informanterna efterlyser erbjudande om samtalsstöd för att tidigare i processen 

bättre kunna hantera omställningen. Deras familjemedlemmar har också blivit påverkade av 

situationen och tvingats förändra sina krav. Detta anser informanterna ofta glöms bort och 

betonar att även anhöriga skulle beredas möjlighet till information och råd. Det är svårt för 

omgivningen att förstå hur det är för en person som lever med ständig smärta då det är så 

osynligt utanpå. Dessutom är det förvirrande för omgivningen att aktivitetsförmågan ofta 

skiftar. Så här uttrycker en informant detta: 

”Jag brukar säga att om man fick sätta bandage på allt där det gör ont då skulle folk säga, 
men snälla vän hur är det alltså.” 

 

I denna kategori sammanfattas informanternas erfarenhet av hanteringen av de känslor som 

den mentala förändringsprocessen medfört. Informanterna erfar en sorg och frustration över 

att inte kunna utföra aktiviteter och svårigheten att hitta lämpliga lösningar på problem. 

Informanternas familjer har också blivit påverkade av situationen och förändrat sina krav. 

Smärtproblemen kan leda till isolering eftersom de inte alltid orkar kommunicera med 

omgivningen som förr. Informanterna menar att det är en långsiktig process att lära sig 

hantera sin smärta och de aldrig blir riktigt fullärda.   

 

 

Kategori 3. Planering och prioritering av vardagen 

Denna kategori beskriver en annan del av den mentala processen. Det karaktäristiska för 
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denna kategori är de erfarenheter informanterna beskriver av att planera, välja, prioritera och 

skapa nya strategier för att kunna utföra de aktiviteter som de önskar.  

 

Informanterna upplever att de under åren som gått förändrat många saker. Det har krävts 

omfattande planering och de har lärt sig att dra slutsatser utifrån sin situation. Det finns inte 

några ”måsten” längre utan de ändrar sin planering när de inte orkar. Informanterna 

beskriver att de skriver upp planering för nästkommande dagar, både för att komma ihåg 

bättre då smärtan gör att minnet försämras men också för att visualisera vad de faktiskt 

presterar för att ge sig själv positiv feedback. Följande citat beskriver detta: 

”Jag gör varje kväll en ”göra lista”, för annars så skulle inte jag komma ihåg. Till exempel 
att vattna blommor, så stryker jag den, jättefint och byta handdukar på toaletterna, jättefint då 
är det borta och då känns det så skönt att jag har fått göra någonting och se att det är gjort”.  

 
Informanterna beskriver att de ständigt ställs inför nya val och måste lära sig att välja 

lämpliga aktiviteter och göra kloka prioriteringar. De måste så att säga ”tänka efter före”. 

Deras erfarenhet visar att de tvingas välja hur ofta de utför aktiviteterna och om den ska 

utföras på ett förändrat sätt och den största förändringen är att de valt att sänka de egna 

kraven. Informanterna gör en värdering av aktiviteten och väljer bort de för sig själva minst 

betydelsefulla. Vilka moment som väljs bort varierar beroende på familjesituation och 

tidigare vanor och roller. 

 

Informanterna beskriver vidare att de ibland måste välja det mest skonsamma alternativet 

utifrån en både kortsiktig och långsiktig planering. Den kortsiktiga planeringen kan till 

exempel vara att planera sina inköp i minsta detalj genom att skriva handlingslista i den 

ordning varorna finns inne i affären. Den här minutiösa planeringen är något som kommit 

efterhand och som de inte skulle ha anammat om inte smärtan tvingat fram det. 

Informanterna upplever att spontaniteten försvunnit på grund av detta vilket upplevs som en 

stor förlust. Den mera långsiktiga planeringen är enligt informanternas erfarenhet en 

förmåga att kunna ta lärdom av vad som förvärrar deras smärttillstånd. Detta kan 

exemplifieras genom följande citat: 

”Det måste vara smärtan man haft när man har utfört saker som gör att man ändrat på sig, 
har man fått ont efteråt så, till slut så binder man ihop det att det var på grund av att jag 
gjorde det, jag torkade si och jag strök så, jag gjorde det och jag fick ont. Jag kan ju koppla 
ihop det till en kedja”. 
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Ett annat påtagligt problem som framkommit är att informanterna upplever att de har nedsatt 

energi och svårigheten att lära sig hushålla med den. Att begränsa sig och förändra sitt 

tempo är viktiga aspekter av detta vilket medfört att informanterna måste prioritera på ett 

annat sätt än tidigare. Informanter erfar att de tidigare varit mycket energiska och aktiva 

personer och att det varit mycket svårt att lära om till ett lugnare tempo. Det har tagit lång 

tid att lära sig detta men det är nödvändigt att lära sig var ens egna gränser går, att kunna 

säga nej och att våga vara tydlig med detta till sin omgivning. I annat fall kan det leda till 

ökad smärta och situationen kan bli ytterligare förvärrad. Informanterna beskriver också att 

de ofta behövt tänka ut en alternativ strategi om något oförutsett inträffar. Att ha en viss 

framförhållning och att vara förutseende är en strategi som anses nödvändig för att inte 

försätta sig i onödigt besvärliga situationer. Informanter beskriver att de har förändrat sitt 

aktivitetsutförande som mest när de varit så smärtpåverkade att de absolut måste och att det 

vid dessa tillfällen inte kunnat se att de haft något val längre vilket kan exemplifieras genom 

följande citat: 

”Man orkar inte göra det helt enkelt, man måste ändra sig. Antingen så får man göra på ett 
sätt som man klarar av eller så får man låta bli, det är att välja mellan pest eller kolera!” 

 
Informanter upplevde att det varit värdefullt med ergonomisk rådgivning för att lära sig 

ändamålsenliga lösningar och tänka ut strategier som kan leda till förenklingar och mindre 

fysisk belastning i sin vardag. Informanterna ser ett behov av att i ett tidigt skede få kunskap 

om sina aktivitetsbegränsningar och hur man kan lära sig att leva med det. De beskriver att 

det varit lätt att ta till sig vissa råd omgående medan viss kunskap sparades och plockades 

fram vid ett tillfälle då det var alldeles nödvändigt. Dessa erfarenheter gäller oavsett vilken 

typ av smärtproblematik informanterna har. De betonar att alla smärtpatienter borde 

erbjudas smärtskola i ett tidigare skede för att inte förändra sitt aktivitetsutförande själv på 

ett felaktigt sätt som senare kan vara svårt att förändra. En informant ser på det på följande 

sätt: 

”Jag tror det är viktigt när man får komma på en sån här kurs. För att det skall kunna hjälpa 
som mest är det viktigt att man får gå så fort som möjligt. Märker man att nu har man gått 
med smärta en månad så ska man -pang in i en grupp, men har det hunnit gå ett år eller mer 
då har du hunnit ändra ganska mycket själv”.  

 
 

Vidare beskriver informanterna att det är mycket givande att träffa andra personer i liknande 

situation för att känna att man inte är annorlunda eller ensamma om problemen. De har 
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upplevt ett stort stöd från andra gruppmedlemmar.  

 

I denna kategori kan sammanfattas att informanterna har förändrat sina tankar kring 

aktivitetsutförande. En stor förändring är att de har sänkt på sina krav. Deras liv präglas av 

planering, prioritering och nya strategier för att fortsätta vara självständiga och kunna utföra 

de aktiviteter som önskas. Informanter upplever nedsatt energi och svårigheter att förändra 

sitt tempo. Att lära sig att begränsa sig är viktigt för att hushålla med sina krafter. 

Informanternas erfarenhet är att de förändrat sitt aktivitetsutförande när smärtan varit så svår 

att de inte haft något val längre. De ser ett behov av att i ett tidigt skede av rehabiliteringen 

få ökad kunskap om sina aktivitetsbegränsningar och hur man kan lära sig att leva med 

dessa. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det övergripande målet för informanterna är att 

bibehålla självständighet och att behålla sin aktivitetsrepertoar. När inte detta är möjligt 

prioriterar informanterna vilka aktiviteter de utför eller hittar andra lösningar för att 

resultatet av aktivitetsutförandet även i framtiden ska kunna ske i den omfattning och på det 

sätt personerna själv önskar. 

 

Resultatet visar att informanterna gör en analys av sin situation och eftersträvar att behålla 

de aktiviteter och roller som är betydelsefulla för att kunna bevara sin identitet och struktur i 

tillvaron. De behåller aktiviteter som har stort värde och mening i tillvaron och prioriterar 

lösningar av dessa aktiviteter. Mindre värdefulla aktiviteter minskas eller väljs bort. 

 

Att kunna hantera vardagslivets aktiviteter inom ramen för sin ork och tid har stor betydelse 

för upplevelsen av kontroll. Deltagarna strävar efter att hitta en god balans i sina aktiviteter 

och tempo i utförandet har funnits vara centralt. Resultatet visar också att gruppbehandling 

upplevs som mycket positivt men att det behövs vissa individuella moment i behandlingen 

för att dessa ska kännas individnära och beröra allas problemområden. 

 

 

Resultatet visar på två parallella aspekter i förändringsprocessen vid utförande av aktivitet 
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vilka kan beskrivas vara uppdelade efter en mental tankeprocess och en utförandeprocess. 

De kategorierna som är funna är beskrivna utifrån tre huvudperspektiv. Två av dessa 

perspektiv är mentala processer och en är beskrivning av hur förändringarna i utförandet har 

skett. De mentala processerna är fokuserade dels att bearbeta den nya livssituation och de 

känslor som uppkommer i samband med detta och dels att bearbeta och tänka ut hur de ska 

förändra sitt utförande genom olika lösningar, val och prioriteringar. Det sker hela tiden en 

inre dialog mellan dessa tre, med tanke, känsla och handling som är beroende av varandra 

för att fungera och som kan liknas vid en nyinlärningsprocess. Dessa tre är tillsammans 

viktiga delar för att informanterna ska anpassa sig till sin nya livssituation. 

 

DISKUSSION 
 
Resultatet uppvisar att det fanns två parallella aspekter av förändringsprocessen hos 

kvinnorna i denna studie. Det ena var det faktiska utförandet som förändrats på en mängd 

olika sätt och det andra var tankeprocessen som följt under hela förändringen. Dessa är båda 

viktiga för att öka förståelsen hur förändringen skett. Denna indelning kan jämföras med 
Hasselkus och Rosa (1997) som menar att aktivitet har två större dimensioner; den synliga i 

form av själva utförandet samt en osynlig som består av den personliga mening som 

aktiviteten har för individen. Detta visar även överrensstämmelse med en nyligen redovisad 

SBU-rapport (2006) som visar att patienterna betraktar smärta som ett mångdimensionellt 

fenomen som dels innefattar själva smärtupplevelsen men också konsekvenser i det dagliga 

livet. Detta visar på vikten av att beakta flera dimensioner och ha en helhetssyn vid kontakt 

med smärtpatienten. 
 

Studien visar att deltagarna har erfarenheter av ett flertal olika lösningar på 

aktivitetsutförandet. Deltagarna har gjort fysiska förändringar i sin miljö till exempel 

beroende på miljöns tidigare utseende, familjesituation och ekonomi. Deltagarna har 

förändrat själva tillvägagångssättet och förändrat frekvensen av utförandet utifrån sina 

vanor, roller och motivation samt ibland helt slutat med aktiviteter. De gör också aktiva val 

och prioriteringar som vägs samman med all övrig belastning i vardagen. Resultatet i 

kategori 1. Att hitta nya vägar för att utföra aktiviteter ger svar på syftet i studien hur 

smärtpatienten förändrat sina aktiviteter i det praktiska utförandet. Dessa exempel på hur 
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den praktiska förändringen skett visade sig vara mycket individuella och anpassade efter 

varje persons förutsättningar. Studien kan därför inte dra några slutsatser om att dessa 

lösningars direkta utformning skulle vara generaliserbara till andra personer utan antaga att 

just att de är individuella som är det väsentliga. Den information och de råd deltagarna 

erhållit under åren har samlats i en idebank och tagits fram allt eftersom behovet uppstår. 

Några personer har haft ett stort behov av praktiska råd medan några andra har haft större 

nytta av att lära sig se samband och konsekvenser. Kategori 2. Hantering av en förändrad 

situation och 3. Planering och prioritering av vardagen ger en fördjupad förståelse för hur 

den mentala bearbetningen skett. Dessa tre kategorier tillsammans har gett svar på syftet i 

studien och visar på vikten av att interventioner för smärtpatienter måste utgå från patientens 

individuella behov och problemområden. 

 

Resultatet i studien visar att deltagarna var mycket positiva till gruppbehandling om 

smärtproblematik. Ett av inklusionskriterierna var att deltagarna tidigare hade erhållit 

information och ergonomisk rådgivning och de kunde därför relatera till detta. Resultatet i 

studien visar att deltagarna tillgodogjort sig rådgivning och att de föredrog att den kom i ett 

tidigt skede. Man måste beakta när i tid som patienter med smärtproblematik ska erbjudas 

rehabilitering och rådgivning för att erhålla ett bra resultat. Även Gullacksen (1998) menar 

att tidsperspektivet är viktigt med tanke på livsomställningsprocess och omgivningsfaktorer. 

Att erhålla information och råd, både medicinska och aktivitetsrelaterade, är en viktig 

komponent för att smärtpatienterna ska starta sin förändringsprocess. Dessa fynd 

överrensstämmer även med SBU–rapport (2006) som menar att på grund av den stora grupp 

av personer med långvarig smärta med besvär och funktionsnedsättning måste behandling 

och rehabilitering komma i ett tidigt skede i vårdkedjan. Det tidiga omhändertagandet i 

primärvården bör kopplas till en basrehabilitering för de individer som utvecklar långvarig 

smärta.  Resultatet i denna studie visar att smärtpatienterna har haft stort utbyte av att träffa 

personer i liknande situation.  

 

 

Gruppbehandling av smärtpatienter har visat sig vara ett bra behandlingssätt men det kan 

dock behövas vissa individuella moment för att få reda på vilka aktiviteter som är 
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meningsfulla för respektive person. Det kan vara av mer nytta att ha vissa individuella 

moment eller dela gruppen efter vad respektive patient vill och behöver utföra. Att utgå från 

det som är meningsfullt för individen motiverar till mer engagemang i utförandet vilket även 

betonas av Fisher (1998) och Persson (2001). Detta sammantaget visar ett stöd för att 

gruppbehandling för smärtpatienter är en intervention som alla smärtpatienter bör erbjudas 

och att man noga bör överväga hur tidigt i patientens bearbetningsprocess som 

interventionen ska erbjudas. 

 

Resultatet i denna studie visar att deltagarna har ändrat många saker i sitt liv och smärtan 

har varit den största utlösande faktorn. De har också förändrat sina tankar kring 

aktivitetsutförande och sänkt de egna kraven. Ständigt sker en inre dialog, en sorts 

förhandlingssituation, om hur utförandet ska ske och vilka konsekvenser aktiviteten får. 

Denna inre dialog kan ses som deltagarnas eget försök att hitta balansen i det vardagliga 

aktivitetsutförandet. Enligt Model of human occupation, MOHO, (Kielhofner, 2002) har 

människan ett grundläggande behov av aktivitet. Varje person vill göra det hon värderar, 

känner sig kompetent att göra och anser tillfredsställande. Inom arbetsterapi finns en 

grundläggande tanke att människan har ett behov av att ha balans mellan olika aktiviteter för 

att uppleva tillfredsställelse (CAOT, 1997; Kielhofner, 1997). Människans uppfattning av 

vad som är balans påverkas av kulturella skillnader och omgivningens krav samt individens 

förväntningar på sig själv (CAOT, 1997).  Håkansson (2006) fann att kvinnor upplevde att 

de mådde bra och hade balans i livet när de var medvetna om vilka vardagliga aktiviteter 

som var meningsfulla för dem själva samt om att deras tid och energi var begränsad. Hon 

menar att genom att skaffa sig en överblick över vad de lade sin energi på lärde de sig 

hantera och kontrollera sin vardag bättre för att inte engagera sig i mer än de hade tid och 

ork till. Detta problem har också observerats av Mullersdorf (2001), som menar att 

smärtpatienter upplevde stora svårigheter av att fördela tiden mellan olika aktiviteter. 

Traditionellt sett har arbetsterapeuter mest inriktat sina interventioner mot att minska 

konsekvenserna av smärta i vardagliga aktiviteter men detta talar för att man ska ägna mer 

tid åt att hjälpa patienten hitta en bra balans i tillvaron. 

 

Resultatet visar på deltagarnas problem att lära sig att begränsa sig och förändra sitt tempo. 
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Detta är nära förknippat med ens personlighet och innebär att de till en del måste omvärdera 

sin egen identitet. Även Clark (1997) har visat att tempot i aktivitet är centralt. Hon menar 

att en utmaning inom forskningen i aktivitetsvetenskap är att inte bara fokusera på vad 

personerna gör för att bibehålla och främja hälsa utan även tempot i vilket aktiviteterna 

utövas. Persson (2001) har också påvisat förändring av tempot i smärtpatienternas liv. Flera 

av deltagarna i föreliggande studie upplevde sig som energiska och ansvarstagande och att 

det är mycket svårt att ta avstånd från den rollen. Detta visar också samstämmighet med 

Kielhofner (2002) som menar att en förlust av aktiviteter och roller som är betydelsefulla för 

individen kan göra att denne mister något av sin identitet och struktur i tillvaron.  

 

Deltagarnas sociala situation har haft betydelse för vilka val de gör. Resultatet visar att 

deltagarna har tagit hjälp av sin omgivning för att utföra aktiviteter. De val de gjort kan 

också till viss del förklaras av vilka alternativ som faktisk är möjliga. Som ensamstående 

kan de inte överlåta någonting alls utan måste istället välja bort aktiviteten helt. Deltagarna 

som är småbarnsföräldrar kämpar för att kunna fortsätta delta i familjens aktiviteter och 

prioriterar hellre bort andra saker. Detta talar för att det är viktigt att ta hänsyn till patientens 

sociala situation vid utredning och planering av intervention. Att den sociala miljön har 

betydelse för utförande av aktivitet har även Larsson Lund (2004) funnit och hon menar att 

omgivningens stöd är viktigt för att personen ska fortsätta att vara aktiv och känna 

delaktighet i vardagslivet. Turner och Keefe (1999) har funnit att ett sätt att optimera 

effekterna av rehabiliteringsprogram kan vara att involvera närmast anhöriga som både kan 

vara ett positivt stöd i svåra situationer samt att undanröja omedvetna negativa 

förhållningssätt.  

 

Även den fysiska miljön är viktig för att smärtpatienten ska kunna utföra aktiviteter i den 

omfattning som de önskar. Miljön i hemmet kan anses uppmuntra till aktivitet då den är 

invand. Det är därför viktigt att anhöriga inte övertar viktiga aktiviteter utan understödjer 

eller tillrättalägger miljön så att personen kan utföra aktivitet självständigt. Detta har 

påvisats av Nyman (2003) som fann att om aktiviteten kunde utföras på egen vald tid och i 

eget tempo kunde det ge en känsla av självständighet och oberoende trots att patienten var 

beroende av viss hjälp. Arbetsterapeutens interventioner ger oss unika möjligheter att stödja 
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patienterna i deras strävan att kunna fortsätta vara aktiva och självständiga aktivitetsutövare. 

 

Ovanstående visar på områden där arbetsterapeuter kan stödja smärtpatienten med 

intervention, vilket har studerats av både Persson (2001) och Mullersdorf (2001), som visar 

att smärtpatienter kan ha svårt att hitta och utföra meningsfulla aktiviteter i sin vardag. 

Persson (2001) och Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson (2001) menar också att 

arbetsterapeuter ska rikta fokus på det individen ser som värde och mening i sin vardag då 

det har betydelse för resultatet av interventionen. Arbetsterapeutens uppgift är att stödja 

adaptiva strategier i det dagliga livet (Nordenskiöld, 1996). Syftet med adaptation är att 

förbättra aktivitetsutförande och kan omfatta en kompensation för att klara av situationen 

trots underliggande funktionsnedsättning av aktivitetens fysiska, sociala eller kulturella krav 

(Fischer, 1998; Schultz & Schakade, 1997). En metod att arbeta klientcentrerat beskrivs i 

Occupational Therapy Intervention Process Modell, OTIPM (Fischer, 1998). Ett gott 

samarbete med klienten är grundläggande för såväl analys av aktivitetsförmåga, 

målformulering som för planering av intervention. Åtgärderna kännetecknas av flexibilitet 

och organiseras för att möta klientens behov istället för att utgå från professionella scheman 

och metoder (CAOT, 1997; Fischer, 1998).  

 

I enlighet med ICF (WHO, 2001) bör arbetsterapeuten fokusera på ”delaktighet” 

(participation) och förskjuta interventionerna från handikapp till en mera aktivitetsinriktad 

inställning i behandlingen av patienter och då är det en förutsättning att individen själv är 

aktiv. I SBU-rapport (2006) påvisas stark evidens för att behandlingsresultatet blir bättre om 

patienten är aktiv i processen. Att fokusera på möjligheterna att utföra aktiviteter istället för 

på begränsningar ger patienterna möjligheter att hitta nya roller eller möjliggöra för dem att 

kunna behålla sina tidigare roller trots sin smärta. Dels handlar det om individens 

anpassning till en ny livssituation som erhållandet av en smärtdiagnos kan innebära, dels om 

konkreta metoder att anpassa fysisk belastning, tempo eller tillvägagångssätt (Schultz & 

Schakade, 1997). Arbetsterapeuten har en viktig roll i denna förändring och kan stödja och 

uppmuntra patienten i sin anpassning. Det är därför av stor vikt att resurser sätts in för att 

stödja smärtpatienten i såväl den fysiska som den mentala förändringsprocessen.   
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Sammanfattningsvis kan framhållas att resultatet tyder på att samtliga deltagare har 

förändrat sitt aktivitetsutförande olika och att individens förutsättningar samt smärta har 

styrt valen av dessa lösningar. Att lära sig leva med smärta är en process som sker gradvis 

under många år och smärtintensiteten eller oförmågan att utföra en syssla är de utlösande 

faktorerna till förändring. Resultatet visar att författaren fått svar på hur smärtpatienterna 

förändrat sitt utförande av aktivitet. Detta har emellertid visat sig vara så individuellt att de 

enskilda praktiska lösningarna inte går att generalisera. Det viktiga är att stödja patienterna 

att själv finna de lösningar som fungerar i den specifika situation de befinner sig i. Att lära 

sig att finna balans mellan aktiviteter och hur man fördelar tiden är viktiga aspekter. Likaså 

att vara medveten om att den sociala och fysiska miljön är betydelsefull för att 

smärtpatienten ska kunna fortsätta att utföra sina dagliga aktiviteter självständigt. Detta ger 

indikationer för att arbetsterapeuter bör ha ett klientcentrerat arbetssätt och stödja den 

emotionella processen likväl som att stödja den aktivitetsbefrämjande processen. 

Gruppbehandling för smärtpatienter har visat sig vara en intervention som fungerar mycket 

bra och bör erbjudas alla smärtpatienter.  

 

Metoddiskussion 

Studiens resultat bör beaktas med hänsyn till de använda metodernas begränsningar. För att 

diskutera trovärdigheten i denna studie har nedanstående begrepp använts: validitet enligt 

Kvale (1997), teoretisk sensitivitet enligt Strauss och Corbin (1996) samt trovärdighet och 

tillförlitlighet enligt Holloway och Wheeler (1996) samt Krefting (1991). 

 

Resultatet ger en förståelse för hur kvinnor med långvarig smärta upplever förändring av 

sina aktiviteter men det innebär inte att resultatet är generaliserbart ur en kvantitativ aspekt 

(Kvale, 1997). Det är dock rimligt att anta att studiens resultat kan bidra till en ökad 

förståelse för personer i likartade situationer. Det gemensamma för kvalitativa metoder är att 

syftet med forskningen är helhetsinriktad. Bedömningskriterierna för en studie med 

kvalitativ metod baseras på avgörande steg i forskningsprocessen, som sambandet mellan 

intervju, analys, resultatbeskrivning och diskussion men där kanske den avgörande 

bedömningen görs av andra forskare när de bedömer rimligheten av de funna kategorierna. 

Denna studies styrka är dess inifrånperspektiv genom att den utgår från informanternas egna 
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erfarenheter av sina aktivitetsförändringar. 

 

Begränsningar i urvalet i relation till resultatets överförbarhet till andra personer (Holloway 

& Wheeler, 1996; Krefting, 1991) kan beaktas utifrån att det endast var personer som sedan 

tidigare erhållit arbetsterapeutisk intervention i form av gruppbehandling som inkluderades 

och i och med det kan man anta att de redan påbörjat en förändringsprocess för att 

underlätta aktivitetsutförande. Det behövs därför fler studier där personer som inte deltagit i 

denna typ av behandling sedan tidigare studeras samt studier där både män och kvinnor 

ingår. Detta skulle ge en mer komplett bild av smärtpatientens erfarenheter av förändring i 

aktivitet. En annan begränsning är att aktivitetsområdet arbete valdes bort i studien. Detta 

har dock studerats av andra författare och är ofta inriktade mot arbetsrehabilitering och att 

minska de stora samhällskostnader långtidssjukskrivningar innebär och kunde ej förenas 

med syftet i denna studie. 

 

En viktig utgångspunkt för studiens kvalitet är forskarens teoretiska sensitivitet (Strauss & 

Corbin, 1998) vilken refererar till forskarens personliga kvalitet vilket innebär att forskaren 

ska ha insikt om det ämne som studeras för att kunna ge mening åt data och förstå vad som 

är av betydelse. Även om forskaren ska utnyttja sin förförståelse i studien måste hon i 

analysarbetets inledande fas vara uppmärksam och förhålla sig öppen till sina data. I denna 

studie utgörs författarens förförståelse av professionell erfarenhet genom att i tidigare 

yrkesverksamhet kommit i kontakt med smärtpatienter. Både vad gäller individuella 

interventioner och som gruppledare i smärtskola.  Detta har varit till hjälp för att förstå 

innebörden i studiens data. Under analysarbetet har författaren gått tillbaka till data med 

frågor för att utveckla och verifiera de framväxande kategorierna vilket är ett sätt att öka 

trovärdigheten (Krefting, 1991). Parallellt med detta har även litteratur och forskning inom 

ämnet studerats.  

 

Trovärdigheten i kvalitativa studier kan påverkas av intervjuprocessen (Krefting, 1991).  

Det finns ett antal kriterier för intervjuns kvalitet enligt Kvale (1997) som kan användas för 

att reflektera om insamlad data ger en trovärdig bild av informanternas erfarenheter. 

Intervjuerna fokuserade på tre öppna frågor vilket möjliggjorde för informanterna att fritt 
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berätta utifrån sitt perspektiv. Detta bör ha stärkt trovärdigheten (Krefting, 1991) och 

validiteten (Kvale, 1997). Att några av deltagarna kände igen moderatorn upplevdes vara en 

fördel på så sätt att det bidrog till att skapa en känsla av trygghet och gynnsammare 

förutsättningar för diskussionen i gruppen. Flera av deltagarna uttryckte spontant att efter 

intervjutillfället att det varit intressant och trevligt att delta. Ett diskussionsfrämjande klimat 

anses främja validiteten i en fokusgruppstudie (Wibeck, 2000). Vid en gruppintervju 

interagerar deltagarna med varandra och åsikter uppkommer genom att de ifrågasätter 

varandra och förklarar för varandra. En fokuserande gruppintervju liknar den individuella 

kvalitativa intervjun (Kvale, 1997) och anses ge det djup som forskaren behöver för att 

förstå människors erfarenheter och tankar (Wibeck, 2000). Gruppintervjuer anses också 

generera mer data och fler ideer under samma tidsperiod jämfört med individuella intervjuer 

(Holloway & Wheeler, 1997). På grund av den stora svårigheten att rekrytera deltagare i 

studien så kunde det varit mer lämpligt att välja individuella intervjuer då det hade varit 

lättare att tillmötesgå dessa personers önskemål om annan tid och plats för intervjuernas 

genomförande. I den första av fyra fokusgruppsintervjuer valde författaren att ha en bisittare 

med för att föra fältanteckningar men då grupperna kom att bli så små så valde författaren 

sedan att fortsätta att utföra dessa ensam för att det skulle bli ett förtroligt och tryggt klimat i 

intervjusituationen.  

 

Resultatet kan inte generaliseras statistiskt (Kvale, 1997) till hela gruppen personer med 

långvariga smärtproblem. Istället används begreppet analytisk generalisering (Kvale, 1997) 

eller överförbarhet (Krefting, 1991). Vad gäller denna studie bör resultatet kunna ge en 

ökad förståelse för personer i en liknande situation som deltagarnas. Intervjuerna pågick 

tills de avstannade och informanterna inte hade mer att berätta. Enligt Kvale (1997) 

existerar ingen ideal intervjuperson och han anser att det inte är intervjuernas omfattning i 

tid som avgör om värdefull kunskap genereras utan snarare kvaliteten på intervjun. Under 

analysen uppkom dock frågor som eventuellt hade kunnat utveckla detaljer i data vid en 

upprepad intervju med samma informanter.  
 

I denna studie användes innehållsanalys beskriven av Patton (2002) och där stegen i 

analysen tydligt beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Denna metod valdes till 

denna studie då den anses lämplig för att beskriva personers erfarenheter av ett ämne eller 
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företeelse. Metoden fungerade väl för att svara mot syftet i studien. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten och tillförlitligheten (Holloway & Wheeler, 1996; Krefting, 1991) har 

författaren under analysprocessen diskuterat med handledaren och erfarna kollegor när det 

gäller fynd och tolkningar samt samstämmighet. För att få en så erfarenhetsnära analys som 

möjligt har informanternas egna ord använts i den inledande öppna kodningsfasen för att 

behålla närheten till data. Dessutom har citat använts för att illustrera de olika kategorierna i 

resultatet vilket enligt Krefting (1991) kan öka trovärdigheten.  
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     Bilaga 1 
 

Luleå xxxxxxx    Verksamhetschef 
     XXXXXXXXXX 
     XXXXXXXXXX 
 
Hej!  
 
Jag ämnar göra en studie om hur de personer som tidigare deltagit i smärtprojektet i primärvården har 
förändrat sitt aktivitetsutförande. Resultatet från den föregående studiens utvärdering visade att 
patienterna hade sänkt kraven på att utföra olika aktiviteter i vardagen och börjat utföra på ett nytt 
sätt och/eller börjat att kompensera med hjälpmedel. 
 
Därför vill jag nu fördjupa mig ytterligare inom detta område och syftet med denna studie att beskriva 
och förstå kvinnor med långvarig smärtproblematiks erfarenheter av hur de förändrat sina aktiviteter. 
 
Jag kommer att skicka ut en skriftlig förfrågan till samtliga 13 personer om att deltaga i 
gruppintervjuer (fokusgrupp). Om det blir få jakande svar kan ytterligare utskick till ”praktisk 
ergonomi” grupper eventuellt att ske senare. Deltagandet i studien är helt frivilligt och personerna 
kan när som helst avbryta utan att behöva ange skäl därtill. 
 
Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig studie inom ramen för min 
magisterutbildning i arbetsterapi. Studien kommer att finnas tillgänglig på Sociomedicinska 
biblioteket vid institutionen för Hälsovetenskap i Boden preliminärt under våren 2006. 
 
Ger du ditt tillstånd till studiens genomförande undertecknar Du detta brev med namn och datum 
nedan samt skickar det åter till mig. Det andra brevet får behållas som kopia. 
 
Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta mig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Granbom   Handledare för studien är: 
Hjälpmedelskonsulent   Maria Prellwitz 
Björkskatans vc   Institutionen för hälsovetenskap 
    Luleå tekniska universitet 
 
 
Jag godkänner genomförande av ovan nämnda studie: 
 
…………………………………….. 
ort och datum 
 
…………………………………….. 
namnteckning 
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    Bilaga 2 
 

Förfrågan om medverkan i studie 
 
Syftet med studien är att beskriva och förstå kvinnor med långvarig smärtproblematiks erfarenheter av hur 
de förändrat sina aktiviteter. Därför skickas denna förfrågan om deltagande, via din ledare i smärtprojektet 
och praktisk ergonomi, till Dig. Jag som skall göra studien heter Karin Granbom och denna studie är en 
del i min magisterutbildning i arbetsterapi. 
 
Jag ämnar göra en gruppintervju (s.k. fokusgrupp) och vänder mig till deltagare från tidigare 
smärtgrupper Alt praktisk ergonomi grupper att medverka. Intervjun kommer att utföras vid 1 
tillfälle och beräknas ta ca 1 timme. Intervjun kommer att genomföras i praktisk ergonomi lokalen på 
xxxxx vårdcentral. De frågeställningar som vi gemensamt kommer att utgå ifrån är:   
 

1. Hur har du förändrat ditt sätt att utföra vardagliga aktiviteter inom:  
• Personlig vård  
• Boendeaktiviteter  
• Fritidsaktiviteter 

2. Vilka aktiviteter har förändrats mest? 
3. Vad är det som har påverkat att du ändrade ditt sätt att utföra dessa göromål? 

 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att Du behöver ange skäl därtill. 
Intervjun kommer att spelas in på bandspelare och sedan skrivas ut i text för att vidare bearbetas. 
Bandinspelningarna och intervjutexten kommer att behandlas konfidentiellt d v s ingen förutom jag 
kommer att känna igen personerna. Ingen utomstående förutom min handledare kommer heller att ha 
tillgång till de uppgifter som lämnas vid intervjun. Den färdiga rapporten kommer att finnas tillgänglig via 
Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskaps hemsida (www.hv.ltu.se) under länken ”D-
uppsats”. preliminärt under våren 2006. 

 
Om du är intresserad av att låta mig kontakta dig för muntlig information om deltagande så anmäl 
det genom att fylla i svarstalongen och skicka tillbaka i det portofria svarskuvertet. Jag kommer då 
att kontakta dig för att ge mer information. Du är också välkommen att kontakta mig via telefon eller 
E-mail om Du har några frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Karin Granbom  Handledare för studien är: 
Hjälpmedelskonsulent  Maria Prellwitz 
Björkskatans vc  Institutionen för hälsovetenskap 
D-kurs i arbetsterapi  Hedenbrovägen 
karin.granbom@nll.se  961 36 Boden 

http://www.hv.ltu.se
mailto:granbom@nll.se

