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Abstrakt 

Sjukgymnaster är en liten yrkeskår inom den psykiatriska vården. Under åren har många 

sjukgymnastiska behandlingsmetoder kommit att utvecklats och det finns bara en tidigare studie 

som har undersökt vilka behandlingsmetoder sjukgymnaster använder sig av i praktiken. Till vår 

kännedom har ingen studie ännu studerat vilka behandlingsmetoder som används vid respektive 

psykiatrisk diagnos. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga vilka behandlingsmetoder som 

används inom psykiatrisk sjukgymnastik. Metod: 80 verksamma sjukgymnaster inom 

vuxenpsykiatrisk slutenvård, öppenvård landsting/kommun samt privat verksamhet medverkade i 

studien. Alla var medlemmar i Sektionen för psykiatri/psykosomatik, LSR. Studiens 

informationsinsamling genomfördes med en egenkonstruerad webbenkät. Resultat: Basal 

kroppskännedom var den behandlingsmetod som tillämpades mest både generellt och vid 

respektive diagnosgrupp förutom vid beroendeproblematik då fysisk aktivitet var vanligast 

förekommande. Resutatet visar att basal kroppskännedom, fysisk aktivitet och massage var de 

metoder som användes främst men att sjukgymnasterna även tillämpade en stor variation av 

andra metoder i mötet med psykiatriska patienter. Slutsats: Inom psykiatrin använder 

sjukgymnaster många olika behandlingsmetoder. Basal kroppskännedom, fysisk aktivitet och 

massage är de metoder som dominerar inom den psykiatriska sjukgymnastiken.  

 

Nyckelord: basal kroppskännedom, fysisk aktivitet, massage, sjukgymnastik 
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Sjukgymnaster är och har alltid varit en liten yrkesprofession inom den psykiatriska vården (LSR, 

2005; Matsson, 1998). Som sjukgymnast inom psykiatrin kan man träffa patienter med affektiva 

tillstånd, ångest, förstämningssyndrom, utmattningsdepression, tvångssyndrom, ätstörningar, 

negativ stress, självskadebeteende, psykossjukdomar, personlighetstörningar, posttraumatisk 

stress, fobier, självskadebeteende och beroendeproblematik (LSR, 2005). Gemensamt har de 

personer som lider av psykiska störningar att symtomen yttrar sig kroppsligt. Exempelvis kan en 

patient med depression få ett långsammare rörelsemönster samt en känsla av tyngd och vid 

ångestproblematik blir andningen störd och muskulaturen spänd (Roxendal, 1987).  

Bakgrund 

Den psykiatriska vården har funnits länge och inte förrän på mitten av 1900-talet intog 

sjukgymnasterna den psykiatriska verksamheten (Roxendal 1987). På 1960-talet behandlade 

sjukgymnasten patienterna på stora institutioner och man använde sig främst av 

behandlingsformer som motionsgymnastik och avslappning. Till en början var den psykiatriska 

sjukgymnastiken inriktad mot upplevelser och känsloutlevelser som var i stor kontrast till 

sjukgymnastikens naturvetenskapliga grund. Bristen på struktur och olika teoretiska grundpelare 

fick yrket att framstå som ”flummigt” (Lundvik Gyllensten & Nilsson Ovesson, 1993). Under 

senare decennier har dock den psykiatriska sjukgymnastiken, tillsammans med psykiatrin i 

helhet, blivit alltmer ordnad då yrkesrollerna är mer specifika och behandlingen av patienterna är 

mer individualiserad (Lundvik Gyllensten & Nilsson Ovesson, 1993). Inom Legitimerade 

Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) bildades år 1981 en psykiatrisektion som några år senare 

kom att byta namn till Sektionen för psykiatri/psykosomatik (Matsson, 1998). Här har man 

arbetat med att sprida kunskap samt att utveckla den psykiatriska sjukgymnastiken (LSR, 2010).    

 

Behandlingsmetoder som sjukgymnaster använder inom psykiatrin varierar mellan 

kroppsterapeutiska, pedagogiska - och spänningsreglerande metoder, fysisk aktivitet, beröring av 

olika slag, rörelsebehandlingar som exempelvis chi gong, dansterapi eller andra kombinations-

terapier samt behandling för somatisk dysfunktion (LSR, 2005).  

 

De kroppsterapeutiska metoderna utgör en stor del av behandlingen och inriktar sig på 

kopplingen mellan kropp, identitet och självbild. De kroppsterapeutiska metoderna är många och 

trots samma grundkoncept finns skillnader mellan dessa. Basal kroppskännedom (BK) 

utvecklades av Gertrud Roxendal, i samarbete med Jacques Dropsy, med syfte att tillämpas inom 
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sjukgymnastiken (Roxendal & Winberg, 2002). Till en början användes BK endast inom 

psykiatrin men i dag nyttjas den även inom andra områden av sjukgymnastiken. Centralt i denna 

metod är kroppsjaget vilket enligt Roxendal själv är människan med dess kropp och själ i en 

enhet (Rosberg, 2000). Genom rörelseträning där tyngdkraften, andningen och flödet i rörelsen är 

i fokus syftar BK till att utveckla kroppsjaget (Matsson, 1998). Den psykomotoriska fysioterapin 

är även denna en kroppsterapeutisk behandling som ursprunger från Norge och utvecklades 

genom samarbete mellan läkaren Trygve Braatøy och sjukgymnasten Aadel Bülow-Hansen under 

1940-talet. Metoden är en kroppscentrerad behandlingsform där sambandet mellan andning och 

känslor står i centrum. Genom att förändra kroppshållning, muskler och andning når man hela 

individen och kan förändra både psykiska och sociala delar hos denne (Bunkan & Thornquist, 

1990). Den psykomotoriska behandlingen har under sina år kommit att integreras med 

psykoterapeutiska behandlingsformer. Från dessa har den psykodynamiska kroppsterapin 

grundats där sjukgymnasten har en vidareutbildning inom psykoterapi (Lundvik Gyllensten & 

Nilsson Ovesson, 1993). Till de kroppsterapeutiska metoderna kan även Feldenkraismetoden 

räknas in. Dock är denna behandling eller snarare ”kommunikationsform” mer av ett lärande 

mellan två människor vilket gör att den benämns som en pedagogik (Grönholm, 1996).  

Feldenkraismetoden utvecklades av Moshe Feldenkrais på 1940-talet och syftar till att utveckla 

patienters kropps- och rörelsemedvetande genom att bearbeta relationen mellan människans 

självbild och kroppsrörelse. Metoden grundar sig på att människan är baserad på sin egen 

självbild och att en individ kan uppleva sig själv på nya sätt genom att bryta negativa 

rörelsemönster (Grönholm, 1996).  

 

Inom psykiatrisk sjukgymnastik har spänningsreglerande metoder kommit att användas flitigt. 

Att dessa behandlingsformer är vanligt förekommande beror på att kunskapen om sambandet 

mellan stress, psykisk ohälsa och muskelspänningar har ökat (Roxendal, 1987). Målet med den 

spänningsreglerande behandlingen är att patienten ska kunna korrigera och kontrollera 

muskelspänning och kroppsintryck. Detta leder till en tonussänkning i musklerna samt till en 

positiv påverkan på det autonoma nervsystemet (Matsson, 1998). De två mest använda teknikerna 

inom denna gren är autogen- och progressiv träning. Den progressiva avspänningen är utarbetad 

av Edmund Jacobsen i början av 1900-talet. I denna metod har man kroppen som utgångspunkt 

och målet är att lära sig att slappna av och ha kontroll över sin kropp. Tekniken går ut på att man 

spänner och släpper efter i olika muskelgrupper genom hela kroppen (Matsson, 1998). Den 
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autogena träningen är en vidareutveckling av självhypnos och grundades av J.H Schultz på 1930- 

talet. Metodens syfte är att påverka kroppen genom att överföra tankeföreställningar till faktiska 

upplevelser i kroppen. Genom att utföra autogen träning påverkas det autonoma nervsystemet 

vilket ger positiva förändringar i kroppen så som muskelavslappning, minskat blodtryck, sänkt 

hjärtfrekvens, ökat blodflöde i huden, långsammare och djupare andning samt reducerad 

syrekonsumtion (Lindemann, 1978; Broms, 1999).    

 

Beröring i form av massage eller taktil massage är en annan behandlingsform inom den 

psykiatriska sjukgymnastiken. I psykiatrin används denna behandlingmetod främst i syfte att öka 

välmående, minska muskelspänningar samt som en viktig kommunikationsform (Roxendal 

1987). Massage används även för att lindra smärta, förbättra sömn,  minska blodtryck och sänka 

hjärtfrekvensen. Patientdiagnoser som depression, oro och stress är några som har stor nytta av 

denna behandlingsmetod (Moyer, Rounds, & Hannum, 2004).   

 

Även behandlingar så som fysisk aktivitet, styrketräning, smärtlindring och behandling för 

kroppslig dysfunktion ges inom psykiatrisk vård (LSR, 2005). Patienter med psykiska 

funktionshinder har visats ha signifikant mindre aktivitetsnivå än normalpopulationen vilket 

exempelvis kan bero på minskad lust och intresse att utföra aktiviteter samt påverkan av 

psykofarmaka. En inaktiv livsstil kan leda till minskad självständighet, ökad vikt, minskat 

psykologiskt välbefinnande samt förkortad livslängd (Gyllensten, 2005). I en rapport från Statens 

folkhälsoinstitut (FHI) framkommer det att fysisk aktivitet på recept (FaR) är relativt nytt och 

obeprövat både nationellt och internationellt, inte minst för patienter med psykisk ohälsa (FHI, 

2003). Arbetet med fysisk aktivitet inom psykiatrin har dock kommit ett stort steg framåt då två 

kliniker i Sverige börjat förskriva FaR till patienter med psykiatriska funktionshinder (Örebro 

läns lansting, 2008). 

 

I nuläget finns det ett antal avhandlingar som belyser den sjukgymnastiska behandlingen inom 

psykiatrin. Några av dessa är doktorsavhandlingar som berör BK och visar att metoden kan ge 

minskade psykiska och fysiska symtom i jämförelse med vanlig psykiatrisk vård samt användas 

inom andra område än psykiatri. Dessa avhandlingar visar även att BK, Feldenkrais och andra 

kroppsterapeutiska metoder har god effekt på individer med smärtproblematik och psykisk 

ohälsa. (Lundvik Gyllensten, 2001; Malmgren Olsson, 2002; Matsson, 1998). En randomiserad, 
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kontrollerad studie från 2003 visar att BK jämfört med sedvanlig vård på kort sikt kan förbättra 

kroppsmedvetenhet, attityden till den egna kroppen, tilltro till sin egen förmåga, sömn och 

kognitiva copingstrategier hos patienter inom psykiatrisk öppenvård (Gyllensten, Hansson & 

Ekdahl, 2003). En uppföljning av denna studie visar att BK likaså på lång sikt förbättrar 

kroppsmedvetenhet, attityden till den egna kroppen och tilltro till sin egen förmåga i jämförelse 

med vanlig vård. Denna studie visar även att BK kan vara kostnadseffektivt då 

interventionsgruppen använde psykiatrisk vård och sociala stödinsatser i mindre utsträckning än 

kontrollgruppen (Gyllensten, Hansson & Ekdahl, 2009). Kroppsterapeutiska metoder kan även 

vara betydelsefulla vid ätstörningar (Majewski, 2000) och användas för att sammanlänka 

medicinska och psykoterapeutiska behandlingar (Rosberg, 2000). Den psykodynamiska 

kroppsterapin har även den utvärderats i olika studier och framför allt när det gäller behandling 

för patienter med smärta. En kontrollerad studie visar att psykodynamisk kroppsterapi kan 

minska ångest, depression, social tillbakadragenhet och verka smärtlindrande för kvinnor med 

kronisk smärta (Monsen, J., & Monsen K, 2000).  

 

För de avspänningsreglerande metoderna finns ett antal studier som visar att dessa ger positiv 

effekt vid depression och muskelspänningar. En metananalys åskådliggör att avslappningsträning 

så som meditation, progressiv- och autogen träning även ger positiv effekt på ångestsymtom 

(Manzoni, Pagnini,  & Molinari, 2008). I dagsläget visar studier att progressiv avspänning har 

goda effekter vid huvudvärk, spänningstillstånd, insomningssvårigheter och ångestsymtom 

(Manzoni, Pagnini, Castelnuovo & Molinari, 2008). Den autogena träningen visar positiva 

behandlingsresultat vid migrän, högt blodtryck, sömnsvårigheter, depression samt ångestsymtom 

(Stetter & Kupper 2002).  

 

Beröringens effekter på individer med psykiatriska funktionshinder har ett visst vetenskapliga 

stöd men få större studier har gjorts på denna målgrupp och de flesta riktar sig mot ångest, 

depression och stress. En metaanalys visar att patienter med depression och ångest får goda 

effekter av massagebehandling. Denna studie visar även att massage kan minska blodtrycket och 

öka välmående (Moyer, Rounds, & Hannum, 2004). Mindre studier har bland annat visat på att 

massage leder till minskad oro, ångest och stress (Garner et al, 2008) samt att taktil massage kan 

ge positiv effekt vid anorexia (Axelsson & Sylvia Määttä, 2007).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Manzoni%20GM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pagnini%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molinari%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Manzoni%20GM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pagnini%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Molinari%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Evidensen för träning som behandling vid psykiatriska sjukdomar har ett litet stöd från 

randomiserade kontrollstudier. Dock har träning som ett alternativ eller som kombinerad 

behandling ändå generella stöd av studier (Barbour, Edenfeild & Blumenthal, 2007). Fysisk 

aktivitet har visat sig ge positiv effekt för personer med psykiska funktionshinder och att vara 

fysisk aktiv kan medföra ett minskat antisocialt beteende, förbättrar social och kognitiv förmåga, 

minskar psykiska symtom samt ökar tilltron till egen förmåga (Gyllensten, 2005). En 

sammanställning från FHI visar att fysisk aktivitet kan ge positiva effekter vid mild till måttlig 

depression, både vid behandling och i förebyggande syfte. Få långtidsstudier har gjorts men det 

finns stort vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet minskar risken för återfall vid akut depression 

(FHI, 2008). Sammanställningen uppvisar även att fysisk aktivitet ger ökad självkänsla och 

motståndskraft emot stress. Bevisen för att fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod vid 

ångest är begränsad. Man har dock kunnat visa att träning ger tillfällig lindring av 

situationsångest samt att inaktiva personer lider av ångestsymtom i större utsträckning än aktiva 

(FHI, 2008). Evidens som stödjer träning som behandling för schizofreni är bristfällig och få 

långtidsstudier med hög vetenskaplig kvalité har gjorts (FHI, 2008). Det finns dock studier som 

lyfter fram att fysisk aktivitet ger individer med schizofreni ökat självförtroende och hälsovinster 

så som reducerad vikt (Bankovska Motlova, Dragomirecka & Kitzlerova, 2009).  

 

Utöver de doktorsavhandlingar och vetenskapliga studier som kommit under de senare åren 

utförde LSR, inför en nationell psykiatrisamordning, en kartläggning av sjukgymnastyrket inom 

psykiatrin. Lägesrapporten berör yrkesgruppens antal och belyser olika diagnostikgrupper, 

undersöknings- och behandlingsmetoder samt utvärderingsinstrument (LSR, 2005). I dagsläget är 

det till vår kännedom endast LSR som har utfört en kartläggning av vilka behandlingsmetoder 

som används inom psykiatrisk sjukgymnastik. I vår vetskap finns ingen sammanställning över 

vilken metod som används mest i relation till varje enskild diagnosgrupp. Tanken med denna 

studie är att ”uppdatera” LSRs resultat av vilka behandlingsmetoder som används inom 

psykiatrin samt att analysera vilken/vilka behandlingsmetod som är vanligast använd både 

generellt och specifikt för enskilda psykiatriska diagnosgrupper. 
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Syfte  

Syftet med studien var att kartlägga vilka behandlingsmetoder som används inom psykiatrisk 

sjukgymnastik.  

 

Frågeställningar  

1. Vilka behandlingsmetoder används inom den psykiatriska sjukgymnastiken?  

 

2. Vilken/vilka behandlingsmetoder använder sjukgymnaster mest, sett från ett generellt 

perspektiv och för respektive psykiatrisk diagnosgrupp? 

 

Material och metod  
 

Deltagare 

Den grupp som undersöktes var sjukgymnaster inom vuxenpsykiatrin. Deltagarna rekryterades 

genom kontakt med ordföranden inom Sektionen för psykiatri/psykosomatik, LSR. I samband 

med detta erhölls e-postadresser till 675 sjukgymnaster inom psykiatrin, vilka alla var 

medlemmar i LSR.  

 

Inklusionskriterierna för studien var att de tillfrågade skulle vara legitimerade sjukgymnaster och 

jobba inom den vuxenpsykiatriska vården i Sverige. Eftersom rekryteringen av deltagarna skedde 

via sektionen för psykiatri/psykosomatik blev ett inklusionskriterie även att studiedeltagarna 

skulle vara medlemmar inom denna.   

 

Mätmetod 

För att få svar på studiens frågeställningar och nå stora delar av yrkesgruppen valdes en enkät 

som datainsamlingsmetod. Enkäten var elektronisk och togs fram i programmet EvaSys, 

Education Survey Automation Suite.  http://www.alcom.se/evasys/default.aspx.  

 

Frågorna i webbenkäten konstruerades av författarna och baserade på studiens syfte. Den 

fastställda huvudenkäten bestod av tre delar (se huvudenkät, bilaga 1). Den första delen samlade 

in bakgrundsfakta om deltagarna då de fick svara på kön, vilket arbetsområde de var verksamma 

inom och antal år de jobbat inom vuxenpsykiatrin. Det andra avsnittet berörde vilka 

http://www.alcom.se/evasys/default.aspx
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behandlingsmetoder deltagarna använde i mötet med patienterna och det tredje undersökte vilka 

patientdiagnoser sjukgymnasterna mötte samt vilken behandling som var mest använd för var och 

en av dessa. Totalt bestod enkäten av 21 frågor. 10 av dessa var öppna frågor. 

 

Då syftet med studien vara att undersöka vilken behandling som användes mest till de enskilda 

diagnosgrupperna var det viktigt att kunna genomföra en analys mellan dessa variabler. 

Sjukdomsdiagnoserna inom psykiatrin är många och för att möjligöra en analys valdes 

diagnoserna att delas in i grupper utifrån Levander, Adler, Gefvert och Tunninger (2008). Denna 

bok hade dock ej med stressrelaterade diagnoser så som negativ stress och utmattningssyndrom 

vilket valdes att tillföras som en egen grupp då de benämns i LSR rapport från 2005 och i annan 

litteratur (LSR, 2005; Cullberg, 2008). (Se indelningen av diagnosgrupper, bilaga 1).  

 

En indelning utfördes även av behandlingsmetoderna då även dessa är av stort antal och då 

enkätutformningen inte gjorde det möjligt att ta upp alla som svarsalternativ. För att förenkla 

enkäten valdes 11 behandlingsmetoder som fasta svarsalternativ. Svarsalternativen var fysisk 

aktivitet, BK, autogen träning, progressiv avslappning, dans, massage, Feldenkrais, chi gong, 

somatisk sjukgymnastik, psykomotorisk fysioterapi och psykodynamisk kroppsterapi och valdes 

då dessa metoder definieras och är vanligast förekommande i både svenska doktorsavhandlingar 

samt svensk litteratur inom ämnet (LSR, 2005; Lundvik Gyllensten, 2001; Malmgren Olsson, 

2002; Matsson, 1998, Roxendal, 1987). 

 

Procedur 

För att säkerställa enkätens relevans samt för att minimera felkällor och brister i utformningen 

fick fem personer från en liknande population svara på en provenkät (se provenkät, bilaga 2). 

Denna provgrupp bestod av två sjukgymnaster som tidigare jobbat inom vuxenpsykiatrin och tre 

sjukgymnaster som jobbade inom vuxenpsykiatrin men ej var medlemmar inom LSR, sektionen 

för psykiatri/psykosomatik. Efter förslag från provenkätens deltagare valdes öppna frågor att ingå 

i huvudenkäten. Detta för att deltagarna skulle få möjlighet att namnge andra behandlingsmetoder 

som de använde för respektive diagnosgrupp samt andra diagnosgrupper de träffade utöver de 

fasta svaralternativen.  
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Då det ej framkom hur många av de 675 deltagarna som jobbade inom vuxenpsykiatrin skickades 

en sorteringsenkät ut där deltagarna fick besvara om de jobbade inom vuxenpsykiatrin eller ej (se 

sorteringsenkät, bilaga 3). Av de 675 var det 114 (17%) deltagare som inte fick möjlighet att 

svara på sorteringsenkäten på grund av obrukbara e-postadresser. Av 561 svarade 300 (53%) på 

sorteringsenkäten och av dessa uppgav 93 (31%) att de jobbade inom vuxenpsykiatrin. (Se 

bortfall av urvalsgruppen, figur 1). Huvudenkäten skickades ut till 93 sjukgymnaster som på 

sorteringsenkäten svarat att de jobbade inom vuxenpsykiatrin. Deltagarna hade möjlighet att 

besvara enkäten under 2 veckor. Efter sju dagar skickades en påminnelse ut för att öka 

svarsfrekvensen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bortfall av urval  

*  114 medlemmar fick ej möjlighet att delta på grund av obrukbar e-postadress 

 

Databehandling 

Insamlad data togs från EvaSys i form av rådata. Informationen bearbetades deskriptivt i 

Microsoft Excel. Externt och internt bortfall valdes att lyftas fram i resultatet. Det interna 

bortfallet för de fasta svarsalternativen är med i uträkningen.    

 

Svaren på de öppna frågorna grupperades av skrivbenterna då svaren från dessa kunde tolkas på 

olika sätt. Som Trost (2001) förklarar det kan svar på öppna frågor bli mycket nyansrika och ge 

utrymme för tolkning. Ett exempel på detta var att en studiedeltagare beskrev sig undervisa 

patienter, medan en annan kunde beskriva detta som att ge information eller edukativ behandling. 

Dessa tre alternativ valdes från skribenternas sida att grupperas som patientundervisning. För att 

göra grupperingen så överensstämmliga som möjligt analyserades svaren först av vardera 

skribent sedan utfördes grupperingen gemensamt.  

E-postadresser till 675 medlemmar inom LSR, 

Sektionen för psykiatri/psykosomatik. 

Av 675 hade 561 möjlighet att svara på sorteringsenkäten * 

Av 561 svarade 300 på sorteringsenkäten 

 Av 300 svarade 93 att de arbetade inom vuxenpsykiatrin 
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Etiskt övervägande 

Medverkan i studien var frivillig och studiedeltagarnas svar behandlades anonymt så att ingen 

obehörig kunde ta del av det. I samband med enkätutskicken medföljer ett informationsbrev till 

deltagarna (se informationsbrev, bilaga 4). Forskningsetiken godkändes av examinator och 

handledare. 
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Resultat  

Det var 80 av 93 (86%) sjukgymnaster som svarade på enkätstudien. Detta gav ett externt bortfall 

på 14%. Av de 80 medverkande sjukgymnasterna var 10 män och 70 kvinnor. Medelvärde av 

antal år i yrket var i gruppen 12.5 (± 8 år)
 1

. Av de 80 medverkande jobbade fyra stycken inom 

slutenvården, 56 i öppenvård landsting, en i öppenvård kommun, 10 var privatpraktiker och nio 

jobbade både inom öppenvård landsting och inom slutenvården.  

 

Diagnosgrupper som sjukgymnaster träffar inom vuxenpsykiatrin 

91% av sjukgymnasterna träffade patienter med ångestsyndrom och därmed blev denna 

psykiatriska diagnos vanligast förekommande. Denna återföljdes av affektiva och stressrelaterade 

sjukdomar som 86% av sjukgymnasterna träffade. Minst vanligt var det att sjukgymnasterna 

träffade patienter med beroendeproblematik (se figur 2). 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Diagnosgrupper som sjukgymnaster träffar 

 

Utöver de sju diagnosgrupper som var svarsalternativ träffade sjukgymnasterna även patienter 

med andra diagnoser. Fyra uppgav sig träffa patienter med somatisk smärta och två mötte 

patienter med dissociativa tillstånd.   

 

 

 

                                                 

1
Svarsfrekvensen av denna fråga hade ett internt bortfall på 4 personer. Resultatet räknades på 76 deltagare 
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Behandlingsmetoder som används inom den psykiatriska sjukgymnastiken 

Behandlingsmetoder som sjukgymnasterna använde i mötet med psykiatripatienter var basal 

kroppskännedom (BK), psykodynamisk kroppsterapi, psykomotorisk fysioterapi, bodynamic
1
, 

balansekoden
2
, Feldenkrais, chi gong, yoga, patientundervisning, ångest- och stresskolor, 

beteendeläxor, social färdighetsträning, progressiv avslappning, autogen avspänning, massage, 

självmassage och bollmassage. Sjukgymnasterna använde även dansterapi, bildterapi, spegel-

exponering, exponeringsövningar, traumaterapi, fotografering/videofilmning, motiverande samtal 

(MI), kognitiv beteende terapi (KBT), samtal med inriktad psykoterapi, mindfulness
3
, 

mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), fysisk aktivitet, preventivt inriktade behandlingar 

och sjukgymnastisk behandling för somatiska besvär. Även modifierade affektskolor, 

avspännings- och andningstekniker samt egenmodifierad BK i bassäng förekom som 

behandlingsmetoder.  

 

Behandlingsmetoder som generellt används mest av sjukgymnaster 

Av de 11 behandlingsmetoder som fanns som svarsalternativ var BK den generellt vanligaste 

metoden med 94% användare. Tätt efter kom fysisk aktivitet som en vanligt använd intervention 

med 74%. Massage, progressiv avlappning och somatisk sjukgymnastik var också vanliga då mer 

än hälften av sjukgymnasterna tillämpade dessa (se figur 3). 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Behandlingsmetoder som sjukgymnaster använder generellt 

                                                 

1
 Balansekoden: Uppmärksamhetsträning från Norge som grundar sig på samspelet mellan kroppslig och mental 

balans. Behandlingen består av enkla och konkreta rörelser som förbättrar uppmärksamhet och inlärningsförmåga.   
2
 Bodynamic: En psykoterapeutisk och pedagogisk metod med syfte att identifiera och bygga upp individens 

personliga resurser.   
3
 Mindfulness: Ett samlingsnamn för  medvetenhetträning och ett antal buddistiska tekniker så som sinnesnärvaro, 

meditation, andning och kroppskännedom. Metod  inriktar sig på att observera nuet och kunna  upptäcka upplevelser 

av kropp, känslor, tankar och handlingar.  
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Behandlingsmetoder som används mest för respektive diagnosgrupp  

Vid behandling av patienter med ätstörningar var BK den mest förekommande behandlings-

metoden då den tillämpades av 64%. Efter BK kom massage med 36% användare. De andra 

metoderna användes i mindre utsträckning (se figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Behandlingsmetoder vid ätstörningar 

 

Utöver de fasta svarsalternativen tillämpades andra behandlingsmetoder vid ätstörningar. 9% av 

sjukgymnasterna använde patientundervisning, 7.5% KBT, 6% mindfulness och 4% använde 

spegelexponering. Färre än 2.5% använde balansekoden, bodynamic, bollmassage, ritövning, 

fotografering/videofilmning, yoga, självmassage, MI, samtal med inriktning mot psykoterapi och 

modifierade metoder som BK bassäng och modifierad avspänningsteknik och affektskola.  

 

Vid ångestsyndrom var BK den vanligaste behandlingsmetoden då den användes av 84%. 

Fysisk aktivitet tillämpades av 65% av sjukgymnasterna. Efter dessa kom progressiv avslappning 

med 42,5% och massage med 39% användare (se figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur5: Behandlingsmetoder vid ångestsyndrom  
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Sjukgymnasterna uppgav även att de använde andra behandlingsmetoder vid ångestsyndrom. 

10% använde KBT, 9% patientundervisning och 6% mindfulness samt sjukgymnastisk 

behandling för somatiska besvär. Färre än 2.5% av sjukgymnasterna använde samtal med 

inriktning mot psykoterapi, MI, ångestskola, balansekoden, yoga, bodynamic, bildterapi, social 

färdighetsträning, beteendeläxor för fobier, exponeringsövningar samt egenmodifierade metoder 

så som affektskola, BK bassäng, modifierade avspännings- och andningstekniker. 

    

BK var vid affektiva sjukdomar den vanligaste behandlingsmetoden. Tätt efter kom fysisk 

aktivitet då  64% av sjukgymnasterna använde denna. Färre än hälften använde sig av resterande 

metoder (se figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Behandlingsmetoder vid affektiva sjukdomar 

 

Det fanns ytterligare behandlingsmetoder som sjukgymnasterna uppgav sig använda vid affektiva 

sjukdomar. Av sjukgymnasterna tillämpade 7.5% KBT, 5% patientundervisning, 4% mind-

fullness och sjukgymnastisk behandling för somatiska besvär. Färre än 2.5% använde samtal med 

inriktad psykoterapi, MI, MBKT, yoga, bodynamic, balansekoden, bollmassage, prevention av 

återfall, social färdighetsträning och modifierade metoder som BK-bassäng samt 

egenmodifierade affektskolor och avspänningstekniker.  

 

För patienter med personlighetsstörningar var BK mest förekommande med 71% användare. 

49% av sjukgymnasterna valde fysisk aktivitet och de andra metoderna tillämpades av färre än 

30% (se figur 7).  
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Figur 7: Behandlingsmetoder vid personlighetsstörningar 

 

Utöver svarsalternativen använde sjukgymnasterna andra behandlingsmetoder vid personlighets-

störningar. Metoder så som KBT och patientundervisning hade 6% användare och färre än 2.5% 

av sjukgymnasterna tillämpade MI, samtal med inriktad psykoterapi, sjukgymnastik för 

somatiska besvär, bodynamic, yoga, balansekoden och mindfulness. Även modifierade typer som 

BK bassäng och modifierade affektskolor och avspänningstekniker förekom i liten skala.  

                 

Vid psykossjukdomar använde hälften av sjukgymnasterna BK som var den vanligaste 

behandlingsmetoden. Tätt efter kom fysisk aktivitet som en vanlig intervention. De andra 

metoderna användes i liten omfattning (se figur 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Behandlingsmetoder vid psykossjukdomar 

 

Utöver svarsalternativen tillämpade sjukgymnasterna andra behandlingar vid psykossjukdomar. 

Patientundervisning användes av 5% av sjukgymnasterna och färre än 2.5% utövade 

sjukgymnastisk behandling för somatiska besvär, yoga, social färdighetsträning, KBT, MI och 

modifierade former av affektskolor.  
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Fysisk aktivitet var den vanligaste behandlingen vid beroendeproblematik och användes av 

31% av sjukgymnasterna. BK utövades av 26% och de andra behandlingsmetoderna tillämpades i 

liten utsträckning (se figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 9: Behandlingsmetoder vid beroendeproblematik 

 

Även andra behandlingsmetoder användes av sjukgymnasterna vid beroendeproblematik. 5% av 

sjukgymnasterna tillämpade MI och KBT och 4% utövade sjukgymnastisk behandling för 

somatiska symtom. Behandlingsmetoder som patientundervisning och mindfulness användes av 

2.5% medans yoga, bodynamic, balansekoden, social färdighetsträning och egen modifierad 

affektskola användes av 1%. 

                          

Vid stressrelaterade diagnoser var BK med 84% användare den vanligaste 

behandlingsmetoden. Fysisk aktivitet kom på andra plats och massage på tredje. Progressiv 

avslappning tillämpades av 39% medan de andra metoderna användes av färre än 30% av 

sjukgymnasterna (se figur 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10: Behandlingsmetoder vid stressrelaterade diagnoser 
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Förutom de behandlingsmetoder som fanns som svarsalternativ utövades andra metoder vid 

stressrelaterade diagnoser. Av sjukgymnasterna använde 12.5% patientundervisning, 10% KBT, 

9% mindfullness och 6% sjukgymnastiska behandlingar för somatiska besvär. Färre än 2.5% av 

sjukgymnasterna tillämpade stresskolor, MI, samtal med inriktad psykoterapi, traumaterapi, 

bodynamic, balansekoden, yoga och modifierade typer av affektskolor, avspänningstekniker och 

metoden BK bassäng.     
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Diskussion  

 

Metoddiskussion 

I denna studie var målgruppen sjukgymnaster som arbetar inom vuxenpsykiatrin. Då 

urvalsgruppen ej gick att finna i några register kontaktades LSRs pykiatri/-psykosomatiksektion 

för att få tag i kontaktuppgifter. Genom denna erhölls e-postadresser till alla medlemmar och 

utifrån uppgifterna fick ett sorteringsarbete utföras för att ta reda på vilka av dessa som arbetade 

inom vuxenpsykiatrin. Av de 561 medlemmarna svarade 300 (53,4%) på sorteringskäten och av 

dessa var det 93 (31%) som uppgav att de arbetar inom vuxenpsykiatrin. Då det ej fanns 

möjlighet att ta reda på det precisa antalet sjukgymnaster som jobbar inom psykiatrin i Sverige 

kunde inte heller hela populationen studeras. Studiens höga svarsfrevens (86%) var bra men med 

ovanstående problem kan man ej dra en slutsats som stämmer in på hela populationen. I 

kommande studier kan det vara av intresse att försöka kartlägga hela populationen för att få en 

större spridning av analysen och en bättre generalisering av resultatet. För att möjliggöra detta 

kan det vara en god idé att via direktkontakt med psykiatriska verksamheter nå hela 

urvalsgruppen. 

 

Då tidigare studier som analyserat vilken/vilka behandlingsmetoder som används mest inom 

psykiatrisk sjukgymnastik inte kunde påträffas verkställdes en egenkonstruerad enkät vilket kan 

ge brister i studiens reliabilitet och validitet (Ejlertsson, 2005). Enkätens validitet stärktes genom 

att skicka ut en provenkät till liknande målgrupp men beträffande enkätens reliabilitet utfördes 

inget test. Brister i reliabilitetstester medför en risk för slumpvariation i resultatet (Ejlertsson, 

2005).  

 

Med syftet att förenkla enkäten, möjliggöra större svarsfrekvens och en bearbetning av 

datainsamling valdes endast 11 behandlingsmetoder som svarsalternativ då dessa främst 

förekommer och definieras i ämneslitteraturen. Den somatiska sjukgymnastiken var dock i 

jämförelse med andra metoder mindre diskuterad i litteratur men valdes trots detta att tas med. Då 

somatisk sjukgymnastik så som smärtlindring, rörelseökande behandling med mera är det som 

sjukgymnastyrket i allmänhet består av ansåg vi det vara av intresse att se hur denna användes 

generellt inom den psykiatriska sjukgymnastiken. Somatisk sjukgymnastik som fast 

svarsalternativ valdes dock bort i den specifika analysen av vilka behandlingar som används mest 
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för respektive diagnosgrupp. Orsaken till detta var att undersökningen av de andra 

svarsalternativen ansågs vara av mer intresse då dessa metoder framkommer mest i litteratur och 

är utmärkande för sjukgymnaster inom psykiatrin. 

 

Att endast inkludera 11 behandlingsmetoder kan ha medfört att exkluderade behandlingsmetoder 

ej framkom i rätt belysning. Trots att studiens deltagare hade möjlighet att för varje enskild 

diagnosgrupp namnge andra använda metoder i öppna frågor kan resultatet av fasta 

svarsalternativ i relation till svaren i öppna frågor ge ett missvisande resultat. Enligt Ejlertsson 

(2005) är det endast en liten del av respondenterna som svarar på öppna frågor vilket leder till att 

dessa ej kan behandlas med samma säkerhet som övriga variabler, dvs. att fler deltagare hade 

sympatiserat med en annan deltagares svar om de fått frågan eller kommit på svaret själva. Den 

låga svarsfrekvensen av de öppna frågor var även fallet i vår studie men vi ansåg det viktigt att 

belysa resultatet av de öppna frågorna då även dessa gav information över vilka behandlingar 

sjukgymnaster använder inom psykiatrin. För att minska risken för misstolkning av resultatet 

valdes de öppna svaren att redovisas i löpande text på sidan om de fastställda variablernas svar. 

Även de psykiatriska dianoserna grupperades med samma syfte som behandlingsmetoderna. 

Denna indelningen kan ha medfört nackdelar då diagnoserna blev mer generella vilket kan leda 

till att deltagarna i vissa fall tvingades göra egna definitioner och välja diagnosgrupp som kanske 

inte upplevdes som relevant för de patienter de träffar. Deltagarna hade dock möjlighet att nämna 

andra diagnoser som de träffade i en öppen fråga vilket trots problemet kan minska risken för 

försämrad reliabilitet och validitet. 

 

Öppna frågor ställdes för att inte gå miste om användbar information vad gällde vanligt 

förekommande behandlingar och diagnosgrupper som sjukgymnasterna träffade. Förekomsten av 

dessa frågor i enkäten är dock inte endast av positiv karaktär då dessa ofta kräver en subjektiv 

tolkning vid analys av svaret (Trost, 2001). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga vilka behandlingsmetoder som används inom psykiatrisk 

sjukgymnastik samt vilka behandlingsmetoder som är vanligast använda både utifrån ett generellt 

perspektiv och för respektive diagnosgrupp som sjukgymnaster möter. Resultatet visar att 

sjukgymnasterna använder en stor variation av behandlingsmetoder i mötet med psykiatriska 
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patienter. Allt från Feldenkais, dansterapi, MI och patientundervisning till egna modifierade 

behandlingar.  Generellt var BK den mest tillämpade behandlingen. BK var även mest använd för 

de respektive diagnosgrupperna förutom vid beroendeproblematik då fysisk aktivitet var 

vanligast. I det stora hela var BK, fysisk aktivitet och massage de metoder som användes mest av 

sjukgymnasterna.  

 

Tanken med denna studie var att ”uppdatera” LSRs kartläggning av vilka behandlingsmetoder 

som sjukgymnaster inom psykiatrin använder. Vid jämförelse med LSRs lägesrapport från 2005 

framkommer det att sjukgymnaster inom psykiatrin använder samma behandlingsmetoder nu som 

då och även träffar samma patientdiagnoser. Visst förekommer det vissa skillnader vid jämförelse 

av studiernas resultat men både LSRs sammanställning och denna studie visar att antalet 

behandlingsmetoder är av stor mängd så väl som variation. Varför har då sjukgymnaster en så 

bred behandlingsuppsättning? Av många troliga skäl kan en orsak vara att patienter med psykiska 

funktionshinder ofta har komplexa symtombilder. Inom psykiatrin överlappar diagnoserna 

varandra och trots olika diagnoser kan patienter ha liknande symtom. De psykiska sjukdomarna 

är inte heller identiska då de både drabbar olika individer och bottnar sig i olika orsaker 

(Cullberg, 2008). Då sjukgymnaster behandlar patienter efter deras funktionstillstånd istället för 

diagnos kan det stora antalet behandlingsmetoder förenkla strävan efter individanpassade 

behandlingar. Denna strävan kan möjligen även vara orsaken till det stora antalet modifierade 

behandlingsmetoder som sjukgymnasterna inom psykiatrin utarbetat. En annan teori från oss 

skribenter är att denna mängd av metoder grundar sig i den roll som yrkeskåren har inom den 

psykiatriska vården. Under psykiatrins historia har kroppen traditionellt haft en otydlig och 

sekundär plats till själslivet. Inom den naturvetenskapliga medicinen har kroppen behandlats med 

medicin och själen med psykiatri och mellan denna dikotomi, mellan kropp och själ, har 

sjukgymnastyrket etablerat sig (Matsson, 1998). Att verka i detta mellanområde, att knyta an och 

behandla både kropp och själ kan nog kräva denna variation av metoder, allt från 

kroppsterapeutiska och icke verbala metoder till mer verbala psykoterapier.  

 

En annan tanke med studien var att analysera vilka behandlingsmetoder som förekom mest både 

sett utifrån ett generellt perspektiv och utifrån de specifika diagnosgrupperna. Detta var av 

intresse då varken LSR eller andra undersökningar studerat detta förhållande. Resultatet av denna 

analys visar att BK, fysisk aktivitet och massage är de metoder som används mest inom 



   

 24 

sjukgymnastiken, både sett utifrån det generella och mer specifika perspektivet. Trots brister i 

enkätsstudiens upplägg bör en slutsats kunns dras att dessa metoder är mest förekommande och 

grunden till detta resultat kan ha många förklaringar. Som en kroppsterapeutisk behandling ger 

BK en förbättrad kroppsmedvetenhet, kroppsbehärskning och rörelseförmåga vilket kan vara en 

bra behandling för psykiatriska patienter som ofta förlorat kännedom över sin kropp och dess 

funktion (Roxendal, 1987). Varför BK framkom som den vanligaste behandlingsformen, i 

jämförelse med andra kroppsterapeutisk behandlingsmetoder, kanske beror på dess enkla och 

basala rörelseövningar som gör att den är lätt att använda. BK är inriktad på vardagliga rörelser 

och anses därför kunna användas av vem som helst, både vid psykiska funktionshinder och för 

somatiska symtom (Roxendal, 1987). Att fysisk aktivitet används i stor utsträckning inom 

psykiatrin kan bero på dess positiva effekter på depression, ångest, minskade psykiska symtom 

och förbättrad social förmåga (Gyllensten, 2005; FHI 2008). En annan anledning kan vara att 

sjukgymnaster arbetar i förebyggande syfte för att förhindra framtida somatiska besvär då 

patienter med psykiatriska funktionshinder ofta har problem med fysisk inaktivitet och övervikt. 

Orsaken till att massage används i hög utsträcking kan vara att beröring är en stor beståndsdel 

inom sjukgymnastiken och lika som fysisk aktivitet och BK, en lättillgängligt behandlingsform 

vars positiva effekter yttrar sig både fysiskt och psykiskt. Då beröring är en kommunikationsform 

och ett sätt att bekräfta patienter (Mattson, 1998) kan denna behandling vara av stor nytta och en 

alternativ metod för att knyta band mellan sjukgymnaster och patienter med psykiska 

funktionshinder. En annan hypotes från oss skribenter är att kroppskännedom och fyisk träning är 

ämnen som ligger sjukgymnaster ”varmt om hjärtat”. I sjukgymnastens grundutbildning ges 

undervisning i ämnet psykiatri samt i fysisk träning, kroppkännedomsträning och 

spänningsreglering (LSR, 2005). Kanske är det inte så konstigt att dessa behandlingar då blir de 

som används mest i kliniken.  

 

En annan frågeställning kring resultatet av studien är om det har någon anknytning till dagens 

evidensbaserade vård. Finns det bättre evidensgrad för de mer förekommande behandlingarna 

eller är det så att dessa växt fram som ett frö från sjukgymnastyrkets historia? Som framlyses i 

denna studie finns det randomiserade studier som visar att BK är en effektiv behandling för 

patienter inom psykiatrisk öppenvård, både på kort och lång sikt. BK har även visats vara mer 

effektiv och ekonomiskt lönsam än sedvanlig behandling (Gyllensten, Hansson & Ekdahl, 2003; 

Gyllensten, Hansson & Ekdahl, 2009). Det finns även ett antal doktorsavhandlingar som belyser 
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metodens goda effekt på individer med smärtproblematik och psykisk ohälsa (Lundvik 

Gyllensten, 2001; Malmgren Olsson, 2002; Mattsson, 1998; Rosberg, 2000). Gällande fysisk 

aktivitet som behandling vid psykiatriska sjukdomar saknas stöd från randomiserade 

kontrollstudier. Dock har träning som en kombinerad behandling ändå generella stöd av studier 

(Barbour, Edenfeild & Blumenthal, 2007). Undersökningar visar att fysisk aktivitet kan ge 

hälsovinster hos patienter med schizofreni, situationsångest, mild till måtlig depression samt vid 

stressproblematik (FHI, 2008; Bankovska Motlova, Dragomirecka & Kitzlerova, 2009). 

Massagens effekt på individer med psykiatriska funktionshinder har ett visst vetenskapliga stöd 

men få större studier har utförts på denna målgrupp. Studier visar att patienter med depression, 

ångest och stress kan få goda effekter av massagebehandling.(Moyer, Rounds, & Hannum, 2004; 

Garner et al, 2008).  

 

I denna studie framlyfts endast en del av områdets evidens och utifrån detta upplevs 

evidensstödet för de vanligast använda behandlingsmetoderna inom psykiatrisk sjukgymnastik 

som ofullständigt. För att kunna dra en slutsats över om studiens resultat har någon anknytning 

till dagens evidensbaserade vård anser vi att framtida studier bör genomföra en mer utförlig 

kartläggning av vilket evidensstöd som finns för de behandlingsmetoder som sjukgymnaster 

använder mest. Inom dagens medicinska debatt är ett evidensbaserat förhållningssätt starkt 

rekommenderat och en sjukgymnastisk verksamhet med ett evidensbaserat synsätt tros förbättra 

möjligheterna för professionens utveckling  (Öhman, 2001).  

 

Resultatet av denna undersökning ger en fingervisning i vilka behandlingsmetoder som används 

samt är vanligast använda. Jämfört med tidigare studier kan ingen ny trend i använda 

behandlingar ses och i åtanke bör finnas att sjukgymnaster behandlar patienter efter 

funktionstillstånd istället för diagnos och sällan använder endast en behandling. I dagsläget 

förmodas studien vara av intresse för yrkesverksamma sjukgymnaster då resultatet kan ge en 

klarare bild över hur kollegor jobbar och vilka behandlingar de väljer för respektive 

diagnosgrupp. Kanske att resultatet kan ge en större variation i val av behandlingar genom att 

motivera och väcka intresse hos den enskillde sjukgymnasten? Resultatet av studien tros även ha 

en betydelse för sjukgymnasstudenter. Som student ger grundutbildningen en liten insikt i 

psykiatrisk sjukgymnastik och liten möjlighet till praktisk undervisning vid psykiatriska kliniker 

(LSR, 2005). Studiens resultat kan belysa variationen i behandlingsmetoder och att psykiatrisk 
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sjukgymnastik är så mycket mer än BK, avslappningsmetoder och fysisk aktivitet. Detta kan ge 

studenter en bredare bild av ämnet och ett större intresse för yrkesprofessionen. Kommande 

studier bör utföras på större delar av populationen och med annan metod för en säkrare 

kartläggning av vilka behandlingsmetoder som tillämpas inom den psykiatriska sjukgymnastiken. 

Framtida studier bör även analysera använda behandlingsmetoder i relation till evidensen för 

dessa då evidensbaserad vård är en aktuell fråga i dagens samhälle.    

 

Slutsats 

Inom psykiatrisk sjukgymnastik använder sjukgymnaster många olika behandlingsmetoder. Allt 

ifrån kroppsteraputiska metoder, avslappningsmetoder, dansterapi till patientundervisning, 

motiverande samtal och egna modifierade metoder. De vanligast förekommande metoderna är 

basal kroppskännedom, fysisk aktivitet och massage. Även för respektive diagnosgrupper är 

fysisk aktivitet, basal kroppskännedom och massage de behandlingsmetoder som används mest.
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Huvudenkät - Bilaga 1 
 

 

Enkät - Behandlingsmetoder inom psykiatrisk sjukgymnastik 

Information om deltagare 
Kön?  

Man 

Kvinna 

Inom vilket område jobbar Du?  

Öppen psykiatrisk vård- landsting 

Öppen psykiatrisk vård- kommun 

Sluten psykiatrisk vård 

Om Du jobbar inom ett annat område utöver de ovanstående, vilket?  

 

Hur många år har Du jobbat inom vuxenpsykiatrisk sjukgymnastik?   

 

Behandlingsmetoder 
Vilka behandlingsmetoder använder Du i mötet med patienter?  

Basal Kroppskännedom 

Progressiv avslappning 

Fysisk aktivitet 

Massage 

Feldenkrais 

Psykodynamisk fysioterapi 

Chi gong 

Sjukgymnastbehandling för somatiska besvär (smärtlindring, rörelseträning mm) 



   

 

Autogen träning 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Dansterapi 

 

Förekommande patientgrupper och behandling för dessa 
________________________________________________________________ 
För att förenkla de kommande frågorna har vi valt att dela upp sjukdoms-diagnoser i 
grupper. Nedan ser du vilken grupp som diagnoserna ingår i:  
 
Ätstörningar (anorexia nervosa, Bulimia nervosa, obesitas, ätstörning UNS)  
Ångestsyndrom (generaliserad ångest, fobier, panikångest, tvångssyndrom)  
Affektiva sjukdomar (egentlig depression, melankoli, mani, hypomani, dystymi, 
cyklotymi, biopolärt syndrom)  
Personlighetsstörningar (borderline, ADHD, touretts syndrom, autism, asperger, 
narcissism)  
Psykossjukdomar (schizofreni, vanföreställning, graviditetsrelaterad psykos)  
Beroendeproblematik (Alkohol-, läkemedel- och narkotika missbruk)  
Stressrelaterande diagnoser (posttraumatisk stress, negativ stress, 
utmattningssyndrom) 
________________________________________________________________  

   

Vilka diagnoser har de patienter Du behandlar?  

Affektiva sjukdomar 

Ätstörningar 

Ångestsyndrom 

Beroendeproblematik 

Stressrelaterade diagnoser Psykossjukdomar 

Personlighetsstörningar 

Om Du behandlar patienter utöver de ovanstående diagnoserna, skriv 

denna/dessa här?  

 



   

 

I de sista frågorna markerar Du vilka behandlingsmetoder som Du använder för 

respektive diagnosgrupp   

Ätstörningar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Använder Du någon annan behandling vid ätstörningar, skriv denna/dessa här:  

 

 

 

Ångestsyndrom  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 



   

 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Använder Du någon annan behandling vid ångestsyndrom, skriv denna/dessa här:  

 

Affektiva sjukdomar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Använder Du någon annan behandlig vid affektiva sjukdomar, skriv denna/dessa 

här:  

 

Personlighetsstörningar  

Basal kroppskännedom 



   

 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Använder Du någon annan behandling vid personlighetsstörningar, skriv 

denna/dessa här:  

 

Psykossjukdomar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 



   

 

Använder Du någon annan behandling vid psykossjukdomar, skriv denna/dessa 

här:  

 

Beroendeproblematik  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Använder Du någon annan behandling vid beroendeproblematik, skriv 

denna/dessa här:   

 

Stressrelaterade diagnoser  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 



   

 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Använder Du någon annan behandling vid stressrelaterade diagnoser, skriv 

denna/dessa här:  

 

 

 

Tack för Ditt svar! 

 

Vänliga hälsningar/ Maria Johannesson och Josefine Wiik   
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Provenkät - Bilaga 2 

 

 

Provenkät 

Information om deltagare 
Kön  

Kvinna 

Man 

Inom vilket område jobbar Du?  

Öppen psykiatrisk vård - landsting 

Öppen psykiatrisk vård - kommun 

Sluten psykiatrisk vårdOm Du jobbar inom ett annat område utöver de 

ovanstående, vilket?  

 

Hur många år har Du jobbat inom vuxenpsykiatrisk sjukgymnastik?   

 

 

Behandlingsmetoder 
Vilka behandlingsmetoder använder Du i mötet med patienter?  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 



   

 

Chi gong  

Dansterapi 

Massage 

Sjukgymnastbehandling för somatiska besvär (smärtlindring, rörelseträning mm) 

Om Du använder någon annan behandling, skriv denna/dessa här.  

 

 

Förekommande patientgrupper och behandling för dessa 
______________________________________________________________________ 
För att förenkla de kommande frågorna  har vi valt att dela upp sjukdoms-
diagnoser i grupper. Nedan ser du vilken grupp som diagnoserna ingår i:  
  

Ätstörningar (anorexia neurosa, Bulimia neurosa, obesitas, ätstörning UNS) 

Ångestsyndrom (generaliserad ångest, fobier, panikångest, tvångssyndrom) 

Affektiva sjukdomar (egentlig depression, melankoli, mani, hypomani, dystymi, 

cyklotymi, biopolärt syndrom)  

Personlighetsstörningar (borderline, ADHD, touretts syndrom, autism, 

asperger, narcissism)     

Psykossjukdomar (schizofreni, vanföreställning, graviditetsrelaterad psykos) 

Beroendeproblematik (Alkohol-, läkemedel- och narkotika missbruk)  

Stressrelaterande diagnoser (posttraumatisk stress, negativ stress, 

utmattningssyndrom)    

 

Vilka diagnoser har de patienter Du behandlar?  

Affektiva sjukdomar 

Ätstörningar 

Psykossjukdomar 

Beroendeproblematik 

Ångestsyndrom 

Personlighetsstörningar 



   

 

Stressrelaterade diagnoser 

 

I de sista frågorna markerar Du vilka behandlingsmetod som Du använder för 

respektive diagnos  

 

Ätstörningar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Ångestsyndrom  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 



   

 

Dansterapi 

Massage 

Affektiva sjukdomar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Personlighetsstörningar  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Psykossjukdomar  



   

 

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Beroendeproblematik  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Stressrelaterade diagnoser  

Basal kroppskännedom 

Feldenkrais 



   

 

Autogen träning 

Progressiv avslappning 

Psykodynamisk fysioterapi 

Psykomotorisk kroppsterapi 

Fysisk aktivitet 

Chi gong 

Dansterapi 

Massage 

Utvärdering av enkät 
Vad tycker du om enkätens upplägg, vad är bra respektive dåligt?  
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Sorteringsenkät - Bilaga 3 

 

 

Sorteringsenkät 

Arbetsområde 

Jobbar Du inom vuxenpsykiatrin?  

Ja 

Nej 

För att Du som arbetar inom vuxenpsykiatrin ska ha möjlighet att medverka i kommande 

studie, vänligen fyll i Din E-post.  
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Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt - Bilaga 4 
 

Vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet planeras en studie med syfte att 

kartlägga vilka behandlingsmetoder som används inom psykiatrisk sjukgymnastik samt vilken 

behandlingsmetod som är vanligast använd för enskilda patientgrupper.  

 

För att möjliggöra studien söker vi Dig som är legitimerad sjukgymnast och jobbar inom 

vuxenpsykiatrin. Genom kontakt med Legitimerade Sjukgymnaster Riksförbund, sektionen för 

psykiatri/psykosomatik, fick vi tillgång till Dina personuppgifter (medlemsnummer i LSR, för- 

och efternamn, adress, telefonnummer samt e-mejl).   

 

För att samla in den information som krävs för studiens har vi valt att skicka ut ett enkätformulär. 

Detta kommer att vara giltigt under en tvåveckorsperiod, beräknat från den dag Du får det. 

Studien kommer att publiceras i juni 2010 och finnas tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets 

hemsida (http://epubl.ltu.se).  

 

Behandlingen av Dina personuppgifter sker endast i ändamål att skicka ut webbenkäten och Ditt 

svar kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. I senare skede kommer Dina 

personuppgifter att raderas. De personuppgifter som behandlas är e- postadress och denna 

uppgifter kommer att hanteras efter personuppgiftslagen SFS 1998:204 (PuL). Endast forskarna 

och projekthandledare kommer ha tillgång till data, personuppgifter så som enkätsvar. Din 

medverkan i studien är frivilligt och Du väljer själv om Du vill svara på enkäten.  

 

Nedan finner Du information till ansvariga för genomförandet av studien. Om frågor angående 

studien var vänlig kontakta någon av dessa.  Med vänliga hälsningar; 

 

Maria Johannesson, sjukgymnaststudent Josefine Vik, sjukgymnaststudent 

Examensarbete i sjukgymnastik, 15 hp.  Examensarbete i sjukgymnastik, 15hp 

Värnortsvägen 12:45     Värnortsvägen 12:45 

977 54 Luleå     977 54 Luleå 

marjoe-7@student.ltu.se   josvik-7@student.ltu.se 

070-299 34 01     070-117 09 00  

 

____________________________  ___________________________ 

 

 

Handledare: Tommy Calner, universitetsadjunkt 

Luleå Tekniska Universitet, institutionen för hälsovetenskap 

971 87 Luleå 

Växel: 0920-49 10 00  

 

____________________________ 

 

 

 

 

http://epubl.ltu.se/
mailto:marjoe-7@student.ltu.se
mailto:josvik-7@student.ltu.se

