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Abstrakt 

Introduktion/bakgrund: MS är en sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar 

attackerar det centrala nervsystemet. Personer med MS har visats ha en sämre livskvalitet 

jämfört med personer som lever med andra kroniska sjukdomar och 78 % deltar inte i någon 

meningsfull fysisk aktivitet. Enligt de nationella riktlinjerna ska personer med MS erbjudas 

tillgång till ett multidisciplinärt team men tillgången är varierande. Syfte: Syftet med studien 

var att beskriva hur personer med MS upplevde individanpassad grupprehabilitering på ett 

rehabiliteringscenter och beskriva vilka svårigheter som fanns med att överföra den nya 

kunskapen till vardagen. Metod: Informanterna i studien hade diagnosen MS och deltagit i 

rehabilitering på ett rehabiliteringscenter i norra Sverige. För att fånga deras upplevelser av 

individanpassad grupprehabilitering användes en kvalitativ intervjustudie. Resultat: 

Informanterna ansåg att den individanpassade grupprehabiliteringen var bra avvägd. De kunde 

lägga fokus på sig själva och lägga upp rehabiliteringen efter egna mål. Grupprehabilitering 

bidrog med en öppenhet och gemenskap där de kunde lära sig av varandra och personalen. En 

svårighet ansågs vara att överföra det de lärt sig då familjen inte alltid förstår situationen och 

att det ska passa in i en vardag som är full av sysslor och måsten vilket är viktigt att ta hänsyn 

till. Konklusion: Individanpassad rehabilitering gav en möjlighet att fokusera på sig själv och 

lägga upp rehabiliteringen efter egna mål och förutsättningar medan grupprehabilitering 

bidrog med en öppenhet och gemenskap där de kunde lära sig av varandra och personalen. 

Nyckelord: Hjärntrötthet, Individanpassad grupprehabilitering, Multipel skleros, Multimodal 

vård, Vardag.  
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Inledning 

Multipel Skleros (MS) är en sjukdom som är vanligast i Europa där prevalensen 2008 var 80 

av 100 personer (World Health Organization). Det vanligaste är att insjukna vid en ålder av 

30-50 år och förekomsten av sjukdomen är dubbelt så stor hos kvinnor jämfört med män. 

Sjukdomen innebär att kroppens eget immunförsvar attackerar det centrala nervsystemet 

(Koriem, 2016). Myelinet runt nerverna förstörs vilket leder till en försämrad och 

långsammare nervfunktion. Vanliga symptom kan inkludera fatigue, muskelsvaghet, 

muskelspasmer, svårigheter att röra sig samt dyskoordination och balanssvårigheter. 

Muskelsvagheten kan bero på att de motoriska nervernas förmåga att leda impulser försämrats 

(Rice, Vollmer & Bigland-Ritchie, 1992). Men det kan även bero på en förminskad kvalitet av 

muskeln i sig (Lambert, Archer & Evans, 2001). Fatigue är ett symptom som drabbar 78-87 % 

av de personer som lever med MS och det har en stor påverkan på livskvalitén (Olsson, Lexell 

& Söderberg, 2008). Fatigue kan uppfattas som en överväldigande känsla av kroppslig 

utmattning som tar över personens liv. Orsaken till fatigue är ännu inte helt känd och detta gör 

det svårt att erbjuda evidensbaserad rådgivning för att hantera tröttheten till personer som 

lever med MS. 

Personer som lever med MS har visats ha en sämre livskvalitet jämfört med personer som 

lever med andra kroniska sjukdomar (Sprangers, de Regt & Andries, 2000). Det beror på att 

sjukdomen påverkar det dagliga livet i större grad. Personer som lever med sjukdomen 

upplever att de förlorar kontrollen som påföljd av sjukdomen (Olsson, Lexell & Söderberg, 

2008). Ett sätt för de drabbade att hantera detta på är genom att söka ny information och 

kunskap om sjukdomen. De lär sig att hitta nya sätt att leva med sjukdomen och inkludera den 

i det dagliga livet (Olsson, Skär & Söderberg, 2010). Men för personer med MS blir det dock 

allt svårare med sjukdomens gång att upprätthålla intressen och att bibehålla kontakt med 

personer av betydelse samt att sjukdomen påverkar familjeförhållanden. För att öka 

livskvaliteten kan personer med MS öka sin fysisk aktivitet, emellertid så visar en ny studie 

att 78 % av de personer som lever med MS inte deltar i någon meningsfull fysisk aktivitet 

(Backus, 2016). En svårare grad av sjukdomen leder till större risk för inaktivitet. Med 

regelbunden fysisk aktivitet minskar dessutom depression och fatigue hos personer som lever 

med sjukdomen (Stroud & Minahan, 2009).  

Enligt de nationella riktlinjerna ska personer som lever med MS erbjudas tillgång till ett 

multidisciplinärt team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut 
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och fysioterapeut (Socialstyrelsen, 2016). Multimodal vård innebär att ett team av 

vårdpersonal och patienten arbetar mot ett gemensamt mål och samordnar insatserna därefter 

(Nordin, 2016). Detta med en betoning på patientens delaktighet i planering av behandling 

och beslutsfattande. De samverkar även tillsammans med patientens närstående 

(Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen konstaterar att tillgången till en sammanhängande 

teamrehabilitering är varierande och att det i de flesta landsting krävs organisatoriska 

förändringar samt resursomfördelning för att kunna erbjuda denna form av rehabilitering. De 

nationella riktlinjerna betonar vikten av en individanpassad vård och omsorg.  

Vid behandling av MS genom multimodal vård kombineras olika fysiska, psykiska och 

sociala interventioner (Nordin, 2016). Men det finns ringa beforskning av multimodal vård 

där dessa behandlas i gruppinterventioner. Tidigare har kliniker avrått från intensiva fysiska 

träningsprogram eftersom det ansågs att dessa skulle öka symptomen av sjukdomen (Davies, 

Arpin, Liu, Reelfs, Volkman, Healey, & Kurz, 2016). Ett individanpassat träningsprogram ger 

en förbättrad förmåga på patienters gångförmåga i jämförelse med allmänna program (Kalron, 

Nitzani, Magalashvili, Dolev, Menascu & Stern 2015). Multimodal vård bidrar till förbättrad 

funktion och minskad smärtintensitet för personer som lever med MS (Nordin, 2016). 

Fysioterapeutens roll inom multimodal vård är att göra en individuell bedömning av 

patientens behov vid sidan av läkarens och psykologens bedömning (Ekstedt, 2016). Sedan 

beslutas under en behandlingskonferens vilka vårdinsatser som ska prioriteras. En 

behandlingsplan upprättas som beskriver patientens mål med rehabiliteringen, planerade 

åtgärder och en tidsplan (Socialstyrelsen, 2016). I dessa sammanhang bidrar fysioterapeuten 

med sin kunskap om kroppens uppbyggnad och funktion (Ekstedt, 2016). Vid rehabilitering 

av personer som lever med MS är det viktigt att vi som fysioterapeuter bekräftar våra 

patienter (Fysioterapeuterna, 2015). Inte bara deras sjukdom och erfarenheter utan dem som 

person. Fysioterapeuten ska finnas som stöd för att ge personer som lever med MS en mer 

aktiv roll i planering och beslut om sin rehabilitering (World Confederation for Physical 

Therapy, 2011). En betydelsefull del i att vara aktiv i sin rehabilitering är att kunna vara 

delaktig i de beslut som tas om den (Wilski, Tasiemski, & Kocur, 2015). Att kunna vara 

delaktig i sin rehabilitering är essentiellt för att öka livskvalitén, minska komplikationer samt 

funktionshinder och få bättre resultat (Bishop, Frain, & Tschopp, 2008). En fysioterapeut i ett 

multimodalt team kan med denna kunskap bidra till att fokusera på patientens behov, mål och 

förutsättningar.  
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Individuell träning och gruppträning bidrar båda till hälsovinster hos personer med MS (Plow, 

Mathio Wetz & Lowe, 2009). Studien visar att individuell träning förbättrar den fysiska 

förmågan medan gruppträning påverkar den mentala hälsan. Plow et al. (2009) drar därför en 

slutsats om att en kombination av dem båda kan vara effektivt för personer med MS. På 

rehabiliteringscentrat erbjuds deltagarna individanpassad, teambaserad, grupprehabilitering 

för att möta deltagarnas problem i vardagen. Individuell gruppträning innebär att personerna 

som deltar i denna rehabiliteringsform tränar tillsammans men har ett personligt och 

skräddarsytt program efter personens mål och förväntningar. Syftet med behandlingen på 

rehabiliteringscentrat är att de ska få ett så meningsfullt liv som möjligt i närvaro av 

sjukdomen.   
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med multipel skleros upplevelse 

individanpassad grupprehabilitering vid ett rehabiliteringscenter. 

Material och metod 

För att uppnå syftet med denna studie användes en kvalitativ intervjustudie.  

Deltagare  

Författarna samarbetade med ett rehabiliteringscenter i norra Sverige och studien var en del av 

deras verksamhetsutveckling och kvalitetssäkringsprocess. Informanterna i den här studien 

var personer med diagnosen MS som hade deltagit i rehabiliteringen på rehabiliteringscentrat. 

Inklusionskriterierna för studien var att informanterna skulle ha deltagit i rehabiliteringen 

under det senaste året. 

Ett informationsbrev skickades ut till de som deltagit under våren 2016. Men då inget svar 

kom tillbaka rekryterades istället med personalens hjälp fyra personer i åldrarna 25-45 i en 

rehabiliteringsgrupp under deras vistelse på rehabiliteringscentrat. Deltagarna i 

rehabiliteringen bor på rehabiliteringcentrat under två perioder som är vardera åtta och fem 

dagar långa, och mellan dessa är det sex veckor. De var under kontakttillfället där på deras 

andra rehabiliteringsvecka för den rehabiliteringsperioden. De flesta hade deltagit vid tidigare 

rehabiliteringstillfällen: det varierade ifrån ett första rehabiliteringstillfälle till ett femtal 

besök. Antalet deltagare ansågs vara rimligt för att få en uppskattning om upplevelsen av 

rehabiliteringen. 

Datainsamling  

För att fånga personer som lever med MS upplevelser av individanpassad grupprehabilitering 

användes en semistrukturerad intervjuguide med frågor formulerade efter syftet av studien 

(Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuerna varade mellan 17 och 30 minuter (se Bilaga 1). 

Följdfrågor ställdes för att klarlägga eller utveckla de svar som gavs. Intervjuerna skedde 

ansikte-mot-ansikte på rehabiliteringscentrat efter att personalen hade gått hem. Intervjuerna 

spelades in på en lösenordsskyddad dator där de förvarades. Dessa transkriberades sedan 

ordagrant. Inga bortfall skedde under studiens gång. 

Analysprocessen 

Analysen startade med att få en naiv förståelse av resultat: den initiala uppfattning om vad 

informanterna hade uttryckt under intervjuerna. Detta gjordes genom att läsa igenom 
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transkriberingarna för att få en helhetsbild av det material som utgjorde analysenheten 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). I nästa steg i analysprocessen identifierades 

meningsbärande enheter som svarade på syftet. Därefter sattes en kod på varje 

meningsbärande enhet som bestod av ett eller ett par beskrivande ord om vad meningsbärande 

enheten uttryckte eller beskrev. Denna del av processen gjordes först enskilt av författarna 

och sedan jämfördes resultatet. Tillsammans diskuterade författarna fram vad de ansåg var 

den mest adekvat koden för var och en av de meningsbärande enheterna. Koderna jämfördes 

med varandra för att hitta likheter och skillnader varpå de sorterades i nio preliminära 

kategorier. Dessa abstraherades sedan och bildade tillslut tre kategorier som var varandra 

uteslutande. Under hela processen såg författarna till att materialet fortfarande hade samma 

meningsbäring och konsensus som transkriberingarna genom att ständigt jämföra de 

meningsbärande enheterna mot abstraktionen. 

Etiska övervägande  

Arbetet skedde på uppdrag av ett rehabiliteringscenter i syfte att göra en 

verksamhetsutveckling. Det tydliggjordes för informanterna att allt som sades under 

intervjuerna var helt konfidentiellt. Inget av det som sades skulle påverka deras nuvarande 

rehabilitering eller möjlighet att återkomma till rehabiliteringscentrat och att allt skyddades på 

lösenordsskyddade datorer. Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst utan anledning kunde avbryta deltagandet i studien. I 

samband med detta lämnade de informerat samtycke.  
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Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier som fångde informantenas upplevelse av den 

individanpassade rehabiliteringen. Dessa var ”att få fokus på sig själv inom multiprofessionell 

rehabilitering”, ”att hitta gemenskap med andra” och ”att guidas till ett meningsfullt liv i 

närvaro av sjukdomen”. 

Att få fokus på sig själv inom multiprofessionell rehabilitering 

Informanterna berättade att när de var borta hemifrån kunde de tänka på sig själva och bara 

följa med. Informanterna tyckte även att de träningsprogram och träningsupplägg som de fick 

var helt individuella och baserade utifrån vad de själva behövde. Men de hade även mycket 

egen tid på rehabiliteringscentrat där de själva fick välja vad de ville och behövde förbättra 

fysiskt som psykiskt. Det kunde innebära att träna, vila eller utföra mindfulnessövningar. Det 

var vad de själva vill uppnå med vistelsen som informanterna upplevde var i fokus under den 

tid de var på rehabiliteringscentrat. 

”Å sen de här att här får man ju lära sig att man ska fokusera på sig själv också. Ja, ja har ju 

aldrig gjort det. Asså haft mig som nån form av prioritet utan. Ja. Så de har man…De har 

man också fått e… eller a, man har lärt sig liksom att man borde kanske tänka på sig själv” 

“Individuella program jobbar vi ju med hela tiden, eller dom gör hela tiden. Ingen av oss har 

ju samma träningsprogram till exempel, utav oss sex som är i gruppen nu, utan vi har ju olika 

träningsprogram allihopa, utöver, utav vårat behov.” 

Informanterna hade sedan tidigare olika träningsvanor, vissa var mer aktiva än andra. 

Informanterna upplevde att personalen kände in efter vilken personlighet de alla hade och 

bemötte dem utifrån den bedömning som de gjort. Men det kunde ibland göra att personalen 

upplevdes lite väl snälla och vissa informanter ansåg att de kunde bli mer pushade under 

träningstillfällena. Den spridda träningsvanan inom gruppen kunde också göra att det blev en 

lägre nivå på gruppträningspassen än vad vissa föredrog. Därför tyckte de att det blev bra 

avvägt mellan individuell tid och gruppaktiviteter då de fick befinna sig på en personlig nivå, 

men ändå ha en gemenskap.  

“Nämen annars så att tycker ja är bra, å så är de ju det här här att man, man känner ju inte 

det här att man om jag inte orkar få på en grupp eller en föreläsning eller nånting så säger 

jag bara till att nu går jag å sover istället, jag orkar inte, å de e ingen som tittar.” 
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“Men att här är som lite så att som får känna in, men ibland kanske jag tycker som att pusha 

lite mer för att ja tycker ju om att träna.” 

Informanterna upplevde att personalen var förstående över att de ofta genom sjukdomen var 

drabbade av hjärntrötthet vilket gör att de inte alltid orkade vara med på allt. Det fanns alltid 

en möjlighet att gå och lägga sig och vila, och de upplevde att ingen tittade snett på dem om 

de gjorde det. Det fanns inga krav att de skulle göra något. Personalen kom med råd och 

förslag som informanterna själv bestämde om de ville anamma eller inte. Om någon av 

deltagarna i rehabiliteringen på centrat inte orkade att utgå från det vanliga schemat så lade 

personalen upp ett speciellt schema för just den personen. De upplevde även att det var bra att 

komma till rehabiliteringscentrat då de bland annat fick kontakt med fysioterapeut, 

arbetsterapeut och sjuksköterska som hjälpte dem att tänka på vad som skulle vara bra för 

dem, allt ifrån träningsprogram till hjälpmedel för att förenkla vardagen.  

”Dom utgår ifrån mig, det är jag som bestämmer vad jag vill göra och, dom kan… Kommer 

med råd o förslag å. Sen är det upp till mig att anamma det eller inte. Dom ställer inga krav 

på nått sätt att du till nästa gång måste ha gjort det här eller… Det här eller… De gör som 

inte, utan det är lite upp till dig själv.”  

Någonting som setts med stor positivitet är de hjälpmedel som informanterna fått prova på när 

de vistats på rehabiliteringscentrat. De beskrev allt från små hjälpmedel som hjälpte till vid 

matlagning till tryckavlastande madrasser att ha när de sover och träningsredskap som gjorde 

det möjligt att träna hela kroppen hemma. Personalen hjälpte även informanterna att få en 

annan syn på energisparande hjälpmedel som till exempel rullstolen. Den kunde ofta upplevas 

som en negativ innebörd för informanterna till en början och dennes anhöriga, men efter ett 

tag insåg de att den gav en större frihet. De orkade göra mer saker genom att spara in energi 

och ork där de kunde.  

“Jo! Men jag kan tillägga det här med att man får prova massa saker här. Tycker ja har varit 

suveränt, jättebra. Asså typ e, bättre madrasser, asså tryckavlastande madrasser, sidenlakan, 

bolltäcke, vad är det mer vi har fått prova? Den här fick jag *pekar på sin droppfots skena*. 

Hjälper mig när benet blir för trött så att ja inte snubblar. Så sånna saker har varit väldigt… 

fantastiskt bra osså. De ä ju sånt man inte vet finns heller.” 

 



12 

 

Att hitta gemenskap med andra 

Nästintill alla informanter ansåg att det var viktigt att gruppen de var med på 

rehabiliteringscentrat alla hade samma sjukdom. De upplevde det som nyttigt att träffa andra 

med liknande eller annorlunda symptom än de själva. Det gjorde att de kunde byta åsikter, 

skratta åt problem och göra sig lustiga över dem, eller bara gnälla hur mycket de ville. 

Personalens öppenhet var också en stor del av informanternas positiva upplevelse. Det fanns 

ingenting som de kände att de inte kunde diskutera: allt ifrån arbete och fysiologi till kärlek 

och sexliv. Ingenting var tabubelagt. De skulle inte ha varit samma sak om inte alla i gruppen 

hade haft MS då de inte skulle ha känt samma förståelse från varandra. Nu kände de att de 

kunde peppa varandra och hjälpa till i rehabiliteringen. Vid sidan av rehabiliteringen gjorde 

de även andra saker som att spela Wii och vara ute och grilla korv vilket också var en del av 

den positiva upplevelsen.  

“Jag kan inte sitta i en grupp med patienter som haft stroke eller som e reumatiker å prata 

om att ja, ja kissar på mig två gånger i veckan, de e ju, utan de sa ju vara, det e de som e se 

fina här, att de e samma, vi pratar samma språk.” 

“Ja ja tycker att, asså, å då e det såhär att vi, i dem här grupperna när vi pratar om, ja men 

som ja sa, tarm ehhm hur det e å inte kunna hålla sig i tarmen å inte kunna hålla urinblåsan. 

Man pratar om sex å lust å kärlek, de e liksom ingenting som e tabubelagt. Å de e ju tack vare 

all personal att dem e liksom så öppna om allting, att de liksom inte nånting som, som nån 

tycker att de e pinsamt att prata om å såntdära.” 

Att guidas till ett meningsfullt liv i närvaro av sjukdomen  

Vissa förändringar hade varit svåra att komma på själva, men när de väl hade implementerats 

i vardagen gav de en stor skillnad i informanternas liv. Ibland handlade det endast om att 

guidas till ett annorlunda tankesätt. I andra fall hade det handlat om att bara bromsa sig själva, 

att inse att de inte kunde göra allt på det vis de gjort det förut. Informanterna beskrev att det 

sedan rehabiliteringen börjat hade det skett en förändring i den fysiska aktivitetsnivån. De 

informanter som innan sjukdomen varit aktiva inom olika sporter hade gått ned i träningstid 

på grund av fatigue, men genom denna rehabilitering beskrev de att de istället hade hittat 

andra aktiviteter som exempelvis mindfullness och yoga. Flera hade också dragit ner på 

antalet aktiviteter i veckan till exempelvis tre kvällar så att de visste hur de skulle kunna 

planera återhämtning. Informanter som tidigare inte hade någon sysselsättning upplevde att de 
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guidats till en mer meningsfull fritid efter rehabiliteringen och hittat aktiviteter som kunde 

utföras hemma och inte var för energikrävande. 

“Men de har, så dom har fått mig att tänka på ett annat sätt, å det är inte så att jag har haft 

nå, lev i nå förnekelse, det är inte så utan så som jag tycker de har gett mig jättemycket å som 

sagt va.”  

”Så att de, de fick ja sluta med å sådär så att, de va innan ja börja här, men nu håller ja på, 

nu håller ja på med yoga. Å de hjälper mig. Men det blir ju inte sådär jätte fysiska aktiviteter 

eftersom man inte har varken denhär styrkan eller…” 

Informanterna upplevde svårigheter med att anamma den nya kunskapen från rehabiliteringen 

och överföra denna till det vardagliga livet. När de var på rehabiliteringscentrat kände de vissa 

skuldkänslor av att lämna familjen och sätta sig själv i första hand. De kände även en stor 

kontrast mellan att bo på rehabiliteringscentrat och att bo hemma. Informanterna menade att 

sedan när de åkte hem, åkte de till samma hem. Det skulle handlas, städas, lagas mat och 

sedan jobbade de flesta av informanterna. Därefter fanns det inte mycket ork kvar till andra 

aktiviteter.  

”Du får så jävulskt mycket information om hur du ska ändra ditt liv. Å så kommer du hem å 

så kör det ihop sig redan första veckan. Mm, Å så tappar du allting. Vi är ju vanedjur.” 

”Man som bara glider fram här. Men sen när man kommer hem så har du ju allt. Asså, det är 

ju samma hem. Så det är jättesvårt att få det att funka praktiskt . Men som sagt det sår som 

frön å. Man kan liksom inte förändra på en gång utan de tar de tar tid allt sånt dära.” 

Informanterna ansåg att det blev svårare att försöka få ihop familjelivet när familjen var helt 

ovetande om vad rehabiliteringen inneburit. De erfarade att det var svårt att få det att fungera 

praktiskt. Familjen måste vara med på tåget för att det ska fungera. Informanterna ansåg att 

familjen inte fick tillräckligt med information angående det psykosociala från tidigare 

vårdenheter. På rehabiliteringscentrat erbjöds familjemedlemmarna en träff med personalen 

där de fick information och möjlighet att ställa frågor. Under denna träff var inte 

informanterna med i rummet. Detta upplevde informanterna öppnade upp för de mer känsliga 

frågorna som familjen inte vågat ställa till dem själva. En av informanterna vars familj 

deltagit vid en sådan träff upplevde att familjen efteråt förstod bättre hur livet i närvaro av 

sjukdomen kommer att vara. Informanterna upplevde att det inte var samma sak eller hade 
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samma effekt om de själva informerade familjemedlemmar om sjukdomen. De kände att det 

blev annorlunda om någon utomstående gav dem information och svarar på deras frågor. De 

ansåg att informationen skulle uppfattas som mer trovärdig om den förmedlades från en 

kunnig personal.  

“Å far du till en. Till en neurolog. Ja har bara haft utländska neurologer. Asså från 

Rumänien, Bulgarien, dom är skitdukiga. Fantastisk dutiga rent fysiskt, asså å på förklara 

varför man är sjuk å dittan å dattan. Men de här mentala runtomkring, asså om man är lessen 

eller gla. För dom är lite mera ja eller nej frågor sådära. Så far du dit me din man eller dina 

barn så får dom liksom inte riktigt den information som man får här [rehabiliteringscentrat]. 

För mina barn har varit hit. Å när dom hade varit hit, då förstod dom att okej, de ä så här det 

fungerar.”  

”De är helt annat när jag berättar åt henne [min dotter] att, ja om sjukdomen å sånt hära. Än 

om ja, om hon skulle få höra informationen från någon annan. För att mamma, det är inte så 

mycket bra information man kommer med *skrattar*. Nämen, nå fattar hon, men visst kan de 

nog vara bättre om, om, hon fick alltså fråga själv någon annan, än mig”.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Under en kvalitativ studie är forskarens delaktighet i arbetet given då de blir en medskapare 

av texten i form av intervjuare (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Detta i samband med att 

studien var en verksamhetsutveckling av rehabiliteringscentrat och att författarna även hade 

varit på ett rehabiliteringscenter tidigare under sin studietid gjorde att det inte går att säga att 

studien är helt opartisk. Men detta kan även anses vara en styrka då det finns mer kunskap och 

en ökad förståelse inom området vilket gjorde det lättare att förstå informanternas upplevelse.  

Under 2016 deltog två rehabiliteringsgrupper bestående av personer som lever med MS vid 

rehabiliteringscentrat. Informationsbrev skickades enbart ut till den ena gruppen och kunde 

med fördel skickats ut till båda. Men på grund av att vi inte fick några svar och tiden rann 

iväg, rekryterades informanterna med hjälp av personalen istället. Detta gjorde att personalen 

fick reda på vilka som deltog i studien och det kan ha påverkat svaren från de som deltog i 

studien. Informanterna informerades dock om att allt de sa var konfidentiellt och att inget 

kunde påverka deras möjligheter till fortsatt rehabilitering eller återbesök på 

rehabiliteringscentrat. Detta kunde försäkras då intervjuerna utfördes i slutet rum efter att 

personalen gått hem.  

I studien deltog fyra personer med MS. För att få en större förståelse av hur personer som 

lever med MS upplevde individanpassad grupprehabilitering, hade det varit bra med fler 

informanter i studien. Fler informanter hade kunnat resulterat i större belysing av området. De 

som deltog i studien var på rehabiliteringscentrat under en andra omgång av den 

rehabiliteringsperioden, det var sex veckor mellan första och andra rehabiliteringsomgången. 

Detta gjorde att de hade sina upplevelser nära till hands. Dock kan det ha varit kort tid för att 

få in en förändring i vardagen och för att få en bättre förståelse för hur livet efter hade varit. 

Men det fanns en stor variation i gruppen där några informanter hade deltagit vid tidigare 

rehabiliteringstillfällen vilket gav ett resultat som beskrev en stor variationer av erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes av två olika personer. Detta kunde ha medfört att informanterna fått 

olika uppföljningsfrågor. Tiden för de olika intervjuerna varierade beroende på hur mycket 

informanterna pratade kring intervjufrågorna och följdfrågorna som ställdes. Men under alla 

intervjuer ansågs svaren ge en ny synvinkel eller komplettera någon annans upplevelse av 

rehabiliteringen. Valet av en semistrukturerad intervjuguide gjordes då det ansågs ge störst 

chans att få reda på informanternas hela upplevelse av den individanpassade 
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grupprehabiliteringen (Patel & Davidson, 2011). Metodvalet kändes relevant för att kunde 

användas för att besvara syftet med studien. Denna metod öppnade upp möjligheten för att 

ställa flera öppna frågor som gav informanten möjligheten att berätta fritt omkring sina egna 

upplevelser och sedan med hjälp av följdfrågor ge en djupare förståelse. Att inleda med mer 

generella frågor kan leda till en mer naturlig dialog då informanten känner sig mindre utsatt 

och mer bekväm. Då en semistrukturerad intervjuguide utgår från samma grundfrågor som 

alla informanter fick, men samtidigt gav en möjlighet att anpassa följdfrågorna efter 

informanten kunde det bidra till att intervjuerna fick ett rikare innehåll.  

För att ge läsaren en möjlighet att bedöma studiens trovärdighet beskrevs alla steg i 

forskningsprocessen så tydligt som möjligt. I denna studie hade båda författarna läst 

intervjuerna och genomfört kodningen var för sig. Därefter jämfördes koderna och olika 

abstraktionsnivåer och tolkningsmöjligheter diskuterades och reflekterade innan gemensamt 

beslut togs vilket gjorde att koderna samt kategoriseringen blev mer trovärdig (Graneheim & 

Lundman, 2004). Genom att två personer tolkade de transkriberade intervjuerna kunde 

meningarnas innebörd bevaras till stor del. För att öka resultatets trovärdighet valdes även 

representativa citat ut från den transkriberade texten. Detta öppnar upp för läsaren att avgöra 

om studiens resultat är trovärdigt. Det är även läsaren som bedömer om resultatet av denna 

studie är överförbar på andra sjukdomsgrupper och vårdinstanser.  

Resultatdiskussion 

I denna studie ansåg informanterna att det var bra att de fick fokus på sig själva som individ i 

deras vård. De ansåg även att de fick möjlighet att lägga upp vården efter vad de själva ville 

uppnå. Vård och omsorg ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar 

och integritet, och individen ska ges möjlighet att vara delaktig (Socialstyrelsen, 2016). En 

möjlighet att själv få vara med och påverka sin vård ger en tilltro mellan vårdtagaren och 

vårdgivaren som förbättrar utgången av vården (Nordin, Gard & Fjellman-Wiklund, 2013). 

Men för att kunna vara självbestämmande i sin egen vård kan det behövas kunskap och 

lämplig information annars blir delaktigheten bara ett token (Cahill, 1996). Detta gjorde att 

patientutbildningen som skedde på rehabiliteringscentrat bidrog till en ökad möjlighet att 

kunna vara delaktig i vården. Att delta i gruppbaserad patientundervisning har visat sig vara 

nyttig för deltagarna (Stenberg, Haaland-Øverby, Fredriksen, Westermann & Kvisvik, 2016). 

Den studien visade även att ångest minskade samt att det ökade medvetenheten om sitt 

tillstånd, förbättrade self-management strategier och gav ett större hopp om framtiden. Det är 

viktigt att personer som lever med MS ges möjlighet att identifiera sig själva och sin 
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livssituation i rehabiliteringen (Nordin, 2016). Enligt Olsson, Skär och Söderberg (2010) kan 

utbildning inom sjukdomen öka förmågan att finna mening och söka svar på existentiella 

frågor.  

I studien ansåg informanterna att det var till stor hjälp att få testa olika hjälpmedel som 

underlättar vardagen. Vissa föremål skulle de aldrig ha velat testa själva på grund av vad de 

symboliserar som en rullstol, eller ett hjälpmedel som de inte visste att det fanns. Förmågan 

att kunna förflytta sig är något som många personer som lever med MS tampas med dagligen 

(Fay & Boninger, 2002). Deltids eller exklusiv användning av rullstol eller liknande kan oftast 

vara nödvändig trots olika interventioner för att förbättra gången på grund av fortsatta 

svårigheter att gå och då det kan användas för att spara energi. Det kan vara lätt att ge en 

person med MS så mycket hjälp att han eller hon blir beroende av den (Swann, 2006). Genom 

att använda sig av hjälpmedel och underlätta vardagen genom att göra förändringar av 

tillvägagångssätt kan vara ett sätt för dem att återfå kontrollen.  

I denna studie uppskattade deltagarna att vara del av en grupp vid sidan av den 

individanpassade träningen på grund av öppenheten och gemenskapen de upplevde. En 

studien av Plow, Mathiowetz och Lowe (2009) visade på att gruppträningen förbättrade den 

mentala hälsan bäst i jämförelse mot individanpassad träning som förbättrade den fysiska 

hälsan bäst. Grupprehabilitering gav en positiv miljö som fick motivationen och 

ansträngningen att öka (Tveten, Arnevik & Jahnsen, 2017). För informanterna i denna studien 

var det av stor betydelse att deltagarna på rehabiliteringscentrat hade samma sjukdomsbild. 

Enligt Barlow, Edwards och Turner (2009) ökar gemenskapen framgångar hos varje enskild 

individ genom att deltagarna i gruppen kan dela erfarenhet om liknande situationer samt att 

deltagarna ger emotionellt stöd. En grupp med personer som står inför samma utmaning 

underlättar patientstöd (Odgers‐Jewell, Hughes, Isenring, Desbrow & Leveritt, 2015). 

Gruppen ger deltagarna en möjlighet att dela liknande erfarenheter och hjälpa varandra att lära 

sig hitta nya strategier i det dagliga livet (Lexell, Alkhed & Olsson, 2013).  

Informanterna upplevde att det fina med gruppen också var att personalen var så 

öppen.  Enligt Rutberg (2013) ansåg patienten att i interaktionen mellan patient och 

fysioterapeut var det viktigt att bli respekterad och sedd som en individ och att ha ett 

förtroende för fysioterapeuten. Redan 1996 påstod Cahill att relationen mellan vårdtagaren 

och vårdgivaren är den viktigaste delen av rehabiliteringen. En fysioterapeut kan använda sig 

av empati som vägledning i sitt bemötande av patienter (Ottosson, 1999). Krantz och Larsson 
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(2003) menar att fysioterapeuten ska bemöta patienten som en individ och inte definieras av 

sin diagnos.  

En av informanterna beskrev rehabiliteringen som en nystart. Men studien visade även att 

informanterna upplevde svårigheter med att överföra kunskap och metoder de lärt sig på 

rehabiliteringscentrat till det vardagliga livet. Men att de lärdomar de fick sådde ett frö för 

fortsatt utveckling hemma. Ett rehabiliteringsprogram med individanpassad 

grupprehabilitering kan ge verktyg och kunskap för att genomföra en förändring av vanor och 

lära sig nya rutiner i vardagen (Lexell, Alkhed & Olsson, 2013). Flera av informanterna 

uppgav trötthet som en orsak till att få vardagen att fungera praktiskt. Hemma skulle den 

energi fördelas på andra sysslor, familj och arbete, men när de befann sig på 

rehabiliteringscentrat kunde de fokusera sin energi på rehabiliteringen. De lärde sig att planera 

och prioritera samt att sätta sig själv i första hand. För att ta sig an de barriärer som hindrar 

personerna från att vara fysiskt aktiva så som hjärntrötthet och få familjen att förstå nya 

rutiner kan en multiprofessionell insats hjälpa och att informanterna tar ansvar själva (Backus, 

2016). Tanken bakom multimodal rehabilitering är påverka flera faktorer som orsakar 

smärttillståndet samtidigt (Gerdle, Stålnacke, Söderlund & Åsenlöf, 2011). Detta sker genom 

synkroniserade insatser under en avgränsad tid för att bryta det mönster patienten har så att 

han eller hon kan få ett mer välfungerande liv. 

Studien visade att informanterna hade fått en förändring i sin fysiska aktivitetsnivå efter deras 

vistelse på rehabiliteringscentrat och det hade varit positivt för deras ork. En lägre livskvalité 

vid MS är ofta associerad till energiförlust (Olsson, Lexell & Söderberg, 2005). Det kan även 

vara en faktor till den minskade fysiska aktivitetsnivån, detta bekräftas bland annat av Stroud, 

Minahan och Sabapathy (2009). Samtidigt menar Feys, Gijbels, Baert, Tytgat, De Groote och 

Van Asch (2013) att minskad fysisk aktivitetsnivå beror på reducerad self-efficacy och 

avsaknad av motivation vilka kan ha blivit påverkade av fatigue. Utmaningen för 

fysioterapeuten är att få den nyvunna fysisk aktiviteten från rehabiliteringscentrat att kvarstå. 

För att uppnå detta kan en beteendeförändring i informantens livsstil vara nödvändig (Feys et 

al, 2013).  

I vår studie fick tre av informanterna och deras anhöriga möjlighet till ett informationssamtal 

tidigt i behandlingsprocessen. Det bidrog till ökad förståelse om situationen och ansågs 

värdefullt för informanterna och dess anhöriga. Vid detta samtal var inte informanten 

närvarande och det öppnade upp för mer personliga frågor. Att involvera familjen när en 
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familjemedlem lever med en kronisk sjukdom har visat förbättrade utfall av rehabiliteringen 

(Deek, Hamilton, Brown, Inglis, Digiacomo, Newton & Davidson, 2016). Men informanterna 

erfor att det skulle vara värdefullt om familjen inkluderades i större grad. Enligt Benzein, Olin 

och Persson (2015) studie bör familjen involveras tidigare i insjuknandet, detta för att 

familjen befinner sig i en utsatt situation och behöver få svar på sina frågor. När man 

involverar familjen i behandlingsprocessen kan det påverka patientens hälsa, välbefinnande 

och symtomatologi positivt, detta som följd av ökad empati och stöd (Martire, 2005).  

Klinisk implikation 

Kunskapen från denna studie kan bana väg för en större användning av individanpassad 

grupprehabilitering. Det är viktigt att se patienter med kroniska sjukdomar som individer och 

inte identifiera dem som sin sjukdom, men det är även viktigt att veta att i grupp med andra 

som har samma sjukdomsbild ökar öppenheten och gemenskapen. Vilket även kan tänkas på 

vid rehabilitering av andra patientgrupper. Fysioterapeutens öppenhet är en viktig faktor för 

att patienten ska våga prata om det som annars är tabubelagt. Detta behandlingssätt öppnar 

även upp för att patienten får vara delaktig i rehabilitering och de beslut som tas om den. 

Fördelarna med individanpassad grupprehabilitering för en fysioterapeut kan vara att det blir 

lättare att lägga upp personliga träningsprogram utefter personens egen förmåga, eftersom 

träningsvanan i gruppen ofta kan var spridd. Det är även viktigt för fysioterapeuten att veta 

vilka barriärer som kan minska patientens möjlighet att genomföra förändringarna som 

behövs för en mer meningsfull tillvaro, att se vikten av att ge information inte bara till 

patienten utan även dess anhöriga. Att de anhöriga kan få möjlighet att ställa frågor till en 

fysioterapeut som har kunskap om sjukdomen bör vara en självklarhet och hur den påverkar 

kroppen vilken underlättar för de anhöriga att acceptera och förstå den. När en anhörig 

drabbas av en sjukdom kan det upplevas som att hela världen vänds upp och ned. Därför är 

det viktigt att fysioterapeuten finns där och hjälper familjen med sin kunskap för att återfå 

kontrollen. 

Konklusion 

Individanpassad rehabilitering gav en möjlighet att fokusera på sig själv och lägga upp 

rehabiliteringen efter egna mål och förutsättningar medan grupprehabilitering bidrog med en 

öppenhet och gemenskap där de kunde lära sig av varandra och personalen. Det värdesattes att 

allt runt sjukdomen kunde diskuteras till följd av detta. Men det fanns en svårighet i att 
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överföra ny kunskap till vardagen då familjen inte inkluderades i tillräckligt stor grad och att 

allt ska passa in i en vardag som är full av sysslor och måsten.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

*Vad innebär rehabilitering för dig? 

 

 

*Kan du berätta om den rehabilitering du fått på Garnis?  

 

 

*Deltog du i regelbundna fritidsaktiviteter innan ditt första besök på Garnis? 

 

 

*Hur känner du inför upplägget av din rehabilitering? 

 

 

*Kan du berätta om hur du har haft det emellan och efter rehabiliteringstiden på garnis? 

  



 

Bilaga 2 - Informationsbrev angående medverkan i studie 

Hej! 

Vi ska göra en studie som handlar om hur personer med MS upplever rehabiliteringen på 

Garnis Rehabcenter. Studien syftar till att få kunskap om hur man upplever 

multiprofessionell rehabilitering på ett rehabcenter när man lever med MS för att kunna 

utveckla och förbättra verksamheten. 

Om du väljer att delta kommer du att bli intervjuad antingen på en plats som du väljer 

(hemma, på arbetet, hos oss på universitetet eller via telefon). Intervjun kan ta upp till 60 

min och kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att skrivas ner ordagrant och förvaras 

på en lösenordsskyddad dator så att ingen utom vi och vår handledare kan få tillgång till 

det. Resultatet kommer att presenteras så att det inte går att identifiera vem som intervjuats. 

I resultatpresentationen kommer det att förekomma anonyma citat från dig och andra som 

ingår i studien för att stödja resultatet. 

Deltagande är helt frivilligt, och du kan avbryta deltagande utan att ange skäl när du vill 

under studiens gång. Detta brev har skickats till dig från Garnis rehabcenter för att du 

tidigare har deltagit i rehabilitering hos dem. 

Om du är intresserad att delta i studien finns en svarstalong med frankerat kuvert som du 

postar.  Om du vill delta kontaktar Josefin Haag eller Nathalie Karlström dig per telefon 

för vidare information om studien. Det går även bra att kontakta oss direkt om du har några 

frågor eller vill meddela deltagande utan att skicka in blanketten. mail: joshaa-

4@student.ltu.se eller telefon: 072-3188718 

Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig i juli genom Luleå Tekniska 

Universitets hemsida http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214 

Vi som utför studien är två studenter som heter Josefin Haag och Nathalie Karlström från 

fysioterapeutprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Vi går tredje och sista året och 

ska nu påbörja vårt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar 

Josefin Haag och Nathalie Karlström: 

Fysioterapeutprogrammet 

Luleå Tekniska Universitet 

Stina Rutberg, Handledare: 

Universitetslektor i fysioterapi 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

  

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214&h=ATOK5In8pIG0MIA3cNuOeo2KioKo1wJn_qQnTMzs_ziRGvNfDbzErILGEt6_NIx861g11UgxC4JUwuTeA8tq-GLXf3b-SWFCssI4ubdqnvgHwceYYr7EiGwS08wWJQozLOZHaEY%22%20%5Ct%20%22_blank


 

Om du kan tänka dig att delta i studien, posta detta svarskort i medföljande svarskuvert. 

_____________________________________________________________ 

SVARSBLANKETT  

Jag är intresserad av att delta i studien avseende upplevelser av 

multiprofessionell rehabilitering på ett rehabcenter. Jag accepterar att ni 

tar kontakt med mig.  

Namn: ………………………………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………… 

Hemtelefonnummer: ………………………………………………………. 

Mobiltelefonnummer:………………………………………………………  

 


