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Abstrakt 
 

Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, 

lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas 

arbetssätt mellan olika länder. Forskning har visat på att dessa bakomliggande skillnader 

påverkar arbetssättet i hälsosjukvården generellt men när det gäller yrket fysioterapi finns det 

ingen till lite forskning som visar effekten av sådana faktorer på yrkets arbetssätt. Syftet med den 

här studien var att beskriva likheter och olikheter i legitimerade fysioterapeuters arbetssätt inom 

svensk och iransk öppenvård, samt beskriva bakomliggande anledningar till eventuella olikheter. 

Metoden som användes för denna studie var kvalitativ intervju och innehållsanalys. 

Semistrukturerade individuella intervjuer användes som intervjumetodik, analysmetoden som 

valdes var deduktiv analys. Sex legitimerade fysioterapeuter; tre från vartenda land vilka passade 

in under inklusions- och exklusionskriterierna valdes ut för att intervjuas. Resultatet i studien 

har funnit både likheter och olikheter i det fysioterapeutiska kliniska arbetssättet inom öppenvård 

mellan Sverige och Iran när det kommer till undersökning, behandling och utvärdering. 

Konklusion: De två grundläggande anledningarna bakom skillnader i arbetssättet mellan 

länderna beskrevs vara; patienternas frihet att komma till fysioterapeut utan remiss i Sverige 

jämfört med Iran där patienterna måste ha remiss från en specialistläkare för att kunna träffa en 

fysioterapeut. Samt skillnaden av hur nöjd fysioterapeuterna är i vardera länder med sina 

utbildningar.  

 

Nyckelord: Fysioterapi, Iran, Kliniskt arbetssätt, Sverige. 
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Introduktion 

 

Trots att yrket fysioterapi är definierat på liknande sätt i hela världen enligt World Confederation 

of Physical Therapy (2017), finns det anledning att tro att det föreligger skillnader mellan 

arbetssätten som fysioterapeuterna använder i olika länder. Den globala definitionen av 

fysioterapi beskrivs som; Fysioterapi är en tjänst vilket förses av fysioterapeuter till 

individer/befolkning för att utveckla, underhålla och återställa maximal rörelse och 

funktionellförmåga under hela livslängden. Tjänsten förses där rörelse och funktion hotas av 

ålder, skada, smärta, sjukdomar, störningar eller miljöfaktorer, med förståelse för att funktionell 

rörelse är centralt för vad det innebär att vara hälsosam (World Confederation of physiotherapy 

[WCPT], 2017). Vartdera land är ansvariga för att skapa en nationell definition av fysioterapi 

och fysioterapeutens roll i relation till deras nationella hälsostandard, utifrån att de följer det 

internationella riktlinjerna utfärdade av världs konfederationen av fysioterapi (WCPT, 2017). I 

Sverige beskrivs fysioterapi som läran om människan som en fysisk, psykisk, social och 

existentiell helhet och har som syfte att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller 

återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende (Broberg & Lenné, 2017). I Iran beskrivs 

fysioterapi som en profession vilket arbetar med preventiv-, behandlings - och 

rehabiliteringsmässiga åtgärder vid patienter med problem vilket orsakats av geriatrik, trauma, 

sjukdomar, arv, miljö och dysfunktioner (Iranian physiotherapy association, 2012). 

 

Vardera länder har nationella förutsättningar för hur hälso- och sjukvård fungerar och speglas. 

Lagar, kultur, politik och statliga faktorer som påverkar hälso- och sjukvården har stor påverkan 

på vad yrkesutövningen fysioterapi i landet har för förutsättningar att arbeta med. Utifrån detta är 

det rimligt att anta att det påverkar det kliniska arbetssättet sekundärt. Nilchaikovit, Hill & 

Holland (1993) beskriver kontextuella faktorers t.ex. kulturens effekt på arbetssättet i vården. 

Asiatiska och amerikanska skillnaderna i kulturen beskrivet av studien visar inte bara potentiella 

interna skillnader i sjukvården utan även hur patientens upplevelse av hälso- och sjukvård 

påverkar kvaliteten av patient-terapeut relationen, vilket är en viktig del i det kliniska 

arbetssättet. Berger (1998) beskriver att kulturen i länderna speglas i det kliniska arbetssättet. 

Där bedömningar av gott och ont inom hälso- och sjukvården, speciellt när det kommer till 



2 
 

behandlingsprinciper är kulturellt definierade. 

 

Den socioekonomiska statusen motsvarar bättre levnadsvillkor för individer med avseende på 

deras ekonomiska ställning. Med andra ord har de med bättre ekonomi tillgång till bättre vård. 

Hälsovårds finansiering, framför allt källor av finansiering spelar också en mycket avgörande 

roll i hur vården ska fungera och är en stor bidragande faktor till skillnaden mellan länder (Aziz 

Hawards 2015).  

 

Utbildning är en annan avgörande faktor som påverkar arbetssättet. Den kliniska läromiljön inom 

fysioterapiutbildning syftar till att ge kliniska och professionella färdigheter för att bygga 

teoretiska och praktiska kunskaper (Chipchase et al., 2012). I en studie om utbildning visade 

resultatet på att sociokulturella faktorer har stor påverkan på utbildningen (White et al, 2014). 

Detta bidrar till att man kan anta att det förekommer skillnader i arbetssätten mellan olika länder 

på grund av effekten av sociokulturella faktorer på fysioterapiutbildningen i vardera land. 

Fysioterapi som en del av vården kan påverkas av sådana kulturella, ekonomiska, sociala och 

statliga faktorer. Med avseende på detta är tanken att fysioterapiverksamheten mellan två länder; 

Sverige och Iran, med olikheter i kultur, lagar, statligt styrande och utbildningssystemen 

påverkas på olika sätt. Vilket gör det rimligt att anta skillnader i det fysioterapeutiska arbetssättet 

mellan Sverige och Iran. Likheter och skillnader kan främst speglas vid vanliga diagnoser. Low 

back pain (LBP) eller ländryggssmärta är en av de vanligaste diagnoserna som fysioterapeuterna 

arbetar med enligt Andersson (1999) som visade i sin studie att LBP utgör ett stort 

folkhälsoproblem. När det gäller Sverige är punktprevalensen för LBP 18,2%. (n=236) (p=0,001) 

enligt Ihlebæk.et al. (2006). Punktprevalensen för LBP i Iran är 27,18% (n=7889) 

Noormohammadpour et al. (2017). Low back pain (LBP) eller ländryggssmärta definieras som 

smärta och obehag vilket är lokaliserad mellan thorakolumbala övergången och glutealvecken. 

Det kan vara med eller utan symptom på nedre extremiteterna. Det är en av de vanligaste 

orsakerna till att söka vård och sjukskrivning samt har stor medicinsk, social och ekonomisk 

inverkan på individ, familj och samhälle (Vrbanić, 2011).  

 

 



3 
 

 
Syfte 

Syftet med den här studien var att beskriva likheter och olikheter i legitimerade fysioterapeuters 

arbetssätt inom svensk och iransk öppenvård, samt beskriva bakomliggande anledningar till 

eventuella olikheter. 

Metod och Material 

Den vetenskapliga metoden som användes för denna studie var kvalitativ intervju och 

innehållsanalys enligt Miles & Huberman (1994) för att besvara den aktuella frågeställningen. 

En kvalitativ forskningsmetod innefattar en systematisk samling, organisering och tolkning av 

textmaterial som härrör från personens reflektion eller observation. Den här vetenskapsmetoden 

användes för att undersöka betydelsen av sociala fenomen som upplevs av individer, i sitt 

naturliga sammanhang (Miles, Huberman. 1994). Som material användes intervjuer, databaser 

som Pubmed, Scopus och Google scholar, websidor av myndigheter i Sverige och Iran såsom 

socialstyrelsen, försäkringskassan, fysioterapifackförbund och universitet. 

Urval och deltagare 

Subjektivt urval uträttades, vilket innebar att författarna själva valde ut personer till intervjun 

inom inklusions- och exklusionskriterien, vilket tillät författarna att själva välja ut deltagare som 

ansågs vara lämpliga representanter. Populationen i studien var sex fysioterapeuter, tre från Iran 

och tre från Sverige, som togs kontakt med via e-mail eller telefon. Fyra personer som 

inkluderades var kvinnor och två personer var män. Ett informationsblad (bilaga 1) som 

presenterar information angående studien och innebörden av att delta i studien skickades ut till 

samtliga deltagare innan intervjun. Information strax innan intervjun gavs muntligt för att 

säkerställa förståelse för hur dem skulle förhålla sig till frågorna. 

Inklusionskriterier för deltagarna i studien var;   

1. Utbildade endast i Iran eller Sverige på kandidatnivå, från sitt land där de jobbar.  

2. Minst två års erfarenhet av kliniskt arbete inom öppenvård (privatklinik eller 

hälsocentral), endast i respektive land som de har gått utbildningen i. 

Exklusionskriterier för deltagarna i studien var;  
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1. Utbildade utanför Sverige eller Iran och högre utbildning än kandidatexamen. 

2. Arbetat utanför landet som de fick kandidatexamen i dvs. antingen utanför Sverige 

respektive Iran. 

Datainsamling 

Semistrukturerade individuella intervjuer användes som intervjumetodik utifrån dess fördelar till 

bredd och djup i datainsamlingen. Flexibilitet i semistrukturerade intervjuer tillåter deltagarna 

frihet att beskriva deras erfarenheter utan att vara bestämda till ett specifikt svar (Olsson & 

Sörensen 2011). Detta var relevant till studien där förståelse för kliniskt arbetssätt samt 

inverkande faktorer besvarar syftet. Semistrukturerade intervjuer innefattar förbestämda öppna 

frågor som tillåter reflektion. Detta genom att ställa öppna frågor, som börjar med ”hur, var, på 

vilket sätt, när?” (bilaga 2). Frågorna var formulerade i en intervjuguide enligt Olsson & 

Sörensen (2011), vilket delades in i huvudfrågor och underfrågor. Intervjuguidens mål var att 

strukturera och ge fokus i datainsamlingen till att besvara frågeställningen av denna studie. 

Huvudfrågor i intervjuguiden följde stegen i fysioterapiprocessen (undersökning, behandling och 

utvärdering) och relaterade till low back pain (LBP) diagnos som ett verktyg för att ge stöd i 

resonemanget under intervjun. Underfrågor framställdes för att fånga upp ett djupare resonemang 

under respektive frågeområde. Intervjuerna med alla fysioterapeuter genomfördes antingen 

genom fysisk närvaro, videosamtal eller genom telefonkontakt. Intervjuerna spelades antingen in 

på dator eller telefon. En pilotintervju upprättades innan det riktiga intervjuerna för att 

kvalitésäkra och testa intervjuguiden, men ingen revidering av intervjuguiden uträttades. 

Dataanalys 

Författarna gjorde en kvalitativ dataanalys vilket började med att lyssna igenom de inspelade 

intervjuerna, transkribera dem sedan läsa igenom varje transkribering för att märka likheter och 

olikheter i texten. Analysmetoden som valdes var deduktiv analys utifrån (Graneheim & 

Lundman 2004 & Malterud 2001). Vilket påbörjades genom att läsa igenom hela 

transkriberingen (analysenheten) ett flertal gånger för att få en känsla av helheten. Kategorier 

bestämdes i förväg liksom yttre faktorer, undersökning, behandling och utvärdering. Varje 

kategori tilldelades en specifik färg (t.ex. undersökning med grönt och behandling med röd osv.), 

meningsfulla enheter såsom paragrafer och meningar tilldelades den färg som representerade 
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kategorin de kom att tillhöra, oavsett var i transkriptionen de befann sig. Sedan kondenserades de 

för att endast presentera det centrala budskapet. 

Etisk övervägande 

Med respekt mot de etiska grundprinciperna samt mot de medverkande personerna i studien 

skickades information i form utav ett informationsblad för att förmedla vad studien innebar samt 

vad deltagandet innebar. Två informationsblad skapades, ett på persiska och ett på svenska på ett 

språk så att deltagarna förstod innebörden av studien, eventuella risker samt kontaktuppgifter till 

handledaren och författarna. Detta för att försäkra deltagarnas autonomi i sitt beslut angående 

samtycket i denna studie (Olsson & Sörensen, 2011 & Medicinska forskningsrådet, 2000). 

Muntligt samtycke till deltagande av studien samlades in vid intervjutillfällena. En av författarna 

har persiska som modersmål och en har svenska som modersmål men båda författarna behärskar 

svenska. Deltagandet i studien var helt frivilligt samt att deltagarna kunde under vilket skede av 

studien avbryta sitt deltagande utan motivering eller konsekvenser, detta utifrån det etiska 

samtyckeskravet (Olsson & Sörensen, 2011 & Medicinska forskningsrådet, 2000). Den högsta 

informationssäkerheten eftersträvades under studiens gång.  Materialet förvarades så att endast 

författarna hade åtkomst, genom lösenordskyddade datorer och mobiltelefoner. All information 

användes till forskningsändamål (Olsson & Sörensen, 2011 & Medicinska forskningsrådet, 

2000). All information som samlades in och presenterades avidentifierades så att det inte gick att 

koppla resultat eller information till enskilda individer. Allt material för denna studie raderades 

från författarnas datorer och mobiltelefoner efter studiens slut. Studien publicerades på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida: http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7031 

   

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7031
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7031
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7031
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Resultat 

Yttre faktorer 

Status 

Samtliga svenska fysioterapeuter beskriver att fysioterapeuter har en bra status. De beskriver att 

andra vårdprofessioner ser dem som specialister på ämnet smärta kring rörelseapparaten. 

Förtroende speglas genom att skriva remisser och föra dialoger med andra professioner. En av de 

ger ett exempel att fysioterapeuterna snart får skriva röntgenremisser. Två av de som arbetar 

inom hälsocentral beskriver att man arbetar gemensamt med andra professioner för att underlätta 

patientens vårdkedja. De beskriver att de sköter en stor del av kontakten med andra 

vårdprofessioner åt patienterna för att minska behovet av till exempel: läkarbesök. Samtliga 

fysioterapeuter från Sverige upplever att man är betraktad som specialist av patienterna och har 

gott förtroende hos dem. Det beskrivs att patienterna har stor självständighet och kan söka sig till 

en fysioterapeut när de vill samt att fysioterapeuterna är självständiga från läkarna (illustrerat i 

figur 1). Antingen söker patienter sig till en fysioterapeut via telefon, internet eller via remiss 

från läkare.  

Figur 1: Hur Fysioterapi fungerar i Sverige. 

 

De samtliga tre fysioterapeuterna från Iran tycker att fysioterapeuter måste få bättre status än vad 

de har just nu i vårdkedjan, men de upplever att deras status hos patienterna är bra. De berättar 

att det största problemet som finns är att patienter i Iran inte har direkt tillgång till fysioterapi. 

Det betyder att patienterna måste få en remiss från en specialistläkare för att komma till en 

fysioterapeut (illustrerat i figur 2). Fysioterapeuternas grundarbete utgår ifrån specialistläkarnas 

remiss vilket innehåller behandlingsinterventioner såsom TENS, interferense (IF), ultraljud och 
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laser. Alla tre fysioterapeuterna från Iran berättar att oavsett vilket besvär patienterna har skriver 

läkarna remiss som innehåller sådana modaliteter. De tycker att problemet uppstår från att 

läkarna i Iran har dålig kunskap om fysioterapi och fysioterapeuternas kompetens. 

Försäkringskassan betalar fysioterapeuten enligt läkarens valda interventioner som står i 

remissen. Behandlingsmetoder som inte står i remissen såsom manuell terapi och dry-needling 

betalas av patienten själv (illustrerat i figur 2). De tycker att orsaken till att fysioterapeuterna inte 

har bra status i Iran är hierarkin i vårdsystemet där specialistläkarna är i toppen, vilket upplevs 

inte som att de vill dela statusen med fysioterapeuterna. Alla tre tycker att deras status skulle bli 

mycket bättre om regeringen utvecklade fysioterapeututbildningen till Doctor of Physical 

Therapy (DPT) då blir de oberoende från läkarna vilket gör att patienterna kan ha direkt tillgång 

till fysioterapi. De berättar att just nu finns det bara utbildning till master och doktorand av 

fysioterapi i Iran. Samtliga iranska fysioterapeuter beskriver att regeringen har lovat upprätta 

DPT utbildning för 15 år sedan, men ännu inte gjort detta. Samtliga fysioterapeuter från båda 

länder berättar att de har samarbeten med läkare, ortopedtekniker och arbetsterapeuter. De 

beskriver även att patienternas medvetenhet till sina rättigheter inte har någon påverkan på deras 

arbetssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Hur Fysioterapi fungerar i Iran. 
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Socioekonomiska och politiska faktorer samt arbetsvillkor 

Två av svenska fysioterapeuter som arbetar inom hälsocentral beskriver att inkomsten inte är 

relaterat till antalet patienter som de träffar. Men de beskriver att mer patienter per dag påverkar 

deras arbetssätt negativt. De beskriver att har man mer tid åt patienten så är risken liten att man 

behöver generera ett återbesök på grund av tidsbrist vid tidigare besök. Dåligt med tid minskar 

möjligheten till att resonera med patienten samt öka förståelse hos patienten och ökar därmed 

behovet för mer besökstillfällen. En fysioterapeut från Sverige som jobbar inom egen etablering 

beskriver att inkomsten är relaterat till antalet patienter, men att antalet patienter inte påverkar 

arbetssättet då man skapar sitt egna schema. Två av tre fysioterapeuter från Iran vilket har egna 

etablering berättar att deras inkomst är helt beroende till antal patienter som de träffar. Detta 

spelar ingen roll för den tredje vilket har en anställning på en klinik. Alla tre berättar att det blir 

ibland tillfällen där man måste träffa ett stort antal patienter under en dag, vilket påverkar deras 

arbetssätt negativt. Då hinner de inte utföra allt som de ska åt patienterna. 

 

Två svenska fysioterapeuter som arbetar på hälsocentral beskriver att man är påverkad från 

chefer och verksamhet eller region. Ett indirekt budskap som upplevs är att inte träffa patienterna 

för länge utan försök att avsluta patienterna så snabbt som möjligt, då statistik presenteras på hur 

många patienter man träffar. Båda beskriver att de blir tvungna att avsluta patienter tidigare än 

vad som skulle vara effektivt vilket gör de ärt svårare att arbeta med utvärderingar. En beskriver 

att utifrån landstingets prioriteringsordning blir man påverkad. En patient med komplex diagnos 

hålls längre, jämfört med akuta diagnoser som avslutas snabbare än vad man vill. En av 

fysioterapeuterna från Sverige som arbetar inom egen etablering beskriver att man inte är 

påverkad alls från yttre faktorer. 

 

Alla fysioterapeuter från Iran berättade mycket omfattande om yttre faktorer som påverkar deras 

arbetssätt. Fysioterapeuterna i Iran berättar om ekonomiska, politiska och sociala kriser som 

beskrivs ske relativt frekvent från år till år i Iran. De tror att statens felaktiga inrikes - och 

utrikespolitik orsakar sådana kriser i landet. Dessa kriser framför allt ekonomiska kriser leder 

dels till att fysioterapeuterna i Iran missar en stor andel av deras patienter, eftersom patienterna 

inte längre har råd med fysioterapi. Dessutom blir kostnaden för fysioterapeutens verksamhet 

högre, såsom utrustning, vilket påverkar arbetskvaliteten och arbetsmiljön. De beskriver också 
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att en sådan ekonomisk kris ökar psykisk belastning på dem vilket påverkar deras motivation till 

hög kvalitet i arbetet. Två av de vilka är kvinnor berättar att de måste bära hijab på arbetet enligt 

lagen. Detta påverkar deras arbetssätt negativt på grund av att det känns störande och obekvämt. 

 

Undersökning 

Samtliga fysioterapeuter i Sverige och Iran beskriver att de initierar sina undersökningar med 

anamnesupptagning hos low back pain patienter (LBP). Anamnesen innebär frågor kring aktuellt 

besvär, lokalisation, typ, intensitet, dygnsvariation, utlösande faktor, förlopp, aktivitet som 

förbättrar eller försämrar, sömn, fysisk aktivitetsnivå, tidigare behandling och dess effekt, 

medicin och rökning. Fysioterapeuterna i Sverige beskriver frågor kring besvärsbilden för att 

särskilja mellan fysisk och psykisk bakgrund till symptomen. Det som iranska fysioterapeuter 

inte uppmärksammar. Två av tre fysioterapeuter från Sverige beskrev att de frågade kring andra 

faktorer än smärtrelaterade eller mekaniskt som vid ett speciellt tillfälle utlöst smärtan. Frågor 

angående yrke, fritid, familj, relation, sömn och ärftlighet som kan kopplas till besvärsbilden. 

En av tre fysioterapeuter från Sverige frågar patienterna om deras egna uppfattning av diagnosen 

men inga av fysioterapeuterna från Iran beskrev något om detta. Samtliga fysioterapeuter från 

Sverige beskriver att de ställer frågor om patientens förväntningar och sedan sätter 

behandlingsmål tillsammans med patienten vilket inte beskrivs av iranska fysioterapeuterna. 

 

Tre fysioterapeuter från Sverige och två från Iran gör funktionella tester samt test av aktiv 

rörlighet, för att se svårigheter i rörelserna samt provocera symtom vid low back pain (LBP). De 

beskriver att dessa är viktiga fynd. De utför också test av neurologi, diskpåverkan, screening av 

höftens rörlighet, test av nedre extremitets styrka samt palpation av rygg, bäcken och höft. Fem 

av sex testar muskulär kontroll för djup bålmuskulatur och nedre extremitet. Två från Sverige 

samt två från Iran beskriver test av passiv rörlighet och ledspel i columna. En av de från Sverige 

beskriver att man undersöker muskulär stramhet och töjbarhet. En av svenskarna undersöker 

hållning och kurvatur i stående och sittande, samt utvärderar smärta vid lägesförändringar och 

avlastade positioner.  

 

De tre fysioterapeuterna från Iran använder olika koncept vid undersökning vilket skiljer sig från 
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varandra. En av fysioterapeuterna i Iran använder ett koncept som kallas för “Postural 

Restoration” för sin undersökning. Fysioterapeuten utför några funktionella och specifika tester 

för att kategorisera patienter i två kategorier. Kategori 1 är patienter med specifika patologier 

liksom diskproblematik, spinal stenos och spondylolisthesis. Om alla tester för dessa specifika 

patologier blir negativa då funderar hen på kategori 2 vilket innebär patienter med icke specifika 

patologier. Såsom myofasciella triggerpunkter, nedsatt motorisk kontroll eller mekaniska 

dysfunktioner. Fysioterapeuten gör också screening för att diffa bort bäckenled och höft. Den 

andra fysioterapeuten använder konceptet av McKenzie för sin undersökning. Sedan 

kategoriserar hen patientens besvär enligt McKenzie dvs i postural, dysfunctional eller i 

derangement kategorier. Fysioterapeuten beskriver att besväret ibland inte kan kategoriseras till 

en viss kategori. Den tredje fysioterapeuten berättar att hen utför inga specifika tester eller 

funktionella tester för en patient med akut ryggbesvär eller vid en gammal patient med 

ryggbesvär. Fysioterapeutens undersökning innebär mest palpation för att undersöka om det 

finns någon låsning på en facett led eller om det finns spasticitet eller ömhet i muskulaturen. 

Samtliga sex fysioterapeuter berättar att de använder provbehandling i deras undersökning. 

Tidigare bedömning 

Samtliga fysioterapeuter i Sverige beskriver att det inte är vanligt för low back pain (LBP) 

patienter att komma till besöket med slätröntgen, MR eller läkarens bedömning. Men samtliga 

fysioterapeuter i Iran berättar att majoriteten av LBP patienter kommer med magnetröntgen 

(MR) och en bedömning av en specialistläkare. Samtliga sex fysioterapeuter i Sverige och Iran 

beskriver att man tar åt sig informationen från slätröntgen och MR bedömningen och stämmer av 

med symtombilden, men det går inte att endast lita på dessa bedömningar. Samtliga beskriver att 

tidigare läkarbedömningar har ingen påverkan på deras undersökning. 

 

Alla tre fysioterapeuter i Iran berättar att en patient som har MR vilket visar på diskproblematik 

kan bli stressad och ibland deprimerad eftersom patienten tycker att man har ett allvarligare 

problem i ryggen än vad symtombilden visar. Läkarens diagnos som oftast baseras på MR istället 

för patientens symtombild skrämmer patienten ännu mer. De beskriver att detta gör det svårare 

att hantera LBP patienter eftersom de kommer med psykologisk påverkan. Samtliga iranska 

fysioterapeuter berättar för patienten att det är funktions diagnosen som är den avgörande. 
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Utbildning 

Samtliga fysioterapeuter från Sverige beskriver att deras undersökning utgår från 

grundutbildningen från universitetet och att den har stor betydelse i deras undersökning Två av 

tre är utbildade i ortopedisk manuell terapi (OMT) och upplever att detta är användbart vid low 

back pain (LBP) patienter för mer specificerad undersökningsmetodik. Samtliga beskriver att 

man saknar behandlingsverktyg från utbildningen och därmed är vidareutbildning i privata 

kurser en viktig del i att utvecklas behandlingsmässigt. Två beskriver att de har vidareutbildats i 

McKenzie och Mulligan koncepten. Samtliga fysioterapeuter i Iran är inte nöjda med 

utbildningen som de fick på universitetet. De upplever att deras utbildning har väldigt liten 

betydelse för deras arbetssätt. Alla tre tycker att utbildningen gällde mest grundläggande 

kunskaper och inte så mycket praktiska färdigheter vilket behövs för att utföra ett bra kliniskt 

arbete. Alla tre beskriver att de har deltagit i en lång rad av privata workshops och kurser såsom 

manuell terapi, dry-needling, myofascial release, McKenzie, axelundersökning osv. efter att de 

blev färdiga med utbildningen på universitetet. Alla tre upplever att allt som de kan och nästan 

alla kliniska färdigheter som de har beror på kurser som de fick efter deras utbildning. 

Alla tre fysioterapeuter i Iran anser att utbildningsplanen inte tillåter tillräckligt med praktisk 

utbildning. 

Psykosomatiskt arbetssätt 

Samtliga fysioterapeuter från Sverige lägger stor vikt och uppmärksamhet på psykosomatiska 

aspekter när de möter patienter, de beskriver att ländryggen ofta är relaterat till psykosomatisk 

rubbning. De uppmärksammar oro och rädsla och arbetar preventivt mot rörelserädsla. Samtliga 

pratar och resonerar mycket med patienten, frågar kring aspekter såsom det sociala, yrke, 

ekonomi och relationer då man upptäcker tecken av psykosomatisk inverkan. Två av tre 

fysioterapeuter som arbetar inom hälsocentral är direkt kopplad till ett psykosomatiskt team.  

Två av fysioterapeuterna i Iran tror att psykiska problem kan leda till somatiska besvär men de är 

inte uppmärksamma på detta under sina undersökningen. En av fysioterapeuterna i Iran lägger 

inte så mycket vikt vid psykosomatik. Den fysioterapeuten tror inte på att ett psykiskt problem 

kan leda till somatiska besvär framförallt när det gäller led- och muskelbesvär. Den 

fysioterapeuten tror däremot att det finns en kroppsligt grund för sådana besvär vilket kan 

förvärras vid stress och ångest.  
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Behandling 

Samtliga sex fysioterapeuter från båda länder behandlar utifrån den funktionsdiagnos som de har 

bedömt samt patientens symtombild varav; smärta, stelhet, svullnad, instabilitet och svaghet. 

Dessa fysioterapeuter från båda länderna beskriver att patientutbildning är en viktig del i 

behandlingen. Samförstånd och samsyn kring symtom, problematik, orsak och val av behandling 

beskrivs som vikt till att öka patientens delaktighet i behandlingen. Samtliga fysioterapeuter 

resonerar kring vikten av aktiva behandlingsmetoder, såsom hemövningar. Dessa fysioterapeuter 

beskriver att träningen som ges till patienten utgår ifrån patientens intresse och vardag. Samtliga 

fysioterapeuter utbildar patienten om deras besvärsbild, bakomliggande anledningar och 

behandlingen. 

   

Detsvenska fysioterapeuterna beskriver att de använder sig utav McKenzie och Mulligans 

koncept för aktiva behandlingsmetoder. Passiva behandlingsmetoder används som komplement 

till aktiv behandling och tas oftast fram vid specifika behov, såsom facettledslåsning, akut smärta 

eller för att öka effekt av annan behandlingsprincip. Där två svenska fysioterapeuter som nämner 

passiv behandling använder sig av ortopedisk manuell terapi utifrån Kaltenborn koncept.  

 

Samtliga tre fysioterapeuter i Iran börjar behandlingen med en typ av passiv behandling, ett 

annat ord som brukas för detta är modaliteter t.ex TENS, interferens, ultraljud, laser. De berättar 

att de använder först någon/några av dessa modaliteter för att lindra patientens smärta innan 

patienten börjar med träning eller får manuell terapi. När det gäller om manuell terapi berättar 

samtliga fysioterapeuter i Iran att de utför manuell terapi som ett komplement till träning för att 

förbättra nedsatt intraartikulär range of motion och minska smärta. Alla tre använder Maitland 

och Mulligan koncepten, två av de använder också Greenman konceptet. En av de iranska 

fysioterapeuterna använder sig även av fler koncept inom manuell terapi såsom Maitland, 

Cyriax, Kaltenborn och Mulligan eller en kombination av dessa koncept. En annan fysioterapeut 

från Iran berättar att hen använder ytlig värme samtidigt med dry-needling enligt sina egna 

beprövade erfarenheter trots att detta inte rekommenderas i litteraturen.  

 

Alla sex fysioterapeuter beskriver träning som grunden i behandlingen. Träning riktas mot 

funktionsdiagnos såsom rörelseträning, styrketräning, hållningskorrigering och bålstabiliserande 
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träning. 

 

Två av fysioterapeuterna i Iran använder sig av myofasciell release och dry-needling vid aktuella 

triggerpunkter, på till ex. m. piriformis och m. quadratus lumborum. Men på den svenska sida 

beskrivs det att man inte lägger stor vikt på dessa behandlingsprinciper vid aktuella 

triggerpunkter. Samtliga fysioterapeuter från Sverige berättar att de träffar sina low back pain 

(LBP) patienter vanligtvis 2–8 gånger under en behandlingsperiod, vanligtvis en gång i veckan. 

De tre fysioterapeuter från Iran träffar en patient (oavsett om den är LBP patienter eller andra 

patienter) minst 10 gånger. Om de tycker att patienten behöver längre behandling då remitterar 

de tillbaka patienten till läkaren som ger remiss till fysioterapi för 10 besök till. Denna process 

kan upprepas vid behov. Två av tre från Iran berättar att de tenderar att ibland övertyga patienten 

till att förlänga behandlingsperioden p.ga. ekonomiska faktorer.  De berättar att de brukar träffa 

LBP patienter varje dag fram tills att 50% av besvären har lindrats. Sedan fortsätter de 

behandlingen varannan dag eller två gånger i veckan. Alla svenska fysioterapeuter beskriver att 

de ägnar nästan en halv timme per behandlingsbesök vid en LBP patient medan iranska 

fysioterapeuter beskriver att de ägnar nästan en och en halv timme per behandlingsbesök vid en 

LBP patient. 

 

Alla fysioterapeuter från Sverige beskriver att de avslutar behandlingsserien i samråd med 

patienten, samt när de bedömer att patienten klarar av att hantera sina besvär själv utifrån 

behandlingen de har fått från fysioterapeuten. De beskriver att behandlingen avslutas när 

rehabilitering övergår till friskvård. Samtliga tre fysioterapeuter från Iran beskriver att det är 

patienten som fattar beslutet att sluta behandlingen men de konsulterar med fysioterapeuten om 

detta innan de fattar ett sådant beslut.  

Psykosomatiskt arbetssätt 

Samtliga tre fysioterapeuter från Sverige beskriver olika verktyg för att arbeta mot 

psykosomatiska diagnoser. Där samtliga beskriver att man använder förklaringsmodeller för att 

öka patientens förståelse för sina kroppsliga symtom, specifikt smärtfysiologi. Två av tre 

fysioterapeuter från Sverige arbetar med andra professioner i ett psykosomatiskt team, för att 

strukturera en behandlingsplan tillsammans med patienten. 
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Samtliga fysioterapeuter från Sverige arbetar med fysiska aktiviteter såsom Qigong och basal 

kroppskännedom som är aktuella behandlingsformer 

 för patienter med psykosomatisk diagnos, såsom depression, ångest och oro.  

Ingen av de tre fysioterapeuterna i Iran beskriver några typer av behandlingar för en 

psykosomatisk patient. De berättar att de utför sina rutinbehandlingar enligt symtombilden för 

patienter med psykosomatiska besvär, de talar med patienten och försöker vara aktiva och 

sympatiska lyssnare. 

Evidensbaserat arbetssätt 

Alla fysioterapeuter från båda länder beskriver att de inte läser aktuell forskning om evidens för 

behandlingsmetoder. Val av behandlingsmetoder hos alla de sex fysioterapeuter utgår ifrån 

beprövade erfarenheter mer än där det finns evidens. Samtliga svenska fysioterapeuter beskriver 

att man tenderar att undvika behandlingsmetoder där evidensen inte finns. Däremot på iranska 

sida lägger man mycket vikt på beprövade erfarenheter på så sätt att man även utför behandlingar 

med dålig evidens, till exempel att behandla patienten med ultraljud eller magnetterapi. Fem 

fysioterapeuter från båda länder beskriver att de gör en individuell anpassning av 

behandlingsmetoder, utifrån vad patienten kan och inte kan, patientens bakgrund till träning och 

aktivitet samt patientens intresse och målsättning. För att öka motivation, inspiration och 

effekten av interventionen. En svensk fysioterapeut beskriver att man följer 

behandlingsprinciperna enligt mallen. 

Utvärdering 

Samtliga fysioterapeuter i Sverige utvärderar genom återtester av funktion eller fynd som 

uppfattades som besvärligt eller nedsatt vid första besöket. Samtliga frågar om förändring av 

symtom, vad har blivit bättre, vad är fortfarande svårt osv. Samtliga utvärderar smärta med 

patienten. Två av tre beskriver att de använder Visual analogue scale (VAS) och 

utvärderingsformulär och en av tre beskriver att man använder smärtteckning som utvärdering. 

En av tre utvärderar patientens tro och förväntningar på sin egen rehabilitering. Alla från Sverige 

beskriver att utvärdering är en viktig del i deras arbetssätt. Utvärderings kvalité säkrar 

behandlingen samt ökar förtroende hos patienten. De beskriver att patientens behov och 

målsättning styr antalet återbesökstillfällen samt hur ofta de träffar fysioterapeuten. En av tre 
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beskriver att utvärdering behövs för att utvecklas som en fysioterapeut. Alla tre fysioterapeuter 

från Iran utvärderar en low back pain (LBP) patient genom att ställa frågor om patientens besvär 

har blivit bättre eller inte. Två av tre fysioterapeuter använder inga skalor eller index för deras 

utvärdering. VAS är den enda skala som används av en av de tre fysioterapeuterna. Två av de 

utvärderar en LBP patient genom palpation och inspektion. De palperar muskulaturen i rygg och 

bäckenet samt test av facettlederna. En av de utför utvärderingen på varje besök, den andra utför 

utvärdering på vartannat besök och den tredje utvärderar vid det femte besöket. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte upprättades en kvalitativ metod då syftet var att fånga upp 

fysioterapeuters berättelser. Kvalitativ metodik används för att fånga upp individers uppfattning 

och upplevelse, vilket inbjuder till ett djup i den data som man fångar in (Olsson & Sörensen 

2011). Genom att använda en semistrukturerad intervjumetod hade författarna möjlighet att 

justera intervjufrågorna utifrån svaren på frågorna (Kvale & Brinkmann 2014). Detta upplevdes 

vara en styrka då svaren från vissa deltagare inte var tillräckligt tillfredsställande och 

flexibiliteten i intervjustrukturen gav författarna möjlighet att fråga efter mer data. Enligt Kvale 

& Brinkmann (2014) och Olsson & Sörensen (2011) stärks kvaliteten av studien genom att man 

inleder studien med en pilotintervju för att testa för svagheter och styrkor i intervjuguiden. En 

pilotintervju uträttades men ingen korrigering av intervjuguiden gjordes, då intervjuguiden 

ansågs vara komplett. För att specificera ännu mer och ha ett mer konkret resultat valdes low 

back pain (LBP) som är ett vanligt led-muskelproblem. Andersson (1999) visade i sin studie att 

LBP utgör ett stort folkhälsoproblem. När det gäller Sverige är punktprevalensen för LBP 18,2%. 

(n=236) (p=0,001) enligt Ihlebæk.et al. (2006). Punktprevalensen för LBP i Iran är 27,18% 

(n=7889) Noormohammadpour et al. (2017). Med avseende på hög prevalens av LBP i båda 

länder tänkte författarna att LBP kan vara en rimlig diagnos för att jämföra de kliniska 

arbetssätten mellan två länder. Metodologiskt används LBP som ett verktyg för att 

fysioterapeuterna i båda länder ska kunna förklara sina rutiner och nischer vid undersökningar, 

utvärderingar och behandlingar. 
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Fem av sex intervjuer skedde genom telefon och videosamtal, en svensk deltagare träffades av 

författaren personligen för att denna inte gick med på en telefonintervju. Ingen skillnad mellan 

intervjuerna över telefon och videosamtal eller via fysisk träff upplevdes och därmed upplevdes 

det inte att studiens reliabilitet påverkades. 

 

Att lämna information till deltagarna innan intervjun är viktigt för att säkerställa kvalitén. Detta 

gjordes med ett informationsblad som beskrev studien, men muntlig information gavs även ut i 

början av vardera intervjun för att försäkra förståelse hos deltagarna. Detta för att försäkra att 

deltagarnas utgångspunkt i resonemanget handlade om LBP patienter samt att deras upplevelser 

kom ifrån hur de arbetade i nuläget och inte hur de egentligen vill arbeta eller tror är det bästa 

arbetssättet. Detta för att få så tillförlitliga representanter från vartdera land, vilket är en stark 

sida i våran studie. En svaghet i metoden ansågs vara att deltagarna inte fick frågorna i förväg, 

vilket inte gav dem en chans att förbereda sig och reflektera kring sina svar. Kvale & Brinkmann 

(2014) reflekterar kring att man vill uppnå spontanitet i svaren och resonemangen genom att inte 

skicka frågorna i förväg, men författarna anser att denna spontanitet gjorde att studien kan ha 

missat viktig information eftersom fysioterapeuterna inte fick tid att tänka igenom och komma 

ihåg alla detaljer om deras arbetssätt vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet.  

 

Det fanns risk för personlig bias då författaren från Iran intervjuade deltagarna från Iran såsom 

författaren från Sverige intervjuade deltagarna från Sverige. Detta kan ha dålig inverkan på 

resultatet på grund av risken för subjektivitet ökar. Men detta upplevdes som att det gav 

författarna bättre förutsättningar till ökad förståelse av deltagarnas berättelser och ökad reflektion 

kring diskussionen. 

 

Data analysmetoden som användes var deduktiv dataanalys som utgick ifrån Graneheim & 

Lundman (2004). Efter att ha transkriberat samtliga intervjuer märktes det att studien hade fått in 

stor mängd av data. Meningsbärande enheter som visade på likheter och skillnader mellan båda 

länderna plockades ut. Detta gjordes i samråd mellan båda författarna för att försäkra god kvalité. 

För att öka tillförlitligheten i studien upprättades kategorier som speglade det kliniska 

arbetssättet samt påverkande ytliga faktorer. Metoden var enligt Graneheim och Lundman (2004) 
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men kodning upplevdes som ett onödigt steg i dataanalysen då meningsbärande enheter föll 

under en kategori eller underkategorier automatiskt vid dataanalysen. 

Resultatdiskussion 

En grundpelare som finns som grund i båda länderna när det kommer till undersökningar verkar 

vara anamnesupptagningar. Liten skillnad beskrevs av anamnesens struktur mellan länderna. 

Såsom Higgs et al. (2008) beskriver att informationen som man får om patienten leder det 

kliniska resonemanget i undersökningen, beskrev samtliga fysioterapeuter att fynden i 

anamnesen styrde hur undersökningen uträttades. Att fysioterapeuterna i Sverige ställer extra 

frågor om patientens förväntningar och egna uppfattning av diagnosen samt att de sätter 

behandlingsmål tillsammans med patienten, kan vara tecken på att fysioterapeuterna i Sverige 

lägger mer vikt på patientens delaktighet och självständighet än deras kollegor i Iran. Där av kan 

man utgå från en mer holistisk synpunkt vid patientbemötande och behandlingar. 

  

Undersökning vid en LBP patient i båda länderna innebär funktionella tester, rörlighet, 

screening, test av neurologi samt test av muskulatur osv. I Sverige bedömer fysioterapeuterna 

näst intill likadant, då man sätter en specifik diagnos mot den nedsatta funktionen som finns hos 

patienten enligt undersökningsmallen som de har fått under grundutbildningen. Jämfört med Iran 

där man bedömer utifrån olika undersökningskoncept som de har fått under olika privata kurser. 

Mckenzie och Postural Restoration koncept är två exempel från intervjuerna. Utifrån deras 

koncept så sätter man patienterna i olika kategorier som beskrivs i Mckenzie; att de kan 

kategoriseras under postural, dysfunktionell eller derangement kategorier eller enligt Postural 

Restoration där man kategoriserar patienterna under specifika och icke-specifika kategorier. En 

anledning till denna skillnad som uppmärksammades var fysioterapeuternas syn på 

grundutbildningarna. Samtliga svenska fysioterapeuter var nöjda med utbildningen och sa att de 

förlitade sitt arbetssätt till stor del på den, vilket bidrar till att arbetssätten såg liknande ut för de 

svenska fysioterapeuterna. I Sverige är fysioterapiutbildningen tre år vilken innebär 180hp. 

Kursens mål beskrivs i Högskoleförordningen (SFS 1993: 100). Det finns emellertid ingen 

lagstiftning på nationell nivå som omfattar innehållet i den kliniska utbildningen. Som en 

konsekvens finns det frihet för varje universitet att bestämma sina prioriteringar. Dessa 

prioriteringar beskrivs i kursplanerna inom varje universitet (Gard & Dagis. 2015).  
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Samtliga fysioterapeuter från Iran uttryckte missnöje med deras utbildningar. De tycker att 

utbildningen ger till mesta del grundläggande kunskaper och inte så mycket praktiska 

färdigheter, vilket behövs för att utföra ett bra kliniskt arbete. Detta bidrog till att de sökte sig till 

olika privata kurser såsom kurs inom Mckenzie och Postural Restoration för att få en bättre 

praktiskt grund att stå på i sitt arbetssätt. Detta leder till att undersökningarna ser olika ut mellan 

fysioterapeuter i Iran på grund av olikheter i val av privata kurser. I Iran är 

fysioterapiutbildningen fyra år vilken innebär 240 hp. Det finns ett bestämt innehåll för 

fysioterapiutbildning på nationell nivå vilket har utfärdats av medicinska ministeriet i Iran 

(Ministry of health and medical education of Iran 2009). 

 

Iranska arbetssättet verkar beskrivas mindre försiktigt när det gäller evidensbaserat arbetssätt, 

vilket kan tolkas som mer kreativt jämfört med det svenska. Det som beskrivs av Nilchaikovit, 

Hill & Holland (1993) är kulturens inverkan på arbetssättet i vården, det kan även återfinnas när 

man jämför Sverige och Iran. Ett exempel är det beskrivet ovan är att arbetssättet i Iran inte är 

lika utan utgår ifrån olika koncept, där de iranska fysioterapeuterna inte begränsar sig av sina 

undersökningsmallar. Det som upplevs vara väldigt strukturellt i Sverige. Men den kulturella 

skillnaden speglas även i behandlingarna, där det tenderar att man vågar vara mer våghalsig och 

kreativ och bryta sitt arbetssätt från det man har lärt sig av forskning eller utbildning i Iran. Ett 

exempel är hur en fysioterapeut från den iranska sidan själv har kommit på egna manuella 

terapimetoder, eller utförandet av dry-needling med ytlig värme som inte följer litteraturen då 

den kliniska erfarenheten säger emot litteraturen. 

Samtliga fysioterapeuter från båda länder beskriver att arbetssättet inte blir påverkad av tidigare 

bedömningar såsom röntgen, MR och läkarens bedömningar. Det verkar vara konsensus i båda 

länder att korrelationen mellan röntgen och symtombilden inte går att lita på. Det som Lateef & 

Patel (2009) visade i sin studie att korrelationen mellan symtom och röntgen är svag, vilket 

verkar vara en positiv riktning i professionens arbetssätt. Det som samtliga sex fysioterapeuter 

uttryckte var att man tog åt sig informationen från röntgen men det var inget som påverkade 

deras bedömningar. Utan samtliga utgick från att de får en egen uppfattning om patientens 

symtom och diagnos. Tidigare bedömningar framför allt MR upplevs som en psykologisk 

påfrestning på patienterna enligt iranska fysioterapeuter. Där det upplevs försvåra arbetssättet 

med patienterna då de kommer stressade och oroliga över fynden i MR, dessa fynd som kanske 
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inte korrelerar med symtombilden. Detta kan bli ännu mer problematiskt då det psykosomatiska 

arbetssättet beskrivs vara obekant hos de iranska fysioterapeuterna. 

 

Vid behandling verkar likheter mellan svenska och iranska fysioterapeuter att fysioterapeuterna 

från båda länderna behandlar utifrån den funktionsdiagnos som de bedömt, samt patientens 

symtombild. Patientens delaktighet i behandlingen verkar som en viktig del för samtliga 

fysioterapeuter. Där samförståelse och samsyn kring symtom, problematik, orsak och val av 

behandling samt patientutbildning verkar som en viktig del i arbetet för att öka patienternas 

delaktighet. Träning är den viktigaste delen vid behandlingen för alla fysioterapeuter från båda 

länder där funktionell träning utifrån patientens behov och funktion verkar vara till att föredra. 

Det som stämmer med Tsauo et al. (2009), som visade i sin studie att ett individuellt funktionellt 

träningsprogram gynnar kroniska LBP-patienter. Med avseende på dessa likheter som berättades 

av alla sex fysioterapeuter från båda länderna kan man dra slutsatsen att behandlingsprinciperna 

är nästan samma i båda länderna.  

 

Den mest tydliga skillnaden i behandlingarna mellan dessa två länder är att fysioterapeuter i Iran 

börjar behandlingen med modaliteter dvs. TENS, interferens, ultraljud, laser m.m., trots att de 

erkänner att dessa modaliteter bara är tillfälliga symtombehandlingar. De resonerar att 

modaliteter kan lindra smärta innan att träning eller manuell terapi introduceras vilket höjer 

effektiviteten av interventionerna. Då modaliteter ger smärtlindrande effekt, tror de iranska 

fysioterapeuterna samtidigt att placebons effekt av modaliteter har stor inverkan vid 

behandlingarna. Lundeberg et al. (1988) bekräftar detta i sin studie vilket visar att ultraljuds 

placebo gav 30% förbättring hos epikondylit patienter jämfört med ultraljudsbehandling vilket 

gav 36% förbättring.   

Men den största anledning bakom användning av modaliteter verkar inte vara 

behandlingsmässigt utan att det verkar vara ekonomiska faktorer och status som spelar en 

mycket större roll. Användning av modaliteter verkar uppmanas då specialistläkarnas remisser 

kräver att fysioterapeuterna använder sig av modaliteter vid behandlingar. Alla tre 

fysioterapeuter från Iran berättar att oavsett vilket besvär patienterna har skriver läkarna remisser 

som innehåller sådana modaliteter. Fysioterapeuterna i Iran tror att läkarna har dålig kunskap 

inom fysioterapi och om fysioterapeuternas kompetens vilket leder till att de bara remitterar 
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modaliteter. Försäkringskassan betalar fysioterapeuten enligt läkarens valda interventioner som 

står i remissen, vilket tyder på att ekonomiska faktorer har inverkan på det kliniska arbetssättet i 

Iran. De andra behandlingsmetoderna som inte brukar stå i remissen såsom manuell terapi och 

dry-needling läggs till i behandlingen av fysioterapeuten vilket betalas av patienten själv 

(illustrerat i figur 2). Detta gör fysioterapeuterna i Iran för att få bättre effekt i behandlingen och 

även för att få ett större förtroende hos sina patienter. Detta tyder på att fysioterapeuterna vill att 

patienterna ska blir nöjda med behandlingen, detta kan vara i relation till fysioterapeuternas 

enskilda etableringar och möjligtvis relaterat till angelägenheten om gott ryckte som i sig kan ha 

samband med den kliniska inkomsten. Det upplevs som att specialistläkarnas status har stor 

påverkan på det kliniska arbetssättet i Iran, då de indirekt styr valet av interventioner. Detta 

skiljer sig från Sverige där fysioterapeuterna är helt självständiga från andra professioner. 

 

Resonemanget kring manuell terapi är nästan samma hos fysioterapeuterna från båda länderna, 

där resonemanget är att de utför manuell terapi som ett komplement för aktiv behandling. 

Myofascial release är en behandlingsmetod som används mer i Iran. Det kan vara på grund av 

tillgängligheten och populariteten av privata kurser såsom myofascial release i Iran, där 

fysioterapeuterna utifrån sin grundutbildning känner ett större behov av privata kurser. 

 

En annan affekt av remiss systemet i Iran är hur många gånger patienterna träffar 

fysioterapeuterna. Patienter blir remitterade minst 10 gånger för fysioterapi, vilket är generellt 

mer än i Sverige. Detta leder till att patienterna träffar sina fysioterapeuter fler gånger i Iran än i 

Sverige, samt att de träffas oftare. Då modaliteter uppmanas som behandlingsform i remissen 

som utfärdats av specialistläkarna, dessa kräver mycket tid till varje behandlingsbesök vilket gör 

att besöken blir mycket längre i Iran. Vanligtvis tar ett besök en till en och en halv timme i Iran 

medans i Sverige så tar det 30 till 40 minuter. 

 

Psykosomatiskt arbetssätt menas på att man arbetar med emotionella och psykiska patologiska 

tillstånd som skapar somatiska symtom hos människan (Houge 1979). Uppmärksamheten till 

psykosomatisk bakgrund till de somatiska besvären där beskrevs det stor skillnader mellan det 

svenska och det iranska arbetssätten. Konkreta psykosomatiska arbetssätt beskrevs av 

fysioterapeuter i Sverige på ett sådant vis att de uppmärksammande till de sociala, ekonomiska 
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och psykologiska statusarna hos patienterna i anamnesen. Detta beskrevs vara av stor vikt vid 

utredning av patologiska orsaker till low back pain-patienter hos svenska fysioterapeuter. 

Svenska fysioterapeuter upplever utifrån erfarenhet att LBP är en av de första 

symtomindikatorerna vid psykosomatisk patologi.  

I en studie av Janwantanakul et al. (2018) beskrivsden biopsykosociala relationen till 

utvecklingen av LBP. Man ser en potential hos fysioterapeuterna i Iran att göra skillnad när det 

gäller psykosomatiska besvär. Det upplevs däremot som att fysioterapeuterna i Iran inte är 

medvetna om hur de kan implementera ett psykosomatiskt arbetssätt i sin profession. De saknar 

specifika undersöknings - och behandlingsformer vid arbete med psykosomatiska patienter. Om 

de iranska fysioterapeuterna skulle ha utbildning om psykosomatik som liknar de svenska 

fysioterapeuternas utbildningar i följande område, skulle detta troligtvis kunna leda till att de 

utvecklar sina egna arbetssätt. Eftersom Iran beskrivs vara ett land där befolkningen genomgår 

stora psykologiska påfrestningar till exempel av de ekonomiska och politiska kriserna som 

uppstår i landet.  

 

När det kommer till utvärdering ser man att iranska fysioterapeuter utvärderar sina patienter 

oftare än i Sverige, detta utifrån att man generellt har fler återbesök. Fysioterapeuter som arbetar 

inom hälsocentral i Sverige tenderar till att avsluta behandlingen så snabbt som möjligt på grund 

av tryck från organisationen och känsla av plikt till att hjälpa så många patienter som möjligt. 

Jämfört med iranska fysioterapeuter som får träffa sina patienter minst 10 gånger på grund av 

remissen. Fysioterapeuterna i Iran tenderar att förlänga sina behandlingsperioder av ekonomiska 

skäl. Den iranska utvärderingen omfattar en dialog med patienten angående rehabiliteringen och 

symtom samt i detta fall palpation av ryggen. De beskriver inga konkreta utvärderings strategier 

som ger fysioterapeuten stöd i utvärderingen men även inget specifikt mätvärde av förbättring 

för patienten som svenska fysioterapeuter har i sitt arbetssätt. Self-efficacy & empowerment är 

två ord som indirekt uttalas av samtliga svenska fysioterapeuter i deras arbetssätt. Detta 

återkopplar till svenskarnas holistiska och biopsykosociala utgångspunkt, och hjälper dem att öka 

självtro till patientens rehabilitering och till ökad förbättringspotential (Denison & Åsenlöf 

2012).  
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Politiken påverkar båda ländernas arbetssätt på olika sätt. Det beskrivs från båda sidor att 

politiken har påverkan på fysioterapeuternas arbetssätt men på olika nivåer. På den svensk sida 

så beskriver de hur landstingets prioriteringsordning påverkar deras arbetssätt då man arbetar 

med mer kvantitet när det kommer till akut tillkomna diagnoser såsom facettlåsnings 

problematik, för att lämna plats åt patienter med kroniska besvär. I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) § 2 där framgår det att ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården”. Det verkar som att effekten av politik på fysioterapeuternas 

arbetssätt i Sverige har direkt påverkan men politiken i Iran verkar ha både direkt och indirekt 

effekt på fysioterapeuternas arbetssätt. Som en direkt effekt vilket beskrivs i intervjuerna så 

måste patienter enligt lagen i Iran remitteras till fysioterapi av en specialistläkare (illustrerat i 

figur 2) vilket har en stor påverkan på fysioterapeuternas arbetssätt och status. Som indirekt 

effekt beskrev fysioterapeuterna i Iran statens inrikes - och utrikespolitik som de ansåg felaktig 

då det kan leda till dålig ekonomi i hela landet som i sin tur har direkt negativ påverkan på 

fysioterapeuternas arbetssätt. 

Det verkar som att fysioterapeutiskt arbetssätt i både Sverige och Iran stämmer med definitionen 

av fysioterapi i vartdera land där fysioterapeuterna i Sverige har en mer holistisk syn och 

fysioterapeuter i Iran har en mer medicinsk syn på yrket fysioterapi både i definition och 

arbetssätt. 

 

Konklusion 

 

Denna studie har funnit både likheter och olikheter i det fysioterapeutiska kliniska arbetssättet 

inom öppenvård mellan Sverige och Iran när det kommer till undersökning, behandling och 

utvärdering. De två grundläggande anledningarna bakomliggande skillnader i arbetssättet mellan 

länderna verkar vara patienternas frihet att komma till fysioterapeut utan remiss i Sverige jämfört 

med Iran där patienterna måste ha remiss från en specialistläkare för att kunna träffa en 

fysioterapeut samt skillnaden av hur nöjd fysioterapeuterna i vardera länder är med sin 

utbildning. Studien kan fylla i kunskapsluckor om skillnader i kliniskt fysioterapeutiskt arbetssätt 

mellan olika länder som ömsesidigt kan ge fysioterapeuter ett nytt synsätt av fysioterapi inom 

öppenvård. Men mer och omfattande forskning behövs inom detta område.   
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Bilaga 1. Informationsbrev. 

Trots att yrket fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen, finns det anledning att tro att 

det föreligger skillnader mellan arbetssätten som fysioterapeuterna använder i olika länder. 

Forskning och litteratur visar på att faktoriella skillnader styr det kliniska resonemanget. Vi vill 

tro att likheter och olikheter mellan den fysioterapeutiska behandlingsprocessen kan ge oss 

svenska fysioterapeuter bättre förståelse för hur fysioterapi fungerar i öppenvård i ett annat land i 

praktiken. Syftet med examensarbetet är att; beskriva likheter och olikheter i legitimerade 

fysioterapeuters kliniska resonemang inom svensk och iransk öppenvård. 

 

Du har uppmärksammats utifrån att du antingen har personliga kontakter med studieledarna eller 

har blivit rekommenderad av lärare på fysioterapiprogrammet på LTU. Vi ser att du faller inom 

ramen av inklusionskriterier för studien; endast svensk eller iransk fysioterapeutisk utbildning, 

inte högre utbildningsnivå än kandidat, samt arbetat inom privat eller öppenvård i minst 2 år i 

enbart det land ni har kandidatutbildningen ifrån. Du blir härmed förfrågad om kontakt för 

ytterligare information och eventuell medverkan till detta examensarbete. 

 

Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer på ca. 1 timme, antingen via fysisk närvar 

eller över telefon. Med stöd av en intervjuguide med öppna frågor kommer vi att utgå ifrån 

fysioterapiprocessen, vi är intresserad av hur ni kliniskt resonerar. Vi har valt diagnosen 

ländryggssmärta som ni kan relatera till i erat kliniska resonemang. 

 

Informationen kommer att spelas in över dator eller telefon vid intervjutillfällena, samt kommer 

att förvaras på lösenordskyddade datorer som endast studieledarna har tillgång till. All 

information kommer att avidentifieras samt endast användas till vårt examensarbete och kommer 

sedan att raderas efter publicering. Studien kommer att publiceras i januari 2019 på Luleå 

Tekniska Universitets hemsida: http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7031 Intervjun 

innebär inga eventuella förutsebara emotionella, fysiska eller psykiska effekter på dig som 

intervjuas. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan avbryta deltagandet när du vill 

under studiens gång utan närmare motivering.  

 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7031
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Bilaga 2. Intervjuguide. 

 

● Kan du beskriva hur du kommer i kontakt med patienter?   

1. Är din inkomst på något sätt relaterade till antalet patienter du träffar? Hur?  På vilket sätt 

har antalet patientbesök någon påverkan på ditt dagliga arbetssätt? 

2. Hur mycket tid ägnar du på en LBP patient för en första träff och sedan på återbesök? 

3. Påverkar den väg patienter kommer till dig, remittering eller utan remittering, ditt 

arbetssätt? Hur? 

4. Vem anser du är den viktigaste person som ska vara nöjd med ditt arbete inom din 

arbetsplats? Patienten? Läkaren som remitterade patienten? Patientens anhöriga? din 

chef? eller någon annan? På vilket sätt? 

                    

●  Kan du beskriva undersökningen som du gör vanligtvis vid en LBP patient? 

1. Hur ofta har patienter med sig information såsom MR, röntgen, läkarens bedömning osv. 

Hur påverkar detta din undersökning? 

2. Berätta vilken betydelse din utbildning har på undersökningen av en patient med 

ländryggssmärta. Om inte då vad saknar du? Vad har du gjort eller bör göra för detta? 

(kurser efter examen eller någonting annat liksom att försöka lära dig genom att diskutera 

med en mer erfaren/duktig kollega som du känner? beskriv!) 

 

● Kan du beskriva resonemanget kring behandlingen och val av behandlingsmetod? 

(intervention och patientutbildning). 

1. Använder du dig av samma behandlingar som utbildningen har lärt dig dvs. enligt 

mallen. Eller justerar du dem ibland? På vilket sätt?  

2.Använder du någon typ av behandling som du upplever fungerar bra enligt beprövad 

erfarenhet fast inte är evidensbaserad? Det betyder behandling insatser inom träning, 

manualterapi, elektroterapi osv som är lagligt att genomföra fast tillräcklig evidens inte 

finns? Kan du förklara och ge exempel om svaret är ja och På vilket sätt? 

3.  Tillåter din arbetsplats och arbetsförutsättningar liksom normer på din arbetsplats, 

ekonomi, lagar, osv. att du ska kunna använda alla dina kompetenser för att behandla 

dina patienter? 



 
 

4. Hur arbetar du med att öka dina patienters delaktighet i sin behandling? 

5. Hur mycket är dina patienter är medvetna om sina rättigheter inom vård? Hur påverkar 

det ditt arbetssätt? 

  

● Kan du beskriv hur du arbetar med utvärdering? 

1. Hur utvärderar du dina behandlingsinsatser för en LBP patient? 

2. Hur viktigt är utvärdering i ditt arbetssätt? 

3. Hur ofta träffar du dina LBP patienter? 

4. Vem bestämmer att avsluta behandlingen? Vilka faktorer finns som påverkar detta? 

(patient bestämmelse, ekonomi, osv.) 

   

● Hur påverkar statusen av fysioterapi och din roll som fysioterapeut ditt arbetssätt? 

1. Hur upplever du att din relation till andra vårdprofessioner påverkar ditt arbetssätt? 

 

● Hur mycket vikt lägger du på psykiska inverkan bakom kroppsliga besvär dvs. 

psykosomatiska symtom? Hur hanterar du sådant besvär? 


