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Tack till
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som gjorde arbetet med denna studie möjligt. Tack till
de tre fysioterapeuter som ställt upp med sin medverkan och även delat med sig av sina
erfarenheter, tankar och upplevelser av sitt arbete inom ätstörningsvården.
Tack också till vår handledare Jenny Jäger och examinator Tommy Calner som under studiens
gång bidragit med värdefull återkoppling och tankar.
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Abstrakt
Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är
kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst,
då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la
läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. Fysioterapeutens roll och behandling utgår
från att främja individens självkänsla, hantering av ångest och återskapa en normaliserad
kroppsbild med hjälp av fysioterapeutiska behandlingsmetoder. Syfte: Syftet med studien var
att undersöka fysioterapeutens upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården, samt
eventuella behov av framtida forskning. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie
utformades för att besvara studiens syfte. Tre fysioterapeuter med minst ett år inom
ätstörningsvården intervjuades. Författarna tolkade sedan materialet systematiskt utifrån en
kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen bildades två huvudkategorier:
Upplevelser av frustration i arbetet som fysioterapeut, och Samspelet mellan kropp och själ,
det fysioterapeutiska perspektivet som bestod av två stycken underkategorier: Fysisk aktivitet
i rätt händer samt Balans mellan förbud och uppmuntran till fysisk träning. Ytterligare
forskning gällande ätstörningens verkningsmekanismer och fysioterapeutiska
behandlingsmetoder var något som önskades av deltagarna. Konklusion: Fysioterapeuterna
upplevde frustration i sitt arbete inom ätstörningsvården. De upplevde att fysioterapi kunde ha
inverkan på patienter med ätstörning men önskade mer forskning, samt tydligare roll inom
ätstörningsvården. Detta för att stärka professionen samt för att kunna erbjuda en så
evidensbaserad och god vård som möjligt. Fysioterapeuterna ville belysa det fysioterapeutiska
perspektivet och arbetssätt som de ansåg innefattade att återskapa en normaliserad kroppsbild
genom individanpassad vård med fokus på samspelet mellan kropp och själ.
Sökord: Fysioterapi, Fysioterapeut, Upplevelser, Ätstörningsvård, Ätstörning.
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1. Bakgrund
Människans liv har genom historien präglats av den dagliga kampen för mat. Det finns
beskrivningar redan från medeltiden där kvinnor betraktas som goda och heliga då de avstod
sin mat åt andra. Under 1800-talet fanns det s.k. “svältkonstnärer” som visade upp sig och
hedrades för att de avstod från mat. Genom mänsklighetens historia har självförvållad svält
spelat en central roll när man vill utöva kontroll, rena sig eller imponera på sin omvärld (1).
Ätstörning är ett samlingsnamn för ett flertal psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat,
vikt och uppfattningen av sin kropp (2, 3). Till de primära ätstörningarna hör anorexia
nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning samt andra specificerade ätstörningar. Dessa
finns beskrivna enligt DSM-V kriterierna i [Bilaga 1] (4).
Detta beskrivs som vanliga tillstånd då 10% av kvinnor i övre tonåren och i yngre
vuxenåldern i Sverige är drabbade. Ungefär 2% av jordens befolkning beräknas lida av
hetsätningsstörning och prevalensen av ospecifik ätstörning har enligt en studie uppmätts till
2,4% (1).
Unga kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen (1,5).
Förekomsten av ätstörningar är ca 10 gånger vanligare bland vuxna kvinnor än hos vuxna
män. Sannolikt är också att förekomsten av ätstörningar är högre än vad som uppmätts, då de
drabbade upplever rädsla eller skam för att söka vård (5).
I slutet av 1970-talet bildades specialiserade verksamheter med fokus på anorexia, och fram
till 1980-talet var anorexia nervosa en ovanlig sjukdom och kunskapen om den var begränsad.
En etablering av ätstörningsenheter skedde i Sverige från tidigt 1990-tal (1), och i dag finns
det totalt 104 mottagningar registrerade inom ätstörningar i Sverige (6).
Antalet patienter med svåra symptom och samsjuklighet ökar, och trots utbyggnaden av
ätstörningsenheter efter tidigt 90-tal finns en underdimensionering av vården (1).
1.1 Symtom
Självkänslan vid anorexia nervosa blir direkt kopplad till hur man lyckas kontrollera sitt
ätande och vikt, när den drabbade kan avstå från mat trots betydande hunger känner sig
individen nöjd med sig själv, vilket då leder till en ökad självkänsla.
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De kliniska huvudsymtomen vid anorexia nervosa är bradykardi, mag-tarmbesvär, yrsel,
osteopeni (minskad bendensitet), svaghet i proximala muskler, svimningar, samt amenorrè
(utebliven menstruation) (2,3).
Personer med anorexia nervosa har också visats sig ha nedsatt kroppsuppfattning, postural
stabilitet samt ett påverkat andningsmönster (2). Till symtombilden hör ofta en tvångsmässig
överdriven fysisk aktivitet (1) och denna patientgrupp löper även en ökad risk att hamna i ett
ohälsosamt träningsbeteende (2).
Hos patientgruppen finns också en förhöjd dödlighet, vilket ha visat sig vara den högsta bland
psykiatriska störningar med en standardiserad dödlighet för åldern (1).
Personer med bulimi nervosa har på samma sätt som vid anorexia nervosa en onormal och
sjuklig fixering till mat, vikt och kroppsutseende. Dessa patienter har till skillnad från
personer med anorexia nervosa bristande kontroll över sitt matintag. Här brister kontrollen
med jämna mellanrum och personen hetsäter (2, 3). Detta fungerar spänningsreducerande för
stunden, men upplevs nästintill alltid som ett misslyckande för dessa individer. Efter
hetsätningen kan intensiv ångest uppstå, vilket gör att man genast måste göra sig av med
maten (1). Till symtombilden hör ofta även här en intensiv och tvångsmässig fysisk aktivitet
(2).
De kroppsliga symtomen vid bulimi nervosa blir sällan lika dramatiska som vid anorexia
nervosa, här har patienten ofta en s.k. “normal” vikt (1). Efter att individen hetsätit följer ofta
ett kompensatoriskt mönster som innebär att man gör sig av med maten, detta gör att dessa
individer ofta håller en vikt inom ett normalt område men ofta fortsätter en ond cirkel av
bantning, hetsätning och kompensatoriskt mönster (7).
Frekventa kräkningar och användning av laxermedel kan även ge allvarliga konsekvenser på
hjärta, cirkulation, elektrolyter, frätskador på tänder, samt mag- och tarmproblem (1, 2)
Det har även visat sig finnas en hög risk för samsjuklighet vid ätstörningsproblematik. Enligt
en rapportering av livstidsprevalensen för samsjuklighet vid anorexia nervosa har 55% av
behandlade patienter i tonåren, samt 96% av vuxna patienter andra såväl psykiska som fysiska
sjukdomstillstånd (1). Depression och alla typer av ångestsyndrom som exempelvis
tvångssyndrom har visat sig vara de vanligaste tillstånden vid samtliga ätstörningar (2,3).
ADHD, missbruk, autismspektrumstörning, personlighetsstörning, och diabetes mellitus har
visat kunna ha koppling till ätstörningsproblematik och på olika vis komplicera eller ha
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negativ påverkan på behandlingen (1).
Samtliga ätstörningar är associerade med en betydande försämring av både fysisk hälsa och
psykosocial funktion, och medför ökad risk för dödsfall (3).
1.2. Prognos
Tillståndet vid ätstörningar är ofta utdragna och med symtomatiskt varierande förlopp, då
återfall hos förbättrade patienter och övergångar mellan olika ätstörningsdiagnoser är vanligt.
Att beskriva generellt utfall för ätstörningar är därför problematiskt (1). Ätstörning har
beskrivits som ett av de svåraste psykiatriska tillstånd att behandla, detta på grund av de
samtidiga fysiska och psykiska egenskaperna (3). Det beror också på att de utfallsstudier som
är gjorda har olika metodologi samt skilda kriterier gällande tillfrisknande. Enligt
internationella studier tillfrisknar 50-75% av patienterna på 5-10 års sikt (5).
Förloppet för anorexia nervosa är mest känt, här räknar man med att ca 15% av patienterna
utvecklar en kronisk form av sjukdomen med en varaktighet på minst 15 år, ofta livslång (1).
Även om många patienter blir normalviktiga, och kvinnliga patienter får sin menstruation
tillbaka så kvarstår ofta olika former av ätproblematik (1).
Behandling av anorexia nervosa är ofta mångårig, även då patienten blivit normalviktig bör en
uppföljande kontakt hållas under lång tid. Huvudskälet för detta är att i tidigt skede upptäcka
tecken på återfall men också för att följa patientens fortsatta psykiska och fysiska status.
Prognosen för unga patienter är generellt bättre än för äldre patienter, detta gäller särskilt om
behandling kan påbörjas tidigt i förloppet (1,5).

1.3. Könsskillnader
Enligt tidigare studier är ätstörning vanligare bland flickor/kvinnor än hos pojkar/män (1).
Trots det faktum att ätstörning är något som drabbar både män och kvinnor är män ofta
underrepresenterade inom forskningen gällande ätstörning. Detta bidrar till den idag oklara
bilden när det gäller män och ätstörningar (8).
Det har visat sig att det är färre pojkar/män som söker hjälp för sin ätstörning, då endast 5%
av patienterna vid specialistenheter i Sverige består av pojkar/män (1). Mycket är ännu okänt
gällande sjukdomsbilden hos pojkar och män, och bristen på data gör att slutsatser ej kan dras
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gällande likheter och skillnader mellan könen (8), men kärnsymtomen och prognosen sägs
vara relativt lika mellan män och kvinnor (1).
Det är oklart varför könsskillnader finns, men det finns en del hypoteser. En teori är att vissa
personlighetsdrag sägs vara vanligare hos flickor och kvinnor, exempel på detta menas då
vara känslighet, ängslighet och tillbakadragenhet som då sägs skulle kunna tala för
utvecklandet av ätstörning (1). Det diskuteras också kring biologiska modeller som tar upp
skillnader i serotonergfunktion i hjärnan, hormonell påverkan och effekter av kronisk
bantning. Det mest diskuterande är dock det större kulturella trycket på flickor/kvinnor, att
införliva ett smalhetsideal vilket bidrar till missnöje till sin kropp, minskad självkänsla och
bantning under tonårstiden som ökar risken för utvecklandet av en ätstörning (1).
I en studie av Räisänen & Hunt (9) som undersöker hur unga män kännetecknar ätstörningar
samt huruvida de bestämmer sig för att söka hjälp eller inte, menar att pojkar/män är mindre
medvetna och utbildade gällande ätstörningar, så pass att de inte reflekterar att deras beteende
som exempelvis kraftig viktminskning, hetsätning, överdriven träning eller kräkning skulle
kunna tyda för en ätstörning. Detta talar för att pojkar/män kan lida av ätstörning men inte
uppfattar det som ett onormalt beteende (9). En artikel diskuterar kring vår kultur och menar
på att den är mer accepterande när det gäller män och hetsätning, vilket då menas tala för att
samhället är mindre troligt att tolka dessa egenskaper som en ätstörning. Att som kille och
man träna mycket hårt eller hålla en sträng disciplinerad diet, menas vara något som i vår
kultur får positiva svar från exempelvis tränare, kompisar samt av vår kultur i allmänhet (10).
I en annan studie betonade manliga patienter med anorexia nervosa bristen på könsrelaterad
information och resurser för män, som ett faktiskt hinder för att söka hjälp och behandling
(11).
Det finns ett stort behov av att förbättra kunskapen och förståelsen av mäns kliniska tecken till
ätstörningar, samt att se hur könen skiljer sig åt. Då kunskapen om de könsspecifika
egenskaperna bidrar till skillnader som kan komma att påverka resultatet av behandlingen för
män och kvinnor (8).
1.4. Sedvanlig bedömning och behandling
Utredning och behandling gällande ätstörningar bör ske utifrån ett tvärprofessionellt
perspektiv, där olika yrkesgrupper bidrar med just sin specifika kompetens. Läkare,
sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, dietister och fysioterapeuter är yrkeskategorier
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som bör finnas med när en individuell vårdplan för patienten utformas. Då ätstörningar är en
psykiatrisk sjukdom som även har en tydlig medicinsk påverkan, bör den kliniska utredningen
dels omfatta en bedömning av det medicinska tillståndet, samt även en bedömning av
psykopatologi, psykologiska faktorer och den sociala situationen (1).
Patientens motivation till förändring samt förväntningar gällande behandling bör i
bedömningen också försöka att utvärderas. Oavsett ätstörningsdiagnos kan patienten behöva
både somatisk och farmakologisk behandling, nutritionsbehandling samt olika typer av
psykoterapeutisk behandling. Som behandlare av ätstörning är det viktigt att införliva en
förtroendefull relation med patienten. Då patienten ofta har en ambivalens och rädsla inför
förändring, krävs det ett ständigt fortlöpande motivationsarbete. Det är också viktigt att som
behandlare möta patienten med förståelse, trygghet och respekt samt att förmedla hopp. Det är
även av största vikt att tillsammans med patienten finna både nåbara mål och delmål i
behandlingen (1).

1.5. Fysioterapeutisk bedömning
Då kroppsuppfattningsstörning och överdriven fysisk aktivitet är en central del i
ätstörningsdiagnoserna bör bedömning av kroppsuppfattning och relationen till fysisk aktivitet
innefatta skattningar av dessa (1). Exempel på skattningsformulär som kan vara till hjälp är;
VSE (Visual Size Estimation) som skattar kroppsuppfattning avseende kroppsstorlek (1),
Body Attitude Test (BAT) vilket är ett formulär som mäter generellt kroppsmissnöje (12),
samt Exercise and Eating Disorders Questionnaire (EED) som är ett formulär som bedömer
tvångsmässig och ohälsosam träning bland ätstörningspatienter (13).
Bedömningen bör även innefatta anamnes, patientens förmåga att uppleva kroppens signaler
såsom hunger, trötthet och mättnad samt också bedömning av smärta, stress, värk, sömn och
muskulär spänning (1).
1.6. Fysioterapeutisk behandling
Kunskapen gällande ätstörningar och den behandling som finns idag, är i stor utsträckning
baserade på erfarenheter gällande kvinnor och behandling av ätstörningar (8). Då en central
del inom ätstörningar är bristande och störd kroppsuppfattning, oförmåga att uppleva
kroppsliga känslor, ohälsosam eller oreglerad fysisk aktivitet och träning kan
5
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fysioterapi vara en viktig del inom behandlingen för de patienter som behöver hjälp med sin
upplevelse och uppfattning av kroppen (1,3)
Enligt de kliniska riktlinjerna för utredning och behandling är syftet men den
fysioterapeutiska behandlingen att hjälpa dessa patienter att återfå en realistisk självbild, en
positiv upplevelse av sin kropp, att få en normaliserad relation till fysisk aktivitet och att lära
dessa patienter att hantera muskulära impulser samt känna igen kroppsliga signaler såsom;
hunger och mättnad (1).
Behandlingen måste ske individanpassas och bör innehålla åtgärder som främjar
kroppsmedvetande, kroppskännedom, kroppsattityd, självuppfattning och en positiv
kroppsupplevelse (1). Exempel på detta är andningsövningar, spegelövningar, undervisning
och information om kroppen och dess funktioner, postural träning, meditation och mag-tarm
massage för förbättrad tarmmotorik och minska obehag från eventuell gasbildning i samband
med att patienten börjar att äta.
Behandling kan ske individuellt eller i grupp inom heldygnsvård, dagvård och öppenvård.
Det finns idag en bred klinisk erfarenhet för fysioterapeutisk behandling även om det
forskningsmässiga stödet är begränsat (1).
1.7. Tidigare studier inom ämnet
Vid sökning inom ämnet fann vi två liknande studier. Den första studienn var en internationell
tvärsnittsstudie där 28 stycken fysioterapeuter med erfarenhet av att arbeta inom
ätstörningsvården besvarade en enkät om deras uppfattade roll inom behandling av personer
med ätstörning (3). Fysioterapeuterna identifierade i denna studie tre huvudfunktioner av
fysioterapeutisk behandling:
1. Att ge rörelse och fysisk aktivitet som ansågs ha en grundläggande roll i behandlingen.
2. Att ge psykoterapeutisk intervention såsom KBT, avslappningsövningar och mindfulness.
3. Att undervisa och ge råd som hjälp att främja hälsosamma beteenden.
Fysioterapeuterna identifierade även psykologiska fördelar av terapi, de främsta inkluderar
förbättrad självkänsla och kroppssyn. Dem identifierade också vikten av att hjälpa patienterna
att förändra deras syn på fysisk aktivitet och kroppssyn.
Den andra studien var en kandidatuppsats från 2017 vars syfte var “Att undersöka vilka
erfarenheter och upplevelser fysioterapeuter i Sverige hade kring sitt arbete och vad de kunde
6
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bidra med inom ätstörningsvården, samt vilka faktorer de upplevde hade betydelse för
följsamhet till fysioterapeutisk behandling” (14). För att besvara syftet utformades en
kvalitativ intervjustudie där sex fysioterapeuter med minst ett halvårs erfarenhet av
specialistvård för patienter med ätstörningar deltog.
Resultatet av denna studie visade att fysioterapeuterna upplevde att de hade en central roll
inom ätstörningsvården där några punkter av expertis dels berörde användning och
bedömning av fysisk aktivitet, samt om den fysiska aktiviteten var tvångsmässig eller
ångestdriven och därmed var något att bevara eller utesluta.
Fysioterapeuterna upplevde även att det hade en viktig roll med att skapa en förståelse och
upplysning i kroppens kommunikation samt att använda kroppskännedom som ett
behandlingsalternativ.
Studien (14) belyste även att fysioterapeuternas ansåg att det fanns brister i vårdkedjan där det
upplevdes att tiden inte räckte till, att det fanns ett underskott av fysioterapeuter inom yrket,
att de behandlingsmetoder som finns är otillräckliga och att mer forskning är nödvändig, samt
hur viktigt det är med olika behandlingsformer då vissa patienter upplevde att fysioterapi
kunde ha bättre effekt jämfört med annan behandling. Samt att i vissa fall där psykoterapi ej
var tillräcklig så kunde patienterna vara mer öppna för exempelvis fysioterapi, som då kunde
tänkas användas som en start i behandlingen.
Då vi enbart funnit två studier som fokuserat på fysioterapeuters upplevelser av att arbeta
inom ätstörningsvården upplever vi att det dels finns en bristande inblick i fysioterapeutens
kliniska vardag, samt även en bristande inblick gällande vilken roll och betydelse
fysioterapeuten har inom ätstörningsvården.
Detta gjorde det relevant för oss att utforska och öka kunskapen inom ämnet samt att visa
fysioterapi och fysioterapeutens roll inom vården av ätstörningar.
2. Syfte: Att undersöka fysioterapeutens upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården,
samt eventuella behov av framtida forskning.
Frågeställningar
Vad är fysioterapeutens upplevda roll inom ätstörningsvården?
Hur önskar fysioterapeuten att uppfylla sin roll inom ätstörningsvården?
Vilket forskningsmässigt stöd upplever fysioterapeuten att de behöver för att fylla eventuella
kunskapsluckorna inom ämnet?
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3. Metod
3.1. Vetenskaplig ansats & design
Vi valde att använda oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. En kvalitativ metod
involverar en systematisk insamling, och tolkning utifrån samtal och observationer. Detta
används för att utforska meningen av sociala fenomen utifrån individers erfarenhet i deras
naturliga kontext (15). Detta passar sig ypperligt för en bredare förståelse av den kliniska
verkligheten (15). Användandet av en semistrukturerad intervjumetod kan ge en unik inblick i
professionens egna uppfattningar, tankar och känslor inom ätstörningsvården och ge en mer
nyanserad inblick i deras kliniska vardag (15).
3.2. Egen förförståelse
Genom att klargöra vilken förförståelse som redan finns kan man tydligare tolka vad som är
ny förståelse (16). Vår förförståelse kommer endast från teoretisk kunskap och studier
gällande ätstörning. Detta skulle kunna ge en vinklad syn på ätstörningsvården, då vi saknar
praktiska kunskaper och egna erfarenheter inom ämnet, det skulle också kunna bidra till att
vår studie vinklas utifrån de problem vi upplevt inom litteratur. Detta ser vi även kan vara
positivt då vi anser oss själva som ”blanka” inom området, vilket gör att vi har möjlighet att
lyfta fram problem som de inom verksamheten upplever är viktiga, men som litteraturen ej
lyfter fram på grund av deras redan vinklade syn av ämnet.
3.3. Urval
I denna studie använde vi oss av ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta tillvägagångssätt
bygger på vad som är passande för forskaren och vilka objekt som ligger närmast till hands att
välja (16). Denna urvalsmetoden valdes för att hinna utföra studien inom ramarna av kursens
planering.
Sökning efter deltagare skedde först genom 1177, där en intresseförfrågan [Bilaga 2]
skickades ut via mail till 10 ätstörningskliniker. Fyra av dessa enheter visade på intresse,
därefter skickades ett informationsbrev med samtycke ut [Bilaga 3]. Tre deltagare från dessa
enheter valde att delta i studien och gav sitt samtycke, samtliga deltagare i denna studie var
kvinnor. Datum för intervju valdes därefter tillsammans med respektive deltagare. Resultatet
sammanställdes sedan från intervjuerna av dessa tre deltagarna.
Inklusionskrav för studien var att deltagarna arbetat minst ett år som fysioterapeut inom
ätstörningsvården.
8
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3.4. Datainsamling
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade telefonintervjuer (17) efter frågorna i
intervjuguiden [Bilaga 4]. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer, där författare 1
utförde intervjuerna och författare 2 observerade. Efter att samtliga frågor i intervjuguiden
ställts, ställde författare 2 följdfrågor på det som hade sagts.
Författarna utförde intervjuerna ifrån ett tyst rum, deltagarna förväntades befinna sig på sin
arbetsplats i en så tyst och lugn miljö som möjligt.
Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras separat av författarna.
Den insamlade datan förvarades digitalt på författarnas och handledarens lösenordsskyddade
datorer och mobiler. Deltagarnas kontaktinformation förvarades i pappersform inlåst hos en
av författarna.
3.5. Dataanalys
Transkriberingen var ordagrann och skedde efter respektive intervju, både databearbetningen
och transkriberingen följer metoden som är beskriven av Graneheim U.H. & Lundman B (18)
och går till på följande sätt.
De transkriberade intervjuerna gicks igenom ett flertal gånger tills en känsla av helhet
uppfann sig. Därefter extraherades stycken och nyckelord från transkriberingarna som ansågs
relevanta. Dessa kondenseras sedan till kortare meningsbärande enheter, och därefter till
koder för att till sist delas in under kategorier. Kondenseringen samt kodningen utfördes först
separat av båda författarna för att därefter sammanställas tillsammans med båda författarnas
uppfattning av den insamlade datan. Resultatet granskades och diskuterades mellan författarna
och handledare tills konsensus uppstod.
3.6. Etiska överväganden
Ett informationsbrev skapades och sändes ut till de personer vi efterfrågade för intervju
[Bilaga 3]. I detta informationsbrev berättade vi dels vilka vi är, syftet med vår studie, samt att
den data som insamlades under studien behandlas konfidentiellt. Vi delgav även våra
kontaktuppgifter vilket möjliggjorde för personen i fråga att kontakta oss vid eventuella frågor
och funderingar. Allt deltagande var frivilligt och informanterna fick ge sitt samtycke för att
delta, samt information om att de när som helst kunde avbryta om de ej längre önskade att
delta i studien.
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Deltagarna gavs kodnamn, kodnamnen följde med genom dataanalysen så att all data
kopplades till korresponderande deltagare. Detta gjorde det möjligt för författarna att radera
all data relaterad till specifika deltagare ifall de önskade att utebli från studien.
Den insamlade datan bevarades på lösenordskyddade mobiler och datorer, som endast vi
författare och handledare hade tillgång till. Deltagarnas identitet och kontaktuppgifter
tillsammans med deras korresponderande kodnamn förvarades inlåst i pappersform hos en av
författarna. Deltagarna kunde ej identifieras genom vårt resultat och all data raderades vid
studiens avslut.
4. Resultat
Utifrån vår analys bildades två huvudkategorier som visas i Tabell 1: Upplevelser av
frustration i arbetet som fysioterapeut, och Samspelet mellan kropp och själ, det
fysioterapeutiska perspektivet med två stycken underkategorier: Fysisk aktivitet, ett bra
verktyg i rätt händer samt Balans mellan förbud och uppmuntran till fysisk träning. För att
förstärka analysen och förtydliga resultatet används citat som är skrivna i kursiv stil.
Resultatet presenteras först i tabellform och sedan i löpande text.
Tabell 1: Översikt av resultat med huvudkategorier och underkategorier.
Kategorier
Upplevelser av frustration i arbetet som fysioterapeut inom ätstörningsvården
Samspelet mellan kropp och själ, det fysioterapeutiska perspektivet
- Fysisk aktivitet, ett bra verktyg i rätt händer
- Balans mellan förbud och uppmuntran till fysisk träning

4.1. Upplevelser av frustration i arbetet som fysioterapeut inom ätstörningsvården
I denna kategori beskrevs känslor av frustration och att inte räcka till hos fysioterapeuterna,
både gällande resurser såsom tid och antalet fysioterapeuter. Upplevelser av att inte bli sedda
inom teamet, samt upplevelser av att inte ha en tydlig roll inom ätstörningsvården som helhet
var något som beskrevs. Kunskapsluckor gällande forskning kring de olika fysioterapeutiska
behandlingsmetoderna var också något som deltagarna upplevde och beskrev.
“ Vi jobbar ju inte enbart mot kroppen, utan vi har ju också samtal vi måste jobba mer med
det kognitiva. att vi jobbar även med den kognitiva självbilden, vi jobbar inte enbart med den
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kroppsliga självbilden. Och där måste vi, skulle jag vilja att vi får en mycket tydligare roll i
teamet och hur vi arbetar och lyfter fram det överhuvudtaget, för nu går vi in inom psykiatrin
för det är det vi tillhör”
Deltagarna önskade ytterligare forskning kring vilka fysioterapeutiska behandlingsmetoder
som har bäst effekt på olika typer och grad av ätstörning och mer forskning gällande
mekanismerna vid ätstörning, vad det är som gör att självbilden blir förvrängd, samt vilka
behandlingsmetoder som har mest effekt på att normalisera dessa mekanismer var också något
som beskrevs bland fysioterapeuterna.
Deltagarna beskrev även att det råder ett antagande bland många andra professioner att
fysioterapeuter endast ska jobba mot kroppen, och att fysioterapi endast ses som en
kompletterande behandling och tillägg till huvudbehandlingen, som sker via läkare och
psykologer.
Mer forskning gällande fysioterapins effekter vid ätstörningar var något som samtliga
deltagare i denna studie uttryckte som en önskan. Fysioterapeuterna beskrev att dem önskade
detta både för att kunna skapa ett underlag för tydligare riktlinjer, samt även för att kunna
skapa möjlighet att förtydliga fysioterapeutens roll inom teamet. Dem beskrev detta som en
önskan dels för själva professionen och fysioterapeuterna, men även för att andra professioner
skall uppmärksamma fysioterapeutens expertis och vad den kan bidra med.
Fysioterapeuterna upplevde att de fysioterapeutiska behandlingsmetoderna som finns fungerar
bra för måttligt sjuka individer, och uppfattningen bland dem var att det även skulle kunna ha
god effekt på patienter med grav nivå av ätstörning, men att resurser och forskning inom
ämnet saknas för att påvisa dess effekt för denna patientgrupp.
De önskade därför mer forskning för att utvärdera fysioterapins effekt på denna patientgrupp
då de upplevde att fysioterapin kan spela en central roll inom behandlingen av även de mest
drabbade patienterna.
“Det finns ju patientgrupper där det känns, kan kännas ganska hopplöst, alltså att man gör
interventionerna, jag jobbar med dem här sakerna och får inte det resultatet man önskar. Och
där kanske det behövs, inte vet jag, mer forskning, eller mer kunskap hos mig eller annat för
att liksom nå fler...”
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Bristande forskning kring män och ätstörningar var något som också beskrevs bland
fysioterapeuterna. Upplevelsen var att den forskning som idag finns gällande ätstörningar är
baserade på och för kvinnliga patienter, vilket gör det svårt att avgöra om dessa verktyg och
interventioner har samma effekt på män och fångar upp deras specifika problembild.
4.2. Samspelet mellan kropp och själ, det fysioterapeutiska perspektivet
Fysioterapeuterna beskrev att för många patienter inom ätstörningsvården är synen på dem
själva och deras kropp förvrängd, det har blivit en dissonans mellan det fysiska och psykiska
hos dessa patienter. Fysioterapeuterna upplevde att deras roll inom ätstörningsvården var att
normalisera denna förvrängda bild och få tillbaka samspelet mellan kropp och själ.
“Jag måste ju också koppla ihop det med hur dem tänker. Kropp och själ hör ihop, det går
inte att separera”.
Fysioterapeuterna beskrev att dem gör detta genom fysioterapeutiska behandlingsmetoder
såsom bollmassage, avslappning, att informera och utbilda om kroppen, samt genom basal
kroppskännedom vars fokus fysioterapeuterna beskrev är att våga lära känna och förstå sin
kropp samt tolka dess signaler. Fysioterapeuterna ansåg att detta var av stor betydelse för att
reducera stress, ångest samt för att återskapa eller skapa en positiv och realistisk självbild. Då
patientgruppen beskrivs som känslig, där det finns stora risker för återfall och kompensation,
beskrev fysioterapeuterna att dem lägger stort fokus på individen dem har framför sig.
Vilka behov och tillgångar patienten har, vilka problem som uppvisas samt vilka
behandlingsmetoder som kan tänkas att fungera mest effektivt, allt för att nå patienten på
bästa möjliga sätt.
“ Att hjälpa patienterna att förstå sin kropp, sin kroppsuppfattning, förstå varför de känner
sig tjocka och äckliga, och har alla dessa aversionerna mot kroppen. Jag jobbar väldigt
mycket med den biten, tankar och känslor om den egna kroppen som ofta är väldigt negativ”
För att skapa en förståelse för kroppens struktur lyfte fysioterapeuterna vikten av samtal och
att ge utbildning om kroppen, där dem då exempelvis använder sig av muskelplanscher för att
förklara kroppens uppbyggnad samt för att försöka få dessa patienterna att inse hur förvrängd
deras kroppssyn är. Deltagarna belyste även vikten av att också förklara och ge information
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om hur kroppen faktiskt fungerar, detta för att försöka att skapa en förståelse hos dessa
patienter om vad som sker rent kroppsligt vid hård fysisk träning.
Deltagarna uppmärksammade också det här med skönhetsidealen, som många av patienterna
upplever. Fysioterapeuterna menade på att det är av största vikt att jobba mot att lyfta bort
fokus från att kroppen är allt man är, och att det handlar om att få dessa patienter att bli trygga
i sig själva samt att man som individ är mer än bara sin kropp, att det är en hel person som det
skall finnas utrymme för.
4.2.1. Fysisk aktivitet, ett bra verktyg i rätt händer
Samtliga fysioterapeuter i studien var enhälliga om att fysisk aktivitet kan vara en god
intervention för patienter inom ätstörningsvården, om det sköts korrekt. Detta då det för
många patienter kan vara ett tillvägagångsätt för att hantera ångest och på så vis kan det vara
en betydande och viktig del av deras liv. Fysisk aktivitet var något som också beskrevs kunna
leda till ökad aptit och minska stress hos individer med ätstörning.
Fysioterapeuterna beskrev att den fysiska aktiviteten diskuteras och tas fram tillsammans med
patienten utifrån patientens behov och mål. Fysioterapeuterna förklarade att det är av största
vikt att informera om vad hälsosam och balanserad fysisk aktivitet är, vad detta innebär för
den specifika individen, samt vilka varningssignaler som skall uppmärksammas. I dessa fall
upplevdes det fysioterapeutiska perspektivet och förståelse ha en viktig betydelse för
effektiviteten av dessa interventioner.
Det kändes dock inte helt självklart för fysioterapeuterna hur de skulle använda sig av den
fysiska aktiviteten för att uppnå det bästa resultatet, speciellt inte utefter olika
ätstörningsdiagnoser och grad av insjuknande. Deltagarna önskade därför mer forskning
gällande hur fysisk aktivitet påverkar både den psykiska hälsan och självbilden, hur
aktiviteten och träningen bör läggas upp, samt önskan om klarare riktlinjer för att kunna
hjälpa dessa patienterna så bra och evidensbaserat som möjligt.
“Jag tror på fysisk aktivitet men jag vet inte och förstår inte riktigt hur man ska använda det.
Men jag tror att man skulle kunna använda det mycket där, precis som man börjat hitta
mycket evidens för psykisk ohälsa generellt så tänker jag att där finns det mycket kvar som vi
kan lära oss för att kunna hjälpa patienterna”
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4.2.1. Balans mellan förbud och uppmuntran till fysisk träning
Att förbjuda fysisk träning var något som fysioterapeuterna beskrev som ett måste i vissa
grava fall då patienten befinner sig i akut svält.
Men att förbjuda fysisk träning upplevdes i de flesta fall leda till mer negativa konsekvenser
än positiva för dessa patienter. Vissa deltagare förespråkade för att be patienten att avstå från
träning under en kort period, detta för att se hur det påverkar dem, men att det beskrevs som
tvivelaktigt ifall det egentligen är en god intervention.
Fysioterapeuterna beskrev att många patienter upplever att träningen är oerhört viktig, och att
då förbjuda den helt kan leda till att patienten kompenserar med något annat, eller fortsätter
att träna helt ohämmat, utan professionell uppsyn med råd om dosering och intensitet. Att
förbjuda fysisk träning upplevdes även som något som kunde riskera relationen mellan
fysioterapeut och patient, där patienten då kan tappa förtroendet för fysioterapeuten.
“När en patient uttrycker att den fysiska träningen är det viktigaste av allt, att det är det enda
som får dem att må bra… Då blir det inte en bra allians om jag går in och sätter pekfinger
och säger att, nä du får inte träna du måste sluta nu omgående”
Fysioterapeuterna upplevde även att deras roll inom detta är att uppmuntra och hjälpa
patienterna att hitta balans inom den fysiska aktiviteten.
Deltagarna förespråkade därför om fysisk aktivitet för hälsa genom att “deala” med patienten,
att försöka begränsa träningsmängden och intensiteten samt att undervisa patienterna i hur
kroppen bryts ned vid träning och att tid för vila är nödvändig för att kroppen skall kunna
återhämta sig.
Att göra rätt vid uppmuntran vid fysisk träning var något som fysioterapeuterna beskrev som
viktigt, då generella råd upplevdes kunna ha en triggande effekt och därmed kunna leda till
överträning. Deltagarna beskrev det som mycket viktigt att tillsammans med patienten göra en
individanpassad och hållbar plan utifrån patientens vikt, återhämtning och liv i övrigt.
“Man behöver uppmuntra dem och hjälpa dem hitta rätt i den fysiska aktiviteten.
Att bara uppmuntra generellt till fysisk aktivitet det kan absolut vara en risk, att man hamnar
i mer kompensation. Men jag tänker ju att det är det som man som sjukgymnast är mycket
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bättre på än övriga yrkeskategorier. Att man förstår mer hur man kan anpassa och vet, och
har lite bättre kunskap omkring hur man kan välja aktiviteter för att det ska vara hållbart.”
5. Diskussion
5.1. Metoddiskussion
En kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie valdes för denna studie (15). Detta anser vi var
en väl vald metod då syftet var att undersöka fysioterapeuternas upplevelser av sitt arbete
inom ätstörningsvården. Den semistrukturerade designen av intervjuerna anser vi var
essentiell för att få ut så mycket tillförlitliga data vi kunde från deltagarna, detta gav oss även
möjligheten att förtydliga deltagarnas ståndpunkter ifall dessa kändes oklara (19), samt
möjlighet att kunna följa upp frågor och på så sätt undvika att information missas (17).
Resultatet baserades på tre fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården.
Vår önskan var att få ett större antal deltagare i studien, men för att hinna utföra studien inom
ramarna av kursens planering var detta ej möjligt. Vi är därför medvetna om att informationen
som samlats in i denna studie ej kan innehålla samtliga upplevelser fysioterapeuterna har av
sitt arbete inom ätstörningsvården, och därmed har vi inte nått teoretiskt mättnad (20). Men då
många av deltagarna belyste liknande erfarenheter gällande specifika huvudpunkter, upplever
vi att informationen runt dessa punkter är tillräcklig för att kunna ge en inblick i många av
fysioterapeuters upplevelser av sin roll inom ätstörningsvården.
Vi anser att mer information om deltagarna, gällande deras utbildning och eventuella
vidareutbildningar kopplat till ämnet, deras yrkesverksamhet, samt vilken typ av enhet de
varit verksamma inom, hade varit fördelaktigt för resultatets trovärdighet. Detta är något som
kan som en svaghet i studiens metod.
I informationsbrevet som sändes ut informerade vi ej om hur deltagarna i studien skulle
väljas, nämligen att de första som var intresserade av att delta i vår studie är dem som vi sedan
valde ut som deltagare till studien. Samtliga tre som ville delta i studien fick utrymmet att
delta, men hade det funnits fler deltagare än vi kunde tillhandahålla skulle detta kunna lett till
en onödig konflikt. Vi upplever därför att det var av största vikt att inkludera urvalsprocessen
av deltagare i informationsbrevet. Att vi inte gjorde detta kan även ses som en svaghet av
metoden och är ett etiskt övervägande.
För att stärka studiens trovärdighet har vi varit noggranna med att utföra alla intervjuer på
samma sätt, och låtit deltagarna tala till punkt utan att “lägga ord” i mun på dem. Detta
15

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Fysioterapeutprogrammet 180 hp

innebar att vi följde intervjuguiden, lyssnade på våra deltagare och lät dem berätta om sina
upplevelser och erfarenheter obehindrat. Detta upplever vi var essentiellt för att få ut en så
verklighetstrogen inblick i deras personliga erfarenheter och upplevelser inom
ätstörningsvården. Vi har även varit konsekventa med att samma författare intervjuat och
observerat under samtliga tre intervjuer, vilket är något som stärker studiens trovärdighet
(17,19).
Samtliga intervjuer har genomförts över telefon. Detta gjorde att avläsning av ansiktsuttryck
och kroppsspråk ej var möjlig, varken för deltagarna eller författarna. Detta kan ha haft
inverkan på transkriberingen av intervjuerna då dessa kan ha saknat bakomliggande känslor,
och kan på så sätt bidragit till en annan tolkning än deltagarens ursprungliga intention. Men
att deltagarna inte heller såg våra reaktioner kan även haft inverkan till att deltagarnas svar
inte vinklades av författarnas kroppsspråk. Vi upplevde att den vinklingen i svaren som skulle
kunna ske i samband med vårt kroppsspråk är större än den som kan ha uppstått på grund av
avsaknaden av bakomliggande känslor som skulle kunnat fångats upp över video eller i
person.
Vi upplever att intervjufrågorna [Bilaga 4] som användes gav omfattande svar inom det
området vi ville att frågan skulle besvara. Bifogandet av intervjuguiden ger läsaren en större
inblick av studiens utformning och reducerar risken för omedveten vinkling som kan ha skett
utifrån de frågor som ställts. Detta ses av Graneheim & Lundman som en metod att ge studien
ökad trovärdighet (18). Inklusionen av intervjuguiden gör det även lättare att återskapa
studien, eller komplettera den med nya frågor ifall våra skulle uppfattas som bristfälliga.
Något som kan ses som en svaghet i vår metod var att vi inte ställde så många följdfrågor,
vars uppgift var att förtydliga fysioterapeutens ståndpunkter. Då detta var anledningen till
varför semistrukturerad intervjustudie valdes, kan det ses som en svaghet att vi ej tog fördel
av denna metod till fullo.
Många av de meningsbärande citaten som valdes separat av de båda författarna visade sig
vara väldigt likvärdiga författarna emellan, detta bidrog till att vi upplevde att det fanns en
stor fördel med att först analysera dessa separat för att sedan sammanställa resultatet
tillsammans. Då detta upplevs ha skapat en djupare förståelse av dess innehåll från oss som
författare samt säkerställt att inga eller åtminstone färre meningsbärande citat missats. Detta
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stärks av Graneheim U.H. & Lundman B (18) som beskriver detta som ett sätt att stärka
studiens trovärdighet.
5.2. Resultatdiskussion
I denna studie med stöd av tidigare studier visar vi att den upplevda betydelsen
fysioterapeuten har inom vården av patienter med ätstörning är stor, och att mer forskning
inom fysioterapins effekter och funktion för dessa patienter är av betydande vikt (3,14).
En klar koppling mellan kropp och själ är något som resultatet klart uppvisar då det
genomsyrar hela det fysioterapeutiska perspektivet (20), och även är något som används i alla
delar av behandlingen.
Detta är något vi önskar att lyfta då resultatet pekar mot att det finns ett antagande från andra
professioner att fysioterapeuter enbart skall arbeta mot kroppen och med träning. Detta
antagandet ledde till en stark frustration från fysioterapeuterna, då de upplever sig som något
av en misstolkad profession och att många inom teamet inte förstod deras roll utanför arbetet
med kroppen.
Fysioterapeuten är inte en glorifierad personlig tränare, de har kunskap och expertis utanför
det rent fysiska och bör inte ses som ett komplement till ordinarie vård.
Detta är ny kunskap som vi inte kunde hitta i tidigare studier, och är därför något vi vill lyfta i
denna studie för att bryta dessa förutfattade meningar om vad en fysioterapeut gör och hur de
arbetar. Fler studier som utforskar fysioterapeuters upplevelser inom ätstörningsvården
behövs för att säkerställa resultatet av denna studie.
I vår studie framkom det att bristen på utvärderingsverktyg och forskning kring
fysioterapeutiska behandlingsmetoder gjorda på män har visat sig göra det svårare för
fysioterapeuter att ge denna patientgrupp samma typ av evidensbaserat stöd som hos kvinnor.
Detta är något som även diskuteras i en tidigare studie, där de menar på att resurserna för
manliga patienter med ätstörning är begränsande och att det behövs ytterligare forskning
angående män och deras problematik vid ätstörningar, detta för att dels förstå problematiken
gällande män med ätstörningar och för att på så sätt kunna behandla dem framgångsrikt (21).
Vårt resultat likaså tidigare studier (3,14) stödjer att fysisk aktivitet och rörelse ansågs ha en
grundläggande roll i behandlingen, likaså undervisning och råd angående hälsa, självbild och
kroppens mekanismer.
17

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Fysioterapeutprogrammet 180 hp

Fysioterapeuten har en expertis inom kroppsfunktion, kroppsuppfattning, och att sammanväva
det kroppsliga med det kognitiva. Fysioterapeuter bör därför ha en central roll inom
bedömning och behandling relaterat till fysisk aktivitet och kroppsuppfattning. för att ge en
förståelse i kroppens kommunikation och använda kroppskännedom som ett
behandlingsalternativ (14).
I likhet med vårt resultat fann tidigare studier också brister i form av fysioterapeutiska
resurser såsom antal fysioterapeuter och tid, men även bristande forskning och
behandlingsmetoder inom ämnet (14).
5.3. Klinisk implikation
Med denna studie vill vi belysa både fysioterapins och fysioterapeutens betydelse inom
ätstörningsvården och på så sätt visa att behovet av fysioterapeuter även finns inom
psykiatriska delar av vården.
Vi vill också lyfta hur man kan dra nytta av fysioterapeuternas expertis, inte enbart gällande
fysisk aktivitet utan att också lyfta deras roll i att återskapa en hälsosam självbild genom
fysioterapeutens arbete med kroppskännedom och kroppsutbildning.
Våra förhoppningar är även att denna studie leder till ett ökat intresse och fortsatt forskning
inom fysioterapi och den psykiatriska vården. Vi hoppas också att denna studie kan ses som
en resurs för kommande fysioterapeuter för att få en inblick i behandlingsåtgärder gällande
ätstörningar.
6. Konklusion
Fysioterapeuterna upplevde frustration i sitt arbete inom ätstörningsvården, både inom sin
profession och roll i teamet. Fysioterapeuterna upplevde att fysioterapi kan ha en stor
inverkan på patienter med ätstörning, och önskar en tydligare roll inom ätstörningsvården. De
ville belysa det fysioterapeutiska perspektivet, dess expertis och arbetssätt som de anser
handlar om att återskapa en normaliserad kroppsbild och hälsosamt levnadssätt genom
individanpassad vård med fokus på ett samspel mellan kropp och själ.
För att uppfylla detta önskades det ytterligare forskning gällande effekterna av
fysioterapeutiska arbetsmetoder och ätstörningars verkningsmekanismer, detta för att kunna
påvisa fysioterapins effekter samt för att kunna erbjuda en så god och evidensbaserad vård
som möjligt.
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BILAGA I
DSM-V kriterier
● Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant
låg kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa.
● Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende som
motverkar viktökning, trots undervikt.
● Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form, självkänslan överdrivet
Anorexia
Nervosa

påverkad av kroppsvikt eller form, eller ihållande förnekande gällande allvaret i
den låga kroppsvikten.
Indelning
● De med enbart självsvält, som inte haft upprepade episoder med hetsätning eller
självrensning under de senaste tre månaderna.
● Samt de med hetsätning/självrensning, som haft upprepade episoder med
hetsätning eller självrensning under de senaste tre månaderna.

● Upprepade episoder av hetsätning. En episod av hetsätning kännetecknas av:
1. Personen äter under en avgränsad tid (t.ex. inom två timmar) väsentligt större
mängd mat än vad hen normalt skulle äta under motsvarande tid och
Bulimia
Nervosa

omständigheter.
2. Personen upplever sig ha förlorat kontroll över ätandet (kan t.ex. ha en känsla av
att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket hen äter).
● Upprepat olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t.ex.
självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, vätskedrivande, fasta
eller överdriven motion.
● Både hetsätande och olämpligt kompensatoriskt beteende förekommer minst en
gång per vecka under tre månader.
● Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt.
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● Upprepade episoder av hetsätning. Kriteriet är samma som vid bulimi,
●

Hetsätningsepisoderna är förknippade med minst tre av följande kännetecken:

1. Personen äter mycket snabbare än normalt
Hetsätningsstörning

2. Personen äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnåtts3.
3. Personen äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger
4. Personen äter ensam pga skam av de stora mängder mat5.
5. Personen känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtyngd efter
en hetsätning

● Personen är tydligt plågad av hetsätandet.
● Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst 1 dag i veckan under 3 mån.
● Hetsätningen är inte förknippad med upprepad kompensation och förekommer
inte enbart under förloppet av anorexi eller bulimi.
● Atypisk anorexia nervosa: Alla kriterier för anorexi (AN) men personens vikt
ligger inom ett normalt intervall trots en betydande viktnedgång
● Bulimi (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): Alla kriterier för
bulimi (BN) men hetsätande och kompensation mer sällan än två ggr/vecka eller
Andra
specifierade
ätstörningar eller
födorelaterade
syndrom

kortare än tre mån
● Hetsätningsstörning (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): Alla
kriterier för hetsätningsstörning men hetsätande mer sällan än två ggr/vecka eller
kortare än tre mån
● Självrensning: Normalviktig person som regelmässigt kompenserar efter endast
lite mat (t.ex. kräkning efter två kakor).
● Nattätningssyndrom: Upprepade episoder av nattligt ätande, vaknar och äter eller
måttlöst ätande efter kvällsmålet
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BILAGA II
Intressekoll, första mailkontakt
Hej!
Vi är två fysioterapeutstudenter vid LTU som nu skall skriva vårt examensarbete och har då
valt att fokusera på fysioterapeuter inom ätstörningsvården.
Vi söker nu deltagare till vårt arbete. Det vi önskar är en kortare intervju via telefon för att
ställa frågor angående arbetet som fysioterapeut inom ätstörningsvården samt upplevelsen av
arbetet.
Finns det fysioterapeuter vid er klinik som skulle kunna tänka sig att delta i denna studie?
Skicka gärna ett pm om så är fallet.
Vi hoppas att höra från er! Tack.
/ MVH Josefine Othberg & Andrè Leo.

24

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Fysioterapeutprogrammet 180 hp

BILAGA III
Informationsbrev

Hej!
Vi är två fysioterapeutstudenter på Luleås Tekniska Universitet som nu skall skriva en Cuppsats vars syfte är att undersöka fysioterapeutens upplevda syn på sin roll inom
ätstörningsvården, samt deras upplevda brister inom forskningen.
För att svara på detta syfte vill vi utföra semistrukturerade intervjuer med fysioterapeuter som
har arbetat inom ätstörningsvården i minst ett år. Vi har därför valt att söka bland Sveriges
ätstörningskliniker på 1177, för att på så vis få fram kontaktinformation och mailadresser till
kliniker med fysioterapeuter för att sedan kunna komma i kontakt med personer som kan
tänka sig att delta i vår studie.
Vi undrar därför ifall du önskar att ställa upp på en intervju som tar ca 60 minuter där du får
svara på frågor relaterade till syftet som beskrivs ovan.
Intervjun kommer att spelas in och sker via telefon under en tid som passar dig. Som deltagare
i intervjun har du möjlighet att ställa frågor och kan isåfall kontakta någon av oss författare
eller vår handledare.
Intervjuerna beräknas genomföras i slutet av oktober/början av november under 2018.
Allt som sägs kommer att behandlas konfidentiellt samt förvaras på lösenordsskyddade
mobiler och datorer som endast vi författare och vår handledare kommer att ha tillgång till.
Svaren som vi får kommer endast att användas i vårt uppsatsarbete och behandlas
konfidentiellt. Namn på personer eller annat som möjliggör identifiering kommer ej att vara
med i vår uppsats. Deltagande är helt frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan när
som helst under studiens gång och någon anledning behöver då ej anges.
För att göra det möjligt att radera all data relaterad till specifika deltagare kommer vi
sammankoppla varje deltagare till deras intervju med hjälp av kodnamn som följer med
genom hela dataanalysen. Kontaktinformation till varje deltagare samt deras
korresponderande kodnamn kommer att finnas i pappersform i säkert förvar hos en av
författarna.
Studien kommer att kunna läsas på http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214 i
slutet av januari 2019, då den förväntas att vara färdigställd.
Med Vänliga Hälsningar Josefine Othberg & André Leo.
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Samtycke
Här med verifierar jag att jag mottagit och förstått informationen som givits.
Jag godkänner deltagande i denna studie och att det som sägs i intervjun används i studien.
Samtycket kan när som helst återkallas.
_____________________________________
Underskrift och dagens datum. 1

1

Kurs S0090H Författare
Fysioterapeutstudent
Josefine Othberg
josefineothberg@hotmail.com
073-031 97 40

Författare
Fysioterapeutstudent
André Leo
andre.viktor.leo@gmail.com
073-358 91 31

Handledare
Universitetslektor
Jenny Jäger
Jenny.Jager@ltu.se
0920-49 39 04
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BILAGA IV
Intervjuguide
Beskriv hur du arbetar med personer som har ätstörningar?
Vad anser du är din roll inom behandlingen av ätstörningar?
Hur önskar du uppfylla din roll som fysioterapeut inom ätstörningsvården?
Upplever du att detta är möjligt i dagsläget?
Vad upplever du att fysioteraputen bidrar med som ingen annan profession inom
ätstörningsvården kan?
Finns det några specifika fysioterapeutiska behandlingsmetoder som du upplever har bättre
effekt än andra?
Anser du att den fysioterapeutiska behandlingen som finns idag är tillräcklig?
Vad anser du är framtiden för fysioterapin inom vården av ätstörningar?
Vilken framtida forskning önskar du se inom ämnet?
Upplever du skillnader mellan könen i behandlingsval och effektivitet av dessa?
-

Om ja, hur påverkar detta ditt arbete? Önskar du fler studier inom ämnet?

Ser du några risker med att förbjuda/uppmuntra fysisk träning?
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