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Abstrakt 
 
Introduktion: Stroke är något som drabbar många varje år och det krävs ofta mycket 

rehabilitering. I denna rehabilitering har den anhöriga en stor roll och den rollen följer även 

med efter hemgång. Vilka erfarenheter finns och hur fungerar det för de anhöriga när en 

närstående drabbas utav en stroke. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till 

strokepatienter ser på den fysioterapeutiska rehabiliteringen som ges gällande information, 

vägledning, delaktighet, bemötande och trygghet. Metod: En enkätundersökning har gjorts 

som delades på en anhöriggrupp för strokepatienter på facebook. Enkäten var indelad i olika 

teman som fokuserade på olika delar av rehabiliteringen. Resultat: Anhöriga tycker 

informationen vid rehabiliteringen fungerar olika bra. De kände att de hade varit delaktiga i 

rehabiliteringen men inte fått vara med så mycket och göra saker aktivt. De ansåg inte att de 

hade tillräckligt med kunskap och information efter vårdperioden och de kände en otrygghet i 

att åka hem med sin närstående efter rehabiliteringen. Rehabiliteringen efter hemkomsten 

kändes inte trygg och det fungerade olika bra. Bemötandet i vården såg bra ut och de kände 

sig välbemötta av såväl specifikt fysioterapeuter och även andra professioner inom vården. 

Det finns saker som fungerar bra i vården, men det finns också flera punkter som inte 

fungerar lika bra. Konklusion: De anhöriga behöver mer kunskap och mer verktyg för att 

känna sig trygga och redo för det nya som kommer. Det behövs mer rådgivning inom 

strokevården för att kunna ge bästa möjliga vård till alla, till patient men också till anhöriga.  

 

Nyckelord: Anhörig, Erfarenhet, Rehabilitering, Stroke 
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Bakgrund 

I Sverige drabbas cirka 25 000 personer av stroke varje år och det är en av våra största 

folksjukdomar (1). Stroke kan uppkomma genom en blödning eller en infarkt i hjärnan och 

ger olika symtom beroende på skadans lokalisering och hur dess omfattning är. 

Konsekvenser som kan komma efter en stroke är bland annat halvsidig förlamning, 

nedsättning vid tal, svårt med kommunikation, balanssvårigheter och nedsatt uppmärksamhet 

och koncentration, dessa är bara några av de effekter som en stroke medför (2). Det handlar 

inte bara om individen som insjuknat utan det är flera individer som drabbas på olika sätt. Det 

är vanligt att anhöriga vanligen ses som informanter och mottagare. Personalen bör se 

familjemedlemmarna som viktiga för den insjuknande och dess vård (3). Fysioterapi för en 

strokepatient är viktigt och en god kommunikation, med både patient och anhöriga, ger bättre 

rehabiliterings resultat och ökar tillfrisknande hos patienten (4, 5). 

 

Anhörigas roll i rehabiliteringen 

En studie som gjorts på ett sjukhus för vård av patienter i åldern 75 år eller äldre, visar på att 

det viktigaste för de anhöriga var att få emotionellt stöd och guidning från personalen och att 

bristen på samspelet mellan patient, anhörig och professioner inom vården var huvudorsaken 

till varför de anhöriga inte deltog i vården (6). I en annan studie som gjorts angående 

erfarenheter hos anhöriga till kritiskt sjuka patienter visar resultatet att både fysisk och 

emotionell närvaro hos de som jobbade var viktigt för familjen för det visade att någon 

brydde sig och tog hand om deras närstående (7). I rapporten från Riks-stroke ”Anhörigas 

situation” med sammanfattade resultat från data insamlat mellan åren 2009–2012 redovisas att 

under 2012 uppgav 39% av de anhöriga att de inte visste vem de skulle kontakta inom vården 

för att få stöd eller råd (8). De anhöriga fick även frågan om de kände att de behövde mer 

information och kunskap om sjukdomen och 24% svarade att de ville veta mer om stroke och 

dess förlopp (8).  

När det frågades om de anhöriga var nöjda med rehabiliteringen eller träningen efter 

sjukhusvistelsen så svarade 20% att de var mycket nöjda och 39% att de var nöjda.  

En enkätundersökning som genomfördes av risk-stroke 2001 skickades ut till närmare 7000 

personer och jämfördes sedan med en tidigare undersökning som gjordes 1999.  Det som kom 

fram som förbättringsåtgärder i den undersökning var bland annat att vård av stroketeam på 

en strokeenhet bör kunna erbjudas alla som drabbas av en stroke och att ”redan på sjukhuset 
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bör anhörigas behov av stöd identifieras och signaleras till primärvården och kommunen” (9, 

s.10).   

I en studie undersökte man hur nöjda närstående var med support inom stroke rehabiliteringen 

och det visade en generell tillfredsställelse med support som gav en poäng på 7.0 på en skala 

0–10. Det visade på att lite mindre än hälften av alla närstående (44%) gav ett högre betyg 

som innebar en 8a eller högre och nästan var fjärde person (23%) gav en poäng lägre än 

standard, 5 eller lägre på skalan (10). Detta visar på att det är något som inte fungerar helt 

som det ska och att det finns saker att jobba på när det gäller anhöriga och rehabiliteringen. 

 

I en annan svensk studie så ville man ta reda på konsekvenserna för den anhörige när dennes 

närstående insjuknar i en stroke. I denna studie så synliggörs än en gång anhörigas roll och 

hur den blir allt mer viktig när den strokedrabbad ska åter till hemmet. Den studien gjordes 

2014 och man fick då resultatet att flera anhöriga inte svarade på frågan om hur de mådde och 

vilket stöd som behövdes. Detta menar författarna kan tyda på att patienten antingen inte fått 

någon fortsatt vård och rehabiliteringen efteråt inte fungera eller att det finns brister i den vård 

som getts (11).  

 

Delaktighet 

I den svenska studien som gjordes ser man på dimensionen av delaktighet och nämner då att 

anhöriga känner sig förbisedda och inte har något att säga till om. I studien så framkommer 

det att de anhöriga önskar få vara mer delaktiga och få information om hur träningen fungerar 

och hur det sedan ska fortgå hemma efter utskrivning. Tydlig och omedelbar information är 

något som önskas, men som de inte tycker att de får under deras tid som anhörig på sjukhus. 

De nämner även det faktum att om den anhörig har fått vara med och vara delaktig under 

rehabiliteringen så ökar chansen att det ska fortgå även hemma efteråt (4).  

 

Information och träning 

I en studie gjord 2013 ville man undersöka effekten av informationen om vad som sker efter 

en stroke och anhöriges roll i träningen. Nöjdhetsindex hos de anhöriga mättes genom 3 

frågor. Första frågan handlade om information som de fick, andra om träning i 

patientomhändertagande och den tredje hur kontakten med rehabiliteringsteamet fungerade 

efter utskrivning. I den studien kunde man dra slutsatsen att information, anhörigträning och 
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stöd efter utskrivning ökar nöjdheten hos både patienter och de anhöriga om det fungerar bra 

(12).   

En studie i Kanada kom fram till ett resultat där deltagarna kände en allmän nöjdhet över 

rehabiliteringen under vårdvistelsen. Informationen å andra sidan var otillräcklig och 

fragmenterad och de kände ofta att de hade svårt att få till det med rehabiliteringen (13). Den 

kanadensiska studien är en av de nyare och publicerades 2018 men forskning om anhörigas 

roll inom strokevården är fortfarande något som är relativt nytt och behöver forskas mer på 

och aktualiseras.  

 

Rehabilitering och fysioterapi 

Rehabiliteringen och fysioterapeutens arbete har stor betydelse för patienten då fysioterapin är 

en del av det som ökar förbättringen i denna sjukdom. Kan man få ett bra förhållande mellan 

fysioterapin och den anhöriga/familjen så kan det möjligen öka nivån av tillfrisknande hos 

patienten. Den anhörigas roll är viktig och förstår denne betydelsen av fysioterapin så 

kommer det fungera bättre både på sjukhuset och sedan hemma efter vårdperioden (5). Vi 

behöver få se ett tydligt samarbete mellan anhörig och fysioterapeuten för patientens framtida 

behandling och träning. Kunskapen i att veta vad sjukdomen är och vad det innebär hos den 

anhörige ökar chansen till förbättring och enligt en studie så har det visat sig att kunskapen 

om just stroke och dess riskfaktorer är låg hos de anhöriga (14). Vet man inte vad det är som 

har hänt, hur det kan ha hänt så är det svårt att förstå och också att jobba med det. Det 

framkommer även i studien att anhörig uttryckt sig som att hen aldrig visste vem hen skulle 

prata med och att under ett besök kunde hen vara med i rummet utan att veta någonting som 

vad som hände (10).  

Anhörigas roll i rehabiliteringen inom fysioterapin är enormt viktig och det är något som 

behöver belysas och även undersökas hur det ser ut idag på sjukhus runt om i Sverige.  

 

De studier som finns att läsa om anhörigas roll och deras erfarenheter av strokevården under 

sjukhusvistelse och efter rehabiliteringen när det är hemgång är oftast utländska studier och 

det som gjorts i Sverige är främst rapporter från riks-stroke som är en sammanställning av 

enkätundersökningar under flera år.  
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Valet i att göra en studie av hur anhöriga till strokedrabbade patienter grundar sig på att ofta 

tänker man att det endast är patienten som drabbas när en stroke inträffar. Det finns ofta även 

en familj eller anhöriga till den drabbade som det tar lika hårt mot när skadan sker. Att lägga 

lite mer fokus på anhöriga i denna studie kan ses som att se rehabiliteringen ur en annan 

synvinkel och inte endast ut patientens eller fysioterapeutens synvinkel. 

I den svenska publikationen från ”Vård i Norden” tas ämnet om att vara anhörig till någon 

som drabbats av en stroke upp. Där nämner man bland annat att de anhöriga som är väl 

förberedda upplever sig ha en lägre nivå av stress i sin roll som vårdare. Författarna tar upp 

viktiga delar som att anhöriga känner sig osäkra för hemkomsten efter sjukhus, de anhöriga 

beskriver en känsla av utanförskap och känner sig inte delaktiga i sin anhöriges liv som förut. 

(4).  

Hur samarbetar fysioterapin, rehabiliteringen och de anhöriga i denna situation som drabbar 

25 000 personer varje år? 
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Syftet 
Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till strokepatienter ser på den 

fysioterapeutiska rehabiliteringen som ges gällande information, vägledning, delaktighet, 

bemötande och trygghet.  

 

Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter har de anhöriga gällande stroke-rehabiliteringen inom områdena 

kunskap, bemötande, stöd efter vårdvistelse och delaktighet? 

- Vad anser de anhöriga att fungerar bra vid rehabiliteringen och vad anser de inte 

fungerar lika bra? 

 

Metod 
Design:  

En empirisk atomistisk kvantitativ kunskapsansats har valts för denna studie och för att 

besvara syftet.  

Denna kunskapsansats syftade till att förstå de anhörigas situation angående rehabiliteringen 

av deras stroke-drabbad familjemedlem och hur situationen bearbetas på sjukhuset och efter 

vårdperioden. Forskningsfrågan är i sig kvalitativ då det handlar om anhörigas upplevelser 

och man vill förstå rehabilitering hos strokepatienter ur ett annat perspektiv, deras anhörigas 

perspektiv. 

Designen för undersökningen är kvantitativ med kvalitativa variabler. Enkätundersökningen 

är kvantitativ med kvalitativa variabler. För att få en uppfattning om hur ett fenomen eller 

sammanhang ser ut i omvärlden använder man sig av kvalitativa insamlingsmetoder vilket var 

den del som innebar de kvalitativa variablerna i designen (15).  När enkätfrågorna 

konstruerades kategoriserades frågorna in i kategorier för att tydliggöra och få en validitet. 

Enkäten skapades som en google-enkät och då skapades även färdiga tabeller som sedan 

användes i resultatdelen. En pilotenkät gjordes inte för denna studie.  

 

Urval:  

Deltagare till studien kontaktades genom en facebook-grupp där anhöriga till stroke-patienter 

är samlade runt om i Sverige. Rehabilitering skedde vid sjukhus och de anhöriga var 

närvarande under den tiden som rehabilitering gavs. Kontakt med administratören för gruppen 
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togs innan för att få godkännande för förfrågan om enkätundersökningen och deltagande. 

Samtidigt som godkännandet gavs för tillträde i gruppen så presenterades även författaren och 

introducerade arbetet som ett examensarbete inom fysioterapi. Alla de som var intresserade av 

studien fick delta om de uppfyllde inklusionskriterierna. I tabell 1 ses de inklusions- och 

exklusionskriterier som användes i studien. Inklusionskriterierna var att de skulle vara 

anhöriga till en stroke-patient och att vård ska ha getts på sjukhus tillsammans med 

rehabilitering. Även att de ska vara så pass anhörig att de fortsatte vården hemma efter 

sjukhuset. De anhöriga ska även ha varit närvarande vid sjukhusvistelsen. 

Exklusionskriterierna var de anhöriga som inte varit närvarande vid sjukhusbesöken och 

rehabiliteringen. Exklusions- och inklusionskriterier behöver vara tydliga för att studiens syfte 

ska kunna redovisas korrekt (15).   

 

Tabell 1: Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Anhörig till strokepatient  Anhöriga som inte varit närvarande vid 

sjukhusbesök och rehabilitering 

Vård som getts på sjukhus tillsammans med 

rehabilitering 

 

Varit närvarande vid sjukhusvistelsen  

 

Mätmetod: 

Undersökningen genomfördes som en enkät med 13 kvantitativa frågor men även 2 

kvalitativa frågor (se bilaga 2). I de kvantitativa frågorna fanns en skala på 1–5 där 1 betydde 

”stämmer inte alls” och 5 ”stämmer helt och hållet”. De kvantitativa frågornas svar 

sammanställdes sedan och delades in i olika teman. De teman som fokuserades på var 

”information”, ”delaktighet”, ”vägledning”, ”rehabilitering efter hemkomst” och 

”bemötande”. Frågorna i den kvantitativa delen är egenkonstruerade men med hänsyn till de 

teman som fokuserades på.  

I de 2 kvalitativa frågorna fick deltagarna svara med egna ord ett kortfattat svar.  

Det var en icke experimentell studie då inga mätinstrument användes utan bara skrivna svar 

på enkäten. Två sakfrågor som ställs är fråga om kön och ålder.  
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Procedur:  

Kontakt har tagits med en strokeanhöriggrupp på sociala medier där förfrågan om studien togs 

emot väl och deltagarantalet uppnådde kriteriet för 15–20 deltagare, och detta var ett kriterie 

för att få ett bra resultat (16). Enkäten var utformad som en webbenkät som delades på 

gruppsidan och de kunde fylla i enkäten via dator eller telefon. Informationsbrev om studien 

delgavs till de som var intresserade av studien (se bilaga 1).   

 

Dataanalys: 

Resultatet slutade sedan i en kartläggning i hur de stroke-drabbade anhöriga ser på sjukvården 

inom de olika områdena som undersöktes. Beskrivningen av data är både numeriskt och 

grafiskt då det var olika sorters frågor, både kvalitativa och kvantitativa, för så stor nyans som 

möjligt i undersökningen. I en innehållsanalys beskrivs ett valt fenomen och den kvalitativa 

analysen är ofta ett komplement till en kvantitativ analys för att då kunna belysa 

forskningsresultaten ordentligt (15).  

De frågor som de anhöriga svarade på med egna ord analyserades och beskrivs med ord för 

vad de tycker, tänker och känner angående rehabiliteringen (15).  

Den kvantitativa analysen resulterade i figurer där varje enskild fråga sammanställdes med 

antal och procent för de svarande och svarsalternativen.  

Den kvalitativa analysen bestod av en förenklad innehållsanalys (15) där innehållet lästes 

flera gånger och sedan delades in i fyra olika teman som kunde utläsas av de samlade svaren. 
 

 

Reliabilitet och validitet 

Tillförlitligheten i denna enkätundersökning syns via kongruens som är vanligt vid 

enkätstudier, där handlar det om likhet mellan de frågor som anses mäta samma sak och då få 

fler nyanser i svaret. Om frågorna är lätta att förstå och alla tolkar dem på samma sätt kan 

man säga att det finns en hög grad av reliabilitet (16). Reliabiliteten i enkätundersökningen 

kan ses vid de kvantitativa svaren där alla deltagare svarade på alla frågor och ingen fråga 

lämnades kvar av någon. Validiteten i enkätundersökningen handlar om att frågan ska mäta 

det som den är avsedd att mäta (16). Enkäten var indelad i olika delar som alla hade de teman 

som undersökningen grundade sig på. T. ex så handlade alla frågor om samma tema och de 

var efter varandra i enkäten. Som kan ses i enkäten (bilaga 2) så var de första tre frågorna 
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gällande information som getts och det blev sedan ett tema. Frågorna mäter det som syftet vill 

undersöka i studien.  

 

Etiska överväganden  

Enkäten skickades ut i en facebook grupp för anhöriga till strokepatienter där de även fick 

informationsbrevet att läsa (se bilaga 1). I Informationsbrevet så framkom det att genom 

deltagande i studien så har man även givit sitt medgivande till studien. Deltagarna fick sedan 

två veckor på sig att svara på enkäten och en påminnelse om deltagande skickades ut tre dagar 

innan sista svarsdagen.  

Informationsbrevet skickades ut i anhöriggruppen där syftet med undersökningen beskrivs 

och hur undersökningen kommer gå till och att deltagarna ska försöka svara så sanningsenligt 

som möjligt på frågorna. Etiska överväganden och svårigheter som kan uppstå skulle till 

exempel kunna vara att en eller flera deltagare i studien skriver ut negativa åsikter och 

namnger platser eller personer i enkäten. Annat som kan ske med denna sorts undersökning är 

att jobbiga minnen kan komma tillbaka och det är inte alltid lätt att återuppleva det som hänt. 

Ser man till risker för obehag kan frågor om sin anhörige och dess sjukdom öppna upp gamla 

känslor som man har och då också bli extra känslig eller känna extra starkt för vissa frågor.  

 

Genom en webbenkät behöver man inte adresser till deltagarna och allt sker via internet. Det 

kan inte garanteras hel konfidentialitet men är ändå mer säkert än pappersenkkät. I 

informationsbrevet tydliggörs det att deltagande är anonymt och genom att svara på enkäten 

så har man även gett sitt samtycke till studien.  
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Resultat 
Totalt svarade 39 anhöriga på enkäten där 71,8% var kvinnor och 28,2% var män. 

Ålderspannet mellan de svarande var brett och sträckte sig mellan 35 till 83 år. Enkäten 

skickades ut en gång och sedan skickades även en påminnelse om enkäten ut en gång en 

vecka innan sista svarsdatum var. Innan påminnelsen skickades ut hade 34 personer svarat på 

enkäten, efter påminnelsen tillkom 5 svar och resulterade i totalt 39 svar.   

Frågornas svarsresultat sträckte sig på en skala mellan 1 – 5 där 1 innebar ”stämmer inte alls” 

och 5 ”stämmer helt och hållet”.  

Frågorna är indelade i 5 underkategorier ”information”, ”delaktighet”, ”vägledning”, 

”rehabilitering efter hemkomsten” och ”bemötande”. Och kommer redovisas efter det. De två 

kvalitativa frågorna redovisas i en sammanställning av de svarsalternativ som inkommit.  

 

Information 

Under denna underrubrik återfanns de frågor som handlade om hur anhöriga tycker det 

fungerat med information under vårdtiden. Både information om sjukdomen som syns i figur 

1, men även om fysioterapeutens roll och betydelsen av rörelse och träning för en 

strokepatient (figur 2). Även om de anhöriga har ställt frågor till fysioterapeuten som de sedan 

har fått svar på (figur 3). Denna del handlar om hur mycket information de anhöriga tycker att 

de fått utav vårdpersonalen. 

 

 
Figur 1. Jag har fått tillräckligt med information om min närståendes sjukdom under 

vårdtiden.  

 

 

  

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 



Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Fysioterapeutprogrammet 180 hp 
	

	 13	

 
Figur 2. Jag har fått tillräckligt med information av fysioterapeut om betydelsen av rörelse 

och fysisk aktivitet för min närstående. 

 

 
Figur 3. Jag har ställt frågor till fysioterapeuten om träning och behandling för min 

närstående som jag fått svar på. 

 

Delaktighet  

När det handlade om delaktighet så undersöktes det hur delaktiga de kände sig i 

rehabiliteringen (figur 4), om de har deltagit vid träningen (figur 5) och också om de har 

deltagit aktivt i träningen/rehabiliteringen genom att få vara med och hjälpa till (figur 6).  

 
Figur 4. Jag känner mig delaktig i rehabiliteringen av min närstående. 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 
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Figur 5. Jag har deltagit vid träningen/rehabiliteringen av min närstående. 

 

 
Figur 6. Jag har deltagit aktivt i träningen (fått vara med och göra och hjälpa till) 

 

Vägledning 

Det undersöktes hur säkra och informerade de anhöriga var genom att se ifall de visste varför 

en viss sorts träning gavs (figur 7), om de kände sig trygga att åka hem efter vårdperioden tog 

slut (figur 8) och om de fått information och tillräcklig kunskap för att fortsätta träningen 

hemma (figur 9).  

 

 
Figur 7. Jag vet varför en viss sorts träning/rehabilitering ges till min närstående 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 
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Figur 8. Jag känner/kände mig säker/trygg att åka hem med min närstående efter 

vårdperiodens slut 

 

 

 
Figur 9. Jag har fått information och kunskap om fortsatt träning hemma för min närstående 

 

 

Rehabilitering efter hemkomsten 

Det efterfrågades om de tyckte att rehabiliteringen i hemmet eller öppenvård har fungerat bra 

(Figur 10) och om den anhöriga och dess närstående kände sig trygga med 

rehabiliteringspersonalen som de mött efter hemkomst (Figur 11).  

 

 
Figur 10. Efter hemkomst har träning med fysioterapeut i hemmet eller öppenvård fungerat 

bra 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 
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Figur 11. Jag och min närstående känner oss trygga med rehabiliteringspersonalen som vi 

möter efter hemkomst 

 

Bemötande 

I de sista två kvantitativa frågorna så efterfrågades det om de anhöriga tyckte sig blivit väl 

bemötta av sjukgymnast/fysioterapeut under vårdperioden (figur 12) och om de kände sig väl 

bemött av de andra professionerna som finns inom vården (figur 13). 

 

 
Figur 12. Jag känner mig väl bemött av fysioterapeut/sjukgymnast under vårdperioden 

 

 
Figur 13. Jag känner mig väl bemött av andra professioner inom vården så som läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, logopeder o.s.v. 

 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 

 

1= stämmer inte alls 

5= stämmer helt och hållet 
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Kvalitativa frågor angående nöjdhetsindex 

I slutet av enkäten fanns två kvalitativa frågor som de svarande fick svara på kortfattat och 

handlade om vad de var nöjda med och vad som fungerade bra under rehabiliteringen och 

sedan även vad de tyckte var mindre bra och inte fungerade fullt lika bra. I dessa två frågor 

svarade inte alla deltagare utan det fattades 4 svar på de positiva erfarenheterna och 2 svar på 

de negativa erfarenheterna.  

De skrivna positiva erfarenheterna av rehabiliteringen sammanställdes i fyra grupper, där de 

sorterades in i olika teman som kan ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanställning av teman utifrån de kvalitativa frågorna i avseende positiva 

erfarenheter av rehabiliteringen.  

Bra teamarbete mellan professioner och olika enheter  

Bra bemötande av personal  

När de fått till träningen så har det fungerat bra  

De som fann att ingenting var positivt av upplevelsen 

 

Flera av de svarandena tyckte att det fanns ett bra samarbete. Det fanns ett mycket bra 

samarbete mellan sjukgymnaster och arbetsterapeuter, de fick snabb hjälp och ansåg att det 

fanns många insatser. Ett kompetent vårdteam som ställt upp på alla tänkbara sätt.  

Bemötande som de anhöriga fick under rehabiliteringsperioden ansåg flera att var bra. En 

person tyckte att de var väldigt professionella i mötet med de anhöriga och en annan sa att de 

togs på allvar som föräldrar och de som hade tid var bra och gav ett gott bemötande.  

Ett tredje tema som kunde utläsas från de samlade svaren var det att när de fått till en träning 

och fått stöd så fungerade det bra.  

 

”Vi fick hemrehab varje dag av sjukgymnast och arbetsterapeut det var superbra. Kunde inte 

bli bättre...” 

 

Andra svarade att möjligheten till rehabilitering utomlands var det bästa, att när det väl fick 

rehab så fungerade det bra och personalen var underbar. Även att efter flera års kämpande har 

de hittat ett ställe där de kan kombinera träning och yrkesarbetet, vilket var bra.  
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Slutligen så fanns det även de som inte tyckte att något hade varit bra överhuvudtaget med 

rehabiliteringen och att de fått kämpa för olika träningsmetoder och att det aldrig fanns någon 

fortsättningsplan efter utskrivningen från rehab.  

De negativa erfarenheterna har också delats in i fyra olika grupper med teman som 

presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanställning av teman utifrån de kvalitativa frågorna i avseende negativa 

erfarenheter av rehabiliteringen. 

Brist på information till anhörig och kunskap hos vårdpersonal 

För lite rehabilitering och träning  

För kort tid på rehabavdelningen innan hemgång  

Dåligt bemötande  

 

Det fanns även negativa erfarenheter från rehabiliteringen som de anhöriga har varit med om 

och en av de erfarenheter som kom upp var bristen på information till anhöriga. Det har getts 

för lite information och när anhöriga har påpekat att något inte stämmer så har de inte fått 

något gehör på det.  

 

”Jag har inte på något sätt blivit spontant informerad om någonting, utan jag har fått 

efterfråga alla information. Närstående som fått all information som inte kan förmedla den 

vidare till anhörig pga hjärnskadan” 

 

Det har även synts ett mönster av att de anhöriga tycker sig få för lite rehabilitering och 

träning för sin närstående och att det skulle behövas mer än endast en gång i veckan. De 

anhöriga vet om att intensiv rehabilitering och träning är viktigt för att ge resultat. Träning ges 

på boenden för strokepatienter men endast en till två gånger i veckan, de ser framsteg men att 

det ändå skulle behövas mer träning.  

Ett annat tema som uppkom var att de behövs mer tid på rehabiliteringsavdelningen innan 

hemgång eller flytt till boende sker. En önskan om att fysioterapeuten inte hade nöjt sig när 

patienten hade kommit upp i nivå som anses vara genomsnittet och de önskar att de inte hade 

blivit utskrivna så tidigt och möjligheten till årlig uppföljning.  
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De fanns även de som inte såg något positivt alls och endast tog med sig negativa erfarenheter 

efter rehabiliteringen. Personal som varken lyssnade eller anpassade sig efter patient eller 

anhörig och det blev då en dålig erfarenhet med träning som inte fungerade.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Intresset för enkäten var stort och många var intresserade och positiva till den då ett inlägg i 

gruppen gjordes för att presentera författaren av arbetet och även en kort presentation av 

undersökningen gjordes. När enkäten sedan skickades ut så blev det ett mindre svarsantal än 

vad som var planerat utifrån intresset som visades innan vid presentationen. Dock fick 

författaren in tillräckligt många svar för att säkerställa kvaliteten på resultatet i 

undersökningen då författaren ville uppnå minimum på 15–20 deltagare och slutligen till 

resultatet hade 39 deltagare svarat på enkäten. Författaren vet inte säkert vad det var som 

gjorde att svarsantalet blev lägre än vad som visades intresse för då det kan vara många 

faktorer som spelar in. Anhöriga till strokedrabbade har säkerligen mycket annat att hålla reda 

på och ta hand om så ett inlägg på facebook kan lätt falla mellan stolarna. Livet händer hela 

tiden runt omkring oss och något man tänkt att göra kan lätt glömmas bort.  

I facebook gruppen så läggs det till nya medlemmar varje dag och medlemmar skriver 

flertalet inlägg varje dag vilket kan ha gjort att inlägget med enkätundersökningen åkte så 

”långt ner” på sidan att det sedan inte hittades av nya medlemmar eller av befintliga, och då 

kanske man inte hade tiden att leta upp inlägget igen. 

 

En sak som kunde gjorts annorlunda är att kanske inte ha gjort ett första inlägg med 

presentationen för då hade ett första inlägg direkt innehållit enkäten och de som var 

intresserade första inlägget hade svarat på enkäten direkt. 

Detta diskuterades med handledaren om att ett intresse-inlägg kan vara bra att göra i gruppen 

för att se om det finns material till att göra en kvantitativ studie eller om författaren hade 

behövt byta spår och göra en kvalitativ studie istället.  

En påminnelse skickades ut några dagar innan sista svarsdatum och när det gjordes så tillkom 

det ytterligare några svarsalternativ. Det kan tyda på att man har mycket att göra men blir man 

påmind så blir det lättare att hitta inlägget och att göra undersökningen. Påminnelsen ses som 

en positiv händelse i utvecklingen och hade eventuellt gjorts en gång till för att fånga in de 

sista svaren.  

 

Alla kvantitativa frågor besvarades dock var det inte alla som svarade på de två kvalitativa 

frågorna utan det föll bort 2 personer på den kvalitativa delen angående negativa erfarenheter 
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och 4 personer på de positiva erfarenheterna. Det fanns inget ”måste” att svara på de 

kvalitativa frågorna och det gjorde troligen att alla inte besvarade dem. Att ta med två 

kvalitativa frågor i enkäten gav undersökningen mer nyansering men det blev också mer 

arbete under bearbetningen och analysen av de kvalitativa frågorna. Att använda sig av både 

kvalitativa frågor och kvantitativa frågor kan göra en enkät mer innehållsrik och man kan 

kanske få ut mer information från deltagarnas egna skrivna erfarenheter men det är också 

något som tar mer tid då man behöver jobba med de två delarna på olika sätt inför en 

sammanställning. Det fanns ändå en smidighet i sammanställningen av de kvalitativa svaren 

då flera deltagare svarade samma sak och höll sig inom samma område vilket gjorde att 

uppdelningen och kategoriseringen i olika teman gick smidigt.  

 

När enkäten konstruerades så användes skalan 1–5 med olika svarsalternativ som kan ses i 

bilaga 2, dessa enskilda svarsalternativ återfanns inte i den faktiska enkäten som skickades ut 

till deltagarna och kan därför inte redovisas mer tydligt än det som redovisas i resultatdelen. 

Detta är en miss som gjorts vid skapandet av enkätformuläret på webben och de skrivna 

svarsalternativen föll bort och det kvarstod endast siffror och en redovisning för vad 1 stod för 

och vad 5 stod för men inte det däremellan.  Detta resulterade i ett resultat som kan ses som 

otydligt då de olika staplarna i figuren inte redovisas var för sig. Den första enkäten som 

gjordes som blev mallen (se bilaga 2) följde konstruktionen av hur en enkät skapas och hur 

uppbyggnaden av svarsalternativ används (16). Då det blev en miss i konstruktionen av 

webbenkäten så föll dessa svarsalternativ med enskilda förklaringar per nivå bort och det kan 

ses som en svaghet i metoden, och även sedan i analysen, då de enskilda svaren per siffra 

visar en stor tydlighet.  

 

Resultaten visade en väldigt stor spridning över hur de tyckte i de olika frågorna och en sak 

som hade varit intressant att ta reda på är om det berodde på vilket län den svarande var bosatt 

i eller hade bott i under denna vårdperiod, då författaren kan tänka sig att det kan se olika ut i 

landet.  

Skulle man velat ha ett större svarsområde kunde man sökt sig till fler anhöriggrupper som 

finns i Sverige, den valda gruppen var en av de största i Sverige och de flesta av grupper är 

stängda och kräver medlemskap innan man kan gå med.  
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Hade en pilotstudie gjorts innan hade man kunnat säkerställa validiteten och reliabiliteten 

ännu mera då det kan finnas frågor som är otydliga eller inte frågar det som är tänkt (15). 

Detta var något som inte hann med att göras innan utskick av enkäten men hade möjligen 

kunnat utveckla enkätens utformning något och även öka och säkerställa validiteten och 

reliabiliteten ännu mera.  

En annan sak som också föll bort under konstruktionen av enkäten var att säkerställa 

inklusions- och exklusionskriterierna innan de svarande svarade på enkäten. För att se att alla 

som svarade hade dels varit närvarande vid rehabiliteringen och att det var relativt färskt i 

minnet. Detta är dock inget som författaren tycker att förändrade resultatet av studien på 

något sätt utan det kom fortfarande enkätsvar som användes i studien och det verkade som att 

de flesta som svarade ändå uppfyllde kriterierna när författaren sammanställde resultatet.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie visar på det som även visats i tidigare studier. Skillnaden som finns 

är det faktum att de flesta studier om anhörigas erfarenheter har gjorts utanför Sverige och 

den aktör som sköter undersökningen av detta i Sverige är stroke riksförbundet. Deras 

undersökning har liknande frågor och såklart nått ut till fler deltagare. Men även riksstrokes 

undersökning visar på att anhöriga vill ha mer information, de vet inte vem de ska vända sig 

till för frågor och dylikt och ser man generellt så var det trots mycket positiva resultat ändå en 

andel som inte kände sig nöjda med den vård som de fått. Anhörigrapporten som Riksstroke 

har tagit fram ser mer över hur de anhöriga mår och vilken sorts kontakt de anhöriga har, 

vilket är viktiga delar men tar inte upp allt som det innebär att vara anhörig (8).  

Till exempel i denna studie undersöktes delaktighet under rehabilitering som kan kopplas 

tydligare till det fysioterapeutiska perspektivet på denna studie.  

 

Information 

De tre frågorna som mätte informations dimensionen visade lite olika.  

En stor del svarade svarsalternativ 3 (35,9%) på frågan om de tycker att de fått tillräckligt 

information om sjukdomen och de andra svarsprocenten var utspridda på de andra staplarna i 

figuren (figur 1). Detta kan vi se både i riksstroke (8) att verkar vara ett problem men även i 

tidigare studier (13). 
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Andra frågan var mer jämnt utspridd över alternativen men en liten övervägande del (41% 

jämfört med 35,9%) tycker ändå att de inte fått information om träningens betydelse (figur 2).  

Dock verkar det som att större delen (53,9%) av de svarande tycker att de fått svar på de 

frågor som de ställt under vårdperioden men det fanns ändå en andel (30,8%) som inte tyckte 

att de fått svar på några frågor (figur 3).  

Det verkar som att både denna studie och tidigare studier ser ett resultat där informationen 

brister något under vårdvistelsen och detta medför tyvärr en osäkerhet och ofta depression hos 

den anhörige (4, 11).  

 

Delaktighet 

Resultatet i denna studie när det gäller delaktighet var till stor del positiv och flertalet kände 

sig delaktiga i rehabiliteringen och hade deltagit på träningen. Det fanns ett antal som inte var 

nöjda men över hälften av deltagarantalet var positiva till delaktigheten. Det intressanta är då 

frågan om man fått vara med på träningen och göra saker, så visade det sig att en stor del fått 

vara med men inte aktivt göra. 41,1% ansågs sig inte ha fått vara med aktivt under 

rehabiliteringen (figur 6). Detta med stöd från tidigare studier (4) visar att anhöriga behöver få 

mer plats i träningen både aktivt och informativt för att lära sig, och känna sig säkra och 

trygga med att fortsätta vardagen så gott som möjligt hemma efter utskrivning. 

Rehabiliteringsteamet behöver aktivt bjuda in till anhöriga att få vara med och göra saker 

tillsammans med sin närstående.  

 

Vägledning 

Under denna dimension så kommer det stora resultatet i denna undersökning, där det visade 

som mest att det finns brister och det finns en tydlig röd tråd där anhöriga inte är nöjda med 

hur vägledningen ser ut och att förberedelsen inför hemgång gällande träning varken känns 

säker eller trygg. I figur 8 ser vi att 71% av deltagarna har svarat att de inte kände sig trygga 

eller säkra att åka hem efter vårdperioden. I tidigare studier har man sett att anhöriga har känt 

sig osäkra för att komma hem efter sjukhuset (4) och att de anhöriga inte mår bra och det 

påverkar även situationen som förändras hemma sedan (11). Även många ansåg att de inte fått 

tillräckligt mycket information för fortsatt träning hemma och det är en källa till osäkerheten 

som visar sig och att de anhöriga själva sedan känner sig otillräckliga och upplever ett större 

stresspåslag (4).  
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Rehabilitering efter hemkomsten 

Som ett steg efter vägledningen så visar denna undersökning att flertalet känner sig missnöjda 

med hur träning med fysioterapeut fungerat efteråt och även att både anhörig och närstående 

känt sig otrygg med rehabiliteringspersonalen. Detta återspeglar sig troligen enligt författaren 

i osäkerheten som följer med från sjukhuset och sedan appliceras på kommande personal som 

ska fortsätta rehabiliteringen. Även den förändrade familjedynamiken kan ha en roll i hur den 

fortsatta rehabiliteringen fortskrider. En negativ känsla och erfarenhet kan ofta följa med och 

smitta av sig på det som kommer efteråt. I en studie som gjorts fick man fram fyra olika 

teman som speglar närståendes perspektiv på hur engagerade dom kände sig i rehabiliteringen 

och där visar det sig att det finns luckor och en besvikenhet i hur det sköts när man förflyttas 

från en vårdplats till en annan. Även att det var sämre uppbyggt med fortsatt rehabilitering 

och hur det sköttes i bytet av vårdplats (17).  

 

Bemötande 

Slutligen så visade det sig att de anhöriga ändå känt sig väl bemötta av 

fysioterapeuten/sjukgymnasten under vårdperioden och det är en låg andel som inte kände sig 

nöjda. De negativa svaren kan ha olika orsaker men det ser till stor del positivt ut. Ser man 

hur de svarade när de gäller de andra professioner som finns inom vården och oftast är delar 

av ett rehabiliteringsteam så förflyttar sig nöjdhetsindexet något mot det mer negativa hållet. 

Den sista frågan inkluderar flera olika professioner och det kan hända att en dålig upplevelse 

med en dålig profession har fastnat och man tänker endast på det och därför kan den siffran se 

annorlunda ut jämfört med endast fysioterapeuten.  

Det är så viktigt att de anhöriga känner sig sedda och hörda under vårdvistelsen då vi vet att 

en stress som kan komma vid en anhörig som insjuknat i en stroke kan bli påfrestande och 

påverka olika mycket. Det finns studier som visar på att det brister i kommunikationen och 

där också ett annat bemötande kommer fram. Är man redan stressad behöver man stöttning 

och att någon lyssnar på en (17).  
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De kvalitativa frågornas samlade svar 

Positiva erfarenheter under rehabiliteringen 

Det som verkade fungera bra inom vissa rehabiliteringsställen är samarbetet mellan de olika 

professionerna och att det flöt på i flera avseenden och det gick att få hjälp snabbt när det 

behövdes. Detta visar på att just vid sjukhuset så fungerar samarbetet bra och det verkar vara 

mer efteråt vid utskrivning som samarbetet inte fungerar lika bra. Det ger oss en indikation på 

var i kedjan som det slutar fungera så bra och då vet vi även var vi behöver fokusera på att 

skapa ett bättre samarbete och få utskrivning och hemrehabilitering att fungera bättre för 

patienter och anhöriga. De har även svarat att de kände sig väl bemötta av personal och att de 

blivit tagna på allvar och blivit sedda under perioden på sjukhus. Även detta visar på att stor 

del av det positiva som de anhöriga tar med sig efter rehabiliteringen är det som sker på 

sjukhuset. De känner sig välbemötta under tiden på sjukhuset och sedan händer något som gör 

att de inte känns lika bra längre.  

Några svarade även att när de väl fått hjälp och fått tag i hjälp så fungerade träningen bra efter 

sjukhusvistelsen och de svarade att de både uppskattade möjligheten till att få rehabilitering 

utomlands och att det fungerat bra med hemsjukvården. Det finns de anhöriga som tycker att 

det fungerat bra efter tiden på sjukhuset, men det var först när de fått den hjälp och kontakt 

som behövdes för träningen att fungera bra. Detta kan tyda på att det behöver vara enklare 

och mer tillgängligt att få kontakt och få hjälp då det fungerar bra bara kontakten tas och de 

anhöriga blir hörda.  

 

Sedan fanns det även svar som visade på att ingenting verkade fungera och det inte fanns 

några positiva erfarenheter alls efter vad som hänt deras närstående. Detta kan vara det 

faktum att de anhöriga inte ansåg att det fanns något positivt alls eller känslan av att ingenting 

fungerar när flera saker inte fungerar som man önskar att det ska göra. Blir det för mycket 

bakslag och felsteg så kan man börja generalisera allting till att det är dåligt och då ser man 

inte de, kanske få saker som faktiskt var positiva. För vissa personer kan det vara så att man 

omedvetet lättare fokuserar på de sämre saker än vad man fokuserar på det som fungerat bra. 

Det handlar om vem man är som person och vad man har gått igenom, man får komma ihåg 

att dessa anhöriga kan ha varit med om mycket sen stroken inträffade och att hålla sig positiv 

konstant är kanske inte det lättaste att göra. Som det visat sig i studier så är det inte ovanligt 

att anhöriga blir mer stressade och deprimerade under denna tiden (4).  
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Det visade sig ändå finnas flera punkter i rehabiliteringen som de anhöriga såg sig positiva till 

och att det allt som oftast fungerade bra då man tog tag i saken och såg till att rehabiliteringen 

blev av.  

 

Negativa erfarenheter under rehabiliteringen 

Det som flera svarade att var ett problem under rehabiliteringen var bristen på information 

som de anhöriga fick och hur den gavs till dem. Det har visat sig i en studie där man 

undersökte hur närstående såg på rehabilitationen så såg man att de fanns en önskan om att få 

lära sig mer om stroke och rehabilitation men det ofta blev ignorerat av personal på grund av 

stress på avdelningen (17). Att som personal utbilda de anhöriga skulle kanske öka förståelsen 

för skadan och även öka medvetenheten om rehabiliteringens roll. Rehabilitering för 

strokepatienter är viktigt och vi behöver även lära ut det till de anhöriga, speciellt om de 

anhöriga aktivt frågar efter mer information så bör man kunna ge dem det för att öka 

förståelsen. Även att anhöriga tyckte sig bli förbisedda och att det finns brister i kunskapen 

hos de som jobbar inom avdelningen som dess närstående var inlagd på. Flera tyckte även att 

det gavs för lite träning och rehabilitering efter utskrivning från sjukhus och att de själva var 

införstådda i hur viktig träningen är för återhämtningen men att det sedan inte gavs så pass 

ofta som hade önskats.  

 

De tyckte även att tiden som deras anhörig var inskriven på rehabiliteringsavdelningen var 

alldeles för kort och hade önskat få stanna längre för att få mer rehabilitering. Detta är något 

som kan se olika ut i Sverige, där man på vissa vårdinstanser har en utvärderingsperiod för 

patienten under ett visst antal veckor. Under dessa veckor är det intensiv träning och man 

utvärderar de framsteg som görs under rehabiliteringen. Men detta är då inte lika överallt i 

landet och kan då visa sig olika i svaren beroende på var i landet deltagaren varit vid 

rehabilitering vid sjukhus. Det kan läsas ut från svaren att när patienten kommit upp till en 

viss godkänd nivå så skickas de sedan hem och fortsättningen efter det kan sluta på olika sätt. 

Samma sak med svaren gällande för tidig utskrivning enligt de anhöriga, den godkända nivån 

som kan refereras till att patienterna kommer upp till kan se olika ut beroende på var man är i 

Sverige. Rutiner och uppföljningar är viktigt både för patienten men också för den som är 

vårdare, det behövs uppföljningar av den närståendes mående och hälsa för att om behovet 
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finns kunna implementera nya interventioner.  Detta bör finnas oberoende av hur lång tid efter 

stroke det gäller (18).  

Det fanns även de som tyckte att personalens bemötande var dåligt och att de betedde sig på 

ett oprofessionellt sätt mot anhörig och patient under rehabiliteringen efter utskrivning. 

Personalens bemötande kan bero på flera olika saker som sker runt omkring den anhöriga och 

patienten. Idag finner man mycket stress inom vården och det finns brister på personal på 

grund av sjukskrivningar. Denna stress hos personal kan leda till psykisk ohälsa och kan då 

leda till sjukskrivning (19). Detta kanske kan vara en orsak till att personal inom vården som 

lider av stress och psykisk ohälsa inte ger ett bra bemötande, både vid sjukhus eller efter 

utskrivning.  

I dessa öppna kvalitativa frågor kan man se skillnader i erfarenhet och perspektiv på 

rehabiliteringen både i de positiva och i de negativa erfarenheterna. Dessa spridda resultat kan 

bero på var i landet man har varit under rehabiliteringen då olika län och landsting har olika 

rutiner för stroke-rehabiliteringen.  

Klinisk reflektion 
Fysioterapeuter som profession har en viktig roll i att vägleda, utbilda, informera och bjuda in 

anhöriga till en gemensam rehabilitering. Tillsammans i team med familj och anhöriga kan 

man skapa förutsättningar för bättre tillfrisknande och ge en möjlighet till patienten att få 

tillbaka sitt liv helt eller så mycket som möjligt utifrån patientens fysiska och medicinska 

förutsättningar. Både tidigare studier och denna visar alla liknande resultat. De anhöriga 

känner sig inte delaktiga, de känner inte att de får tillräckligt med information och de känner 

sig inte trygga i situationen. Vi som profession behöver förstå hur viktiga vi är och hur viktigt 

det är för de anhöriga att vi finns där för dem, att vi hjälper dem på rätt sätt och ger dem 

verktyg till att överleva sin förändrade vardag. Det handlar om att jobba som ett team med 

olika kunskap och olika verktyg att tillföra, allt för att patienten ska få de bästa förutsättningar 

som möjligt. Ett team både mellan patient och vårdpersonal men även ett team tillsammans 

med anhöriga.  
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Konklusion 
Resultatet i denna studie visar på att det finns både positiva och negativa sidor inom 

strokerehabiliteringen enligt de anhörigas erfarenheter. Det visar på att de anhöriga önskar få 

vara med mer aktivt och få mer information under rehabiliteringen som ges. Det verkar som 

att rehabiliteringen fungerar bra under tiden på sjukhuset men förändras sedan när de ska 

flyttas hem eller till boende efter rehabiliteringsperioden på sjukhuset.  

Fysioterapeuternas roll är att vidarbefodra kunskapen till anhöriga som behöver stöttning även 

efter rehabiliteringen på sjukhus, och på så sätt skapa ett team inom strokerehabilitering. 
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Bilaga 1.  
Informationsbrev  
Förfrågan om medverkan i projekt för examensarbete i fysioterapi  

Flera tusentals människor drabbas årligen av stroke i Sverige och det är en av våra vanligaste 

folksjukdomar. En stroke drabbar inte bara patienten utan även dess omgivning och anhöriga.  

Syftet med projektet är att undersöka hur anhöriga till strokepatienter ser på den 

rehabilitering som ges med ett fysioterapeutiskt perspektiv gällande informatio, vägledning 

och delaktighet.  

Genom att du är medlem i en strokeanhöriggrupp på facebook så tillfrågas du om att delta 

och svara på några frågor i en enkät. Du som anhörig och med din åsikt är viktig och därför 

har du blivit kontaktad. Enkäten innehåller 17 frågor, dels med olika svarsalternativ men 

även frågor där du får svara fritt. Medverkan är frivillig och ifylld och inskickad enkät 

innebär att samtycke ges. Resultaten efter projektet kommer presenteras på så sätt att du 

som individ inte kommer kunna identifieras.  

När studien är färdig kommer den publiceras via Luleå tekniska universitets hemsida 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214 och vara tillgänglig för alla att läsa.  

Jag som genomför denna studie heter Jennie Hagman och läser sista terminen på LTU 

fysioterapeutprogrammet. Har du frågor kan du kontakta mig.  

Med vänliga hälsningar, Student Jennie Hagman 

Fysioterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet 

Ejiaha-6@student.ltu.se Handledare: Irene Vikman, 

Irene.vikman@ltu.se  
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Bilaga 2: 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING – anhörig till stroke-patient 
 
KÖN:  Kvinna / man / annat 
ÅLDER:  _____ 
 
 
 
välj ett svarsalternativ 
 

1. Jag har fått tillräckligt med information om min närståendes sjukdom under vårdtiden 
1       2        3         4          5        

 
2. Jag har fått tillräckligt med information av fysioterapeut om betydelse av rörelse och 

fysisk aktivitet för min närstående 
1      2       3       4         5     

 
3. Jag har ställt frågor till fysioterapeuten om träning och behandling för min närstående 

som jag fått svar på  
1      2       3        4        5 

 
4. Jag känner mig delaktig i rehabiliteringen av min närstående 

1       2        3        4        5  
 

5. Jag har deltagit vid träningen/rehabiliteringen av min närstående  
1       2        3        4         5 

 
6. Jag har deltagit aktivt i träningen (fått vara med och göra och hjälpa till) 

1         2        3         4         5 
 

7. Jag vet varför en viss sorts träning/rehabilitering ges till min närstående 
1         2        3         4         5 

 
8. Jag känner/kände mig säker/trygg att åka hem med min närstående efter vårdperiodens 

slut 
1         2         3         4         5 

 
9. Jag har fått information och kunskap om fortsatt träning hemma för min närstående   

1         2         3         4           5 
 

10. Efter hemkomst har träning med fysioterapeut i hemmet eller öppenvård fungerat bra 
1         2        3         4         5 

 
11. Jag koch min närstående känner oss trygga med rehabiliteringspersonalen som vi 

möter efter hemkomst 
1      2       3        4        5  

 

1 stämmer inte alls 
2 stämmer inte 
3 vet ej/ obestämd 
4 stämmer delvis 
5 stämmer helt och hållet 
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12. Jag känner mig väl bemött av fysioterapeut/sjukgymnast under vårdperioden  
1        2       3       4       5 

 
13. Jag känner mig väl bemött av andra professioner inom vården så som läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, logopeder o.s.v 
1         2        3         4         5 

 
 

14. Finns det något i rehabiliteringen med fysioterapeuten som du är mindre nöjd med och 
inte tycker fungerade så bra som du hade önskat? Skriv ned till svar nedan kortfattat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15. Vad tycker du har fungerat bra med rehabiliteringen av din närstående som du tar med 
dig som en positiv känsla i den fortsatta vården. Beskriv kortfattat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


