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SAMMANFATTNING 
 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att studera sjukgymnastik på 

distans i hemmet efter genomgången operation av axelleden samt förutsättningar 

för palpation på distans. Teknisk utveckling har bidragit till kortare vårdtider på 

sjukhus och mer vård och rehabilitering utanför sjukhus och i patientens eget 

hem. Distansöverbryggande teknik kan vara ett hjälpmedel för att denna 

utveckling ska ske med oförändrad eller förbättrad kvalitet. 

Delarbete I var en kontrollerad kvantitativ studie. Patienterna i studien 

(n=25) genomgick en operation med skulderprotes och påbörjade därefter 

sjukgymnastik med stöd av sjukgymnasten på sjukhuset. Efter utskrivning deltog 

interventionsgruppen (n=10) i sjukgymnastik i hemmet där sjukgymnasten 

befann sig på sjukhuset och kommunicerade via videokommunikation. 

Kontrollgruppen (n=12) remitterades till vedertagen sjukgymnastik hos 

sjukgymnast i öppenvården. Resultatet blev fler möten med sjukgymnast, 

snabbare och större förbättring av funktionsförmågan i den opererade armen 

samt högre skattning av hälsorelaterad livskvalitet för distansgruppen jämfört 

med kontrollgruppen två månader efter operation. 

I delarbete II genomfördes individuella kvalitativa intervjuer med 

deltagarna i distansgruppen efter avslutad intervention. Kvalitativ 

innehållsanalys visade på tillgång till specifik frekvent sjukgymnastik i hemmet 

som en förutsättning för återhämtning efter genomgången operation. Deltagarna 

upplevde närhet till sjukgymnasten på distans. Analysen visade en process från 

passiva och beroende patienter till aktiva ansvarstagande personer. 

I delarbete III deltog sju erfarna sjukgymnaster i fokusgruppsintervjuer för 

att ge detaljerade beskrivningar av begreppet manuell palpation. Kvalitativ 

innehållsanalys visade att palpation ansågs vara en viktig och betydelsefull del i 
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sjukgymnastens bedömning/undersökning. Analysen visade att skickligt utförd 

palpation omfattas av både praktisk palpationsteknik samt en respektfull relation 

mellan sjukgymnast och patient, där kommunikation och interaktion spelar stor 

roll, och att dessa delar hör nära samman. 

I delarbete IV studerades dels föreställningar om robotpalpation i 

fokusgruppsintervjuer med sju erfarna sjukgymnaster, ur delarbete III, och en 

ingenjör. Kvalitativ innehållsanalys av intervjuerna ledde fram till en process 

från skepticism och svårigheter att föreställa sig palpation med hjälp av en robot, 

till ett flöde av idéer, tankar, fascination och intresse. Tankar om tekniska 

utmaningar vid design av roboten framkom ur intervjuerna. En framtid med 

robotpalpation som ”sjukgymnastens förlängda arm” ansågs påverka 

sjukgymnastens professionella roll. Vidare gjordes ett fältprov med en prototyp 

för robotpalpation med fyra sjukgymnaster som deltagit i 

fokusgruppsintervjuerna. Fältprovet visade stor samstämmighet vid jämförelse 

av kraft vid manuell palpation och robotpalpation. Trots tekniska brister och brist 

på sensorisk feedback infann sig en känsla liknande manuell palpation av och till 

under testet. 

Sammanfattningsvis visar denna avhandling att sjukgymnastik på distans 

efter operation med skulderprotes är möjlig och kan ha särskilda fördelar. 

Förklaringen till detta kan vara flera: fler sjukgymnastiksessioner, tillgången till 

sjukgymnast med specifik kompetens och en delaktig patient. Palpation är en 

kommunikation och interaktion mellan sjukgymnast och patient. Palpation på 

distans är en utmanande utveckling, som kan stimulera och stärka 

distansöverbryggande teknik inom sjukgymnastik och ge ytterligare ett 

komplement i kontakten med patienten. Tekniken behöver dock utvecklas utifrån 

patientens och sjukgymnastens behov och nytta. Dessutom behöver etiska 

aspekter och säkerhetsfrågor belysas ytterligare i framtida studier. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

The overall aim of this thesis was to study physiotherapy at a distance in the 

home after surgery on the shoulder joint as well as conditions for (physical 

examination) palpation at a distance. Technical developments have contributed 

to shorter hospital stays and more care and rehabilitation outside the hospital and 

in the patient’s home. Distance-spanning technology can be a tool to this 

development to take place while providing the same or better quality. 

Study I was a controlled quantitative study. A series of 25 patients 

underwent shoulder joint replacement and initial physiotherapy at the hospital. 

After discharge, 12 patients were referred to conventional out-patient 

physiotherapy (control), while 10 patients participated in a telerehabilitation 

intervention of interactive video-based physiotherapy at home with the 

physiotherapist situated at the hospital. Shoulder function, activity limitations 

and health-related quality of life were assessed before surgery and two months 

after surgery. The telerehabilitation intervention group was also interviewed two 

months after the surgery and physiotherapy at distance at home.  

Study I showed that the telerehabilitation group members had participated 

in more physiotherapy sessions and showed significantly better recovery 

regarding shoulder pain, shoulder joint external rotation, shoulder function and 

activity limitations in two dimensions of health-related quality of life, compared 

to the control group. 

In study II the content analysis of interviews with the telerehabilitation 

group members showed that all participants expressed that they were satisfied 

with the rehabilitation and that they had experienced the videocommunication 

technique and the exercise as safe. The analysis of the interviews showed that 
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participants experienced accessibility to specific frequent physiotherapy at a 

distance at home as a prerequisites for recovery competence. Participants 

experienced closeness to the physiotherapist at distant. The analysis revealed a 

process from dependent patients to strengthened responsible persons. 

In study III and IV seven experienced physiotherapists and one technical 

engineer with experience of video communication technique participated in 

qualitative focus group interviews. The aim was to describe the concept 

palpation (study III) and to describe conception of palpation at a distance (study 

IV). Qualitative content analysis showed that palpation was an important part of 

the physiotherapy assessment and examination. The study points to an intrinsic 

relationship between “manual and technical skills”, and “the relationship 

between the physiotherapist and the patient”. The analysis of the focus group 

interviews showed an important aspect of palpation where the physiotherapist 

and the patient communicate and interact with each other. In the focus group 

interviews, participants view on robotic palpation was developed, revealing a 

change from doubts and skepticism to interest and fascination. The 

physiotherapists saw a potential for palpation at a distance to meet their needs 

and their conceptions of their patients’ needs. The interviews revealed thoughts 

of technical demands on design of the robot. A future with robotic palpation as 

the “physiotherapists extended arm” should change the physiotherapists’ 

professional role.  

Furthermore, in study IV, these descriptions of palpation and conceptions of 

robotic palpation were used when developing a prototype for robotic palpation, 

which, in turn, was the subject of a field trial among four participants of the 

focus groups. A prototype master-slave system was built using budget haptic 

robots. It included a palpation force measurement system and a force/position 

controller using open-source software. The field trial of the prototype developed 

revealed accordance in the palpation force used between manual and robotic 
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palpation. Despite the technical shortcomings and lack of sensory feedback 

appeared a feeling similar to manual palpation of and to during the test. In 

conclusion, a novel working prototype for robotic palpation was produced, and 

focus group interviews as well as field trial experiences resulted in a description 

of the potential of distance palpation and needs for further development. 

In summary, this thesis shows that physical therapy at a distance after 

surgery with shoulder prosthesis is feasible and may have particular advantages. 

The explanation for this may be several: more physiotherapy sessions, access to 

physiotherapist with specialized skills and an involved patient. Palpation at a 

distance is a challenging development, which can stimulate and enhance 

distance-spanning technologies in physiotherapy and provide an additional 

complement in contact with the patient. The technology needs to be further 

developed adjusted to patient´s and physiotherapist´s needs and benefits. 

Furthermore ethical and safety issues need to be addressed in more recent 

studies. 
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
  

ATA  

 

Riktlinjer vid telerehabilitering (American Telemedicine 

Association, 2010). 

E-hälsa Samlingsbegrepp för vård och stöd på distans, det vill säga 

informations- och kommunikationsverktyg som används till 

förebyggande åtgärder, diagnos, behandling samt övervakning 

och styrning av hälsa och livsstil (EUs folkhälsoportal 2010). 

Face-to-face Ansikte mot ansikte, i den här avhandlingen använt vid ett fysiskt 

möte mellan två personer i samma rum. 

Haptik ”Ordet haptik kommer från grekiskans haptomai, att vidröra. 

Läran om effekterna av beröring och kroppsrörelser. Haptisk 

information underlättar vardagen i många situationer och är 

ibland direkt nödvändig som en informationskanal där de övriga 

sinnena inte räcker till….”. (www.wikipedia.org/wiki/Haptik 

Hämtad 2011-09-15). En vanligt förekommande teknisk lösning 

som använder sig av haptisk överföring av information är 

spelhandkontroller. 

Rehabilitering I största möjliga utsträckning återställa funktioner för personer 

som lider av sjukdom eller skada. Används vid sjukdomar och 

kirurgiska ingrepp för att återställa individens funktion. (National 

Library of Medicine, 2009). 

ROM Range of motion; rörelseomfång (Domholdt, 2000). 

SRQ-S Shoulder Rating Questionnaire; svensk version. Frågeformulär 

för axelbesvär (Dahlgren, 2002).  

SF-36 Health-Related Quality of Life questionnaire SF-36. Hälsoenkät, 

svensk version (Sullivan m fl.,1995). 
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VAS Visuell Analog Skala (Price m fl., 1983). 

Telemedicin Användningen av elektronisk informations- och 

kommunikationsteknik för att tillhandahålla och stödja vård när 

avståndet separerar deltagarna (Field, 1996). 

Telerehabilitering Telerehabilitering inom rehabiliteringsområdet kan ses som en 

telemedicinsk- eller e-hälsoapplikation som leder till 

rehabilitering över telekommunikationsnätverk och Internet 

(Winters, 2002). 

WCPT The World Confederation for Physical Therapy. 

WHO World Health Organization. 
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INTRODUKTION 
 

Hon ringde på grund av smärta i sin nyopererade arm. Jag vet inte hur jag 

ska göra med att träna armen, det gör så ont och sjukgymnasten här hemma 

är också osäker. Det gör ont när jag tränar och det gör ont även om jag 

inte tränar. Jag har också så ont på natten. Efter att ha fått svar på vilken 

eller vilka rörelser som gjorde mest ont, var smärtan satt och hur den 

kändes, om hon tog smärtstillande medicin och vilken effekt detta hade, 

kom vi överens om att hon skulle komma in till sjukhuset för en 

undersökning och bedömning. Patienten hade en resa på 23 mil enkel väg 

till sjukhuset, allmänna kommunikationsmedel saknades, så hon fick be sin 

dotter ta ledigt från jobbet för att skjutsa henne då hon inte kunde köra själv 

på grund av den opererade armen.  

Detta var utgångspunkten för min nyfikenhet på sjukgymnastik på distans för 

patienter som genomgått en operation av en axelled, och efter utskrivning från 

sjukhuset  befann sig i hemmet och sjukgymnasten på sjukhuset. Med 

videokommunikation kan patienten och sjukgymnasten se och höra varandra. För 

vissa patienter med smärta och svullnad i axeln saknades möjligheten att palpera 

och undersöka smärta och svullnad på distans. Behovet av att palpera smärta i 

samband med sjukgymnastik på distans gjorde att idén om palpation på distans 

via robot väcktes. Jag sökte litteratur om manuell palpation och fann att det 

saknades noggranna beskrivningar om hela palpationsförloppet vid mötet mellan 

sjukgymnast och patient samt upplevelser av sjukgymnastens hand och finger 

mot huden och tryckets betydelse. 

Det övergripande syftet för avhandlingen var att få en fördjupad kunskap 

och förståelse av sjukgymnastik på distans ur ett patient- och 

sjukgymnastperspektiv.  
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Många länder, inklusive Sverige, står inför ett antal utmaningar inom 

framtidens hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Några orsaker är färre 

akutsjukhus och allt kortare vårdtider. Man ser alltfler fördelar med att utveckla 

rehabilitering utanför sjukhus och i patientens eget hem. Studier visar att den 

åldrande befolkningen kommer att öka i framtiden, med en ökande incidens av 

kroniska sjukdomar, krav på hög effektivitet och hög kvalitativ vård i rätt tid, 

trots begränsade ekonomiska resurser och svårigheter att rekrytera och behålla 

personal (Koch, 2009; Lanzieri, 2006; SOU 2002:29; Socialstyrelsen, 2011; 

WHO 2004). Detta blir mer och mer utmanande och därför behövs nya lösningar 

för att svara upp mot det växande vårdbehovet (Brennan & Barker, 2008; EU, 

eHealth, 2004).  

Den första delen av avhandlingen beskriver min förförståelse och sedan 

sjukgymnastik, därefter sjukgymnastik vid mötet med patient i samband med en 

axeloperation, sjukgymnastik som e-hälsotjänst samt kommunikation och 

interaktion inom sjukgymnastik. Den senare delen av avhandlingen omfattar 

manuell undersökning med handen, det vill säga palpation och därefter palpation 

på distans med robot och utveckling av en prototyp för robotpalpation samt 

avslutningsvis en rational. Eftersom forskningen omfattar relativt nya tekniker 

som videokommunikations- och robotteknik och deras användning i patientens 

hem, ser jag det som viktigt att belysa etiska frågor.  

I nästa del beskriver jag metodologin och analyser. Jag sammanfattar vidare 

resultaten och reflekterar utifrån litteraturen, och från min förståelse av metod, 

teori och klinik. Efter slutsatsen i den övergripande diskussionen tar jag upp 

skillnader och jämförelser mellan sjukgymnastik på distans och vedertagen 

sjukgymnastik samt palpationens betydelse inom sjukgymnastik och på distans. 

 

  

Många länder, inklusive Sverige, står inför ett antal utmaningar inom 

framtidens hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Några orsaker är färre 

akutsjukhus och allt kortare vårdtider. Man ser alltfler fördelar med att utveckla 

rehabilitering utanför sjukhus och i patientens eget hem. Studier visar att den 

åldrande befolkningen kommer att öka i framtiden, med en ökande incidens av 

kroniska sjukdomar, krav på hög effektivitet och hög kvalitativ vård i rätt tid, 

trots begränsade ekonomiska resurser och svårigheter att rekrytera och behålla 

personal (Koch, 2009; Lanzieri, 2006; SOU 2002:29; Socialstyrelsen, 2011; 

WHO 2004). Detta blir mer och mer utmanande och därför behövs nya lösningar 

för att svara upp mot det växande vårdbehovet (Brennan & Barker, 2008; EU, 

eHealth, 2004).  

Den första delen av avhandlingen beskriver min förförståelse och sedan 

sjukgymnastik, därefter sjukgymnastik vid mötet med patient i samband med en 

axeloperation, sjukgymnastik som e-hälsotjänst samt kommunikation och 

interaktion inom sjukgymnastik. Den senare delen av avhandlingen omfattar 

manuell undersökning med handen, det vill säga palpation och därefter palpation 

på distans med robot och utveckling av en prototyp för robotpalpation samt 

avslutningsvis en rational. Eftersom forskningen omfattar relativt nya tekniker 

som videokommunikations- och robotteknik och deras användning i patientens 

hem, ser jag det som viktigt att belysa etiska frågor.  

I nästa del beskriver jag metodologin och analyser. Jag sammanfattar 

vidare resultaten och reflekterar utifrån litteraturen, och från min förståelse av 

metod, teori och klinik. Efter slutsatsen i den övergripande diskussionen, 

diskuteras mina fynd i relation till möjligheter, begränsningar och tänkbar 

utveckling av sjukgymnastik på distans i hemmet.  
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Min kontext 
 

Jag har arbetat många år inom ortopedisk rehabilitering och var intresserad av att 

utveckla rehabiliteringen och vården för patienten som genomgått en 

axeloperation. Som en av initiativtagarna till ett telerehabiliteringsprojekt erbjöd 

vi patienterna kontinuerlig sjukgymnastik i hemmet, med en erfaren sjukgymnast 

via videokommunikation, efter utskrivning från sjukhuset. Jag hade tidigare 

arbetat som läkarsekreterare och mottagningspersonal under många år vid en 

öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar inom psykiatrisk vård. Mina 

uppgifter bestod i att ta emot familjer, skriva medicinska journaler och ansvara 

för videokommunikation av familjesessioner. Mitt arbetsrum hade ett fönster 

mot gatan där jag kunde se familjerna komma till kliniken. Jag reflekterade ofta 

över att familjer kom till kliniken och såg tyngda ut, som om de bar sina problem 

på skuldrorna. Då familjerna lämnade kliniken noterade jag att familjerna hade 

samma kroppshållning som då de kom till kliniken. Femton år senare 

vidareutbildade jag till sjukgymnast. Utifrån mina erfarenheter blev mitt mål att 

arbeta med hela människan, och att försöka se patienten med både kropp och 

själ, som en helhet. 

I mitt arbete som sjukgymnast har jag mött människor med mycket 

varierande problem. Mitt första arbete som sjukgymnast var med unga vuxna 

med funktionsnedsättning, därefter med barn, ungdomar och vuxna inom 

psykiatrisk vård, inom intensivvård och med patienter med hjärtbesvär. Arbetet i 

team tillsammans med patienten ökade och ledde till samarbete och förbättring 

av vård och rehabilitering av patienter. Några år arbetade jag med att förbättra 

palliativa rutiner för personer vid livets slutskede. Bästa möjliga kvalitet i livet 

för patienten är det ultimata målet för all hälso- och sjukvård. Vi kan nå 

framgång om vi är ett team av personer som arbetar tillsammans med patienten.  
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Vid den ortopediska kliniken mötte jag människor med olika sorters smärta. 

Det var stimulerande att se patientens förbättringar när vi gjorde vårt bästa för att 

alltid sätta patienten i fokus i ett holistiskt perspektiv. I mitt arbete på sjukhus har 

jag mött patienter i alla faser i samband med den postoperativa rehabiliteringen. 

Efter en skulderledsoperation och den tidigaste fasen av rehabilitering blev 

patienten utskriven från sjukhuset, återvände hem och blev vägledd av 

sjukgymnast i öppenvården. Ibland fick jag då telefonsamtal från patienten eller 

sjukgymnasten som på grund av patientens smärta upplevde problem med 

träningen. Detta ledde till oro och avbrott i rehabiliteringen, vilket ofta 

resulterade i att patienten återvände till sjukhuset för undersökning av skuldran 

och smärtupplevelsen. Många av patienterna hade långa avstånd och upplevde 

resandet tidskrävande, trötttande och besvärligt. 

När vi samlar data, när vi analyserar och reflekterar baseras våra tolkningar 

och vår förståelse på våra erfarenheter och upplevelser. Min förförståelse har 

varit av stor betydelse i mitt arbete med patienter och sjukgymnaster som deltagit 

i dessa studier.  
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BAKGRUND  
 

 

Beskrivning av centrala begrepp och företeelser relaterade 

till avhandlingen 
 

Jag ser på arbetet med de olika delstudierna och avhandlingen som en pågående 

läroprocess där jag fått insikt om och förståelse för olika begrepp. Dessa begrepp 

får ständigt ny innebörd för mig i och med min ökade kunskap och min 

utvidgade förståelse. Jag kommer här att ge en beskrivning och definition av en 

del av de begrepp som kommer att ingå i avhandlingen. 

För det första handlar denna avhandling om personer som har genomgått en 

operation av axelleden. Eftersom avhandlingen handlar om patienters deltagande 

i sjukgymnastik på distans och patienterna befinner sig i hemmet, kan det 

förefalla naturligt att kalla dem för personer, men jag har valt att använda ordet 

patient utifrån Socialstyrelsens definition; en person som erhåller eller är 

registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens 

termbank:http://app.socialstyrelsen.se/termbank, 2011).  

De följande definitionerna och beskrivningarna kommer att baseras på 

dessa personers deltagande i sjukgymnastik i samband med en axeloperation. 

Avslutningsvis följer avsnitt om manuell palpation och palpation på distans.  
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Sjukgymnastik 
 

”Hälsa utgör grundläggande perspektiv för sjukgymnastik som vetenskap och 

profession. Hälsa i sjukgymnastik innebär inte enbart avsaknad av sjukdom utan 

att människan har förmåga att nå sina mål i sin livsmiljö.”. Författarna Broberg 

& Tyni-Lenné förklarar även sjukgymnastikens centrala begrepp, det vill säga: 

människans kropp, rörelse, funktion och interaktion sett ur ett biopsykosocialt 

perspektiv i förhållande till hälsa (2009).  Mötet med patienten vilar på 

patientens delaktighet som grund för god hälsa (jfr WHO, 2000), den enskildes 

övergripande hälsa och riskfaktorer är i fokus (Dean, 2009). Sjukgymnastik 

beskrivs utifrån WCPT (2011) på följande sätt: Sjukgymnaster specialiserar sig 

på människans rörelse och fysisk aktivitet och främjar hälsa, kondition och 

välbefinnande. Sjukgymnasten identifierar fysiska funktionsnedsättningar och 

begränsningar som hindrar människan från att vara så aktiv och självständig som 

den annars skulle kunna vara, och finner sätt att övervinna dessa hinder. Utifrån 

sin förmåga optimerar sjukgymnasten personens rörelsepotential, (WCPT, 2011). 

“Sjukgymnastens interventioner omfattar undervisning och specifika 

terapeutiska metoder som riktar sig mot kroppsfunktioner inklusive psykiska 

funktioner, aktiviteter, delaktighet och omgivningsfaktorer” (Broberg & Tyni-

Lenné, 2009). 

Den sjukgymnastiska processen genomförs i nära samspel med patienten 

och bedrivs som en klinisk resonerande- och beslutande process 

(fysioterapiprocessen). Kännetecknande för processen är ett etiskt och kritiskt 

resonerande som underlag för undersökning och fastställande av diagnos, 

prognos och målsättning samt planering, genomförande och utvärdering av 

interventioner. I mötet med patienten betonas vikten av en informerad patient, 

vilket kan leda till ökad delaktighet och därigenom större möjligheter att nå ett 
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lyckat resultat av en rehabilitering (Broberg & Tyni-Lenné, 2009; 

Socialstyrelsen 2011).  

Det är viktigt för sjukgymnasten att guida patienten genom träning och 

föreslå relevanta, anpassade rörelser beroende på utförande och smärta. Kunskap 

och medvetenhet är viktiga verktyg i rehabiliteringsprocessen (Thornquist, 

1998). Kunskap genom den unika patientens erfarenhet av sina problem, bidrar 

till sjukgymnastens diagnostisering och problemlösning (Jones & Higgs, 2002).   

För att kunna välja korrekt form av träning ligger ett definierat syfte till 

grund (Lühti & Hoppeler, 1991). Rörelse inom sjukgymnastik uttrycks av 

Broberg och Tyni-Lenné (2009) i form av tre aspekter eller nivåer av rörelse; 

förutsättningar, förmåga och beteende som samspelar med varandra. Rörelse gör 

att människan kan handla, förbättra sin hälsa och minimera ohälsa.  

Förutsättningar för rörelse definieras som de anatomiska, fysiologiska och 

psykologiska villkor som är nödvändiga för en människas rörelser. Förmåga till 

rörelse beskrivs dels som funktioner i neuromuskuloskelettala systemet och dels 

som ett samspel mellan människans vilja, kognition, kroppens resurser och 

miljön. Ett exempel på rörelsebeteende är anpassning av individens kvalitativa 

(typ av) rörelse och kvantitativa (mängd och intensitet) rörelse för att nå 

hälsomål (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Kontakt med och förståelse av kroppen 

kommer till uttryck i behandlingen och kan påverka förtroendet mellan 

sjukgymnast och patient (Rosberg, 2000, Thornquist, 1998). Roxendal & 

Winberg (2003) beskriver fyra olika dimensioner som en modell av människans 

existens; den fysiska, den fysiologiska, den psykologiska och den existentiella 

dimensionen och menar att när man arbetar med människan är det viktigt att ha 

dessa fyra dimensioner i åtanke. Cott et al. beskriver rörelse som en 

sammanhängande enhet påverkad av fysiska, psykologiska, sociala- och 

miljömässiga faktorer (1995). 



 
  
 

18 
 

Sjukgymnasten möter ofta personer med besvär av smärta, nedsatt rörlighet 

eller funktion. Orsaken kan vara till exempel en skada, sjukdom eller operation 

och detta kan följas av känslor som förknippas med en reaktion i samband med 

en kris. Krisen kan delas in i fyra naturliga faser; en första chockfas, därefter 

reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfas. Dessa faser är naturligtvis inte 

klart åtskilda från varandra och någon av dem kan helt saknas. En fas kan även 

bestå av en serie kriser. Krisen kan användas med en hoppfull attityd; det vill 

säga att krisen har sin övergång, att se symptom som en del i en pågående 

process som följer en naturlig utveckling (Cullberg, 1986). 

För att förstå sammanhanget i patientens liv vid design av mål och 

behandling (jfr Jensen m.fl., 1999; Broberg & Tyni-Lenné, 2009; Higgs m.fl., 

2009) kombinerar jag olika förutsättningarna för rörelse (Broberg & Tyni-Lenné, 

2009) med de fyra dimensionerna av människans existens (Roxendal & Winberg, 

2003) i samarbete med patienten för att öka förståelsen om kroppen och 

möjligheter till ökad rörlighet och hälsa.  Dessutom har jag i mitt försök att möta 

patienten på ett psykologiskt plan, nytta av kunskapen om krismodellen enligt 

Cullberg (1986), inte att användas som en stel modell, utan mer som en 

förståelseram i mötet med varje enskild patient.  

 

Specifik sjukgymnastik  

I denna avhandling väljer jag att kalla den sjukgymnastiska träning som patienter 

deltar i, i samband med operation med skulderprotes, för specifik sjukgymnastik. 

Då jag använder specifik sjukgymnastik syftar jag till sjukgymnastens 

kompetens utifrån diagnos, operation och det kontext som den unika patienten 

befinner sig i. Kompetens definieras som de kunskaper, färdigheter och förmågor 

som erhållits genom formellt, icke-formellt och informellt lärande, en förmåga 

att utföra yrkesspecifika uppgifter och skyldigheter (WCPT, 2003). 
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Man kan läsa i litteraturen att många patienter och även sjukgymnaster inte 

är bekanta med rehabiliteringsprocessen efter en skulderplastik (Burdea, 2000; 

Deuschle & Romeo, 1998). De första 4-6 veckorna efter genomgången 

skulderplastik krävs begränsningar och restriktioner av träning beroende på 

intraoperativa fynd (Deuschle & Romeo, 1998). Ju större kunskap en 

sjukgymnast har om den kirurgiska proceduren, desto större är sannolikheten att 

ett lämpligt rehabiliteringsprogram kan utvecklas (Unverzagt m.fl., 2006). 

Sjukgymnastens kunskap om olika sorters smärta i förhållande till diagnos, 

operation, allmäntillstånd och träning ligger till grund för guidning av patienten 

och för att minska rörelserädsla.  Denna kunskap utvecklas genom erfarenhet av 

många möten med patienter med axelbesvär. Kunskap genom möten med många 

patienter ger likartade händelser, som ej längre finns i det medvetna, men finns 

kvar som en kunskap (Schön, 1983). 

Betydelsen av formell kunskap i kliniken i ett sammanhang med patienten 

kan ge en förståelse och tilltro till kunskapen. Att se patienten som en källa till 

kunskap beskrivs av Jensen m.fl., (1999) där en yngre expert beskriver en 

process med reflektion och ämneskunskaper tillsammans med kunskaper hon 

tillägnade sig dagligen i sitt kliniska arbete. Författaren beskriver hur experter 

betonar betydelsen av respekt inför det lärande som sker i kliniken och att 

experter tydligt värdesätter vad de kan lära av varje möte med en patient. 

Min erfarenhet är att nära och lång tids samarbete mellan sjukgymnast, 

patient och operatör i ett vårdteam ger en specifik kunskap, vilket jag anser vara 

mycket angeläget för en lyckad rehabilitering efter en skulderplastik.  
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Sjukgymnastens specifika kunskap vid rehabilitering av patienter i 

samband med en axeloperation 

Inom människan finns läkande krafter och resurser för förändring som kan 

aktiveras med rörelse, (min kursivering), i en interaktion med sjukgymnasten. 

Genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse före och efter ett kirurgiskt 

ingrepp kan människan själv påverka sin hälsa. Människans kropp, rörelse, 

funktion och interaktion är centrala begrepp inom sjukgymnastik och ses i 

förhållande till hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv (Broberg, 1993; Broberg 

& Tyni-Lenné, 2009; Higgs m.fl., 2009).   

 

Skulderleden  

En skulderled är en komplex sammansatt kombination av flera 

ledförbindelser som fungerar tillsammans. Handen som styr armen får sin stora 

rörlighet tack vare skuldrans anatomi och ett finstämt system mellan 

nyckelbenet, skulderbladet, överarmen, muskler, senor och ligament. Den 

egentliga axelleden är en ledförbindelse mellan överarmen och skulderbladet. 

Därtill tillkommer två leder (mellan bröst- och nyckelben samt mellan 

skulderblad och nyckelben) och det muskulära sambandet mellan skulderbladet 

och bröstkorgen (Bruzga & Speer,  1999; Maybach & Schlegel 1995; Deuschle 

& Romeo, 1998, Remvig m.fl., 2007). Rörligheten i axeln består av flexion, 

extension, abduktion, adduktion samt inåt- och utåtrotation i axelleden. 

Rörligheten har stor betydelse för armens funktion men kan också göra det svårt 

att utvärdera patologiska tillstånd i skuldran. Om en av lederna drabbas av 

nedsatt funktion påverkar detta de andra lederna, som i vissa fall kompenserar 

denna nedsättning, i andra fall sker en obalans som påverkar den totala 

rörligheten. Samma muskler som tillåter rörlighet i skuldran står även för 

stabilitet i skuldran (Townsend m.fl., 1991; Deuschle & Romeo, 1998). De 

mjukdelar som medger rörlighet i skuldran är de samma som hindrar rörligheten 



 
  
 

21 
 

vid patologiska tillstånd, exempelvis artrit (Deuschle & Romeo, 1998). På grund 

av ledens anatomi och svårigheter att identifiera referenslinjer vid mätning har 

det varit svårt att hitta ett konsekvent, reproducerbart sätt att mäta rörligheten i 

skulder (Brems, 1994). 

 
Operation med protesersättning av axelleden (skulderplastik) 

Indikationer för skulderplastik är vilovärk, nattlig smärta, rörelsesmärta med 

funktonsinskränkning från axelleden, främst orsakad av artros eller reumatoid 

artrit (Nordqvist m.fl., 2007). Protesersättning av humero-skapularleden 

(skulderplastik) kan innebära antingen byte av ledkula (hemiartroplastik) eller 

total artroplastik där ledkula och ledpanna ersätts med proteskomponenter 

(Boyd, 1990). För att nå bästa möjliga resultat efter ett byte av axelled till protes 

är möjlighet till rekonstruktion av så normal anatomi som möjligt, underliggande 

patologi, adekvat mjukdelshantering, säker reparation av avlöst senfäste, 

benkvalitet och operationsteknik alla av stor betydelse (Brems & Wilde, 1991; 

Bruzga, 1999; Deuschle & Romeo, 1998; Maybach & Schlegel, 1995).  

Patienter med intakt rotatorcuffmuskulatur förväntas tolerera en mer 

ansträngande träning och förväntas få ett bättre funktionellt resultat efter 

operation (Maybach & Schlegel, 1995). En komplikation efter operation med 

skulderplastik är insufficiens eller bristning av rotatorcuffmuskulaturen, vilket 

kan leda till migration av protesen och orsaka protesslitage (Brems & Wilde, 

1991; Deuschle & Romeo, 1998; Owens, 1997).   

Då patienten planeras in för genomgång av axelledsoperation träffar 

patienten operatören. I samband med det mötet informeras patienten av 

operatören om vikten av postoperativ träning och att stort ansvar ligger på 

patienten för denna träning. Operatörens information till sjukgymnast och patient 

är av stor vikt i det postoperativa skedet av rehabiliteringen (Romeo m.fl., 1996). 

Axelleden kräver förhållandevis stor mängd postoperativ träning och 
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rehabiliteringen tar längre tid än efter andra ledoperationer. Forskare menar att 

det behövs uppföljning av träningen upp till mer än ett år efter operationen 

(Bruzga & Speer, 1993; Brems, 1994; Maybach & Schlegel, 1995; Brems & 

Wilde, 1998). 

 

Sjukgymnastik i samband med axeloperation  

Det är stor risk för smärta och nedsatt funktion för patienter som genomgår en 

operation med ersättning av axelleden (Brems & Wilde, 1991; Deuschle & 

Romeo 1998;  Madhok m.fl., 1993; Svendsen m.fl., 2005). Dessa problem kan 

bli permanenta om de lämnas obehandlade (Brems & Wilde, 1991; Bruzga, 

1999). Sjukgymnastik ska inledas tidigt för att hjälpa patienten att nå bästa 

möjliga skulderfunktion (Brems, 1994; Deuschle & Romeo 1998; van Baar m.fl., 

1998; Bruzga, 1999; Petrella & Bartha, 2000) samt bör vara så intensiv som 

möjligt och bör fortsätta i hemmet (jfr Zampolini, 2008). Förutom den 

sedvanliga postoperativa sjukgymnastiken framhåller många författare, att 

snabbare tillfrisknande är beroende av preoperativ sjukgymnastik, inklusive 

information och instruktion till patienten av sjukgymnast (Boyd m.fl., 1990; 

Brems, 1991; Deuschle & Romeo, 1998).  

Sjukgymnastens intention är att minimera komplikationer efter operation, 

såsom inaktivitet och immobilisering av skuldran, viket är negativa faktorer för 

förbättring av armens funktion framför allt vid de första 4-6 veckorna av träning. 

Därför startar som standard den postoperativa rehabiliteringsträningen före 

operationen med preoperativ mätning och bedömning av rörelseomfång, styrka 

och aktiviteter i vardagen (Nowak  m.fl., 2001) samt genomgång av detaljer om 

det kirurgiska ingreppet, postoperativ träning och prognostiska faktorer som kan 

påverka det slutgiltiga resultatet efter operation och rehabilitering. Patientens 

diagnos ligger till grund för bedömning av prognosen, det vill säga för 

förutsättningar för läkning, återinlärning och förändring av en persons 
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funktionstillstånd (Broberg & Tyni-Lenné, 2009).  Individuell smärt- och 

funktionsanalys tillkommer till basen för anpassade övningar från 

träningsprogram ”Axelina” (Nowak m.fl., 2001) och den fortsatta 

rehabiliteringen i samarbete med ett multidisciplinärt vårdteam på sjukhuset. 

Kontinuitet i träningen den första tiden innebär fördelar för patientens lärande av 

symptomens orsak, hur förebygga besvär och minska smärta.  

Till ett lyckat resultat efter operation bidrar även empatisk förmåga och att 

kommunicera med patienten (Brems, 1994). Att ge möjlighet till förståelse för 

egenträning, inklusive kroppsmedvetande, avspänningsövningar och restriktioner 

ingår som viktiga moment efter en operation (Nowak m.fl., 2001). Patientens 

medvetenhet om sin kropp och postoperativa symptom som uppkommer kan 

vara en hjälp för att möta smärta och besvär i det dagliga livet. Träning i den 

inledande fasen (0-6v) efter operationen har som målsättning att optimera 

läkningen, minska smärta och motverka stelhet samt öka aktivt avlastat 

rörelseomfång och god aktiv muskelkontroll i liggande. Träningen består av 

hållningsträning, aktiv avlastad och aktiv rörelseträning samt inbaning av 

adekvat rörelsemönster och därefter isometrisk träning. Övningar med 

kroppsmedvetande och avspänning ingår.  Under uppbyggnadsfasen är 

målsättningen att optimera aktivt avlastat och stegrat aktivt rörelseomfång samt 

återfå ett normaliserat rörelsemönster (Nowak, 2001). 

Syftet är att den individanpassade träningen successivt ökar. Vid 

utskrivning från sjukhuset fortsätter patienten sin träning enligt det skriftliga 

programmet för träning i hemmet, som kompletteras med feedback och guidning 

av sjukgymnast på hemorten. Uppmuntran av patientens känsla av kontroll över 

problem och förbättrad self-efficacy, det vill säga patientens tilltro till sin egen 

förmåga att klara av sin situation, är viktiga delar i rehabiliteringen (Thomée 

m.fl., 2009). Målet är en patient som är så oberoende av sjukvården som möjligt.  
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Kommunikation och interaktion inom sjukgymnastik  

Ett samspel mellan sjukgymnast och patient innefattar interaktion med verbal 

och ickeverbal kommunikation. Genom interaktionen kan man nå en förståelse 

av kroppen och patientens inneboende resurser kan aktiveras. På så sätt finns 

möjlighet till lärande och förändring (Engelsrud, 1992; Broberg & Tyni-Lenné, 

2009). Enligt Merleau-Ponty (1994) förnimmer kroppen först situationen innan 

tanken förstår vad det rör sig om. 

Andersen (2005) beskriver kroppsspråket som en inre kommunikation som 

följs av en kroppslig aktivitet. Den inre rösten som visar sig kan ”ses” men inte 

höras, och författaren menar att några kommer att ”tolka” dessa kroppsliga 

tecken. Om man förstår det på detta sätt, menar Andersen, att detta kroppsspråk 

”tillhör” en inre röst som vederbörande vill hålla för sig själv. Dessa ögonblick 

vädjar till respekt och finkänslighet (Andersen, 2005).  

Den traditionella terapeutcentreringen där sjukgymnasten informerar, 

förklarar patientens besvär ur ett biomedicinskt perspektiv och snabbt går in med 

en lösning kan förefalla både enkelt, och som ett snabbt tillvägagångssätt då 

patientens frågor inte tar tid i anspråk (jfr Jensen m.fl., 1999). Sjukgymnasten 

som en coach, delar kunskap om lösningar av problem med patienten 

(Gyllensten m.fl., 2000; Larsson & Gard, 2006) och en individualisering sker 

med anpassning och fokus till den enskilda patientens situation, tillstånd och 

reaktioner (Ekenberg, 2000; Thornquist, 2001, Higgs & Jones 2000). 

Uppmuntran av patientens känsla, av att ha kontroll över sina problem, kan leda 

till en förbättrad tilltro till den egna förmågan att hantera livssituationen (Klaber 

Moffet & Richardson, 1997, Thomée m.fl., 2009).  

Kommunikation i den situation vi är mest vana vid, det vill säga i en dialog, 

är ett samtal mellan två personer där vi omväxlande talar respektive lyssnar.  En 

dialog kräver enligt Thornquist (2001), att deltagarna är aktiva, och att det sker 

en koncentration dels på ämnet och dels en koncentration på varandra.  Jensen 
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m.fl., (1999) beskriver hur experter inom sjukgymnastik vid design och 

implementering av behandling lyssnar intensivt till en patients berättelse, förstår 

sammanhanget i patientens liv samt samarbetar med och lär patienten att återfå 

funktion och ökad livskvalitet.  

Information och undervisning är åtgärder som syftar till att ge den enskilde 

och dennes närstående ökad kunskap om aktuellt hälsoproblem och hur detta ska 

skötas (Socialstyrelsen, 2011).  

 

 

Sjukgymnastik på distans 
 

Centralisering av kirurgi till färre sjukhusenheter innebär bland annat att 

operationer där axelleden ersätts med en protes sker vid ett fåtal sjukhus, vilket 

får till följd att erfarenhet och kompetens samlas på en enhet. Efter genomgången 

axeloperation har patienten skrivits ut från sjukhus och remitterats till vägledd 

träning med feedback av sjukgymnast från öppenvården som komplement till 

patientens egenträning i hemmet. Hinder såsom långa resor, brist på lämplig 

rehabiliteringsresurs kan i sådana fall leda till permanenta störningar i personens 

funktion (Burdea, 2000). Även om resurser finns på nära håll för patienten kan 

allmänt nedsatt funktionsförmåga, t.ex. hos reumatiker vara avgörande för 

patientens möjlighet att erhålla postoperativ sjukgymnastik (Eriksson, 2004). 

Hembesök har genomförts av sjukgymnast endast då det rört sig om kortare resor 

och har alltså inte varit ett möjligt alternativ till traditionella fysiska möten i 

sjukgymnastens lokal (Sandford & Butterfield, 2005). 

Utvecklingen inom telemedicin har öppnat möjligheter för 

distansöverbryggande hälso- och sjukvård. I början av 2000-talet växte konceptet 

e-hälsa fram, vilket inte bara indikerade en teknisk utveckling utan också ett 

nätverkstänkande. Syftet var en förbättrad hälso- och sjukvård genom att 
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använda informations- och kommunikationsteknologi i form av interaktiv 

kommunikation med ljud, bild och data (Eysenbach, 2001; Koch, 2009). 

Utvecklingen har lett till framsteg inom diagnostik, konsultation och behandling 

såväl som utbildning och överföring av medicinska data (EU. eHealth, 2004). 

Användningen av informations- och kommunikationstekniker för rehabilitering 

är en framväxande resurs som kan öka tillgänglighet, kapacitet och överbrygga 

stora avstånd till patienter i avlägsna områden och förbättra fysikaliska och 

fysiska resultat (Burdea m.fl., 2000; Haukipuro et al, 2000; Palsbo & Bauer, 

2000; Petrella & Bartha, 2000; Bratton & Short, 2001; Hughes m.fl., 2003; 

Russel, 2003, 2004; Wong, 2008; Zampolini et al, 2008; DelliFraine & Dansky, 

2008) och ge patienten större möjlighet att välja att vara delaktig då den är i 

hemmet. Att rehabiliteringen sker i hemmet kan göra att patienten känner sig 

hemmastadd, trygg och säker i sin omgivning (Harrefors m. fl., 2010; Zingmark, 

2007). 

Användningen av Internet har blivit en viktig källa för ändamål som rör 

individens hälsa. En studie omfattande sju länder i Europa visade att 

användningen av Internet förefaller vara ett komplement snarare än en ersättning 

av face-to-face kontakt med hälsopersonal (Andreassen m.fl., 2007). 

Videokommunikation används för planeringsmöten mellan sjukhus och 

vårdcentral eller vid samarbete för att ställa diagnos (Groth m.fl., 2008). Mötet 

mellan personal inom hälso- och sjukvården och patienter vid telekonsultationer 

kan förbättra relationen mellan terapeut och patient, till exempel i frågor 

angående sexualitet och svårigheter inom familjen, där ett psykologiskt 

”säkerhetsavstånd” kan bidra till en öppen och tillgänglig kommunikation.   

Telerehabilitering bedrivs inom varierande verksamheter, bland annat för 

personer med besvär inom områdena psykiatri-, hjärt- och kärlsjukdomar 

(DelliFraine & Dansky, 2008), neurologi (Holden, 2005), tal- och 

språkrubbningar, ortopedi (Lemaire et al, 2001; Zampolini et al, 2008, Russel, 
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2011;  Huis in´t Veld m.fl., 2010; Tousignant m.fl., 2011), för monitorering och 

bedömning (Lathan m.fl., 1999) samt för personer med behov av olika sorters 

hjälpmedel (Brennan & Barker, 2008). 

Jag kommer kort att nämna tre olika modeller av telerehabilitering: synkron 

video/telekonferens i realtid där mötet sker mellan olika deltagare, exempelvis 

personal som befinner sig inom öppenvården och som konsulterar personal på ett 

sjukhus. Ett annat exempel kan vara att personal befinner sig på ett sjukhus och 

patienten i hemmet där de hör, ser och kan kommunicera med varandra i realtid i 

en TV- eller datormonitor. Asynkron telerehabilitering kan omfatta websidor, e-

mail eller web-baserade träningsprogram med möjlighet till egenträning 

exempelvis i hemmet. Personen läser instruktioner och ser illustrationer för 

egenträning i sin dator i hemmet. Virtuell terapi eller ”Virtual reality” var 

ursprungligen vanligast för spelentusiaster. Idag används det även inom 

telerehabilitering, utbildning, forskning och design. Vi har möjlighet att med 

teknikens hjälp gå in i den verklighet som väntar runt hörnet. ”Virtuell reality” 

terapi är en metod som numera används framför allt inom psykoterapi och även 

andra former av terapi. Inom telerehabilitering har ett virtuellt system använts för 

patienter som rehabiliterats efter stroke på distans (Lewis m.fl., 2006).  

Hinder i mötet kan bero på oförmåga att kommunicera och brist på formell 

träning med den telemedicinska utrustningen (Hjelm, 2005). Den telemedicinska 

utrustningen kan också förefalla skrämmande att använda.  Inlärning av tekniken 

är därför viktig (Hjelm, 2005). Brist på video-röstsynkronisering, vilket innebär 

en fördröjning av ljud, kan upplevas irriterande vid möten med kommunikation 

över internet (Winters, 2002). Många tekniker inom telerehabilitering kräver 

visuell förmåga. De flesta modaliteterna är webbkamera, tele-videokonferens, 

videotelefoner och webbsidor som kan innehålla rika internetapplikationer. Detta 

innebär att vissa personer med synnedsättningar kan ha svårigheter eller vara 
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förhindrade att delta. Med hjälp av dagens teknik finns många lösningar för att 

även dessa personer skall kunna delta.   

Ett hinder vid användning av videokommunikationsteknik, är att inte kunna 

utföra en fysisk undersökning, framför allt vid undersökningar där palpation är 

en viktig del av undersökningen (Hjelm 2005).  

Vid forskning om utveckling av sjukgymnastik på distans och palpation på 

distans behövs kunskaper om manuell palpation. Nästa avsnitt beskriver därför 

manuell palpation och därefter avhandlas palpation på distans. Inom 

sjukgymnastik är manuell palpation en medicinsk undersökningsmetod. 

 

 

Palpation 
 

Manuell palpation 
Sjukgymnasten använder sina händer och fingrar vid undersökning av en patient.  

Vid palpation används fingerblommorna för att känna och undersöka mjuk eller 

hård struktur för att korrekt och relativt snabbt kunna värdera och bedöma 

situationen för ett stort antal fysiologiska och patologiska förhållanden och 

parametrar.  Palpationen gäller inte bara de strukturer som fingret har kontakt 

med utan även underliggande strukturer, som en arm/ett ben (jfr Howe, 1995; 

Murphy, 2000; Chaitow, 2003).  

Det kan finnas många syften med palpation. En dermatolog palperar huden 

med sina fingertoppar genom att röra mjukt och försiktigt över ytan eller genom 

att pressa ner ytan för att upptäcka hudförändringar, hitta grov eller ojämn hud 

eller hudförändringar (Sasai m.fl., 1999). En läkare kan vid palpation finna dolda 

anatomiska delar, när fingertopparna berör en människas mjukdelar (Howe, 

m.fl., 1995). Palpation av benstrukturer tillför en systematisk och regelbunden 

metod vid utvärdering av en relevant anatomi (Hoppenfeld & Hutton, 1976). 
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Sjukgymnasten utför ofta palpation i anslutning till andra undersökningar som 

orientering av de anatomiska detaljernas inbördes läge, och för att få en 

uppfattning om mobilitet, volym, konsistens samt smärta i vissa vävnader 

(Brodin, 1975; Brodin, 1981). 

Palpation kan ge en bekräftelse på en iakttagelse av smärta i statiskt eller 

dynamiskt arbete. Undersökare bör ställa sig frågor som: Vad palperas, det vill 

säga anatomin? Är den identifierade vävnaden förändrad (patologin)? samt Är 

palpationen smärtande (patofysiologin)? (Brodin, 1975; Brodin, 1981). Palpation 

kan användas för att upptäcka ”red flags” vid allvarliga sjukdomar, 

smärtutlösande orsak/er och som en nyckel vid dysfunktion och dysfunktionella 

förändringar (Murphy, 2000). Syftet med palpation av skuldermuskulatur är att 

fastställa skuldrans normala mjukdelsvävnad, att upptäcka variationer av normal 

anatomi och att upptäcka patologi, exempelvis en ovanlig knöl (Hoppenfeld & 

Hutton, 1976). 

Palpation ger oss möjlighet att tolka en vävnads funktion, till exempel 

skillnaden mellan en muskel, ett ligament, ett ben och ett organ. Den sensoriska 

informationen som hjärnan tolkat, kan ge uppfattning om det finns inneboende 

följsamhet och elasticitet i strukturen (Stone 1999). Den kan också känna igen 

olika karaktäristika som hudtemperatur, struktur, yta, fuktighet, elasticitet, 

svullnad, vass, hård eller mjuk tjock, spänd eller irriterad vävnad samt rörlighet, 

orientering av de anatomiska detaljernas inbördes läge, om mobilitet, volym och 

konsistens i vissa vävnader (Brodin, 1975; Brodin, 1981; Omata & Terunuma, 

1992; Kappler, 1997; Murphy, 2000). Palpation ger oss möjlighet att tolka en 

vävnads funktion (Stone, 1999), känna helheten, muskulära triggerpunkter eller 

vävnadsförändringar (Murphy, 2000). 

Konsten att palpera kräver disciplin, tid, tålamod och träning (Kappler, 

1997). Palpation för undersökning av mjukhet eller hårdhet i huden beror helt på 

den subjektiva uppfattningen (Sasai et al., 1999). Chaitow, (2003) förklarar att 
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man känner genom palpationsfingret som man håller på patienten, man ser 

strukturerna under palpationsfingret genom en visuell bild som baseras på 

kunskap om anatomi, man tänker vad som är normalt och onormalt och man vet 

med tillit som förvärvats genom praktik vad som känns reellt och precist. 

För att ett palpationsfynd ska vara effektivt och produktivt måste 

palpationsfynd korreleras med en kunskap om funktionell anatomi, fysiologi och 

patofysiologi (Kappler, 1997, Brodin 1975). Kappler (1997) menar att det är 

enklare att identifiera uppenbara sjukdomstillstånd, till exempel en tumör än att 

beskriva tecken, symptom och palpationsfynd som leder till eller identifierar 

patologiska mekanismer. Detaljerade kunskaper om palpation och vad som 

händer i mötet mellan sjukgymnast och patient vid palpation är inte alltid 

artikulerade (jfr Thornquist, 1998).  

 

Palpation på distans 

Telerehabilitering med hjälp av videosessioner inom sjukgymnastik är ett 

begränsat verksamhetsområde och ett relativt nytt forskningsområde. Det kan 

bero på att sjukgymnastdisciplinen är mer ”hands-on” jämfört med många andra 

verksamheter. Just hindret att utföra en komplett undersökning, där man 

använder sina händer är beskrivet som en brist vid telemedicinska konsultationer 

via videolänk. Konsultation via videolänk ses därför som begränsad då en fysisk 

undersökning med palpation som en viktig komponent inte till fullo kan utföras 

(Burns et al, 1998; Hjelm, 2005). Hjelm (2005) pekar på att dessa begränsningar 

gradvis kan försvinna genom framtida tekniska utvecklingar som tillåter 

undersökaren att utföra en undersökning indirekt, vilket idag inte är möjligt. 

Vid utveckling av prototyp med system för palpation med robot kan 

sjukgymnaster bidra genom att vara medaktörer och ge sina kunskaper och sin 

kravspecifikation på denna prototyp. I samband med specifikationer av tekniska 

produkter kan det ofta vara ett glapp mellan analys av det arbete som utförs och 
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den aktuella tekniska produktens utförande och design (Scandurra m.fl., 2008). 

Författarna påpekar att människors verkliga upplevelser eller föreställningar om 

framtida scenarier genererar tankar och utvecklar en förståelse som leder till 

konkreta bilder som är användbara för prototypframtagning och slutligen 

användarvänliga slutprodukter utifrån specifik efterfrågan.   
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RATIONAL 
 

Patienter som har gått igenom en skulderoperation, kan på grund av smärta och 

immobilisering förhindras att nå en optimal postoperativ rehabilitering. 

Patienterna behöver stöd av sjukgymnaster med specifik kunskap om kroppen, 

om axelns funktionsförmåga, samt om medicinska konsekvenser efter 

operationen. Traditionellt kan resor vara ett hinder för en kontinuerlig tillgång 

till detta stöd. Telerehabilitering har visat sig överbrygga det geografiska 

avståndet mellan patient och terapeut. Möjligheter i och med detta, öppnas för att 

få tillgång till specifik kunskap för patienter som befinner sig i hemmet, efter en 

skulderoperation. Tidigare forskning har visat för- och nackdelar med 

telerehabilitering för patienter med skilda diagnoser. Trenden att förkorta 

vårdtider på sjukhus gör det än mer angeläget att kunna erbjuda patienten i 

hemmet en rehabilitering av hög kvalitet.  

Vi har emellertid inte funnit några studier med sjukgymnastik på distans i 

hemmet för patienter som genomgått en operation med skulderprotes. Det finns 

även olika åsikter angående vad som händer i relationen mellan terapeuten och 

patienten, eftersom mötet sker via videokommunikation. Ett exempel är att 

terapeuten inte kan använda sina händer vid en undersökning av patienten (Burns 

m fl., 1998; Hjelm, 2005). 

När det gäller utvecklingen av sjukgymnastik på distans, vore det av 

intresse att utforska behoven av och förutsättningarna för att kunna genomföra 

manuella undersökningsmoment, som palpation, på distans. För att optimera 

möjligheterna till en sådan utveckling är det av stor vikt att förstå begreppet 

palpation inom sjukgymnastik, men här har vi inte funnit någon acceptabel 

definition i litteraturen. 
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Studier om validitet och reliabilitet vid palpation, samt läroböcker om 

manuell palpation finns i litteraturen. Palpation finns beskriven som en beröring 

(Edwards m.fl., 2004b) eller en form av beröring för att få information (Levit & 

Liebenson, 1993;  

Roger m.fl., 2002). Enligt Chaitow (2003) finns ett behov att se över, 

reflektera och förfina förmågan att palpera som ansågs viktig för att utveckla 

manuella behandlingstekniker. Den fysiska beröringen och närheten mellan 

sjukgymnast och patient ansågs vara viktiga aspekter för att den fysiska vården 

av en patient skulle vara komplett (Hargreaves (1982). Detaljerade beskrivningar 

av palpation och hur sjukgymnaster ser på palpation saknas däremot. Eftersom 

palpation på distans inte finns beskrivet eller utvecklat behövs kunskaper om 

sjukgymnasters erfarenheter av begreppet manuell palpation samt deras 

föreställningar om palpation på distans som underlag vid utveckling av en 

palpationsrobot.  

Möjlighet att palpera på distans skulle kunna stärka distansöverbryggande 

teknik inom sjukgymnastik. Palpation med robot på distans skulle kunna ge 

ytterligare kunskap om patientens besvär vid möten då man inte befinner sig 

fysiskt på samma plats. Palpation på distans skulle kunna bli ett komplement till 

ett möte på distans även för andra professioner, såsom läkare, sjuksköterskor och 

andra terapeuter.  
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SYFTE 
 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att studera sjukgymnastik efter 

genomgången operation med skulderprotes på distans i hemmet samt 

förutsättningar för palpation på distans. Nedan presenteras de olika delsyftena 

och respektive delarbete (inom parentes). 

 

 

Jämföra effekten av sjukgymnastik på distans i hemmet med vedertaget 

sjukgymnastisk omhändertagande av patienter som genomgått en operation 

med skulderprotes (delarbete I) 

 

Beskriva patienters upplevelser av deltagande i sjukgymnastik på distans i 

hemmet efter genomgången operation med skulderprotes (delarbete II) 

 

Beskriva palpation utifrån erfarna sjukgymnasters erfarenheter (delarbete 

III) 

 

Utifrån erfarna sjukgymnasters kunskaper och föreställningar skapa ett 

underlag för att ta fram en prototyp för ett system för robotpalpation 

(delarbete IV) 

 

Beskriva kraftöverföring mellan manuell palpation och palpation med robot 

samt beskriva erfarenheter och upplevelser från ett fältförsök med ett 

system för robotpalpation (delarbete IV)  
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METODER 
 

Metod kommer av grekiskan méthodos (av meta: efter och ho´dos: väg) längs en 

väg. Under detta avsnitt kommer jag alltså att beskriva de steg längs vägen som 

jag gått och hur jag gått tillväga.  

För att öka min kunskap och få svar på de frågor som jag reflekterat över i 

min kliniska praktik valde jag att arbeta utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ 

ansats. ”Kunskap är en produkt av mänsklig perception och interaktion” 

(Malterud, 2009). Vi skapar tillsammans den verklighet vi lever i. Vår förståelse 

av verkligheten förmedlar vi genom ord och begrepp som vi tillsammans 

utvecklar. Vi deltar i forskning och påverkar vårt material på olika sätt oavsett 

data består av siffror eller text. Min förförståelse är mitt bagage av erfarenheter. 

Innehållet i bagaget påverkar mig under hela min väg genom ett 

forskningsarbete. Förförståelsen kan ge näring åt arbetet men kan också innebära 

att innehållet av bagaget påverkar och stör längs vägen. 

Delarbete I och II beskriver effekter och upplevelser av sjukgymnastik på 

distans i hemmet. I delarbete III beskrivs begreppet palpation och i delarbete IV 

beskrivs föreställningar om palpation på distans samt jämförelser av kraft vid 

manuell palpation och robotpalpation samt erfarenheter och upplevelser av 

palpation med robot. En översikt av avhandlingens delarbeten, forskningsfrågor, 

urval av deltagare, datainsamling samt dataanalys presenteras i tabell 1 (sid 39). 

 

 

Antaganden i kvantitativ forskningsansats 
 

Forskningen med kvantitativa ansatser söker kvantifiering av data. Forskare ska 

hämta information så objektivt som möjligt och söker förhålla sig neutrala till 
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deltagarnas kön, tankar, känslor eller kulturell bakgrund. Forskaren ska på så sätt 

hålla en viss distans till undersökningsobjektet. Vanligt är att undersöka 

representativa urval. Datamaterialet analyseras främst av siffror. Analys av data 

sker ofta genom någon sorts statistisk behandling. Det subjektiva inslaget ska 

neutraliseras så långt det är möjligt. Eftersom undersökningen ska kunna 

upprepas måste det subjektiva inslaget hållas under kontroll (Malterud, 2009,  

Olsson & Sörensen, 2001). 

 

Antaganden i kvalitativ forskningsansats 
 

Forskaren själv spelar en viktig roll vid tolkning och forskaren inriktar sig på att 

beskriva och att förstå det undersökta fenomenet. Den kvalitativa 

innehållsanalysens ontologiska och epistemologiska grund är oklar ˡ. Forskaren 

deltar ofta själv i insamling av data, och målet är att återspegla deltagarens 

erfarenheter och åsikter. Analys av data sker efter olika modeller beroende på 

syfte och metod som varit utgångspunkt för studien (Malterud, 2009, Olsson & 

Sörensen, 2001). En text som analyseras ska ses i sitt sammanhang. Tolkning av 

berättelser bör göras med medvetenhet om intervjupersonernas personliga 

historia, livsvillkor och rådande kultur (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Resultaten grundar sig ofta på ett litet antal individer och gäller i specifika 

miljöer, omständigheter och tidpunkter (Malterud, 2009, Olsson & Sörensen, 

2002). 

  

 

1. Ontologi handlar om synen på hur verkligenheten är beskaffad, vad som 
existerar och vad som är tingens sanna natur. Epistemologi behandlar 
frågan om vad som är kunskap och varifrån den hämtas.”. (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). 
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Tabell 1 . Översikt av de olika delarbetena i avhandlingen 
Artikel Övergripande 

forskningsfråga 
Deltagare Datainsamling Analysmetod 

 I Effekter av sjukgymnastik 
på distans i hemmet 

22 patienter Frågeformulär 
Funktionstester  

Deskriptiv och 
hypotesprövande 
statistisk analys 

 II Upplevelser av 
sjukgymnastik på  
distans i hemmet  

10 (deltagare ur 
distansgrupp, 
delarbetel I) 

Individuell intervju Kvalitativ 
innehållsanalys 

 III Erfarenheter av  
palpation 

7 erfarna 
sjukgymnaster 

Fokusgrupps- 

intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 IV Föreställningar om 
palpation på distans 

7 (deltagare ur 
delarbete III)  
1 ingenjör 

Fokusgrupps- 

intervjuer 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 IV Jämförelse av kraft vid 
manuell palpation och 
robotpalpation  

4 (deltagare ur 
delarbete III) 

Fältförsök med 
prototyp med system 
för robotpalpation 

Deskriptiv statistik 

 

IV Erfarenheter och 
upplevelser av 
robotpalpation 

4 (deltagare ur 
delarbete III) 

Anteckningar av 
spontana muntliga 
kommentarer 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys  

 

 

Kontext 
 

Projektet Sjukgymnastik på distans i hemmet; delarbete I och II har utförts inom 

Tryggveprojektet och Norrbottens läns landsting, Luleå, Sverige, se Centrum för 

Innovation och eHälsa (EIC) http://www.ltu.se/centres/eic, (tidigare Centrum för 

Distansöverbryggande Hälso- och sjukvård, CDH). Design av delarbete I och II 

framgår av figur 1 (sid 40).  
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Före operation       Operation     Sjukgymnastik   Efter intervention 
 
A. Distansgrupp  

 
 

                                                                                        
                                                                              
 
 

_______  ______________________________   _______________________  ~ 8v    ________________     
        
                                                           
                                                                                                                                 
     Mätning 1*              Mätning 2**           

               Intervju *** 
       
 
B. Kontrollgrupp (Vedertagen sjukgymnastik) 

     
_______  ____________________________   ________________________ ~ 8v     _______________  

 
  

                             
  

      
     Mätning 1*                                                                                   Mätning  2** 
                                                                                                                   

 
 
 

* Frågeformulär och mätningar en vecka före operation.** Uppföljande frågeformulär och 
mätningar 8 v efter operation. *** Individuell intervju efter avslutad intervention. 

 

Figur 1. Studie design och intervention i delarbete I och II  

 

 

Projektet med utveckling av ett system för robotpalpation; delarbete III och IV 

har utförts som ett delprojekt inom Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik vid 

Umeå universitet, http://www.cmtf.umu.se/ och Luleå tekniska universitet med 

stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Project 39740 CMTF-

Distance Palpation). Finansiellt stöd från Forsknings och Utvecklingsenheten, 

Nottbottens Läns Landsting, Luleå och Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå 

tekniska universitet, Luleå, Sverige. 
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Första delen i projektet omfattade fokusgruppsintervjuer med kliniskt 

erfarna sjukgymnaster för att få en detaljerad beskrivning av begreppet palpation, 

(delarbete III). Delarbete IV omfattade en iterativ process utifrån kontinuerliga 

diskussioner mellan representanter från klinisk sjukgymnastik, ingenjörs- och 

hälsovetenskap samt utifrån erfarenheter och resultat från fokusgruppsintervjuer 

med erfarna sjukgymnaster i delarbete III och IV. Detta utmynnade i att en 

prototyp med system för palpation med robot skapades. För att få erfarenheter 

och upplevelser samt en jämförelse mellan kraft vid manuell- och robotpalpation 

avslutades delarbete IV med ett fältförsök med manuell palpation och palpation 

av prototyp för ett system med robot för palpation. 

Urval av deltagande patienter och sjukgymnaster i delarbetena har varit från 

ett sjukhus i ett glesbygdsområde med stort upptagningsområde i norra delarna 

av Sverige. Avståndet från sjukhuset till invånarna i länet kan vara ända upp till 

40-50 mil för dem som bor längst bort från sjukhuset.  

 

 

Deltagare och procedur 
För att studera effekten av patienters deltagande i sjukgymnastik på distans i 

hemmet jämfört med patienter remitterade till vedertaget sjukgymnastiskt 

omhändertagande valdes en kontrollerad kvantitativ studie (delarbete I). En serie 

på 25 patienter valdes från väntelistan för operation med ersättning av axelled till 

protes från en ortopedisk klinik vid ett sjukhus i norra Sverige. Patienter valdes 

utifrån inklusionskriterier vuxen svensktalande person med primär artros eller 

reumatoid artrit och sekundär artros. Exklusionskriterier var patienter med 

humerusfraktur, cuffartropati (irreparabel bristning av ”rotatorkuffmuskel”), 

medicinska tillstånd som förhindrade säkert deltagande i träning (till exempel 

nylig hjärtinfarkt, stroke eller svåra andningsbesvär), svåra psykiatriska eller 

neurologiska sjukdomar, starkt nedsatt syn, hörsel eller demens.  
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Urval av patienter påbörjades 2003 och avslutades i januari 2007. 

Däremellan gjordes ett års uppehåll på grund av organisatoriska och ekonomiska 

orsaker. Patienter som svarade mot inklusionskriterier enligt ovan inkluderades 

konsekutivt i studien. Det var praktiskt möjligt med tre distanspatienter under 

samma tidsperiod. Om en videokonferensutrustning fanns tillgänglig vid tillfället 

för planerad operation blev patienten placerad i distansgrupp, och om inte, i 

kontrollgrupp. Detta gjordes konsekutivt för de patienter som omfattades av 

inklusionskriterier enligt ovan. 

Alla patienter som erbjöds deltagande i delarbete I tackade ja. Av 25 

deltagare avbröt tre personer; två patienter i distansgruppen och en i 

kontrollgruppen. Orsaken till bortfallet var postoperativ förvirring (en patient ur 

distansgruppen och en patient ur kontrollgruppen) och kraftigt nedsatt hörsel (en 

patient ur distansgruppen), vilket omöjliggjorde deltagande. Sålunda deltog 22 

patienter i studie I; tio i distansgruppen (53-85 år, median ålder 70 år, åtta 

kvinnor och två män) och tolv i kontrollgruppen (50-86, median ålder 73 år, nio 

kvinnor och tre män). Det förelåg inga signifikanta skillnader vid jämförelse 

mellan grupperna när det gällde kön, ålder, förekomst av diagnoserna artros eller 

reumatoid artrit eller antal dagar på sjukhus efter genomgången operation. 

Alla tio patienter i distansgruppen tackade ja till deltagande i individuell 

intervju (delarbete II) efter avslutad period med sjukgymnastik på distans i 

hemmet. En av patienterna hade tidigare erfarenhet av fusionskirurgi i nacken 

och sju av patienterna hade erfarenhet av operation med ledplastik i skuldran, 

höften, knäet och foten på grund av diagnos artros eller reumatoid artrit. En 

deltagare hade insjuknat i stroke många år tidigare. Totalt deltog åtta kvinnor och 

två män i intervjuerna.  

För att nå syftet med att beskriva kliniskt erfarna sjukgymnasters 

erfarenheter av palpation i (delarbete III) och föreställningar om palpation på 

distans (delarbete IV) användes ett så kallad snöbollsurval till 
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fokusgruppsintervjuer. En person tillfrågades om deltagande i studien. 

Deltagaren föreslog i sin tur en annan deltagare bland sina bekanta och kollegor 

och på så sätt växte deltagarantalet som en snöboll (jfr Morgan 1997). Sju 

sjukgymnaster valdes utifrån kriterierna kvinnlig eller manlig sjukgymnast i 

Sverige med erfarenhet av sjukgymnastik vid öppen- eller slutenvård för 

personer med besvär från skulderregionen. En ingenjör (medförfattare, och 

utvecklare av prototyp för palpationsrobot, AR) deltog i en fokusgruppsintervju. 

Deltagarnas ålder varierade från 37 – 66 år och erfarenhet från 

sjukgymnastikyrket var mellan 7-35 år. Potentiella deltagare erhöll muntlig och 

skriftlig inbjudan av författaren. Därefter sändes ett web-frågeformulär med 

förslag om möjlig tid för fokusgruppsintervju. Innehållet i 

fokusgruppsintervjuernas första del handlade om palpation (delarbete III). 

Fokusgruppsintervjuernas andra del, med samma deltagare, handlade om 

föreställningar om palpation på distans med hjälp av robot (delarbete IV). Ett 

stimulusmaterial som bestod av artiklar och länkar till web-videos om 

robotteknik inom hälso- och sjukvård sändes ut två veckor före deltagande i 

fokusgruppsintervjuerna (jfr Greenwood, Parsons, 2000). 

Förfrågan gick ut till deltagarna från fokusgruppsintervjuerna om 

deltagande i test med palpation med robot (delarbete IV). Fyra deltagare; en man 

och fyra kvinnor tackade ja till deltagande. Resterande personer hade inte 

möjlighet att delta. För att få en jämförelse mellan manuell palpation och 

robotpalpation utfördes test med manuell palpation och palpation med en 

prototyp med system för palpation med robot. För att få erfarenheter och 

upplevelser av robotpalpation nedtecknades deltagarnas spontana kommentarer 

under fältförsöket. Deltagare i delarbete I-IV, se figur 2 (sid 44). 
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Delarbete I  

 

 

 

  
 

Delarbete II 

 

 

 

 
 

Delarbete III och IV 

 

 

 

 

 

 

Delarbete IV 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figur 2 Beskrivning av deltagarnas fördelning i de fyra delarbetena 

Kvalitativa fokusgruppsintervjuer 

Deltagare: Totalt sju sjukgymnaster och en ingenjör 

 

Intervju nr 1, 4 deltagare 

Intervju nr 2, 4 deltagare 

Intervju nr 3, 3 deltagare 

Intervju nr 4, 3 deltagare 

Fältförsök  

Manuell- och robotpalpation samt erfarenheter och upplevelser av palpation med robot. 

Deltagare ur fokusgruppsintervjuerna delarbete III: fyra sjukgymnaster 

Manuell palpation  Robotpalpation 

Test nr 1 Person A palperar person B Person A palperar person B 

Test nr 2 Person B palperar person A Person B palperar person A 

Test nr 3 Person C palperar person D Person C palperar person D 

Test nr 4 Person D palperar person C Person D palperar person C 

Kontrollerad kvantitativ studie 

Deltagare: totalt 25 patienter  

 
Distansgrupp  Kontrollgrupp 

10 deltagare  12 deltagare 

Kvalitativa individuella intervjuer 

Deltagare: distansgrupp från delarbete I 

 

10 deltagare  

Bortfall 

Distansgrupp  Kontrollgrupp 

Två deltagare En deltagare 
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Intervention 
Alla patienter i delarbete I och II genomgick en likadan axelledsoperation med 

ersättning av överarmens ledkula till en Bigliani-Flatow protes, med samma 

operatör. Därefter deltog samtliga patienter, enligt standard, enligt första steget 

av ett skriftligt program (Nowak m.fl., 2001), tillsammans med en sjukgymnast 

på sjukhuset. 

Vid utskrivning från sjukhuset remitterades kontrollpatienterna, till 

sjukgymnastik enligt vedertagen rutin. Förutom fortsatt stegring av egen träning i 

hemmet enligt påbörjat träningsprogram, remitterades patienterna till fortsatt 

träning under vägledning av sjukgymnast i öppenvården. Syftet var daglig 

träning i hemmet och därutöver ca 2-3 individuellt vägledda besök per vecka, 

med kontroller och korrigering av träning tillsammans med sjukgymnast. 

Därefter successiv minskning till ett besök varje eller varannan vecka.   

Patienterna i distansgruppen deltog under åtta veckor i individuellt vägledd 

sjukgymnastik via videokommunikation i hemmet inklusive träning på egen 

hand. Sjukgymnasten, som hade lång erfarenhet av behandling med patienter 

efter axeloperation befann sig på sjukhuset. Patienten var uppkopplad via ett 

videokonferenssystem, vilket innebar tvåvägskommunikation med fullfärg och 

rörlig bild; så kallad realtidskommunikation. Sjukgymnasten kunde kontinuerligt 

vägleda patienten och kontrollera utförd träning tillsammans med patienten 

samtidigt som de såg och talade med varandra (se figur 3, sid 46). I slutet av 

distansperioden möttes öppenvårdssjukgymnasten tillsammans med patienten i 

dennes hem i en tre-partskommunikation med sjukgymnasten på sjukhuset. 

Syftet med mötet var genomgång av patientens träning och prognos om framtida 

resultat efter operation och träning. 

Standard videokonferensutrustning användes i patientens hem och på 

kliniken. För att slå på och av TV-utrustningen med fjärrstyrd kamera behövde 

patienten trycka på en knapp. I slutet av studien användes en laptop med inbyggd 
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kamera placerad på en vridbar platta. Patienten kunde vrida skärmen eller fälla 

ner eller upp skärmen, för att synas bättre i bild se figur 3. Utrustningen lånades 

ut till patienten i samband med utskrivning från sjukhuset. 

 

 

 

 
 
Figur 3 Bilden visar hur sjukgymnasten i TV-monitorn instruerar en medarbetare i 
projektet.  
 

 

I fältförsöket i delarbete IV utfördes manuell palpation av två sjukgymnaster. En 

stående sjukgymnast palperade axeln på en sittande sjukgymnast som agerade 

patient. Ett område motsvarande fästet av supraspinatusmuskeln på axeln 

markerades med en tuschpenna och utgjorde palpationsområdet. 

Den stående sjukgymnasten fortsatte därefter med en manuell palpation 

med en tunn latexhandske som innehöll en sensor för att mäta kraften i 
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palpationsfingrets fingertopp. Palpationen utfördes på samma sätt som utan 

kraftsensor. 

Vid robotpalpation satt sjukgymnasterna mitt emot varandra vid ett bord, de 

såg och hörde varandra. På bordet fanns en masterrobot framför sjukgymnast A 

och mitt emot satt sjukgymnast B som agerade patient med en slavrobot framför 

sig. En prototyp bestående av en master- och en slavrobot bildade ett sammansatt 

system för robotpalpation. Båda robotarna, som var kopplade till en dator, 

reglerades och kontrollerades via ett datorprogram som var kopplat till robotarna 

genom USB-kontakter (se figur 4). En kraftgivare i slavroboten skickade 

kraftsignaler som skapats mellan slavroboten och sjukgymnast B:s kropp vidare 

till masterroboten där en motsvarande kraft genererades till sjukgymnast A 

(användaren av masterroboten). Storleken och riktningen av denna kraft 

registrerades för analys.  

 

 
 

Figur 4.Sammansatt master-slavsystem designat för robotpalpation. 
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Vid robotpalpation förde sjukgymnast A, med sitt finger i en hylsa på 

masterrobotens arm, slavrobotens arm mot sjukgymnast B:s axel. Slavroboten 

svarade med att föra sitt robotfinger - ett fingerlikt robotfinger med sensor för att 

mäta kraften i robotfingrets palpation - i riktning mot ”patientens” axel (figur 5, 

sid 48). ”Patienten” satt på en höj- och sänkbar stol för att komma i rätt höjd med 

sin axel för robotfingret.    

 

 

 

 
 
Figur 5. Sjukgymnast A styr masterroboten med sitt finger i en hylsa. Slavroboten svarar 
genom att föra robotfingret mot ”patientens” axel. 
 

 

 

Syftet var att sjukgymnasten med masterroboten skulle utföra en robotpalpation 

som påminde om den manuella palpationen. Därefter bytte deltagarna roller och 

en ny omgång av tester genomfördes.  
 

 

Datainsamling 
Till delarbete I hämtades demografiska data, antal dagar vid sjukhusvistelse i 

samband med axeloperation och antal sjukgymnastsessioner under 
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rehabiliteringsperioden från medicinska journaler. Mätningar och tester av de två 

patientgrupperna utfördes dels veckan före operation samt efter avslutad 

intervention (figur 1, sid 40). 

Utvärdering av effekt i delarbete I valdes att ske åtta veckor efter genomgången 

operation och träning (jfr Kovar et al, 1992, Ludewig & Borstad, 2002). För att 

mäta effekt på smärta, rörlighet, funktion och hälsorelaterad livskvalitet 

användes följande mätmetoder: Patienten skattade smärta (VAS), (Price m.fl., 

1983), självupplevda symptom och funktionsförmåga i skuldran (SRQ-S), 

(L'Insalata m.fl., 1997; Dahlgren et al, 2002), hälsorelaterad livskvalitet (SF-36), 

(Sullivan m.fl., 1995) och funktionsförmåga (Constant score), (Constant & 

Murley, 1987; Kuhn & Blasier, 1995; Romeo m.fl., 1996). Mätning av 

rörelseomfång i skuldran utfördes med goniometer (Yodas m.fl., 1994; 

Domholdt, 2000; Della Valle m.fl., 2001). Val av mätning av utåtrotation gjordes 

eftersom detta är en rörelse som tränas specifikt på grund av avlösning och 

suturering av senfäste av en inåtrotationsmuskel, vilket ger begränsad rörlighet 

av utåtrotation i det postoperativa skedet.    

För att beskriva individuella upplevelser av deltagande i sjukgymnastik på 

distans i hemmet användes individuella intervjuer med en intervjuguide (Kvale, 

1997), (delarbete II). Klargörande frågor användes som komplettering, till 

exempel: kan du berätta mer om det? Vill du förklara det ytterligare? 

Intervjuerna varade mellan 35-90 minuter, spelades in på band, transkriberades 

ordagrant, inklusive ickeverbala uttryck såsom tystnad och skratt. De utskrivna 

intervjuerna sändes till deltagarna för eventuell korrektion och acceptans. Syftet 

var att ge patienterna möjlighet att förbättra, klargöra och göra ändringar, vilket 

de inte gjorde.   

För att beskriva sjukgymnasters erfarenheter av palpation (delarbete III) 

användes fokusgruppsintervjuer. Deltagarna uppmuntrades att beskriva sina 

erfarenheter på ett så levande sätt som möjligt (jfr Grenwood & Parsons, 2000; 
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Wennberg, 2008). Öppningsfrågan i fokusgruppsintervjun var: Är det någon av 

er sjukgymnaster som varit patient och blivit palperad? Exempel på fler frågor 

var: Vad är palpation för dig? Varför ska sjukgymnaster palpera? Därefter 

följdfrågan om viljan att dela med sig av en sådan upplevelse. Varje 

fokusgruppsintervju guidades utifrån en frågeguide som fungerade som en ram 

för intervjun. 

För att beskriva föreställningar om palpation på distans (delarbete IV) 

användes fokusgruppsintervjuer (jfr Grenwood & Parsons, 2000; Wennberg, 

2008). Exempel på frågor som förekom: Finns behov av robotpalpation på 

distans? Av vem i så fall? För- och nackdelar med användning av robot i 

samband med palpation på distans.  

För att analysera skillnader i kraftöverföring mellan manuell palpation och 

palpation med robot samlades registrerade kraftdata in från kraftsensor på 

sjukgymnastens fingertopp vid manuell palpation och från kraftgivare på 

robotfingertopp vid robotpalpation (delarbete IV).  

För att beskriva erfarenheter och upplevelser av fältförsök med prototyp 

med robot för palpation, antecknades sjukgymnasternas spontana korta muntliga 

kommentarer, dels av att agera som terapeut och dels av att agera som patient 

(delarbete IV). Minnesanteckning gjord av ingenjören/medförfattaren (utvecklare 

av robotprototypen, AR) användes som komplettering. De nedskrivna 

fältanteckningarna kodades, summerades och analyserades (jfr Miles & 

Huberman, 1994) efter erfarenhet att palpera respektive bli palperad av robot 

samt skillnader mellan manuell palpation och robotpalpation. 

Sammanställningen skickades till medarbetare som deltagit under testet (ingenjör 

och sjukgymnaster) för komplettering före slutlig summering. Se datainsamling i 

de olika delarbetena tabell 2 (sid 51). 
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Tabell 2  Datainsamling vid delarbete I - IV 
Metod  Data  Typ  Utfört av 

Delarbete I 
Visuell Analog Skala 
(VAS)  

Smärta  Skattningsformulär  Patient 

Rörelseomfång  Maximal aktivt smärtfritt 
rörelseomfång av flexion 
och abduktion i skuldran 

Goniometer  Sjukgymnast  

Funktionsbedömning, 
Constant score 

Smärta, daglig aktivitet, 
rörelseomfång, 
funktionsförmåga i 
skuldran 

Globalt 
frågeformulär  
Test av funktion 

Patient 
Sjukgymnast 

Shoulder Rating 
Questionnaire-S 
(SRQ-S)  

Självupplevda symptom 
och funktion i skuldran  

Frågeformulär Patient 

Health related quality 
of life SF-36 

Upplevelser av åtta 
aspekter av hälsa 

Frågeformulär Patient 

Delarbete II 
Individuell intervju Upplevelser Intervjuguide. 

Frågor med öppna 
svar 

Sjukgymnast 

Delarbete III 
Fokusgruppsintervju Erfarenheter  Intervjuguide. 

Frågor med öppna 
svar. 

Sjukgymnast 

Delarbete IV 
Fokusgruppsintervju Föreställningar  Intervjuguide. 

Frågor med öppna 
svar 

Sjukgymnast 

Trycksensor Krafter vid manuellt tryck Manuell palpation Ingenjör 
Trycksensor Krafter vid tryck av 

palpationsrobot 
Palpation med 
robot 

Ingenjör 

Fältanteckning Erfarenheter och 
upplevelser 

Spontana 
kommentarer 

Sjukgymnast 

 

 

  



 
  
 

52 
 

Dataanalys 
För att göra jämförelser inom- respektive mellan grupperna (delarbete I) 

användes icke-parametrisk Wilcoxon Signed Ranks Test och Mann-Whitney U-

test. Signifikansnivån valdes till p<.05. Då skillnader uppvisades i de initiala 

värdena vid baslinjen, beräknades skillnaderna mellan värdena vid baslinje och 

värdena vid uppföljning, vilka användes för analys av effekt av behandlingen. 

Standard mjukvara (SPSS version 15.0) användes vid analys.  

För att beskriva upplevelser av sjukgymnastik på distans i hemmet utifrån 

individuella intervjuer (delarbete II), erfarenheter och upplevelser av palpation 

(delarbete III) och föreställningar om robotpalpation på distans (delarbete IV) 

valde jag kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorf, 

2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) Kvalitativ innehållsanalys anses 

som en relevant och praktiskt användbar analysmetod vid forskning inom 

sjukvård (Downe-Wamboldt, 1992). Beskrivningar utifrån kvalitativ ansats ger 

resultat som är textnära det material som analyserats. Resultatet av tolkningen är 

samtidigt detaljerat och nyanserat (Sandelowski, 2000). Latent analys innebär 

större grad av tolkning jämfört med manifest analys (Graneheim & Lundman, 

2004). Kategorier skapades, där vi sökte en tråd som svarade på frågan ”vad?” 

(Graneheim & Lundman, 2004). Ett tolkande tema, som svar på frågan ”hur”, 

växte fram ur den underliggande förståelsen. Det slutliga steget bestod av 

reflektion av tolkningen av hela texten, kategorierna och temat i relation till 

medarbetarnas förförståelse och relevant litteratur.  

För att beskriva skillnader mellan krafter vid manuell palpation och krafter 

vid palpation med robot (delarbete IV) beräknades och jämfördes maximal kraft 

och medianvärde för anbringad kraft. Grafer med mönster och variation över tid 

av manuell palpation respektive robotpalpation användes för visuell analys.  

För att beskriva sjukgymnasternas erfarenheter av testerna av prototyp av 

system med palpation med robot (delarbete IV) läste samtliga medförfattare 
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igenom sammanställningen av sjukgymnasternas kommentarer och efter smärre 

revideringar godtogs sammanställningen.  

 

 

Etiska överväganden 
 

Helsingforsdeklarationens etiska principer vid medicinsk forskning som omfattar 

människor, har legat som grund och varit en vägledning för mina etiska principer 

under alla delarbeten (Helsingsforsdeklarationen, 2008). Här framgår bland 

annat att medicinsk forskning är underställd etiska normer som främjar respekten 

för alla människor och skyddar deras hälsa och rättigheter. Även i lagen SFS, 

(2003:460) som innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som 

berör människor, är syftet att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning. Lagen innehåller också bestämmelser om 

samtycke till sådan forskning. Tillåtelse till studie I och II gavs av 

Ortopedenheten, Sjukgymnastiken vid sjukhuset. Regionala etiska kommittén i 

Umeå, Sverige har godkänt studie I - IV, Dnr 06-034M och Dnr 2443-2009. 

Urvalsmetodiken (personlig kännedom från forskare och kollegor) kan eventuellt 

utsätta personerna för ett visst tryck. Efter muntlig och skriftlig information gav 

alla deltagare skriftligt medgivande till frivilligt deltagande i alla delarbeten. De 

hade även informerats om att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan 

någon särskild förklaring och att det inte skulle innebära några konsekvenser för 

deras del. Konfidentialitet utlovades, det vill säga inga privata data skulle 

presenteras som identifierar deltagaren (Kvale, 1997). Patienterna behandlades 

av legitimerad sjukgymnast som följde professionens etiska regler och hälso- och 

sjukvårdens regler. Studierna utfördes enligt forskningsetiska regler.  

Under projektets gång har många frågor och reflektioner uppkommit. 

Riskeras patientens självbestämmande? Är den personliga integriteten eller 
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mänskliga värdigheten hotad? Tänker jag på patientens rättigheter under arbetet? 

Vet jag vad som är bäst för patienten? Är arbetet baserat på moraliska grunder 

som leder till goda handlingar?  Kan jag som forskare förstå alla konsekvenser 

av handlingarna i studien? I praktiken är det mycket svårt att notera och veta på 

förhand konsekvenserna av beslut som fattas.  Forskningsarbetets bas är oftast 

vetenskapliga fakta, erfarenheter eller gamla traditioner tillsammans med sunt 

förnuft.  

Eftersom relativt ny teknik, videokommunikationsteknik, användes i 

patientens hem, och robotpalpationsteknik användes i de sjukgymnastiska 

interventionerna, var det viktigt att beakta etiska frågor.  

Vid insamling av data kan någon grad av hot mot den enskildes integritet 

förekomma. Vid delarbete I användes mätinstrument och frågeformulär som är 

vanliga i klinik utan rapporterade negativa konsekvenser (Price m.fl., 1983; 

Constant & Murley, 1987; LÍnsalata m.fl., 1997; Dahlgren m.fl., 2002; Sullivan 

m.fl., 1995; Domholdt, 2000). 

Beaktanden gjordes angående bild- och ljudkommunikationen i patientens 

hem. Via tekniken ”kom sjukgymnasten in” i patientens hem, vilket kunde 

upplevas störande. Deltagarna fick information att det var de som beslutade och 

kunde kontrollera situationen genom att stänga på och av 

kommunikationsutrustningen. De deltog även i placeringen av den tekniska 

utrustningen. Utrustningen på kliniken placerades i separata rum så att deltagarna 

skulle få möjlighet att se och identifiera personen som de kommunicerade med, 

oftast sjukgymnasten som var ansvarig för rehabiliteringen.  

Olika yrkesgruppers erfarenheter av möten via videokommunikation kan 

vara avgörande för patientens säkerhet och respekt för integritet. 

Videokommunikationsutrustningen var placerad i ett rum på en avdelning i 

projektets början. På grund av brist på lokaler fanns även annan 

behandlingsutrustning i samma rum. Personalen kunde vid angelägna ärenden 
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hämta utrustning samtidigt som en videosession pågick mellan sjukgymnast och 

patient. Sjukgymnasten gjorde ett virtuellt besök i patientens hem och patienten 

kunde sitta halvt avklädd, med exempelvis ett linne på sig. Den personliga 

integriteten kunde bli störd och vi använde oss av upptaget-skylt och 

informerade berörd personal om behovet av ostörd behandlingssituation och att 

beakta patientens behov av integritet. Då detta inte fungerade tillfredsställande 

byttes behandlingsrum för videomöten till ett mer avskilt rum. 

Även ATA.s riktlinjer vid telerehabilitering låg som grund vid diskussioner 

angående etiska frågor vid användande av videokommunikation (ATA, 2010). 

Enligt dessa riktlinjer bör det avgöras från fall till fall, oftast utifrån klinisk 

bedömning, vilka personer som kan delta i telerehabilitering, personens 

välgrundade beslut och professionell standard på vården. Vid urval följdes 

ATA.s överväganden beträffande patienter med kognitiva, fysiska eller 

perceptuella funktionsnedsättningar, dessa exkluderades från studien.  

Forskaren har en stor roll under forskningsprocessen och en viktig fråga är 

inte om forskaren påverkar processen utan hur forskaren påverkar processen. Vid 

intervjuer är en balans mellan närhet och krav på saklighet angeläget (Kvale, 

1997; Malterud, 2009). Vid fokusgruppsintervjuer har forskaren en stor uppgift i 

att vara uppmärksam så att alla personer kommer till tals i gruppen. Vid 

planeringen av intervjuerna delade vi upp roller med en moderator och en 

assistent. Vi kom överens om att om någon av oss såg behov av flexibilitet så var 

inte de rollerna fasta. Det innebar att vi hjälptes åt att ställa frågor och 

uppmuntrade alla deltagare att uttrycka sina tankar. 

Inför test av prototyp för robotpalpation utvecklades en säkerhetsfunktion 

för att minimera risker att kraft eller tryck skulle kunna leda till obehag hos 

deltagarna. Tester och diskussioner hölls även mellan medarbetare med försök 

att utveckla en prototyp med ett mekaniskt finger som skulle vara så passande 

som möjligt. Medarbetare genomförde även tester och diskussioner för att 
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minimera eventuella obehag som rädsla, obehag av beröring eller annat obehag 

av att bli palperad av en maskin. Deltagarna hade även en möjlighet att dra sig 

undan från prototypen.  
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RESULTAT, SAMMANFATTNING OCH REFLEXION  
 

De huvudsakliga resultaten av avhandlingens fyra olika arbeten kommer att 

presenteras i följande ordning: Effekter av sjukgymnastik på distans i hemmet 

för patienter som genomgått operation med skulderprotes (delarbete I), Patienters 

upplevelser av sjukgymnastik på distans i hemmet efter operation med 

skulderprotes (delarbete II), Sjukgymnasters erfarenheter av manuell palpation 

(delarbete III), Sjukgymnasters föreställningar om palpation på distans (delarbete 

IV), Erfarenheter och upplevelser från ett fältförsök med ett system för 

robotpalpation (delarbete IV) samt Överensstämmelse i kraftöverföring mellan 

manuell palpation och robot palpation (delarbete IV). Efter delarbete I - II samt 

efter III - IV kommer en sammanfattning och mina reflektioner över resultaten 

tillsammans med tidigare forskning.  

 

 

Effekter av sjukgymnastik på distans i hemmet för patienter 

som genomgått operation med skulderprotes (delarbete I) 
 

Resultatet av den kvantitativa, kontrollerade studien visade signifikant större 

förbättringar när det gällde smärta, funktionsförmåga (Constant score och SRQ-

S) utåtrotation i den opererade armen samt hälsorelaterad livskvalitet två 

månader efter operation med skulderprotes och sjukgymnastik i hemmet via 

videokommunikation för distansgruppen jämfört med kontrollgruppen som 

remitterades till sjukgymnastik på traditionellt sätt. Rörlighet mätt i flexion 

visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Effekten på utåtrotation var 

dubbelt så stor i interventionsgruppen som i kontrollgruppen, och för SRQ-S 



 
  
 

58 
 

nära fyra gånger så stor och skillnaderna i smärta var dubbelt så stor i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen se figur 6. 

 

 

 

*  
Figur 6. Skillnader (medianvärde) i mätningar utförda före operation och efter operation 
och träning för distans- och kontrollgruppen. Statistisk signifikans anges som: *: p <.05, 
och ***: p <.001.  
 

 

Förbättringar i hälsorelaterad livskvalitet (SF-36) var signifikant större i 

dimensionerna smärta och vitalitet (p<.01) för distansgruppen. Ingen signifikant 

skillnad visades när det gällde effekt av dimensionerna fysisk funktion, roll-

funktion, allmän hälsa, social funktion, roll-emotionell och mental hälsa mellan 

grupperna. 

Vi fann kontinuitet utan fördröjning mellan utskrivning från sjukhus och det 

första mötet för distansgruppen (10 patienter); alla deltog i möten med 

sjukgymnast inom en till två dagar efter utskrivning från sjukhuset. För 

kontrollgruppen (12 patienter) tog det längre tid; mellan 7-15 dagar, median 11 
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dagar efter utskrivning från sjukhus. Medianvärdet för antal möten med 

sjukgymnast efter utskrivning från sjukhus, var för distansgruppen 21,5 (range 

11-36), och för kontrollgruppen 3.5 (range 0-12), p<.001 (se figur 7 sid 59). För 

tre deltagare i jämförelsegruppen fans inga dokumenterade möten med 

sjukgymnast efter utskrivning från sjukhus.  

 

 

 

 
 
Figur 7. Variationer i antal behandlingar i distans- respektive kontrollgruppen 
 

 

Möten mellan sjukgymnast och patient i distansgruppen varierade mellan 10-60 

minuter. För kontrollgruppen uppskattades varje möte med sjukgymnast till 30 

min. 
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Upplevelser av sjukgymnastik på distans i hemmet efter 

operation med skulderprotes (delarbete II) 
 

Analysen av patientintervjuerna visade att ”Tillgång till kontinuerlig specifik 

sjukgymnastik i hemmet”; upplevdes som en viktig förutsättning för att uppnå 

förbättring av den opererade skuldrans funktion. Patienterna var genomgående 

positiva över att vara i hemmet och få tillgång till sjukgymnastik på distans via 

videokommunikation med vägledning av sjukgymnasten som befann sig på 

sjukhuset. Som en illustration av temat redovisas citat från individuella 

intervjuer. 

Sjukgymnastiken i hemmet bidrog till förkortad vårdtid, och påbörjades 

direkt efter utskrivning från sjukhuset “Ja, jag skulle ha stannat längre på sjukhuset… om jag inte 

hade haft den här TV-utrustningen.” och ägde rum utan resor, vilket innebar ett smidigt sätt 

att få tillgång till träning: ” jag har tio km till buss och mer än 60 km till sjukgymnast. I början kan du 

inte köra bil… det var inte lätt att sitta länge i en bil med smala säten. Jag har kunnat träna och sedan ligga ner 

och vila, men annars har jag varit på resa hela tiden.”.  

Att träna i hemmet på distans upplevdes effektivt och gav en känsla av 

frihet “…jag tror det har gått fortare för mig att komma igång och bli bättre när jag har gjort på det här 

sättet… när jag opererade knäet… gjorde jag gymnastik när jag var med sjukgymnasten men tanken på att göra 

det hemma (utan vägledning)... det blev inget av… det började göra ont istället… det här är mer effektivt.”   

“Hos sjukgymnasten är det fullt med folk överallt och du kan inte riktigt känna dig fri… jag tycker om frihet… att 

träna i fred. Med min sjukgymnast (hemma)”. 

Analysen gav sex kategorier som illustreras med citat ur intervjuerna till de 

olika kategorierna. Se tabell 3 (sid 62).  

Från början kändes det annorlunda för patienterna att se sig själv på TV-

skärmen. Videokommunikation gav en upplevelse av att vara i fokus för 

sjukgymnastens uppmärksamhet. Samtalen via video-länk jämfördes med en 

respektfull och hänsynsfull kommunikation.  Samspelet under möten via 

videokommunikation upplevdes lika bra eller bättre än ett fysiskt möte. 
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Nya kunskaper om det kirurgiska ingreppet, kroppen, rörelser i skuldran 

och olika sorters smärta ledde till en rutin i hemmet med träning på ett smärtfritt 

och effektivt sätt. Träningen i hemmet sågs som ett hårt arbete.  

Upplevelser av att vara beroende och passiv patient övergick till att vara 

oberoende och stärkt person i hemmet. Hemmet som träningsarena innebar att 

vardaglig sysselsättning kunde fortsätta då patienten inte behövde lämna hemmet 

vid träning tillsammans med sjukgymnasten på distans, vilket bidrog  till ett 

aktivt liv. Fynden visade en säkerhet, kompetens och känsla av att vara stärkt 

dels i samarbetet i träningssituationer med erfaren sjukgymnast via 

videokommunikation, och dels i sin egen träning i hemmet. 

Relationen till sjukgymnasten, den frekventa träningen och den tekniska 

bildkvaliteten var faktorer som gav en känsla av närhet på distans trots 

geografiskt avstånd mellan personerna.  

Tack vare tekniken fungerade kontinuiteten i rehabiliteringskedjan utan 

avbrott, med början på sjukhuset och därefter möten i hemmet, och slutligen 

distansmöte via videokommunikation med sjukgymnast på sjukhuset där 

dessutom sjukgymnast från öppenvården deltog i patientens hem. 

Patienterna betonade att sjukgymnastik på distans var ett komplement till 

vedertagen sjukgymnastik och att ett personligt möte inte helt kunde ersättas. 

Det fysiska mötet på sjukhuset mellan sjukgymnast och patient spelade en 

viktig men inte avgörande roll.  
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Tabell 3. Upplevelse av sjukgymnastik på distans i hemmet  
Tema 

Tillgång till kontinuerlig specifik sjukgymnastik i hemmet; en förutsättning för 
förbättring 
Kategorier Exempel på citat från respektive kategori 

1. Annorlunda stärkande 
kommunikation  

Ja, litet spännande faktiskt… man blev litet snopen, ja, 
det var litet knepigt. Ser jag ut så där, jaha … mm 
(skratt). Ljudet är… man lär sig att det är en försening. Så 
du lär dig att inte avbryta när andra pratar. Och sen… jag 
kunde fixa skärmen så att hon kunde se mig klart… och 
det var samarbete mellan varandra och skärmen.” ”på 
TV:n kan du se när jag inte klarar något och när det gör 
ont. … allt översteg mina förväntningar. Jag har fått goda 
råd både medicinska och god hjälp på alla sätt… via 
TV:n.” 

2. Smärtfri träning som 
effektiv rutin  

”Jo, man var ju hemskt försiktig i början och tänkte, hur känns 
det nu, börjar det göra ont, man var jätteförsiktig i början. Så… 
man var litet rädd… att röra den men det började gå bättre och 
bättre eftersom … Jag tror det säkert är den här speciella 
träningen just för axlar… och den opererade axeln. ..ett av det 
bästa är att jag har kunnat träna när jag har varit ensam 
hemma.” 
”Sjukgymnasten kom (på TV:n) fem dagar i veckan och sedan 
hade jag lör- eller söndag att återhämta mig litet på…” ”Det var 
mer hårt arbete än jag trodde, jag kunde inte föreställa mig att 
musklerna kunde säga stopp… att musklerna var så dåliga.” 

3. Från beroende patient 
till stärkt person i 
hemmet 

”Det blir ju så lätt… man… blir deppad strax efter en operation 
när man inte kan röra sig men nu hade jag någonting att se 
fram emot hela tiden… Man måste vara litet självupptagen 
första tiden. … och även att man tänker på det, det är 
ingenting som man går och raffsar fram …. Man måste ju vara 
upplagd för det hela. Jag har känt att jag har blivit starkare och 
jag vågar mer.. Och det har bidragit till att min mentala status 
har ökat, jag har känt mig piggare och piggare.” 
”När jag tränade ensam i hemmet, det kan bli fel. Jag kände 
det i början… under helgerna när jag tränade ensam och var 
tvungen sluta för att det gjorde ont, jag hade ingen som 
korrigerade… Det var bra att lära sig träna på rätt sätt… då 
visste jag så mycket så jag skulle inte förstöra någonting.”.  

4. Närhet på distans “ hon kom hem till mig, ja, hon kom in I mitt hus… det 
enda hon inte kunde göra… hon kunde inte roar I mig, 
men det kändes som att hon var här. Från första dagen! 
Men vi har inte kunnat dricka kaffe tillsammans (skratt).”  

5. Underlättad vardag “jag kunde inte ta på mig kläderna själv. Det klarar jag av att 
göra själv, det har varit det bästa…” “Jag kan gå och sätta på 
TV:n och pannan på spisen kan koka I köket och det spelar 
ingen roll…. Jag kan gå tillbaka dit då träningen är färdig. 
Sedan började vi med träningen, jag tycker det är härligt, jag 
skojade med henne, stängde av den, tvättade mig själv och 
gjorde vad jag behövde göra hemma.” 

6. Kontinuerlig 
rehabiliteringskedja 

“ett par veckor efter operationen, det är fantastiskt att vara 
hemma och träna, det är lättare att komma ihåg saker jämfört 
med när du är på ett gym.” 
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Sammanfattning av resultat och reflexion av delarbete I och II 
 

Resultaten i delarbete I visade större effekt och snabbare förbättring efter 

sjukgymnastik på distans i hemmet jämfört med för patienter remitterade till 

vedertagen sjukgymnastik, vilket stöds av fynden i delarbete II. Patienterna i 

distansgruppen lärde sig att hantera den egna kroppen under träning, vilket gav 

dem en förmåga att öka rörligheten och bemöta smärta i den opererade axeln så 

att träningen integrerades med det dagliga livet i hemmet och gav en högre grad 

av hälsorelaterad livskvalitet. En hög grad av delaktighet och eget ansvar i den 

egna situationen kunde ses hos patienterna i distansgruppen. 

Jag har inte funnit någon litteratur med liknande studier av patienter som 

deltagit i sjukgymnastik på distans i hemmet efter operation med skulderprotes. 

Däremot finns studier med telerehabilitering i hemmet på distans för patienter 

efter genomgången knäplastik (Tousignanat et al., 2011) och telerehabilitering i 

öppenvård efter genomgången knäplastik (Russel, 2011), också beskrivna med 

goda resultat. Trots att träningen efter skulder- respektive knäplastik skiljer sig 

mycket åt kommer jag att använda dessa referenser vid jämförelser och 

diskussioner. 

Användningen av videokommunikation i vår studie sågs som ett hjälpmedel 

för att som nyopererad patient vara kvar i hemmet och samtidigt på distans 

frekvent och kontinuerligt kunna delta i den postoperativa träningen under 

vägledning av en kompetent sjukgymnast på sjukhuset. Det är väl känt att en av 

hörnstenarna i rehabilitering är sjukgymnastens förmåga att omsätta sin kunskap, 

om kroppen, hur en rörelse korrekt ska utföras och hur situationer med smärta 

ska bemötas, i patientmötet (Higgs et al., 2009; Jensen et al., 1999; Ekenberg, 

2000; Maybach 1995, Jensen et al 1999; Brems, 1994). Att som sjukgymnast 

kommunicera med dessa kunskaper som bas kan jämföras med Thornquists 

(2001) beskrivning av att kommunikation är som att utföra sociala handlingar där 
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man delar, tillkännager något och gör något gemensamt. Sjukgymnasten 

instruerar patienten, är medveten om svårigheter utifrån sin erfarenhet med 

tidigare patienter som genomgått liknande operationer. Thornquist (2001) menar 

att vi måste ha något gemensamt för att kunna göra något gemensamt.   

Traditionellt innebär postoperativ sjukgymnastik att patienten som 

nyopererad företar resor till sjukgymnast. Resultaten visade stor skillnad med 

fler antal behandlingar för distansgruppen samt stor variation i antal 

behandlingar i båda grupperna. Intervjuerna visade att patienters upplevelse av 

resor kunde innebära hjälp av assistans, ökad smärta på grund av sittande i bil 

eller buss med armen i ett bandage, stor tidsåtgång för resa från hemmet till 

kliniken samt trötthet efter hemkomst från sjukgymnast. Variationen i antal 

behandlingar kan bero på sjukgymnastens bedömningar av patientens 

individuella behov av rehabilitering. Vissa möten i distansgruppen bestod av 

kontroll av tekniken, vilket innebar i realiteten något mindre tid som avhandlade 

specifik sjukgymnastik. I kontrollgruppen kunde orsaken vara svårigheter att 

genomföra resor. Detta är inte något vi studerat i denna avhandling. I en 

genomgång av artiklar av Zampolini m.fl., (2008) visas på fördelar med 

telerehabilitering framför allt då det gäller överbryggande av geografiska 

avstånd, sociala och kulturella barriärer samt tidsbesparing. Minskad restid samt 

väntetid tas upp som viktiga faktorer som gör patienten nöjd med konsultationer 

via telefon (Rimner m.fl., 2011).  

Jag kan se flera orsaker till de positiva resultaten avseende förbättring för 

distansgruppen. Först och främst distansgruppens tillgång till större mängd 

skräddarsydda behandlingar. Dessutom tillgång till erfaren sjukgymnast med 

specifik kompetens och erfarenhet av den aktuella diagnosen, av den utförda 

operationen, och det förväntade resultatet utifrån medicinsk tillstånd och träning. 

Traditionell sjukgymnastik innebär fysisk beröring ofta använd av 

sjukgymnasten för att guida, facilitera och vägleda rörelser (Russel, 2007). Det 
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är av vikt för resultatet efter operation av skuldran att patienten har tillgång till 

anpassad sjukgymnastik med specifik kunskap om operation av skuldran 

(Jensen, 1999; Deuschle & Romeo, 1998; Brems, 1994). I en intervju framkom 

att fysisk beröring inte saknades då kontakten med sjukgymnasten på distans var 

så intensiv. 

Genom tidigt insatt frekvent rörelseträning förhindras kroniska tillstånd (jfr 

Winters 2002, Bruzga 1999) och möjligheterna till funktionell återhämtning kan 

öka (jfr Kwakkel 2006). Russel m.fl., (2011) fann en något bättre följsamhet för 

patienter randomiserade till telerehabilitering jämfört med patienter som deltog i 

traditionell rehabilitering. Den största bristen på följsamhet från patientens sida 

när det gäller träningsråd och regim sker vid utskrivning från hemmet (Sluijs, 

1991), vilket stödjer våra fynd, och vikten av tidigt insatt möte med 

sjukgymnasten utan fördröjning, efter utskrivning från sjukhus.  

Min reflexion är att den stora skillnaden med bättre effekt hos 

interventionsgruppen med minskad smärta kan förklaras av att patienten förstått 

orsaken till olika sorters smärta, fått veta när en smärta ska respekteras och inte 

provoceras efter en operation i en led. Att få råd när det gäller dosering och 

korrekt utförande vid rörelseträning och användning av armen, som dels inte 

använts under lång tid och dels kan vara påverkad efter det kirurgiska ingreppet i 

skuldran, råd för att öka rörlighet, minska svullnad, smärta och stelhet. Att 

distanspatienterna fått veta vad som är normalt och vad man kan förvänta sig och 

få jämförelser med tidigare patienters träning efter operation stödjs av 

patienternas upplevelse av trygghet med specifik träning i hemmet på distans 

med specialkunnig sjukgymnast.  

Den stora skillnaden i rörlighet av utåtrotation av armen, kan bero på flera 

orsaker. En är att sjukgymnast och patient är införstådda med postoperativa 

restriktioner vid träning av utåtrotation efter operationen. Ett korrekt utförande 

som korrigeras kontinuerligt minimerar risken att patienten utför naturliga 
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rörelser som överstiger restriktioner och leder till smärta och besvär. Det är 

viktigt med noggranna instruktioner om korrekt utförande av ”ren” utåtrotation 

av axelleden, eftersom kompensation med överkroppen vid utförande av rörelsen 

är vanlig, och kan leda till en minskad rörlighet i axelleden.  

En annan orsak kan vara att sjukgymnastik på distans påbörjades en eller 

två dagar efter hemkomsten från sjukhuset, vilket förhindrade risk för 

immobilisering av skuldran eller brister i rörelsemönster vid användning av 

armen, vilket i sig kan leda till mer smärta.   

Distansgruppens snabbare förbättring kan även förklaras av mindre smärta 

vid vila, förbättrat välmående samt bättre förmåga att klara vardagssituationer 

som att klä på sig, kamma sig eller sköta hygien (SRQ-S).  

Resultaten för distansgruppen i delarbete I med mindre smärta, bättre 

rörlighet och funktion korrelerar med resultat av högre självskattad 

hälsorelaterad livskvalitet i dimensionerna smärta och vitalitet samt med 

resultaten av delarbete II med upplevelser av smärtfri träning i hemmet och 

upplevelserna av att vara beroende patient övergick till känslan av att vara en 

stärkt och aktiv person i hemmet.  

Trygghet i mötet med sjukgymnasten ser jag som en viktig orsak till 

distansgruppens snabba förbättring. De frekventa mötena på distans innebar att 

patienterna kände en trygghet i att kunna få sjukgymnastens respons och 

eventuell korrigering vid utförande av den initialt dagliga träningen så att de 

därpå kunde fortsätta med sin träning på egen hand. Oron att förstöra de 

suturerade strukturerna i axeln och känslan av att lära sig och förstå olika sorters 

smärta, som nyopererad och smärtlindrad, gav dem en trygghet som stärkte dem 

i behandlingen. Att möta en sjukgymnast som har förståelse för problem som 

uppkommer under träningen samt att frekvent kunna fråga och få svar för att nå 

optimalt resultat av träning får stöd i litteraturen.  Detaljerad feedback med 

information om utförande under träning (Schmidt & Lee, 2005) har visat sig vara 
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associerat med förbättrad funktionell förmåga och minskad smärta hos patienter 

med kronisk smärta i nacke och axlar (Huis int’t Veld, 2010) efter intervention 

med muskelfeedback via telekommunikationsteknik. Personerna som 

behandlades mer frekvent med ett högt antal timmar per dag, indikerade högre 

klinisk nytta. Vid avslutande av distansperioden i delarbete I genomfördes ett 

tre-partsmöte via videokommunikation mellan en öppenvårdssjukgymnast och 

patienten i dennes hem, med sjukgymnasten på sjukhuset. Mötets syfte var 

genomgång av operation och genomförd träning samt förväntad prognos som 

förberedelse inför fortsatt träning i öppenvården. Detta kan ha bidragit till 

trygghet för patienten i övergången från träning i hemmet till träning med 

sjukgymnast inom öppenvården.  

Ytterligare en orsak av stor betydelse kan vara att patienten kunde vara i 

hemmet, förbereda sig och integrera träningen i hemmiljön. Sjukgymnasten gavs 

möjlighet att se patienten i sin hemmiljö, på ett frekvent sätt anpassa, korrigera 

och erbjuda till hemmiljön alternativ träning, vilket inte hade varit möjligt vid 

traditionell sjukgymnastik (jfr Sanford & Butterfield, 2005). Patientens behov 

blev mött på ett optimalt sätt oberoende av plats för medicinsk insats. Måhända 

är det lättare att kontakta sjukgymnasten för ett möte via videolänk jämfört med 

att boka ett fysiskt möte som dessutom kan innebära en resa (Heidi m.fl., 2002). 

Den ökade tillgängligheten ger en möjlighet att minska risken för sekundära 

problem med smärta och besvär som patienten kan få om den söker eller får 

kontakt med sjukvården i ett för sent skede. 

Upplevelse av trygghet var ett genomgående fynd vid intervjuerna av 

patienterna efter sjukgymnastik i hemmet. Sjukgymnastens erfarenheter av 

samarbete med operatör och övrig personal i vårdteamet tillsammans med 

patienten samt kunskap om videokommunikationstekniken upplevdes tryggt för 

patienten, vilket även bidrog till motivering att träna i hemmet. Att befinna sig på 

trygg och säker plats i sitt hem, känna sig kompetent att ta hand om de 
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kroppsliga besvären och sin egen träning ökade känslan av självständighet. Att 

den unika patienten ska förstås i sin kontext; vem de är och hur de lever betonas 

av flera författare (Jensen, 1999, Jensen m.fl., 1999; Jones, 1999; Winters, 2002).  

Trots tekniska problem vid vissa tillfällen upplevde patienterna inte att detta 

påverkade distansmötet negativt. Tidigare studier av rehabilitering stödjer våra 

resultat av patientens beroende och passivitet den första tiden efter operation och 

utskrivningen till hemmet (jfr Brems, 1994, Maybach 1995, Nyström, 2008) och 

utveckling i takt med ökad kompetens, samarbete med sjukgymnast till en känsla 

av trygghet, säkerhet och förmåga att vara oberoende och aktiv (jfr Jensen, 1999; 

Melander-Wikman, 2006). Värdet av att patienten samverkar med en 

sjukgymnast med specifik kunskap stöds av flera författare; ett viktigt sätt att 

minimera patientens oro kan vara genom en relevant meningsfull information 

(Klaber Moffett & Richardson,1997), och en förmåga att känna till patientens 

perspektiv när det gäller patientens besvär och svårigheter (Donovan & Blakes, 

2000).  

Mötet med sjukgymnasten på distans visade sig innebära en annorlunda och 

stärkande kommunikation. Den annorlunda känslan av att se sig själv i bild 

uttrycktes som temporär av många patienter. Att befinna sig inför en kamera i en 

geriatrisk studie om telerehabilitering visade sig ge negativa känslor hos en av 15 

äldre personer (Couturier m.fl., 1998).  Orsaken, enligt författaren kunde vara 

problem med hörsel och syn, som försvårar kommunikationen, vilket även 

framkommit i studier om nytta och olägenheter med telemedicin av Hjelm 

(2005). Distanspatienterna i våra studier uttryckte en känsla av att vara i centrum 

för sjukgymnastens uppmärksamhet och i fokus i bilden både när de talade och 

utförde rörelser. Blicken kan fästas vid olika punkter vid fysiska möten jämfört 

med möte via videokommunikation där uppmärksamheten befästs genom att man 

ser på den andra personen i skärmen (Kendon, 1990). I ett möte via 

videokommunikation är fokus att se (Kendon, 1990) och vårt resultat visade att 



 
  
 

69 
 

bilden hade stor betydelse. Analysen visade en kommunikation där båda parter 

lyssnade på den andra, utan att avbryta innan man talade, vilket är en grundregel 

inom terapi och utbildning (Levitt & Goldschmied ,1990), vilket kan ha berott på 

fördröjningseffekten med försenat ljud. Den förändrade kommunikationen via 

bild och ljud jämfört med ett fysiskt möte mellan två personer kan kräva specifik 

kunskap om kommunikation vid användning av bild- och ljudteknik (Currell, 

2007; Hjelm, 2005). Patientens tillfredsställelse med sjukgymnastik på distans 

påverkades inte av vissa problem med kvaliteten på vare sig bild- eller 

ljudteknik. Enligt Agrell et al. (2000) är det personalens uppmärksamhet, inte 

bildens kvalitet som är viktigt vid hemsjukvård med hjälp av teknik. Klagomål 

från deltagare enligt denna studie handlade om sjuksköterskans minskade mängd 

av ”socialisering”, det vill säga småprat med deltagarna, jämfört med ett fysiskt 

möte, och inte om bildens kvalitet. 

Distansgruppen visade stora förbättringar av rörligheten i skuldran. 

Rörelseträning av muskulatur i skuldran utgår många gånger från handens 

position. För att träna muskler som vrider axelleden utåt får patienten instruktion 

att föra handen ut från kroppen. Forskning har visat att spegelneuronceller har 

stor betydelse vid imitering och inlärning av handrörelser som är invecklade och 

kan bestå av komplicerade motoriska mönster. Spegelneuronceller aktiveras då 

man ser någon göra något, liksom även när man själv gör samma sak och anses 

också spela stor roll för möjligheten att förstå avsikten med andras gester och 

rörelser (Buccino, 2004; Iacoboni, 2008; Nilzen, 2008; Lundborg, 2011). Kanske 

inlärning via videokommunikation kan fungera speciellt bra för rörelser av hand 

och arm jämfört med annan träning som inte innefattar handen.  

I den vedertagna sjukgymnastiken används många olika metoder av 

sjukgymnaster i mötet med en patient. Kommunikationen kan ske genom att 

sjukgymnasten demonstrerar en övning, använder muntlig och/eller skriftlig 

information eller att patienten får utföra den guidade övningen. Några människor 
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är auditiva, vissa är visuella, andra är kinestetiska. Dessa metoder kan 

kombineras så att patienten hör, ser eller genom handens beröring (Jensen, 

1999). Traditionellt är handen ett viktigt verktyg inom sjukgymnastik (Higgs 

m.fl.,2009) och händerna tycks vara en evig källa till kommunikation till 

patienten såväl som för användning vid terapeutisk intervention (Jensen m.fl., 

1999). 

Trots att patienterna inte fick någon fysisk beröring vid sjukgymnastik på 

distans i hemmet, fanns en stark känsla av närhet till och interaktion med 

sjukgymnasten. En orsak till känslan av närhet kunde vara att patienterna 

upplevde sig bli behandlade med förtrogenhet vilket enligt Knudsen (2002) 

främjar känslan av närvaro. Detta skiljer sig från Mair & Whitten (2000) som 

visar att om man inte uppfattar den andra personen som fysiskt närvarande kan 

detta vara ett hinder vid möten på distans. I vår studie hade sjukgymnasten mött 

många patienter som genomgått operationer i skulderleden och hade därigenom 

erfarenhet av de problem som kunde möta patienterna. Detta kunde vara en av 

orsakerna till varför patienterna var trygga under den interaktiva 

sjukgymnastiken i hemmet via videokommunikation. Våra resultat 

överensstämmer med Werner m.fl., (2003); kvinnor med kronisk smärta som 

möttes med igenkännande, förtrogenhet och medvetenhet återhämtade sig 

snabbare och uppnådde kompetens att bemöta sin smärta och sina besvär. 

Intervjuerna visade att patienterna upplevde en hög nivå av delaktighet och 

ansvar, vilket är en av hörnstenarna i rehabiliteringsprocessen (Brems & Wilde, 

1991; Maybach & Schlegel, 1995). Att i mötet med en patient stanna upp och 

lyssna, beskrevs i intervju med experter inom sjukgymnastik som svårt (Jensen 

m.fl., 1999). Lyssnandet gav mer information jämfört med strukturerade frågor. 

Att få tillgång till sådan information som kan påverka terapin värderades av 

terapeuterna, som beskrev hur det handlade om att ge patienten tillåtelse att 
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berätta och att tacka och ge patienten erkänsla för deras berättelse (Jensen m.fl., 

1999). 

Resultatet av jämförelse mellan två grupper efter operation med knäplastik 

visade att telerehabilitering med sjukgymnastik på distans i hemmet var lika 

effektivt (Tousignant m.fl., 2011) som traditionell vård och har potentialen att 

öka tillgängligheten till sjukgymnastik. Telerehabiliteringsgruppen deltog i två 

sessioner per vecka under två månaders tid. Telerehabilitering i öppenvård efter 

genomgången operation med knäplastik, visade sig fungera lika bra som 

traditionell rehabilitering, telerehabiliteringsgruppen hade något bättre rörlighet 

(Russel, 2011).  

En patient i vår distansgrupp berättade att vårdtiden på sjukhuset hade 

kunnat förkortas i och med att hon visste att hon skulle fortsätta med den 

påbörjade träningen direkt efter utskrivningen. Möjligen skulle patienters 

trygghet i vetskap om att bli sjukgymnastiskt omhändertagen i hemmet via 

sjukgymnastik på distans kunna förkorta vårdtider vid slutenvården. Detta var 

emellertid inte något vi studerade. 

Hjelm, (2005) beskriver många fördelar för både patient och personal när 

det gäller nyttjande av telemedicinska applikationer, till exempel användande av 

videolänk. En viss skepticism beskrevs bland hälso- och sjukvårdspersonal mot 

telemedicin (Hjelm, 2005). Mina erfarenheter visar även en viss rädsla för att den 

mänskliga kontakten i vården ska försvinna vid införande av 

videokommunikation. Ett sätt att minimera dessa risker är att använda ett 

patientcentrerat hälsoperspektiv, där man utgår från konkreta nyttoeffekter för 

patienten. Personal kan då diskutera det nya arbetssättet, vara uppmärksam mot 

olägenheter som uppkommer och även se fördelar för verksamheten. Ett resultat 

från delarbete II visade att en kunskaps- och informationsöverföring mellan 

sjukgymnasten i slutenvården till sjukgymnasten i öppenvård upplevdes tryggt 

och positivt av patienten.  
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Erfarenheter av manuell palpation (delarbete III)  
 

Fynden av analysen presenteras i två teman: ”Manuella och tekniska 

färdigheter” samt ”Relationen mellan sjukgymnasten och patienten”, vilka var 

nära sammanvävda. Kunskaper om ”Manuella och tekniska färdigheter” 

tillsammans med kunskaper om ”Relationen mellan sjukgymnasten och 

patienten” kunde ses som skicklighet i palpation. Tema och kategorier som 

framkommit ur analysen visas i tabell 4.  

Analysen av fokusgruppsintervjuerna visade att palpation var en viktig del 

av kommunikation och interaktion inom sjukgymnastik och basen i praktisk 

sjukgymnastik. Palpation kunde ses som en lärandesituation där sjukgymnast och 

patient utvecklar ömsesidig kunskap om kroppen. Palpation kräver tid att lära sig 

och genom praktisk övning uppnås denna färdighet.  Utan palpation förloras en 

viktig dimension vid undersökning av en patient, framför allt vid undersökning 

av en skuldra. Deltagande sjukgymnasters erfarenheter var att patienter såg 

palpation som en självklar del i utbildningen till sjukgymnast. 
 

 

Tabell 4. Sjukgymnasters erfarenheter av palpation 
Tema Kategori 

Manuella och tekniska färdigheter Att beröra och palpera 

 Att palpera eller identifiera strukturer 
 Att vara närvarande och nära patienten  
 Att använda handen eller fingrarna  
 Att dosera trycket från fingret på huden  
 Att vidta ytterligare åtgärder 

Relationen mellan sjukgymnasten och 
patienten 

Att respektera och ha förtroende 

 Att kommunicera verbalt och icke-verbalt  
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I temat ”Manuella och tekniska färdigheter” sågs en likhet och en skillnad 

mellan palpation och beröring. Palpation utfördes som en aktiv handling med ett 

finger (eller flera fingrar eller hela handen) samt att det förekom ett visst syfte 

med palpationen. Beröring utfördes som en kommunikation genom en lätt 

beröring av handen. Vid undersökning av en patient beskrevs en skillnad mellan 

att palpera och att identifiera strukturer. Ur intervjuerna framkom att 

sjukgymnasternas erfarenhet var att studenter under första tiden av utbildning till 

sjukgymnast saknade förmåga att palpera. Studenter identifierade strukturer och 

detta beskrevs som ett tryck istället för en mjuk undersökning av olika strukturer. 

Efter några terminer omsattes praktisk kunskap och de praktiska färdigheterna att 

palpera utvecklades och därmed förmågan att palpera. Palpation sågs som ett 

lärande av ett hantverk. 

En viktig färdighet vid första mötet med en patient var att vara närvarande 

och komma patienten nära. I en optimal palpation var det inte lämpligt att ställa 

frågor samtidigt som man försökte känna något med handen eller fingret. 

Kunskaper och erfarenheter om anatomiska strukturer beskrevs som ett tänkande 

i tredimensionella bilder och seende av ett ”inre rum” där man palperar. Vid 

palpation av exempelvis en skuldra beskrevs att: ”ens huvud är inne i skuldran”. 

En omedvetenhet om vilket finger som användes vid palpation fanns, 

emellertid uttrycktes pekfingret och ibland långfingret som det mest använda 

fingret. Omedvetenheten och svårigheten att beskriva gjorde att palpation ofta 

lärdes ut visuellt istället för verbalt. En viktig del i palpation var bekräftelse, dels 

av sjukgymnastens undersökning, tester och preliminär diagnos genom känslan 

och observation vid palpation och dels bekräftelse av patienten och dennes 

besvär. 

En central aspekt under palpation var kunskap om rörelse. En känsla av 

kroppens rörelse, ett tankemönster för att känna och förstå en rörelse under 

samtidig palpation av huden. 
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Basen för fingertoppskänslan vid palpation var kunskap utvecklad genom 

klinisk erfarenhet. Palpation innebar kunskap i fingertoppen om vad som låg 

under fingertoppen, kunskapen uttrycktes som en förlängd känsla av beröring. 

Fanns inte kunskapen uttrycktes handlingen som en beröring. Fingrets förmåga 

att minnas och känna vad som är normalt och vad som har förändrats var 

beroende av erfarenhet. 

Resultaten visade att fingrets tryck mot huden spelade en viktig roll. 

Trycket varierade beroende på syftet; gällde det att hitta en struktur, registrera en 

smärta, känna värme på huden, en muskelspänning eller ett anpassat tryck vid 

guidning av hållning eller en rörelse. Därtill anpassades trycket utifrån den 

person man har framför sig. Samlad informationen från undersökning och 

palpation ledde till en bedömning och fokus på vidare åtgärder.    

I temat ”Relationen mellan sjukgymnasten och patienten” framkom vikten 

av respekt och förtroende. Att närma sig någon och gå innanför personens revir 

krävde specifik kunskap, att sätta sig in i och ”läsa av” patientens specifika 

situation. Resultatet visade en medvetenhet om att mötet med en avklädd patient 

kan leda till en obalans mellan sjukgymnasten och patienten i ett 

maktförhållande. Den fysiska närheten öppnar för förtroende. Rädsla för 

beröring sågs som ett hinder för att kunna palpera. 

Palpation innebar verbal kommunikation genom samtal och ickeverbal 

kommunikation genom att ”läsa av patienten”. Att se patienten och patientens 

ansikte och mimik var viktigt. Patientens reaktion kunde upplevas i 

sjukgymnastens egen kropp.  
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Föreställningar om palpation på distans (delarbete IV) 
 

Analysen av fokusgruppsintervjuerna visade att sjukgymnasters föreställningar 

om palpation på distans förändrades från tvekan och skepticism till intresse och 

fascination. En användarvänlig och säker robot med en överföring av korrekt och 

exakt tryck vid palpation var krav som ställdes på roboten. Etiska frågor som att 

patienten inte skulle känna sig utelämnad eller uppleva obehag, som i sin tur 

kunde påverka tillit och förtroende under palpationsmötet negativt, var mycket 

viktigt för sjukgymnasterna. 

Analysen visade en tveksamhet om det fanns något behov av palpation på 

distans. Denna tvekan övergick i tankar om en robot som ett hjälpmedel vid 

distanspalpation, att roboten skulle kunna möta sjukgymnasters behov, och deras 

föreställningar om patienters behov. Ett mervärde med robotpalpation på distans 

kunde ses för patienter med långa avstånd till sjukgymnast, vid behov av specifik 

sjukgymnastik samt vid uppföljning av påbörjad behandling. En symbolisk bild 

som ”sjukgymnastens förlängda arm” skulle kunna vara en förklaring för 

patienten för att förstå syftet med roboten. Patienten skulle kunna ha roboten i 

hemmet och roboten skulle kunna användas vid sjukgymnastik på distans i 

hemmet, vilket skulle kunna minska patientens resande. Det var viktigt att 

sjukgymnasten kunde använda korrekt tryck och kraft vid robotpalpation. 

Manuellt tryck anpassas efter individen utifrån syfte och förväntningar. Denna 

kunskap uppnås genom träning och kommunikation med patienten och 

tryckkraften hade inte blivit uppmätt, enligt sjukgymnasterna. Robotpalpation 

skulle kunna ge ett smärtsvar från en patient, vävnadskonsistens samt för att 

känna svullnad, kyla, värme eller andra kvaliteter i huden samt registrera tryck 

som underlag till bedömning på distans. Robotpalpation ansågs inte vara 

lämpligt vid allvarliga tillstånd. 
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För att utföra palpation på distans skulle större kompetenskrav ställas på 

sjukgymnasterna jämfört med manuell palpation; exempelvis större krav på 

empati, förståelse och ett nytt sätt att tolka och kommunicera med patienten. 

Palpation på distans var inte något som man snabbt kunde lära sig att utföra. Ett 

annorlunda sätt att palpera med robot och fördröjning av feedback från patienten 

var något som man ansåg skulle gå att lära sig.  

Grunden för palpation på distans med robot ansågs vara en betydelsefull 

färdighet som utvecklades genom kunskap och erfarenhet av manuell palpation 

vid möten med patienter. För att lyckas med en robotpalpation ansågs att ett 

fysiskt möte mellan sjukgymnast och patient skulle ske dessförinnan, där 

sjukgymnasten tagit anamnes och undersökt patienten. Dessutom skulle 

patienten ha sett och testat roboten samt ha fått information, instruktion och 

förklaring om syftet med robotpalpation.  

Fokusgruppsintervjuerna ledde till tankar om forskning och utveckling samt 

utbildning av studenter i robotpalpation på distans. Att delta i teknisk utveckling 

för att få kunskap om objektiv mätning av palpationstryck vid robotpalpation 

vore intressant. Visioner fanns om träning av korrekt palpationstryck, 

individuella fingeravtryck med sensorer för träning av palpation. En sådan 

träning skulle kunna utföras på distans. Tema och kategorier ur 

fokusgruppsintervjuer, se tabell 5 (sid 77).  
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Tabell 5. Sjukgymnasters föreställningar om palpation på distans med robot 
Tema Kategori  Subkategori 

Teknisk utmaning 
 

En användarvänlig och 
säker design  

 

Finger-, hand- och sensorlösningar 
Skada/göra illa 
Tidsfördröjning  
Olämplig vid allvarliga tillstånd 

Att applicera korrekt tryck Subjektivt tryck 
Exakt kraft 
Individuell anpassning 

Att diskutera etiska frågor 
och överväganden 
 

Att bli försummad 
Att känna obehag 
Att lita på  

Att ställa krav på roboten 
 

Att kommunicera via skärmen 
Överföring av korrekt tryck till kraft 
Kravspecifikationer  
Robotens placering och sammanhang  

Tankar om och 
visioner om 
robotpalpation 
 

Att tveka och se 
möjligheter  

Tveksamhet 
Skillnader mellan generationer 
Potentialer  
Hjälpmedel 
Supplement och förstärkning 
Uppföljning 
Sjukgymnastens förlängda arm 

Utmaningar för 
sjukgymnast och patient  

Att veta och att följa intentionen  
Krav på sjukgymnasten 
Att lära, att träna och att utföra 
Ingen kvick-fix 
Patientens ansvar 
Anhörigas roll 

Att kommunicera vid 
robotpalpation 

Förklara syftet med robotpalpation 
Kunskap och erfarenhet som grund 
Informera, instruera och mentalt förbereda 
patienten  
Ett mer noggrant möte och försiktigt närmande 
Tillit och förtroende 
Personlig kontakt 

Att delta I teknisk 
utveckling 

Forskning 
Utbildning  

 

 

Utifrån dessa föreställningar skapades en prototyp, med ett system för 

palpation med robot, som testades i ett fältförsök. 

 

 



 
  
 

78 
 

Överensstämmelse i kraftöverföring mellan manuell 

palpation och robotpalpation samt erfarenheter från ett 

fältförsök med ett system för robotpalpation (delarbete IV)  
 

Det var samstämmighet vid jämförelse mellan kraft uppmätt med kraftsensor på 

fingertoppen vid manuell palpation och kraftmätare på slavarmens robotfinger. 

De uppmätta krafterna visade en variation för maximala värdet mellan 2,4 N och 

5,3N och för medelvärdet mellan 0.5 N och 1.1 N. För tre av de fyra deltagarna i 

försöket, var skillnaden i max- respektive medelvärde mellan robot- och manuell 

palpation 13 % eller mindre, medan mycket större skillnader noterades för fjärde 

deltagaren. 

Krafterna vid manuell palpation och robotpalpation utförda av samma 

deltagarpar, jämfördes avseende variation över tid och variationsmönster för den 

använda kraften, se figurer 8-11 (sid 79-80). Den visuella analysen av graferna 

visade ett liknande variationsmönster för använd kraft i alla mätningar. Både 

manuell- och robotpalpation uppvisade ett mönster med sekvenser där en större 

kraft användes, följt av sekvenser med lägre använd kraft. 
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Figur 8. Mönster av applicerad kraft med variation över tid vid manuell och 
robotpalpation utförd av sjukgymnast nummer 1 som palperar sin partner. 
 

 

 

 
Figur 9. Kraft och variation över tid vid manuell och robotpalpation utförd av 
sjukgymnast nummer 2 som palperar sin partner. 
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Figur 10. Kraft och variation över tid vid manuell och robotpalpation utförd av 
sjukgymnast nummer 3 som palperar sin partner.  
 

 

 

 
Figur 11 . Kraft och variation över tid vid manuell och robotpalpation utförd av 
sjukgymnast nummer 4 som palperar sin partner. 
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Resultat av analysen av manuell palpation och robotpalpation kan tolkas som 

större försiktighet och ovana vid robotpalpation jämfört med manuell palpation  

för sjukgymnast ett, två och fyra (figur 8-11, sid 79-80).  

Fältförsöket visade att trots att sjukgymnasterna testade en prototyp som 

inte alls var färdigställd fanns vid vissa tillfällen en känsla, som liknade manuell 

palpation. Analys av sjukgymnasternas kommentarer vid fältförsök med 

palpation med robot, se tabell 6.  

 

 

Tabell 6. Erfarenhet av robotpalpation 
Att palpera via robot  Att bli palperad av 

robot 
Skillnad med robotpalpation 
jämfört med traditionell 
palpation 

Slavarmen hade begränsat 
rörelseomfång  

Justerade sittandet så att 
slavroboten kom i rätt läge 
mot axeln 

Aktiv, delaktig patient 

Brist på känsla av slavarmens 
end-feel, d.v.s. då slavarmen 
nådde sin maximala kraft vid tryck 

Känsla av att slavarmens 
finger tryckte mot axeln, 
liknande manuell palpation 

Riktningen på slavarmens finger vid 
palpation mot kroppen 

Kände motstånd i sitt 
palpationsfinger när slavroboten 
kom i kontakt med patientens 
kropp 

Trycket från slavarmens 
finger var behagligt då det 
kom från mitten av fingret 

Känsla av feedback vid palpation  
var lokaliserad mer till hela fingret 
istället för till fingertoppen 

Saknade feedback av ultimat 
precision 

 Robotfingret upplevdes hårdare och 
smalare än ett människofinger 

Brist på sensorisk feedback till 
fingertoppen 

  

 

 

 

Slavrobotens arm upplevdes ha ett begränsat rörelseomfång. För att lösa detta 

justerade ”patienten” sin höjd med en höj- och sänkbar stol och förde sedan sin 

axel för att komma närmare slavrobotens finger. Då axeln var i rätt läge 

upplevdes palpationstrycket på det utvalda muskelfästet. Att bli palperad av 

slavroboten kändes behagligt då robotfingrets mitt tryckte mot axeln. Om 
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robotfingret riktades snett neråt, det vill säga på samma sätt som vid en manuell 

palpation, gavs en liknande känsla som en palpation med ett mänskligt finger. 

Trots att deltagarna upplevde feedback genom slavrobotens armrörelse var 

det brister i den upplevda återkopplingen. Återkoppling av känsla av att palpera 

var mer lokaliserad till terapeutens palpationsfinger. Det var en känsla av 

feedback av trycket, däremot var det brist på sensorisk information till 

palpationsfingrets fingertopp.  Det var också en brist på känsla av slavrobotens 

end-feel, det vill säga när robotarmen nådde sin maximala kraft.  

En skillnad mellan traditionell palpation och palpation med robot, som var 

mycket tydlig, var den riktning fingret närmade sig patientens kropp. 

Traditionellt kommer sjukgymnastens finger snett från sidan och robotfingret 

närmade sig alltid kroppen framifrån. Att som sjukgymnast befinna sig sittande 

mitt emot patienten under palpationstillfället, var en annorlunda erfarenhet, 

jämfört med traditionell manuell palpation. Detta var emellertid något som man 

trodde att man att man kunde vänja sig vid. Sjukgymnasterna utförde ibland 

robotpalpation med slutna ögon för att få en starkare känsla av vilken kraft som 

användes vid palpationen. 

 

 

Sammanfattning av resultat och reflexion av delarbete III 

och IV 
 

Analysen visade att manuell palpation var en viktig del av kommunikation och 

interaktion mellan sjukgymnast och patient. Palpation var en förmåga att med 

hand eller fingrar känna och undersöka huden och dess underliggande strukturer. 

Palpation är en del i undersökningen för att dosera träning, behandling och som 

underlag till ytterligare åtgärder. Vid palpation används olika tekniker utifrån ett 
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specifikt syfte i en respekt- och förtroendefull kommunikation med patienten. 

Beröring med handen var en del av kommunikationen. För att lyckas med en 

palpation behöver sjukgymnasten kunskap om patientens sjukdomshistoria och 

ytterligare undersökning. Analysen visade att palpation kan ses som ett 

samarbete mellan sjukgymnast och patient i ett kliniskt resonerande och en 

lärandesituation med kunskap om kroppen hos båda parter. En viktig dimension i 

palpation var trycket från sjukgymnastens fingertopp eller hand mot patientens 

kropp. Syftet med palpationen avgjorde hur stor kraft som användes. 

Fingertoppen hade lärt sig ”förstå” och dosera trycket genom sina tidigare möten 

med olika patienter. Minnet av en tidigare patient återkom vid palpation av 

samma patient igen. Beröringssinnet i handen spelar en viktig roll för att känna 

och känna igen föremål (Lundborg, 2011).  

Palpationen kunde inte betecknas som optimal utan kunskap om patientens 

sjukdomshistoria och undersökning av funktionsförmågan, allt i den unika 

patientens kontext. Olika former av kunskap hos sjukgymnasten och patienten 

samt en förståelse hos båda parter gjorde palpationen till en ömsesidig 

lärandesituation. 

Bekräftelse dels av sjukgymnasten och dels av patienten betonades vara en 

viktig faktor vid palpation. Att se patienten som en källa till kunskap beskrivs 

även av Jensen m.fl., (1999) där sjukgymnaster beskrev en process med reflexion 

dels över ämneskunskaper och dels över kunskaper tillägnade i det dagliga 

kliniska arbetet tillsammans med patienter. Detta stärker betydelsen av att 

patienten får erkänsla och förståelse av de symptom patienten har, för att på så 

sätt få kunskap om sin kropp.  

Edwards m. fl., (2004a) beskriver tre olika samarbetsformer vid 

beslutsfattande inom sjukgymnastik. Palpation, baserat på olika former av 

kunskapsgenerering och användande av kunskap, kan jämföras med dessa tre 

former av samarbete mellan sjukgymnast och patient, som ger ett underlag för att 
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avgöra om och vilken åtgärd skall vidtas. Tabell 7 visar tre olika scenarier av 

samarbete mellan sjukgymnast och patient under pågående palpation. 

 

 

Tabell 7 Palpation - samarbetsform med bekräftelse och 
beslutsfattande  
Nivå Sjukgymnasten Patienten Bekräftelse av Beslut fattas 

utifrån 
1 Sjukgymnasten 

palperar med 
finger eller hand. 

Respons från 
patienten som 
förlitar sig på 
sjukgymnasten. 

Sjukgymnastens 
hypotes och 
kunskap bekräftas. 

Sjukgymnastens 
kunskap och 
information med 
liten medverkan 
från patienten. 

2 Sjukgymnasten 
palperar och 
försöker förstå 
den individuella 
patienten.  

Patientens 
kunskap görs 
synlig. 

Patienten känner 
sig sedd, förstådd 
och därigenom 
bekräftad. Tyst 
samförstånd 
mellan båda 
parter. 
Sjukgymnastens 
tolkning bekräftas. 

Gemensam 
överenskommelse 
eller tyst 
förståelse. 
Möjlighet för 
ytterligare lärande 
för båda 
personer. 

3 Sjukgymnasten 
palperar mjukt och 
försiktigt med 
fingret eller med 
handen, med 
intresse, 
engagemang 
och/eller med 
verbal och 
ickeverbal 
kommunikation- 
utifrån patientens 
kontext. (Rosberg, 
2000; Roxendal, 1992 
Thornquist;2001). 

Patienten 
reflekterar över 
sin aktuella 
förståelse av 
sin situation. 
omständigheter 
En kunskaps-
överföring sker. 

Patientens 
upplevda smärta  
bekräftas. 
Överföring av 
kunskap och 
förståelse. 
Sjukgymnastens 
kunskap, hypotes, 
och förståelse 
bekräftas. 

Båda parters 
kunskapsutbyte 
och delad 
expertis. 
Nyvunnen 
kunskap för såväl 
sjukgymnast som 
patient. 
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Resultaten som kom fram i delarbete III om palpation kan jämföras med figurens 

alla nivåer. Videobaserad interaktiv sjukgymnastik på distans med ett möte 

mellan sjukgymnasten på sjukhuset och patienten i hemmet (delarbete I och II) 

är överförbar till beskrivningen av nivå 3, tabell 7. Patienten på nivå tre är 

delaktig och tar ansvar för sin träning och bekräftas i sin kontext i hemmet, 

liksom sjukgymnastens kunskap som bekräftas. Sjukgymnastik på distans skulle 

med denna jämförelse kunna bli en förträfflig form av sjukgymnastik med 

avseende på samarbete och kliniskt resonerande där patientens kunskap och 

erfarenhet är av stort värde (jfr Edwards m.fl., 2004a; Edwards m.fl., 2004b). 

Fokusgrupperna gav ett rikt material om handen och dess roll i vid 

palpation. En distinktion gjordes mellan palpation som aktiv handling med ett 

syfte och beröring som en lätt beröring som en kommunikation. Oerfarna 

studenter hittar strukturer medan en erfaren sjukgymnast palperar och genom 

minnet av tidigare palpationer känner och urskiljer olika kvaliteter under sina 

fingertoppar. Lundborg (2011) och Edwards m.fl., (2004) ser palpation dels som 

en beröring och dessutom som en terapeutisk handling i samband med utförande 

av en rörelse.  

Ur fokusgruppsintervjuerna framkom att olika palpationstekniker saknar 

betydelse om de inte samtidigt utförs i samklang mellan sjukgymnast och patient 

i en relation av respekt och förtroende. Handkirurgen Lundborg beskriver handen 

med en speciell koppling till själen, vår känsla och vad vi vill uttrycka. Handen 

kan uttrycka empati och medkänsla. ”Att vara i goda händer”, anses tryggt och 

den känslan infinner sig även då man får kontakt händer emellan (Lundborg, 

2011).  

I temat ”Relationen mellan sjukgymnasten och patienten” framkom vikten 

av respekt och förtroende. Att närma sig någon och gå innanför personens revir 

krävde specifik kunskap för att ”läsa av patientens specifika situation”. Analysen 

visade en medvetenhet om att mötet med en avklädd patient kan leda till en 
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obalans mellan sjukgymnasten och patienten. Den fysiska närheten öppnar för 

förtroende. Rädsla för beröring hos sjukgymnasten sågs som ett hinder för att 

kunna palpera. 

Palpation innebar verbal kommunikation genom samtal och ickeverbal 

kommunikation genom att ”läsa av patienten”. Att se patienten och patientens 

ansikte och mimik var viktigt. Patientens reaktion kunde upplevas i 

sjukgymnastens egen kropp.  

Det rika materialet om palpation ser jag som att en ”tyst kunskap” om 

palpation verbaliserades av sjukgymnasterna, vilket stämmer med Molander 

(1993) som menar att man kan mer än man vet och ”en del av dialogens idé att 

kunskapen som man söker finns inom de deltagande personerna själva. Det är 

kunskap och förståelse som personerna redan har”. Molander fortsätter och 

menar att nyckeln till ”kunskapens tysta former” är uppmärksamhet. 

Analysen av fokusgruppsintervjuerna visade att sjukgymnasternas 

föreställningar om palpation på distans övergick från tveksamhet till intresse och 

fascination och tankar om många användningsområden till nytta för både patient 

och sjukgymnast. Robotpalpation skulle kunna ge ett mervärde, framför allt vid 

sjukgymnastik på distans för att kunna utföra en smärtprovokation, känna en 

struktur, värme eller kyla och vara ett underlag för sjukgymnastens bedömning. 

Roboten skulle också kunna vara ett hjälpmedel och användas efter påbörjad 

behandling, som uppföljning efter inledande fysiska möten mellan sjukgymnast 

och patient, för patienter som har svårt att resa till sjukgymnasten p.g.a. långa 

avstånd eller funktionsnedsättningar. När handen inte längre förmår utföra det 

den tidigare gjort utvecklar vi tekniska produkter och robotar (Lundborg, 2011). 

Zampolini m.fl., (2008) ser nya möjligheter inom rehabilitering av övre 

extremiteter och hänvisar till ett flertal studier med inriktning på rehabilitering 

med robotteknik för patienter efter stroke. (Kalra & Landhorne, 2007) 



 
  
 

87 
 

konstaterar att robotteknik kan vara användbart vid förbättring både som 

alternativ eller integrerat system vid sjukgymnastik. 

Fokusgruppsintervjuernas deltagare föreställde sig patientens medverkan 

vid användning av robot vid palpation på distans. För att få en optimal 

robotpalpation framkom behov från terapeuten att kommunicera verbalt och via 

bilden med patienten. Behovet av kommunikation via bild och ljud kunde 

förväntas öka i takt med brist på fysisk närhet vid palpation på distans, framför 

allt sjukgymnastens sätt att uttrycka empati och förståelse för patienten. Frågan 

om kroppsspråket kunde utläsas via videokommunikation diskuterades. Tidigare 

studier har visat att kroppsspråket hos föräldrar till för tidigt födda barn kunde 

studeras (Lindberg m.fl., 2009) samtidigt som en genomgång av studier visade 

att kommunikation via videokonferens hade begränsningar då det gällde att 

upptäcka kliniskt viktiga ickeverbala signaler (Heidi m.fl., 2002). 

Robotpalpation i hemmet skulle kunna stimulera patienten att agera som en 

aktiv deltagare och bidra till ökad autonomi och mer jämställd maktbalans 

mellan sjukgymnast och patient, vilket även framkom under delarbete III 

(Edwards, 2004a; Melander Wikman & Fältholm, 2006; Koch m.fl., 2009). 

Ökade möjligheter till uppföljning av patientens framsteg och eventuella 

problem kan bidra till förbättrad vård och förebygga komplikationer. 

Tryckets hade stor betydelse, vilket framkom i tankar om robotpalpation, 

samt av erfarenheter av fältprovet. En risk med palpation med robot på distans 

kan vara en fördröjning av patientens signaler om obehag till terapeuten. Ett nytt 

arbetssätt med medvetenhet om risker att man inväntar feedback från patienten 

var något som deltagarna absolut kunde vänja sig vid, vilket stödjs av Keating 

m.fl., (1993) studier, där resultatet indikerar att terapeuter kan tränas för att 

producera utvalda numeriskt angivna krafter vid manipulationspalpation.  

Säkerheten vid robotpalpation var ytterst viktig och vid fältförsök såg vi att 

robotens inställning på maximalt tryck inte översteg det maximala trycket, vilket 
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innebar en säkerhet för patienten. Tidigare studier som visat på misstroende vid 

telerehabilitering då man saknat det fysiska mötet (Mair & Whitten, 2000) 

stärker tron att säkerhetsaspekten är viktig så att man kan få en tilltro till 

användning av robot vid palpation.  

Detta är vad vi vet första gången man testar ett system för robotpalpation. 

Maximal kraft och kraftutveckling över tid, vid manuell palpation och 

robotpalpation, skiljer sig något mellan deltagarna medan de olika deltagarnas 

kraftmönster var i stort sett lika. Möjligen kan sjukgymnasternas erfarenhet av 

palpation bidra till denna samstämmighet. Eftersom detta var första gången 

denna prototyp testades kan det vara rimligt att man behöver träna in sig på 

denna form av palpation, (jfr Schroeder, 2008) vidare kan precisionen i feedback 

och styrning förbättras ytterligare, vilket tidigare studier beskrivit vid utveckling 

av system för robotanvändning vid kirurgi (Howe m.fl., 1995) och utveckling av 

sensorer (Omata & Terunuma, 1992). I delarbete II framkom vikten av att 

sjukgymnasten var förtrogen med videokommunikationstekniken. Detta gjorde 

att patienten kände en trygghet i samarbetet med sjukgymnast. För en bildstyrd 

teknik som artroskopi fann man att kirurgens förmåga förbättrades av 

simulatorträning (Modi et al, 2010). Att det behövs tid att bli förtrogen och 

erfaren med ny teknologi innan man känner sig bekväm med den, finns beskrivet  

(Heidi m.fl., 2002; Lindberg m.fl., 2009; Kim m.fl., 2010; Modi m.fl., 2010).  

Vårt försök med ett system för robotpalpation påvisade att, trots att 

prototypen inte alls var färdigutvecklad så såg sjukgymnasterna en potential i 

tekniken. Den palperande sjukgymnasten blundade ibland för att få en känsla av 

palpationstrycket, vilket överensstämmer med fynd från teknik vid manuell 

palpation, som ett sätt att öka koncentration och fokus under palpation. 

De kvantitativa resultaten av försöket visade att robotpalpationen gick att 

utföra och de kvalitativa fynden visade att det av och till gav en känsla av 

manuell palpation. Den saknade feedbacken i fingertoppen vid palpation med 
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robot är en svaghet jämfört med manuell palpation och som kan förbättras i 

framtiden. 

Vår prototyp för palpation med hjälp av robot utgör en tänkbar teknisk 

lösning med potential för vidare utveckling. Vad som behöver utvecklas gav 

studien också en viss indikation på. Härmed öppnas ett nytt område för forskning 

och utveckling. En fortsatt utveckling av robotpalpation på distans, integrerat 

med ett system med robust och högkvalitativ audiovisuell distanskommunikation 

ses som nödvändigt. Utifrån mina erfarenheter innebär framtida utveckling ett 

samarbete i team där sjukgymnasten ingår med sina specifika kunskaper och 

erfarenheter. Se tänkbar design för utveckling av prototyp för robotpalpation, se 

figur 12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12. Tänkbar design av process för utveckling av en prototyp med system 
med robotpalpation  

 

3. Kontinuerliga tester, 
mätningar och analyser av 
prototyp för robotpalpation, 
av ingenjörer och 
sjukgymnaster under 
utvecklingsprocessen  

 

 
2. Föreställningar och 
underlag till palpationsrobot 
- Tidigare forskning   
- Fokusgruppsintervjuer 
 

1. Diskussioner angående palpation 
på distans 
 - Behov utifrån klinisk  erfarenhet  
 - Kravspecifikation på en  
    palpationsrobot 
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Vid fältförsöken blundade sjukgymnaster i samband med robotpalpation. 

Eventuellt kan detta förklaras med tidigare studier om handen och vad som sker i 

samband med att en blind person ”ser” vid läsning av blindskrift. När en seende 

normalperson rör fingertopparna över blindskrift med upphöjda punkter 

aktiveras sensoriska cortex i hjärnan. När en blind person som är tränad att läsa 

punktskrift gör samma sak, sker också en aktivering av hjärnans syncentrum. 

Eftersom personen är blind är syncentrum ”ledigt” och kan vara en extraresurs 

som kan stötta områden för känsel. Detta innebär att flera nervceller hjälps åt att 

tolka de känselintryck som punktskrift medför (Lundborg, 2011).  

Tanken att med ett robotfinger kunna ”känna” på en patient skulle möjligen 

kunna jämföras med en förlängning av fingertoppens känsel via roboten. Detta 

skulle möjligen kunna förklaras och jämföras med Merleau-Pontys exempel om 

den blinde mannen med sin blindkäpp. Käppen blir en del som införlivas i 

kroppen som på så sätt närmar sig världen genom den (Merleau-Ponty 

1945/1999). 

När man diskuterar användning av ny teknologi inom hälso- och sjukvården 

kan det vara viktigt att klargöra att detta kan främja möjligheter till fler fysiska 

möten mellan terapeut och patient och att dessutom sociala nätverk mellan 

professioner varken förhindras eller ersätts på grund av robotpalpation (jfr Heidi, 

2002). 
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METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN OCH DESIGN-

FRÅGOR 
 

Vid de individuella intervjuerna trodde jag att patienterna ville vara positiva då 

de berättade om sina upplevelser av sjukgymnastik på distans i hemmet. Detta 

gjorde att jag medvetet försökte förklara för personerna om hur viktigt det var att 

få alla deras åsikter och tankar, även sådant som inte var positivt. Jag motiverade 

det framför allt med att det var värdefullt inför framtida möten via 

videokommunikation att patienterna delade med sig av sina erfarenheter. 

Under hela forskningsprocessen har jag försökt att vara medveten om min 

erfarenhet och av min förförståelse. Min tidigare erfarenhet och kompetens inom 

sjukgymnastik och av patienter som genomgått skulderplastik, kan ha varit en 

fördel eftersom jag kände till sammanhanget för personerna som skulle genomgå 

en axeloperation. Deltagarna visste att jag var medveten om sammanhanget 

vilket kan ha gjort det lättare att berätta för mig om sina erfarenheter. Å andra 

sidan måste jag vara medveten om att min förförståelse kan ha varit en 

begränsande faktor i mitt arbete. I min pilotstudie (Eriksson, 2004) blev jag 

mycket väl medveten om min förförståelse. Detta gjorde att jag uppmuntrade 

deltagarna med följdfrågor under intervjuerna. Föresatsen var att inbjuda 

deltagarna till att berätta om sina upplevelser och erfarenheter, både fördelar och 

olägenheter. Intervjuerna pågick under flera års tid och mina erfarenheter av 

metoden förändrades ju mer erfarenhet jag fick av intervjutekniken. Jag har känt 

ett stort ansvar då jag bearbetat, sammanfattat och analyserat den insamlad data, 

och försökt vara trogen mot den enskilde deltagarens uttryckssätt, upplevelser, 

erfarenheter och föreställningar (jfr Malterud, 2009). 

Världen är komplex och verkligheten kan tolkas på många olika sätt. 

Oavsett om jag använder mig av kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats sker 
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en tolkning, även om tolkningskomponenten i den kvantitativa forskningen 

tenderar att vara nedtonad eller mindre tydlig (Sandelowski, 2010). Det var 

emellertid viktigt att tolkningen alltid utgick från syftet och i överensstämmelse 

med intervjutexten i ett textnära förfarande. Ett sätt att bli medveten om 

förförståelse och stärka tillförlitligheten var möten direkt efter avslutade 

fokusgruppsintervjuer (Côté-Arsenault & Morrison-Beedy, 2005). Mina 

medarbetare och jag hade olika förförståelser, vilket bidrog till ny kritisk syn på 

arbetet och vi fann tolkningen som en balansakt med intressanta diskussioner 

som kunde pågå många timmar och ledde till en bättre förståelse. Min intention 

var att vara så fördomsfri och öppen för nya tankar och idéer som möjligt. 

Valet av kvantitativa och kvalitativa ansatser för de olika delarbetena var 

mycket användbart och lärorikt. De kvantitativa analyserna användes som 

komplement till de kvalitativa och resultaten visade att fynden i individuella 

intervjuerna gav stöd för resultaten av de statistiska beräkningarna av effekten av 

sjukgymnastik på distans. Användningen av kvalitativa och kvantitativa ansatser 

för palpation på distans kompletterade även varandra.  

Det finns dock vissa metodologiska frågor som jag tänker gå in på här. Vid 

tolkning av skillnader i förbättring mellan distans- och kontrollgruppen vill jag 

betona att studien inte designades för att jämföra effekterna av interventionen 

telerehabilitering jämfört med vedertagen sjukgymnastik i samma mängd, utan 

jämfört med traditionella förhållanden för sjukgymnastik vid utskrivning från 

sjukhus efter skulderoperation.  
De kvantitativa resultaten i delarbete I stärktes genom att alla tillfrågade 

patienter accepterade att delta, att grupperna var någorlunda lika när det gällde 

viktiga karaktäristika, att alla patienter erhöll samma sorts kirurgisk behandling 

och under sjukhusvistelsen, att det var få bortfall och att reliabla, valida och 

välkända bedömningsinstrument användes av erfaren sjukgymnast samt att 
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procedurerna var standardiserade. En powerberäkning visade att storleken på 

grupperna var tillräckliga utifrån syftet för studien.  

Den största begränsningen med delarbete I var att den inte var randomiserad 

och att bedömaren inte var ”blindad” för patienternas grupptillhörighet. Orsaken 

till detta var praktiska och ekonomiska. Man kan också anta en positiv attityd 

och förväntan bland deltagarna i distansgruppen. Resultaten av 

mellangruppsanalyserna skall därför tolkas med försiktighet och resultaten ses 

som indikativa och möjliga. En bekräftelse av resultatet i delarbete I skulle 

kunna göras i randomiserade och ”blindade” försök. Jag menar att det nya i 

interventionen motiverar försökens design och resultat, trots studiens 

begränsningar.   

Resultat av studier om telemedicin jämfört med face-to-face vård, i en 

Cochrane review, visar hög grad av tillfredsställelse och acceptans av vård på 

distans via telemedicin. Författarna menade att, med tanke på kraven om 

informerat samtycke, deltagare som inte tackat ja till att delta, sannolikt ogillade 

ny teknik eller videokameror. Urvalet av deltagare representerade kanske därför 

självvalda grupper som var villiga att testa ny teknologi. Sålunda kan det vara 

troligt att ”sann” tillfredsställelse och acceptans bara kan bedömas när dessa 

teknologier är i utbredd användning (Currell m.fl., 2007). 

Valet av kvalitativ intervju gjordes utifrån de möjligheter den öppna 

intervjuformen ger genom frånvaron av strikta regler och som ger möjlighet till 

forskarens utveckling av intuition, kunskap och insikt under intervjusituationen 

(Kvale, 1997). Jämförelse mellan individuell intervju och fokusgruppsintervju 

har inte visat någon skillnad i fler idéer (Thomas et al, 1995; Morgan, 1997) eller 

djup som genereras ur data (Thomas et al, 1995). Yttre faktorer som 

tillgänglighet, tid och resor avgjorde vilka metoder jag använde.  

Jag valde individuella intervjuer eftersom intervjun skulle ske efter avslutad 

intervention vilket varierade för de olika patienterna. Fokusgruppsintervjuer 
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valdes eftersom den metoden har en uppenbar fördel när det gäller att undersöka 

nya områden (Morgan, 1997). Varje fokusgruppsintervju omfattade initialt 

frågor om manuell palpation och övergick sedan till frågor om palpation på 

distans. Vi såg detta som en utmaning och resultatet blev en rik mängd data om 

både palpation och palpation på distans med robot. Intervjuerna ledde till 

interaktiv konversation i alla fokusgrupper och begränsades av den i förväg 

planerade tidsramen. 

Då vi planerade fokusgruppsintervjuer var intentionen att ha en grupp med 

flera gruppintervjuer. Av praktiska orsaker kunde inte alltid samma deltagare 

delta i alla fokusgrupper. Detta resulterade i en vid variation av data. 

Gruppstorleken varierade mellan tre och fyra deltagare i 

fokusgruppsintervjuerna. Vid planerandet av den andra fokusgruppen, fungerade 

inte inbjudan fullständigt, vilket resulterade i två deltagare och tre bortfall 

jämfört med planeringen. Vi valde därför att gruppen skulle bestå av de två 

deltagarna; en sjukgymnast och en teknisk ingenjör (medförfattare och 

utvecklare av robotprototypen) tillsammans med moderatorn och en 

medforskare, som aktiva parter i diskussionen. Erfarenheter av palpation och 

föreställningar om palpation på distans blev därför ett bidrag till intervjun och 

var inkluderat i studien (jfr Bergvall-Kåreborn m.fl., 2010). 

Jag var känd av deltagande sjukgymnaster, vilket kan ha påverkat 

deltagarna. Jag antar att om vi hade sökt känslig information, kanske resultaten 

hade blivit annorlunda. Eftersom ämnet för intervjuerna var neutralt och 

deltagarna var insatta i ämnet, vilket var mycket värdefullt för studien, tror jag 

inte att analyserna av data blev negativt påverkade. 

För att öka trovärdigheten vid intervjuerna valde jag en och samma 

intervjuguide vid alla individuella intervjuer samt en och samma intervjuguide 

vid alla fokusgruppsintervjuer (Wong, 2008). Intervjuguiden fungerade som ett 
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ramverk förutom vid början av intervjuerna; då ställdes samma frågor för att 

etablera stabilitet.  

Vid analys av intervjutexter har vi återvänt till data för att verifiera 

överensstämmelse av analysfynd med rådata flera gånger som ett sätt att etablera 

validitet. Våra analyser är textnära kvalitativa beskrivningar som stämmer väl in 

inom den sjukgymnastiska verksamheten (Hoppenfeld & Hutton, 1976; 

Sandelowski, 2002; 2010).  

Delarbete IV omfattade en iterativ process, som utifrån kontinuerliga 

diskussioner mellan representanter från klinisk sjukgymnastik, ingenjörs- och 

hälsovetenskap och erfarenheter och resultat från fokusgruppsintervjuer med 

erfarna sjukgymnaster i delarbete III utmynnade i att en prototyp med system för 

palpation med robot skapades. Slutligen genomfördes tester av denna prototyp. 

Den bästa tiden för fältförsök kan diskuteras. Den tekniska utvecklingen å 

ena sidan liksom skickligheten i användande av produkten påverkar resultatet. 

Proceduren kan modifieras och förfinas och produkten kan utvecklas och 

svagheter kan behöva korrigeras (Schroeder, 2008). Ingen av deltagarna hade 

testat den färdiga prototypen tidigare. En viss inskolning i att använda ny teknik 

borde ingå vid utvärdering (jfr Schroeder, 2008). Vid artroskopisk teknik är en 

inlärningskurva beskriven av Kim m.fl. (2010) och studier har visat att 

simulatorträning kan förbättra kirurgens prestation (Modi m.fl., 2010). Tid 

behövs för att bli bekant med och få erfarenhet av att använda ny teknik för att 

vara bekväm med utrustningen, vilket är beskrivet i litteraturen (Heidi m.fl., 

2002; Lindberg m.fl., 2009: Kim m.fl., 2010). Att under utveckling av 

prototypen lyckas med korrekt kraftöverföring mellan palpationsrobotarna, var 

en viktig teknisk utmaning som framkom under utvecklingsprocessen. 

Fältförsöken visade att ett seriöst arbete under utvecklingen hade tillgodosett 

denna utmaning till stor del. Att de deltagande sjukgymnasterna besatt 

erfarenheten av palpation kan ha bidragit till detta resultat.  
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Jag och mina medarbetare har försökt att uppnå kunskap om och av 

patienter av olika kön och med skillnader i ålder och med olika diagnoser i 

delarbete I och II. Dessa skillnader förväntades kunna bidra till en rikare 

variation av deltagarnas erfarenheter av video-baserad sjukgymnastik i hemmet. 

Resultaten gäller främst för personer som genomgår en operation med ersättning 

av destruerad axelled på grund av artros och reumatoid artrit. Jag anser 

emellertid att resultaten rimligen kan överföras till andra patientgrupper i 

liknande situationer. 
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SLUTSATSER OCH ÖVERGRIPANDE DISKUSSION 
 

Denna avhandling syftade till att beskriva sjukgymnastik på distans i hemmet. 

Detta innebär en kommunikation via bild och ljud mellan sjukgymnast på 

sjukhuset och patienten i hemmet med anpassad träning efter genomgången 

operation av axeln. Syftet var också att beskriva manuell undersökning med 

handen, det vill säga palpation och förutsättningar för palpation med robot på 

distans.  

 

 

Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis visade resultaten att sjukgymnastik på distans ger: Tillgång 

till tidigt insatt frekvent, kontinuerligt anpassad specifik och effektiv träning i 

hemmet tack vare videokommunikationsteknik. Den initiala balansen mellan 

sjukgymnasten som expert vid möte med en beroende patient förändras till en 

jämställd situation med samspel och lärande där patienten blir ”expert på sin 

egen kropp”. 

� Kompetensöverföring på distans från sjukgymnasten på sjukhuset till 

sjukgymnasten i öppenvården var möjlig tack vare teknikens hjälp. Konceptet 

kan ses som en förutsättning för snabb förbättring den första tiden efter 

utskrivning från sjukhus efter genomgången operation av axelled. Tack vare 

denna teknik finns möjlighet till lika vård oavsett var patienten befinner sig. 

Sjukgymnastens kunskap om kroppen bidrar till att ge förståelse och förmåga att 

instruera patienten om träning i förhållande till smärta och läkningsprocess. 

� Resultatet visar att palpation är en manuell förmåga att, i interaktion 

med patienten, med handen eller fingrar känna och undersöka huden och 



 
  
 

98 
 

underliggande strukturer samt undersöka smärta. Vid palpation använder 

sjukgymnasten olika tekniker utifrån ett syfte i en respekt- och förtroendefull 

kommunikation med patienten. Beröring med handen var en del av 

kommunikationen. För att lyckas med palpation behöver sjukgymnasten kunskap 

om patientens sjukdomshistoria och undersöka patientens funktionsförmåga. 

Palpation kan då ses som ett samarbete mellan sjukgymnast och patient och en 

lärandesituation om kroppen för båda personer. 

� Trots en initialt skeptisk inställning till konceptet robotpalpation på 

distans uttryckte sjukgymnasterna att det fanns en potential och hade visioner för 

utveckling av en palpationsrobot. Robotpalpation på distans skulle i framtiden 

kunna vara användbar för sjukgymnasten vid bedömning av smärta och för 

patienter som bor långt från specialistklinik. Det visade sig möjligt att bygga en 

prototyp med ett system för palpation med robot. Fältförsök med den nya 

prototypen, som ingen av deltagarna hade sett eller testat tidigare visade en 

kontrollerad kraftöverföring och en överensstämmelse mellan palpationskraften 

vid manuell palpation och robotpalpation. Robotsystemet fungerade och gav en 

känsla liknande manuell palpation vid vissa tillfällen. Ytterligare förbättringar 

och utveckling av roboten diskuterades. 

 

 

Övergripande perspektiv 
 

Jag vill diskutera mina huvudsakliga fynd i relation till möjligheter, 

begränsningar och tänkbar utveckling av sjukgymnastik på distans i hemmet. 

Dels relaterade till konceptet sjukgymnastik på distans i hemmet efter 

genomgången operation och dels relaterade till manuell palpation och hur detta 

skulle kunna ske via robot. Centralt i avhandlingen är att video- och robotteknik 

kan vara användbar dels för ökad tillgänglighet vid möten mellan sjukgymnast 
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och patient och dels för att förbättra möjligheten att undersöka en patient på 

distans.  

 

 

Möjligheter  
 

Resultaten visade en ökad tillgänglighet till specifik sjukgymnastik via 

videokommunikation. Distansgruppen deltog i kontinuerlig, frekvent, specifik 

träning anpassad efter patienternas tillstånd och behov, vilket överensstämmer 

med att tillgängligheten inom hälso- och sjukvård kraftigt kan förbättras genom 

användning av olika former av informations- och kommunikationsstöd 

(Socialdepartementet, 2006). 

Resultaten visade att sjukgymnasten i ett tidigt skede kunde vägleda 

patienter på distans i hemmet, vilket är att jämföra med tidigare studier om 

vikten av tidig insats av konventionell sjukgymnastik för patienter med 

ortopediska diagnoser (Brems, 1994; Deuschle & Romeo 1998; van Baar m.fl., 

1998; Bruzga & Speer, 1999; Petrella & Bartha, 2000).  

Hemmet som träningsarena upplevdes som en trygg plats för 

distanspatienterna dels då de tränade på egen hand och dels med sjukgymnasten 

på distans från sjukhuset.  Vägledning och korrigering av sjukgymnasten vid 

träning på distans i hemmet ledde till en rutin med smärtfri träning. Målbilden i 

nationella IT-strategin (Socialdepartementet, 2006) är att patienter i det egna 

hemmet ska få stöd och vägledning utifrån individuella förutsättningar och att 

man utgår ifrån individens förutsättningar, behov och önskemål.   

Träningen i hemmet via videokommunikation upplevdes som ett fokuserat 

möte utan distraktioner och avledande moment från andra patienter och 

sjukgymnaster, vilket kan vara fallet då patienten tränar i en gymnastiksal. En 

förklaring till patienternas upplevelse av fokuserat möte via 
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videokommunikation kan även vara bildens betydelse då patienten skulle lära sig 

en ny rörelse.  Instruktion av en rörelse vid ett fysiskt möte kan distraheras av 

andra personer i omgivningen, vilket kan störa fokus och koncentration.  

Tack vare tekniken fanns inte behov från sjukgymnasten att göra hembesök 

till distanspatienterna i hemmet. Skiftet mellan den traditionella balansen där 

sjukgymnasten kan tyckas vara ”på hemmaplan”, och upplevas vara i överläge, 

kan jämnas ut då patienten deltar i sjukgymnastik och befinner sig i hemmet som 

är en trygg och säker plats. 

Resultaten visade att patienterna i distansgruppen var aktiva, delaktiga och 

ansvarsfulla vid beslut om hur och när de ville träna och möta sjukgymnasten på 

distans. Patienten upplevde en kunskap om kroppen och förståelse och säkerhet 

vid träningen på egen hand i hemmet. Detta skiljer sig från en traditionell syn på 

patienten som passiv mottagare av hälso- och sjukvård (jfr SKL, 2010) och 

överensstämmer med lagstiftningens grundläggande värderingar om att patienten 

ska få sin integritet och sitt självbestämmande respekterat (Prop 2009/10:67 s. 63 

och 4 kap. 4§ SOSFS 2005:12). Patienterna fick på hemmaplan möjlighet att 

vara delaktiga och fatta egna beslut, vilket är en av målbilderna av den svenska 

IT-strategin (Socialdepartementet, 2006). 

Resultaten visade en förlängning av specifik sjukgymnastik från en 

specialistklinik till distanspatienten i hemmet. Dessa resurser kan vara 

begränsade. Konceptet är i överensstämmelse med (Prop 2009/10:67 s 63 och 4 

kap. 4§ SOSFS 2005:12), där det betonas att hälso- och sjukvården ska 

tillgodose patientens behov av tillgång till insatser på jämlika villkor. Jag ser 

även en framtid med nytta av robotpalpation vid konsultationer och behandling 

inom sluten-, öppen- och kommunal vård för patienter i hemmet eller annan 

vårdinrättning.  

Utvecklingen av prototypen med robotpalpation baserades på kunskap och 

samarbete mellan utvecklare (forskande sjukgymnaster och ingenjörer) och 
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användare (kliniskt erfarna sjukgymnaster). Samarbetet innebar att användarnas 

kunskap påverkade utvecklingsprocessen och fokus var på delad kunskap, vilket 

var ett framgångsrecept för att få samlad kompetens i diskussioner och tester vid 

utvecklande av robotprototypen. I likhet med Bergvall-Kåreborn m.fl., (2010) 

förespråkas ett iterativt och deltagande arbetssätt där användarnas kunskaper och 

erfarenheter tas till vara.  

Att använda robot vid palpation skulle vara ett tänkbart komplement till ett 

fysiskt möte framför allt vid möten med patienter med specifikt behov av vård. I 

framtiden skulle robotpalpation kunna nyttjas i både sluten- och öppenvård och 

patienten vara den som har kontroll över roboten.  

Allt detta sammantaget resulterar troligen i ett bestående bättre resultat i 

form av förbättrad funktionsförmåga för patienten. En ökad delaktighet bidrar till 

ökad självständighet och förbättrad hälsa för patienten.  

Bild- och ljudteknikens överbryggande av geografiska avstånd innebär 

fördelar med mindre resande, ökad bekvämlighet och mindre risker för patienter 

med smärta och besvär. Även patienter med nedsatt funktionsförmåga boende i 

tätortsområden skulle ha nytta av konceptet sjukgymnastik på distans. Följden 

skulle vara att patientens och sjukgymnastens tid kan användas mer effektivt. 

Med lyckat resultat efter operation och träning och minskad risk för 

postoperativa komplikationer kan hälso- och ekonomiska vinster förväntas för 

både patient och samhälle. 
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Begränsningar  
 

Avhandlingen beskriver teknik med god bild- och ljudkvalitet, som bidrog till 

patientens positiva upplevelser av mötet. Bristande teknik riskerar att vara en 

begränsande faktor för att visuellt kunna bedöma svullnad, rodnad och smärta på 

en bildskärm samt kroppsspråket som komplettering till den verbala 

kommunikationen (jfr Thornquist, 2001, Rosberg, 2000). 

En patient med stora hörselnedsättningar exkluderades från vår studie. Med 

teknikens hjälp kan dessa problem lösas så att videokommunikation kan vara ett 

alternativ även för dessa patienter.   Andra begränsningar kan vara för patienter 

med medicinska tillstånd som försvårar medverkan. Som vid all annan 

behandling inom hälso- och sjukvård måste den telemedicinska servicen 

designas utifrån användarens behov (jfr Eriksson, 2011).  

En risk med möten och undersökningar på distans, kan vara att patienten 

begränsas i sina sociala kontakter, att tekniken helt ersätter den mänskliga 

fysiska kontakten (jfr Agrell m.fl. 2000). I vår studie var möten på distans den 

första tiden efter utskrivning från sjukhus, vilket initialt innebar täta kontakter 

som sedan glesades ut då patienternas allmäntillstånd och funktionsförmåga 

förbättrats. Undersökning med hjälp av robot kan ses som ett komplement vid 

tillfällen då terapeuten möter patienten via bild- och ljudkommunikation. 

Patientcentrerad vård med en delaktig patient, kan vara ett sätt att bemöta 

eventuella risker med att tekniken ersätter eller blir ett komplement till face-to-

face möten. Ytterligare forskning om patienters upplevelse av möten via bild- 

och ljudkommunikation ger mer kunskap som kan förbättra vårdkvalitet och 

minska risker.  

Risker med sjukgymnastik på distans i hemmet kan vara att patienten får en 

känsla av kränkt integritet om andra personer får insyn i patientens hem och om 

patienten inte har tillräcklig information eller möjlighet att kontrollera skeendet. 
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Vid införande av konceptet sjukgymnastik på distans anser jag det viktigt att 

upprätta rutiner och vårdplaner och följa etiska riktlinjer i samband med 

telerehabilitering (jfr ATA, 2010). Att känna att man inte har möjlighet att välja i 

samband med införande av ny teknik, och att som patient inte bli respekterad är 

en risk som kan bidra till förlust av patientens autonomi. Den icke 

färdigutvecklade tekniken vid test av robotpalpation är naturligtvis en 

begränsning för palpation på distans med robot och patientsäkerheten är viktig 

att beakta vid användning av olika former av informations- och 

kommunikationsteknik (jfr Socialdepartementet 2006).    

Utveckling av sjukgymnastik på distans med undersökning av patienten 

med hjälp av en robot skulle leda till ett förändrat arbetssätt där man inte kan 

använda sina händer. Sjukgymnasten skulle i mötet med patienten på distans få 

en mer pedagogisk roll där kommunikation, empati och förståelse av patienten 

skulle vara viktiga faktorer. Tidigare studier har visat på skepticism från 

personalen inför användande av teknik i vården (Hjelm m.fl, 2005). Ett sätt att 

möta dessa hinder är spridande av kunskaper om samt nyttan med sjukgymnastik 

på distans. 

Ett resultat i avhandlingen visade en annorlunda och stärkande 

kommunikation vid mötet på distans. Det är möjligt att andra uttryck såsom 

rösten och tonfallet tränas upp vid kommunikation på distans, vilket kan 

förbättra kommunikationstekniken. Träning med den tekniska utrustningen samt 

sättet att kommunicera på är faktorer som kan undanröja hinder vid möten med 

kommunikation via bild- och ljudteknik (Hjelm, 2005; Winters, 2002). 
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Tänkbar utveckling 
 

Utvecklingen av nätbaserad interaktiv sjukgymnastik för patienter med 

ytterligare diagnoser eller för patienter i en senare fas i rehabilitering efter 

operation med skulderprotes, både individuellt eller i grupp bör ligga i en nära 

framtid. Inom Norrbottens läns landsting är sjukgymnastik på distans 

implementerad i verksamheten för patienter som har genomgått en operation 

med skulderprotes. Ytterligare utveckling av sjukgymnastik på distans är 

beroende av utbyggnad och utveckling av lokal och nationell teknisk 

infrastruktur (jfr Socialdepartementet, 2006). 

Tidigare pilotstudie med sjukgymnastik på distans för en axelopererad 

patient visade att kunskapsöverföring mellan sjukgymnast från slutenvården vid 

trepartsmötet via videolänk tillsammans med sjukgymnasten från öppenvården 

och öppenvården blev möjlig vid ett trepartsmöte via videokommunikation 

tillsammans med patienten i dennes hem och upplevdes som ett stöd i 

öppenvårdssjukgymnastens arbete (Eriksson, 2004). Nätbaserad interaktiv 

sjukgymnastik kan vara en tänkbar utveckling med ökat samarbete mellan 

personal inom sluten- och öppenvård. 

Resultatet visar på en möjlighet till en mer sammanhållen process med 

sjukgymnastik för distanspatienterna direkt efter utskrivning från sjukhuset. 

Sjukgymnasten på sjukhuset var den fasta vårdkontakten i samarbetet mellan 

personal på kliniken, patienten och sjukgymnasten i öppenvården. Resultatet 

visar att konceptet sjukgymnastik på distans i hemmet efter axeloperation har 

tillgodosett patienternas behov av en kontaktperson och samverkan mellan olika 

enheter i rehabiliteringsprocessen vilket betonas i hälso- och sjukvårdslagen, 

framför allt efter utskrivning från sjukhus till vård i, till exempel hemmet, eller 

under rehabilitering (Proposition 2009/10:67 s. 61).  
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Det är intressant att palpation, som sedan lång tid tillbaka är en viktig 

intervention inom sjukgymnastik, varit så otydligt artikulerad och att behov av 

att tydliggöra palpation inte visats tidigare. Synliggörandet av palpation kan leda 

till större möjlighet att ventilera och reflektera över den hantverksmässiga delen 

av sjukgymnastiken. Ytterligare kunskaper och medvetenhet om kroppen och 

kunskaper om palpationstryck behövs vid utvecklande av robotpalpation.  

Vid fortsatt forskning av robotpalpation bör patienter involveras för att få 

del av deras erfarenheter, upplevelser och kunskaper vid användning av 

robotpalpation. ”Patientens egna upplevelser och önskemål är en kunskapskälla 

som ska vägas samman med forskningen” (SKL, 2010). Ett viktigt område vid 

fortsatt utveckling och forskning om robotpalpation är interaktion mellan 

professionella och patienter i ett möte på distans (jfr Hjelm, 2005). Författaren 

menar att våra uppfattningar av det vi ser på en monitor är påverkade av vårt TV-

tittande och att en videokonsultation därigenom kanske inte upplevs som verklig 

av någondera parten. 

Forskning och utveckling kan på så sätt ge ökade möjligheter till 

uppföljning av patientens framsteg och eventuella problem, vilket kan bidra till 

förbättrad vård och förebygga komplikationer för patienten. 

Vid framtida utveckling av palpation med robot på distans är möjligheter 

till feedback till terapeutens palpationsfinger, kommunikationen över Internet för 

robotpalpation samt säkerhets- och integritets aspekter nyckelfrågor.  

Utifrån våra resultat ser jag en potential att effektivisera och förbättra 

verksamheten inom nätbaserad interaktiv sjukgymnastik i framtiden. Ytterligare 

forskning med randomiserade kontrollerade studier med ”blindad” undersökare, 

kostnadsanalyser, långtidseffekter och studier av sjukgymnastens upplevelse av 

sjukgymnastik på distans vore intressanta. Jämförelse mellan upplevelse av 

deltagande i telerehabilitering och vedertagen sjukgymnastik vore också 

värdefullt att undersöka. Dessutom ytterligare utveckling av distansteknologi 
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med överföring av andra signaler än ljud- och bild; exempelvis monitorering av 

puls, andning, hudtemperatur och syresättning i vävnad. 

Växlingen från en traditionell modell av sjukhuscentrerad vård till ett 

koncept med nätbaserad, interaktiv patientcentrerad, sjukgymnastik skapar 

möjligheter för ökad delaktighet för patienter i sin hemmiljö och för palpation på 

distans.  Värdet av det fysiska mötet mellan sjukgymnast och patient i relation 

till nätbaserad kommunikation bör studeras (jfr Andreassen m.fl., 2007). 

Växlingen mot en mer nätbaserad och interaktiv sjukgymnastik medför att en 

förändring av sjukgymnastens arbetssätt, syn på rollen samt allmän attityd till 

användning av distansteknik inom vården är nödvändig och en utmaning. Jag 

avslutar med att hoppas att min avhandling stimulerar till ytterligare forskning, 

diskussion och utveckling, både inom vår profession, vilket är nödvändigt för 

utvecklingen inom sjukgymnastik, men även professionsöverskridande för 

sjukvården i sin helhet, allt ytterst till nytta för våra patienter.  
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TACK! 
Detta avhandlingsarbete utfördes vid Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet och jag vill tacka 
universitetet och alla vid institutionen för den hjälp och det stöd jag fått under min tid 
som doktorand. 
Ett särskilt tack riktar jag först och främst till de personer som deltagit i studierna för 
att jag har fått ta del av era värdefulla erfarenheter. Ni gjorde detta arbete möjligt och 
jag har gjort mitt yttersta för att möta er med värdighet och respekt.  
 
Det är så många jag vill tacka. Dels för att jag har fått förmånen att vara med i 
samarbetet i projektet sjukgymnastik på distans och dels i samarbetet i projektet 
palpation på distans. Vissa personer vill jag rikta ett speciellt tack till. Först och främst: 
 Barbro Ukonsaari min arbetsgivare på sjukgymnastiken, Sunderby 
sjukhus som trott på mig och som jag känt ett enormt stöd ifrån. Du har en enorm 
outsinlig förmåga att se bortom alla hinder och tro på det goda hos människan. Tack för 
att du har delat med dig av din klokskap och vishet. Utan dig hade aldrig 
sjukgymnastik på distans blivit möjligt att genomföra som projekt och dessutom 
implementerat vid sjukhuset.  
 Ulla Klippmark, min kollega; för samarbete från allra första början när vi 
startade projektet sjukgymnastik på distans. För många skratt, för din goda moral, för 
din specifika kunskap som sjukgymnast och god vänskap. Utan dig hade vi inte kunnat 
genomföra detta projekt. 
 
Till mina handledare, medarbetare och medförfattare:  
Ni har generöst delat med er av er tid, ork, engagemang och gett mig så värdefullt stöd 
och ny kunskap. Oj så mycket jag har lärt mig och insett under den här resan.  
 Lars Nyberg, min huvudhandledare, för att du delat med dig av din 
fantastiska kunskap inom den vetenskapliga världen, ditt genuina intresse och en 
fantastisk förmåga att vara bright när det gäller.  
 Anita Melander Wikman: biträdande huvudhandledare. Du har verkligen 
visat mig vad appreciative participatory innebär i praktiken. På ett klokt och mjukt sätt 
har du inspirerat mig att gå vidare, hitta nya vägar, framför allt då jag trampat i 
motvind.  
 Lilly Ekenberg, handledare med ett otroligt engagemang! Våra intressanta 
diskussioner om ontologi och epistemologi skulle jag ha velat spela in på band. Den 
generositet du visat, det stöd och de råd jag fått under avhandlingstiden är obetalbar.  
 Jack Lysholm, en handledare som kan omsätta klinisk kunskap och 
vetenskaplighet på ett lysande sätt. Den skärpa du har visat när du ser vad som är 
viktigt att fokusera på, är bara en del som jag är tacksam över, att ha fått ta del av. Du 
har även varit en pålitlig samarbetspartner då vi startade upp Sjukgymnastik på distans, 
du lyckades, men din tro på att det går att förbättra, lotsa oss genom många hinder. 
Utan dig hade det inte blivit något projekt. Sedan har du dessutom funnits med i 
palpera på distans projektet, vilket jag är innerligt tacksam för. 

TACK! 
Detta avhandlingsarbete utfördes vid Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, och jag vill tacka 
universitetet och alla vid institutionen för den hjälp och det stöd jag fått under min tid 
som doktorand. 
Ett särskilt tack riktar jag först och främst till de personer som deltagit i studierna för 
att jag har fått ta del av era värdefulla erfarenheter. Ni gjorde detta arbete möjligt och 
jag har gjort mitt yttersta för att möta er med värdighet och respekt.  
 
Det är så många jag vill tacka. Dels för att jag har fått förmånen att vara med i 
samarbetet i projektet sjukgymnastik på distans, och dels för samarbetet i projektet 
palpation på distans. Vissa personer vill jag rikta ett speciellt tack till. Först och 
främst: 
 Barbro Ukonsaari, min arbetsgivare på sjukgymnastiken, Sunderby 
sjukhus som trott på mig och som jag känt ett enormt stöd ifrån. Du har en enorm 
outsinlig förmåga att se bortom alla hinder och tro på det goda hos människan. Tack 
för att du har delat med dig av din klokskap och vishet. Utan dig hade aldrig 
sjukgymnastik på distans blivit möjligt att genomföra som projekt och dessutom 
implementerat vid sjukhuset.  
 Ulla Klippmark, min kollega; för samarbete från allra första början när vi 
startade projektet sjukgymnastik på distans. För många skratt, för din goda moral, för 
din specifika kunskap som sjukgymnast och god vänskap. Utan dig hade vi inte kunnat 
genomföra detta projekt. 
 
Till mina handledare, medarbetare och medförfattare:  
Ni har generöst delat med er av er tid, ork, engagemang och gett mig så värdefullt stöd 
och ny kunskap. Oj så mycket jag har lärt mig och insett under den här resan.  
 Lars Nyberg, min huvudhandledare, för att du delat med dig av din 
fantastiska kunskap inom den vetenskapliga världen, ditt genuina intresse och en 
fantastisk förmåga att vara bright när det gäller.  
 Anita Melander Wikman: biträdande huvudhandledare. Du har 
verkligen visat mig vad appreciative participatory innebär i praktiken. På ett klokt och 
mjukt sätt har du inspirerat mig att gå vidare, hitta nya vägar, framför allt då jag 
trampat i motvind.  
 Lilly Ekenberg, en handledare med ett otroligt engagemang! Våra 
intressanta diskussioner om ontologi och epistemologi skulle jag ha velat spela in på 
band. Den generositet du visat, det stöd och de råd jag fått under avhandlingstiden är 
obetalbar.  
 Jack Lysholm, en handledare som kan omsätta klinisk kunskap och 
vetenskaplighet på ett lysande sätt. Den skärpa du har visat när du ser vad som är 
viktigt att fokusera på, är bara en del som jag är tacksam över i vårt samarbete.  Du  
har även varit en pålitlig samarbetspartner då vi startade upp Sjukgymnastik på 
distans.    Du lyckades, men din tro på att det går att förbättra, lotsa oss genom många 
hinder. Utan dig hade det inte blivit något projekt. Dessutom har du funnits med i 
palpera på distans projektet, vilket jag är innerligt tacksam för. 
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 Gunvor Gard. Tack för handledning i allra första delen av detta 
avhandlingsarbete och för att du alltid delar med dig av många kloka tankar och idéer 
och för vänligt stöd under hela den här processen.  
 Britta Lindström, handledare i första delarna av mitt arbete; för 
inspirerande diskussioner, stöd och många kloka råd. Din erfarenhet och dina 
kunskaper från ditt arbete i Umeå har varit mycket värd. 
 Alla mina kolleger och underbara vänner vid Sjukgymnastiken, Sunderby 
sjukhus. Ni har varit et speciellt stöd för mig. Ett särskilt tack till Anette Karlström, 
Kristina Larsson, Mats Lundberg, Jessica Magnusson, Agneta Westerberg, och 
Susanne Rosén. Tack för att jag alltid får känna mig så välkommen och för ert 
uppmuntrande stöd. Ni är helt fantastiska!   
 Ursula Ingers, för glädje och omsorg och för en varm, värdefull vänskap. 
 Helene Söderholm and Ulla Ericson för en speciell vänskap som ger mig 
glädje och jag känner en sådan värme från er då jag behöver det som mest! 
 Christina Harrefors, vilken tur att du har haft lägenhet i Boden så att vi 
har kunnat promenera och dryfta både små och stora frågor om livet och om teorier och 
perspektiv. Din varma medmänsklighet och levnadsvisdom har varit och är otroligt 
värdefull för mig. 
 Alla doktorandkollegor vill jag tacka särskilt för fin gemenskap. Malin 
Mattsson: jag är så otroligt tacksam för alla telefonsamtal vi har haft, framför allt när 
jag hamnat i min ”bubbla”. Då, som alltid, har det varit väldigt värdefullt att få samtala 
med dig. Puss på dig! Maria Andersson, jag hoppas att vi får fler bussresor, tack för 
att jag fick lära känna dig som en varm, generös och klok person. 
 Mina vänner och kollegor vid Institutionen för hälsovetenskap och 
avdelningen för hälsa och rehabilitering. Det är alltid roligt att mötas av era leenden då 
jag kommer till universitetet. Ett särskilt tack till Birgitta Lindberg, för gott stöd och 
kloka råd, för din värme och vänlighet. Det har alltid känts så lätt att fråga dig om råd 
och du bemöter mig på ett så klokt och tillitsfullt sätt. 
 Louise Fredriksson och Karin Zingmark, FOU-enheten för allt stöd, all 
värme och medmänsklighet under mina forskarår. Ni är verkligen ett vinnande team! 
 Birgitta Frohm and Helena Forsman för sann vänskap. Vilket stöd ni 
varit för mig! Tack för kritiska råd, alla glada stunder och all energi jag fått från er.  
 Birgit Nilsson, du är och har varit som en kär syster för mig. Britt-Mari 
Bergström, min kära granne, Annki Persson, kär vän sedan många år, ni har gett mig 
så mycket stöd och inspiration, trots att jag känt mig så asocial.  
 Louise Persson för din förståelse och värdefull hjälp med utskrifter. 
 Lars Holmgren, som hjälpt mig med statistisk analys, värdefulla 
diskussioner och för ditt enorma tålamod med mig,då jag ville ”förstå allt”.  
 Jan Lundberg, för din vilja och ditt engagemang för att driva 
forskarskolan MMT med hög kvalitet. 
 Berit Ekblom, för att du var min mentor, du gav mig stöd och trodde på 
mig från allra första början av min period som sjukgymnast och senare då jag började 
forska. Det har varit så värdefullt för mig.  

 Gunvor Gard. Tack för handledning i allra första delen av detta 
avhandlingsarbete och för att du alltid delar med dig av många kloka tankar och idéer 
och för vänligt stöd under hela den här processen.  
 Britta Lindström, handledare i första delarna av mitt arbete; för 
inspirerande diskussioner, stöd och många kloka råd. Din erfarenhet och dina 
kunskaper från ditt arbete i Umeå har varit mycket värd. 
 Alla mina kolleger och underbara vänner vid Sjukgymnastiken, Sunderby 
sjukhus. Ni har varit ett speciellt stöd för mig. Ett särskilt tack till Anette Karlström, 
Kristina Larsson, Mats Lundberg, Jessica Magnusson, Agneta Westerberg, och 
Susanne Rosén. Tack för att jag alltid får känna mig så välkommen och för ert 
uppmuntrande stöd. Ni är helt fantastiska!   
 Ursula Ingers, för glädje och omsorg och för en varm, värdefull vänskap. 
 Helene Söderholm och Ulla Ericson för en speciell vänskap som ger mig 
glädje och jag känner en sådan värme från er då jag behöver det som mest! 
 Christina Harrefors, vilken tur att du har haft lägenhet i Boden så att vi 
har kunnat promenera och dryfta både små och stora frågor om livet och om teorier 
och perspektiv. Din varma medmänsklighet och levnadsvisdom har varit och är 
otroligt värdefull för mig. 
 Alla doktorandkollegor vill jag tacka särskilt för fin gemenskap. Malin 
Mattsson: jag är så otroligt tacksam för alla telefonsamtal vi har haft, framför allt när 
jag hamnat i min ”bubbla”. Då, som alltid, har det varit väldigt värdefullt att få samtala 
med dig. Puss på dig! Maria Andersson, jag hoppas att vi får fler bussresor, tack 
för att jag fick lära känna dig som en varm, generös och klok person. 
 Mina vänner och kollegor vid Institutionen för hälsovetenskap och 
avdelningen för hälsa och rehabilitering. Det är alltid roligt att mötas av era leenden då 
jag kommer till universitetet. Ett särskilt tack till Birgitta Lindberg, för gott stöd och 
kloka råd, för din värme och vänlighet. Det har alltid känts så lätt att fråga dig om råd 
och du bemöter mig på ett så klokt och tillitsfullt sätt. 
 Louise Fredriksson och Karin Zingmark, FOU-enheten, för allt stöd, 
all värme och medmänsklighet under mina forskarår. Ni är verkligen ett vinnande 
team! 
 Birgitta Frohm and Helena Forsman för sann vänskap. Vilket stöd ni 
varit för mig! Tack för kritiska råd, alla glada stunder och all energi jag fått från er.  
 Birgit Nilsson, du är och har varit som en kär syster för mig. Britt-Mari 
Bergström, min kära granne, Annki Persson, kär vän sedan många år, ni har gett mig 
så mycket stöd och inspiration, trots att jag känt mig så asocial.  
 Louise Persson för din förståelse och värdefull hjälp med utskrifter. 
 Lars Holmgren, som hjälpt mig med statistisk analys, värdefulla 
diskussioner och för ditt enorma tålamod med mig, då jag ville ”förstå allt”.  
 Jan Lundberg, för din vilja och ditt engagemang för att driva 
forskarskolan MMT med hög kvalitet. 
 Berit Ekblom, för att du var min mentor, du gav mig stöd och trodde på 
mig från allra första början av min period som sjukgymnast och senare då jag började 
forska. Det har varit så värdefullt för mig.  
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 Ulla Myhr, tack för ditt stöd då jag inte visste vad jag gav mig in på när 
jag började min färd längs forskarstigen. 
 Stig Palm för gott samarbete under uppbyggnad av tekniklabbet och bra 
bemötande framför allt gentemot patienterna. Anders Granström och Lars Persson, 
vid CDH, för gott samarbete stöd och goda råd. 
 För ett fantastiskt gott och roligt samarbete inom CMTF; Olof Lindahl, 
Kerstin Ramser, Kalevi Hyyppä och ett extra tack till Arash Risseh, för ditt alltid 
vänliga bemötande och för att du är så pedagogisk när du förklarar för mig om 
robottekniken. 
 Billy Grey och Suzanne Lidström för snabb och proffsig hjälp med 
språkgranskning och översättning. 
 Personalen vid biblioteket, Luleå tekniska universitet och Sunderby 
sjukhus, för er fantastiska service. Ett särskilt tack till Lotta Frank och Eva 
Nordlund.  
 Personalen på ortopedenheten, Sunderby sjukhus för ert vänliga 
bemötande. 
 Erik Andersson, Elisabeth Sandin och ett särskilt stort tack till Kent 
Bergström. Ni har verkligen hjärtat på rätta stället då man kommer för att få hjälp med 
tryckning av arbeten. 
 Mitt innerliga tack till alla i min familj: Daniel, Anna, Elin, Iris, 
AnnaMaria, Niclas och Jakob. Min syster Barbro och Stefan och min bror Sören 
och Britt-Marie, Anna och Elin.  
 
Slutligen, de mest betydelsefulla personerna i mitt liv; mamma Bettan; jag känner att 
du värnar om mig där du är i himlen, och pappa Arne för att du alltid trott på mig och 
stöttat mig och för att jag fått en liten smula av din nyfikenhet och envishet. Hade jag 
inte haft det hade jag aldrig kommit så här långt. Allra sist men inte minst; Erling, min 
livskamrat för ditt tålamod, allt stöd, när jag behövde det som mest, för all glädje som 
du ger mig och för all konstruktiv kritik. Jag vet att det inte varit så lätt när jag sviktat i 
min tro på mig själv, eller när jag inte kunnat ”se alla träden för skogen” och nu vill jag 
gå hand i hand med dig och se alla träd tillsammans med dig. Patrik, Sandra, David 
och Saana. Vilket tålamod, förståelse, uppmuntran och glädje ni har visat mig under 
den här tiden. Nu hoppas jag att jag ska få återgälda det med råge. Ett extra tack för all 
hjälp med datorn då den kraschade och med innehållsförteckningen. Vilken 
tålmodighet jag har blivit bemött med då jag inte varit i fas med datorn! Ni är alla så 
oerhört viktiga för mig, jag älskar er!  
 
Alla arbeten har kunnat genomföras tack vare ekonomiskt stöd från Sjukgymnastiken 
och FOU-enheten, Norrbottens läns landsting, Luleå, Institutionen för hälsovetenskap, 
Luleå tekniska universitet, Luleå, f.d. Centrum för distansöverbryggande hälso- och 
sjukvård, (CDH), Luleå tekniska universitet, Luleå och Centrum för Medicinsk Teknik 
och Fysik, (CMTF), Umeå universitet, Umeå samt stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.  
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Summary

We explored the benefit of video communication in home rehabilitation after shoulder joint replacement and compared it

to referral for physiotherapy in the conventional way. A total of 22 patients were included in the study. The intervention

group (n ¼ 10) had training at home under the supervision of a physiotherapist at the hospital using videoconferencing.

The control group (n ¼ 12) had physiotherapy training in a conventional way in their home town. All patients had the

same postoperative, three-phase-programme for two months. The outcome measures were a Visual Analogue Scale (VAS)

for pain, range of motion (ROM), shoulder function ability (Constant score and SRQ-S) and health-related quality of life

(SF-36). Questions about areas of priority for improvement and general satisfaction with the shoulder were also included.

The telemedicine group received a greater number of treatments compared to the control group. After the intervention,

there were significant improvements in VAS-pain, Constant score and SRQ-S for both groups. The telemedicine group

improved significantly more in all three measurements than the control group (P , 0.001 for all). When changes from

baseline to follow-up were compared, the telemedicine group improved significantly more in terms of decrease in pain

(P ¼ 0.004) and vitality (P ¼ 0.001) than the control group. Despite some limitations, there seem to be clear benefits from

physiotherapy at a distance with a telemedicine technique that allows patients to obtain access to physiotherapy at home.

Introduction

Early therapeutic movement exercises are important after a

shoulder joint operation.1–3 The usual procedure after

shoulder joint replacement includes physiotherapy at the

hospital, followed by exercises at home. The individually

tailored physiotherapy programme is supervised by a

physiotherapist who is based at the local treatment centre.4

Rehabilitation in remote areas can be difficult due to long

distances between home and the therapist, a problem which

can lead to permanent disabilities due to lack of appropriate

rehabilitation and resources.4–8

Delivery of telemedicine has often been described either

between health-care professionals at each telemedicine site

or between health-care professionals and a patient at a

remote site.9–11 The experiences with telemedicine have

shown positive response.12–16

Physiotherapy is a highly manual process. Not being

able to conduct manual therapy, or to palpate, may be a

major disadvantage in telerehabilitation.17 Nonetheless,

telemedicine systems have been developed for home

use in cardiac,18 neurology19–22 and orthopaedic

rehabilitation.23–28 Physiotherapy at home via telemedicine

might improve rehabilitation through continuing exercise

sessions under the supervision of an experienced

physiotherapist at the hospital, and this may increase

patient satisfaction.29

As far as we are aware, no studies have been done

regarding postoperative physiotherapy at a distance

after shoulder joint replacement in comparison with

conventional physiotherapy. The aim of the present study

was to explore the benefit of video communication in home

rehabilitation, compared to conventional physiotherapy.

Methods

Twenty-five patients were selected from the waiting list for a

shoulder replacement at an orthopaedic clinic at a hospital

in Norrbotten, Sweden. To be included they needed to be
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Swedish speaking adults with either primary osteoarthrosis

or rheumatoid arthritis. The exclusion criteria were humeral

fracture, cuff arthropathy, the presence of medical

conditions that precluded safe participation in exercises

(e.g. recent myocardial infarction, stroke or severe

pulmonary disease), psychiatric or neurological diagnosis,

serious impaired hearing or vision, or dementia.

The study was conducted from January 2003 until

February 2007. A total of 94 shoulder hemiarthroplasty

replacements were performed during this period, of which

42 were comminuted proximal humerus fractures not

included in the study. Of the remaining 52 patients, 27 were

excluded for reasons such as lack of equipment. The

remaining 19 women and six men were divided into two

groups: one group received physiotherapy via telemedicine

and a second group was referred to conventional

physiotherapy.

The telemedicine group was enlisted according to the

availability of telemedicine equipment at the time of

surgery. The control group was selected prospectively from

the remaining patients on the waiting list in order to match

the telemedicine group in respect of age, sex and diagnosis.

All patients underwent the same shoulder joint replacement

with hemiarthroplasty by the same orthopaedic surgeon,

using the same surgical technique.

There were three drop-outs: two patients in the

telemedicine group and one in the control group. Thus 22

patients actually participated in the study: 10 in the

telemedicine group and 12 in the control group. Their

baseline characteristics were obtained from their medical

records (Table 1).

Intervention

All patients received, as a usual routine, a three-phase

programme of exercise at the hospital and were instructed

by the physiotherapist to combine the physiotherapy

sessions with a progressive home-exercise programme of

their own (Figure 1).

After the operation, the telemedicine patients had eight

weeks of supervised physiotherapy including solitary

exercise (Figure 1). After being discharged, the telemedicine

patients exercised at home and were supervised at a distance

by a physiotherapist at the hospital, who had long

experience of treating shoulder patients. The patient was

connected by a videoconference system which permitted

the physiotherapist to perform the exercise programme with

the patient.

The control patients were, as a usual routine, referred to

continue the exercise programme during supervision by

the physiotherapist at the local treatment centre. After

discharge the physiotherapy aimed at 2–3 training sessions

a week, gradually reducing to once every week or every

second week.

All patients provided written consent to participate. The

study was approved by the appropriate ethics committee.

Videoconferencing

Standard commercial videoconferencing units were used in

the patient’s home and the clinic (e.g. Tandberg 800, Sony

PCS-50, Polycom VSX 3000). In the home, the equipment

was connected via the patient’s broadband service. Initially

the connection in the clinic was via ISDN lines, and then

later, a secure IP connection was used instead. The

connection bandwidth varied from 256 to 768 kbit/s.

Measures

Assessments were done at baseline, during the week before

the operation and at the end of the intervention (week 8)

(see Figure 1). Demographic data, the length of stay at the

hospital and the number of physiotherapy sessions during

the rehabilitation period were derived from the medical

records. All clinical assessments were made by the same

physical therapist.

Self-rated shoulder pain was assessed as perceived pain on

a Visual Analogue Scale (VAS) with the endpoints from none

to extreme pain.30

Maximum active pain-free shoulder range of motion

(ROM) was assessed using a manual goniometer with the

patient in a sitting position; external rotation around the

long axis of the humerus was recorded with the arm

hanging by the side of the body and the elbow flexed 908
and body segment references were the trunk, the humerus

Figure 1 Study design

Table 1 Baseline characteristics of the 22 subjects

Telemedicine

(n 5 10)

Control

(n 5 12)

Median age, years (range) 70 (53–85) 73 (50–86)

No. of females 8 9

No. with osteoarthrosis 7 6

No. with rheumatoid arthritis 3 6

No. with operation of dominant upper extremity 5 7

No. living close to hospital (within 50 km of the

hospital)

3 2

L Eriksson et al. Physiotherapy at a distance
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and the ulnae. Forward flexion was recorded with the

humerus in the sagittal plane.31–33

Shoulder function was assessed by using the Constant

score, combining self-rated and objectively measured

functional assessment by items covering pain, ability to

perform normal activities of daily living (ADL) and active

ROM. The basis of the score is a 100-point scale. Muscle

strength was not measured due to the short time period

after the operation. That excluded 25 points from the score.

Consequently the maximum score was 75 points. The

higher the score rating, the less severely affected was the

shoulder.34–36

The condition of the shoulder was self-rated by the

Swedish version of the standardized Shoulder Rating

Questionnaire (SRQ-S), covering health related to the

shoulder on a VAS 0-10 cm scale and pain, activity of daily

living, recreational and athletic activities and work on a

five-point scale. The higher the score (17-100 points) the

better was the condition of the shoulder. The score had two

additional questions pertaining to shoulder satisfaction and

areas for improvement (not used to calculate the overall

SRQ-S score).37–38

The Health-Related Quality of Life questionnaire SF-36

was used, covering the eight domains of physical

functioning, role limitation due to physical problems, role

limitation due to emotional problems, social functioning,

mental health, pain, energy/fatigue and general health

perceptions. The score ranged from 0 to 100, with a higher

score representing better health.39

Data analysis

The power calculation was based on a Mann-Whitney test

and from the results of the first six patient results

concerning the Constant score. Based on the differences

between baseline and follow-up, the calculations showed

that for 90% statistical power of detecting a significant

difference (P , 0.05) nine persons in each group were

needed. For within-group comparisons, the Wilcoxon

Signed Ranks Test was used and for between-group

comparisons the Mann-Whitney U test. Due to the disparity

of initial values at baseline, the differences between the

values at baseline and the values after follow-up were

calculated and used for the analysis of the effect of the

treatment. Standard software (SPSS version 15.0) was used

for the analysis.

Results

The median age of the study group was 71 years. There was

no significant difference in the number of subjects with

osteoarthrosis and rheumatoid arthritis between the groups

(P ¼ 0.41) (Table 1). There was no significant difference in

the length of stay at the hospital after the operation: 8.2

days and 7.7 for the telemedicine and control groups,

respectively.

The telemedicine group received physiotherapy sessions

initially lasting 60 min and then later for 10 min in

duration. The sessions for the control group were estimated

to last for 30 min each. The telemedicine group received a

greater number of treatments compared to the control

group (Figure 2).

There were lower pre-operative measures in the

telemedicine group in pain (VAS), function (SRQ-S),

mobility (ROM) and physical function, pain and vitality

domains in health-related quality of life (SF-36) compared

to the control group. After the intervention, there were

significant improvements in VAS-pain, Constant score and

SRQ-S for both groups. The telemedicine group improved

significantly more in all three measurements than the

control group (P , 0.001 for all). Both groups improved in

ROM after the intervention and the telemedicine group

improved significantly more than the control group in

external rotation (Table 2).

None of the patients were dissatisfied with the shoulder

and there was no significant difference (P ¼ 0.11) between

the two groups after the intervention according to the self

ratings in SRQ-S (Table 3).

The majority of the patients when asked before the

operation said that their first priority was to achieve less

pain. After intervention the majority gave priority to

achieving a better function in ADL. One patient did not rate

any second priority (Table 4).

According to the SF-36 there were significant

improvements in vitality (telemedicine group P ¼ 0.004,

control group P ¼ 0.001) after the intervention and in

physical function for the telemedicine group (P ¼ 0.021)

and close to significant for the control group (P ¼ 0.052).

The telemedicine group also improved significantly in all

domains, apart from the social (P ¼ 0.44) and

role-emotional function (P ¼ 0.38) (physical functioning

P ¼ 0.021, role-physical P ¼ 0.031, pain P ¼ 0.002, general

health P ¼ 0.012 and mental health P ¼ 0.004).

Figure 2 The number of physiotherapy sessions during two months

after discharge from hospital
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When changes from baseline to follow-up were

compared, the telemedicine group improved significantly

more in terms of decrease in pain (P ¼ 0.004) and vitality

(P ¼ 0.001) than the control group (Figure 3).

Discussion

The results showed that physiotherapy using video

communication between the patient’s home and the

hospital was feasible and effective for persons who had

undergone a shoulder joint replacement. The telemedicine

group improved significantly more in terms of shoulder

pain, mobility and function as well as in pain and vitality

domains in health-related quality of life than the control

group.

The strengths of the study were that all patients had the

same kind of operation from the same surgeon, and there

was no difference in respect to the length of stay at the

hospital or in the written physiotherapy standard

programme of exercises. The home exercise programme was

a continuation of the exercises given at the hospital. The

difference in the intervention between the groups was the

manner in which the physiotherapy was supplied to the

patients, the number of treatments and the varying

physiotherapist.

The physiotherapist who treated the patients was not the

same person as the assessor. Our procedure of using the

same assessor, who used standardized measures in all

assessments throughout the study, is a procedure which has

been recommended by other authors in order to guarantee

the consistency of the examination variables over time.40

The present study was designed in a nonrandomized

fashion. The telemedicine group and the matched control

group included two of the most common diagnoses

indicating shoulder replacement: osteoarthrosis and

rheumatoid arthritis. The validity of the study was

strengthened as no patient refused to participate. As there

were small groups – ten in the telemedicine group and

twelve in the control group – it was not appropriate to

randomize as a randomization could have resulted in an

Table 2 Within-group comparisons between the baseline and follow-up and between-group comparisons in improvement between the baseline

and follow-up

Telemedicine (n 5 10) Control (n 5 12)
Telemedicine (n 5 10)

Difference:

Control (n 5 12)

Difference:

Before median

(range)

After median

(range) P value

Before median

(range)

After median

(range) P value

after–before

median (range)

after–before

median (range) P value

VAS-pain 7.5 (3–10) 0.0 (0–3) 0.002 5.5 (1–8) 3.5 (0–7) ,0.001 7 (3–10) 2 (21–5) ,0.001

Constant score 10 (4–21) 35 (28–55) 0.002 10 (2–24) 21 (15–36) ,0.001 26 (13–47) 22 (13–33) ,0.001

SRQ-S 28 (22–41) 73 (57–78) 0.002 35 (23–38) 57 (28–45) 0.016 41 (26–54) 11 (3–22) ,0.001

External rotation 3 (225–25) 28 (20–40) 0.002 18 (0–35) 25 (5–40) 0.004 20 (5–60) 8 (0–25) 0.02

Flexion 50 (15–110) 95 (60–140) 0.002 45 (15–85) 63 (35–105) 0.019 30 (10–125) 15 (210–40) 0.07

Table 3 The number of satisfied patients according to the SRQ-S

questionnaire. The results of the telemedicine group and the control
group before and after the intervention are shown

Telemedicine (n 5 10) Control (n 5 12)

Before After Before After

Not satisfied at all 8 12

Fairly satisfied 2 1 4

Satisfied 2 2

Very satisfied 3 5

Extraordinarily satisfied 4 1

Figure 3 Patient questionnaire results for health-related quality of life

Table 4 The domains that the patients gave priority to according to the
SRQ-S additional question: ‘Please give priority to the two areas in

which you would most like to see improvement (select 1 for the most
important and 2 for the second most important between pain, ADL,
sport and work)’

Telemedicine (n 5 10) Control (n 5 12)

Before After Before After

(a) First priority

Pain 9 1 6 4

ADL 1 8 5 8

Sport and recreational activities 1

Work 1

(b)Second priority

Pain 1 3 1

ADL 8 1 6 3

Sport and recreational activities 2 6 3 6

Work 1 2

L Eriksson et al. Physiotherapy at a distance
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uneven recruitment, with one group with mainly

rheumatoid arthritis patients and one group with mainly

osteoartrosis patients. Other techniques, such as cluster-, or

block randomization would render it more difficult to

obtain participants in the study due to inclusion- and

exclusion criteria, the amount of technical equipment and

practical facilities to get the technique. The size of the study

was based on an analysis of statistical power. A weakness of

the study is that the treatments were not delivered by the

same therapists, which might have resulted in a bias.

The outcome variables were based on pain, shoulder

function and mobility, areas of improvement (pain, ADL,

sport and recreation, and work) which were given priority

by the patients and overall satisfaction and health-related

quality of life. The measures used are all well recognized.

We were aware of the weaknesses of the study that

the manner in which the physiotherapy was supplied to the

patient could not be blinded, either to the patient or

the therapist, and the physiotherapist who made all the

assessments was not blinded. It is reasonable to assume a

positive attitude and expectancy among those who were

included in the telemedicine group. The patients rated four

assessments by themselves and three together with the

assessor, which can be seen as a bias. Considering the above

information we did our best to be objective and minimize

the influence on the patients, even though it was

impossible to eliminate it completely.

One explanation for the improvements in the

telemedicine group is the more extensive, frequent and

continuous physiotherapy which occurred. There was no

break in the rehabilitation chain and no period of inactivity

for the shoulder, when the telemedicine patients were

discharged from the hospital. The different number of

physiotherapy sessions between the groups could be

explained by long travel distances, something which

complicates frequent meetings even if specific

physiotherapy is available.

The patients and the physiotherapists in the telemedicine

group had no complaint about the technical voice and

image quality. The different techniques used to transfer

image and voice fulfilled our expectations. Agrell et al.

indicated that it is the attention of the staff, not the quality

of the image, which is important in home telecare.41

Furthermore, Melander-Wikman showed that elderly

patients want physiotherapy support when they are tired of

exercises and close to giving up.42 Elderly patients also need

repeated teaching to encourage them to remember their

exercises.43

In the present study the distance sessions varied in length

from 10 to 60 minutes. This finding is consistent with the

telerehabilitation study by Tousignant et al.44 The fact that

the physiotherapist could give instructions to a patient on a

regular basis could be one explanation for the effectiveness

of this method. Our results of the continuity of duration

of the contact indicate the importance of the patient and

the physiotherapist checking on the training regularly.

Another explanation could be that the patient could

stay at home, prepare and focus on the training. The

telemedicine group was also supervised by a physiotherapist

from the hospital who was familiar with this type of

patient. Brems has shown that availability of

physiotherapists with special knowledge about shoulder

operations influenced the result after the operation.1 The

present study indicates an increased accessibility to frequent

and specific physiotherapy. The study might have produced

a different result if both groups had treatment by one and

the same physiotherapist both in the telemedicine and the

control group. This would be an interesting topic for

another study.

The telemedicine group had significantly less pain

compared to the control patients. This may be explained by

the physiotherapists’ transfer of information and knowledge

about the shoulder, how to perform accurate exercises and

how to manage situations with pain. It is possible that

telemedicine promotes participation and responsibility by

the patient, which is one of the cornerstones in the

rehabilitation process.6,45

A challenge to refine physiotherapy at a distance may be

the development of indirect techniques to bring the

therapists hands ‘through the wires’, by the use of robotics,

or to develop the physiotherapist role in order to

compensate for not being in the same room as the patient.

It would be interesting to see more studies about

physiotherapy at a distance, both long term follow-ups and

studies on its cost effectiveness.

In conclusion, despite current limitations, there seem to

be clear benefits from physiotherapy at a distance with a

telemedicine technique that allows patients to obtain access

to physiotherapy at home.
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Summary

We investigated the experience of ten patients who received video-based physiotherapy at home for two months after

a shoulder joint replacement. Videoconferencing took place via the patient’s home broadband connection at a

bandwidth of 256–768 kbit/s. Qualitative interviews were carried out, transcribed and analysed. Through qualitative

content analysis six categories were identified: (1) a different reinforced communication; (2) pain-free exercising as an

effective routine; (3) from a dependent patient to a strengthened person at home; (4) closeness at a distance; (5)

facilitated daily living; and (6) continuous physiotherapy chain. The access to bodily knowledge, continuity, collaboration

and being at home were all aspects that contributed to the patients’ recovery. The patients described experiences of

safety, and strengthening during their daily exercise routine at home. The frequent interplay with the patient during

telerehabilitation made it possible for the physiotherapist to make an individual judgement about each patient; this could

be one reason for the positive findings. Home video-based physiotherapy may be useful in other kinds of physiotherapy.

Introduction

Patients undergoing a shoulder joint replacement are at

high risk for pain and dysfunction.1–4 Therapeutic exercises

are important after shoulder joint surgery and early

exercises help the patient to achieve the best possible

shoulder function.5–8 The usual procedure after shoulder

joint replacement includes physiotherapy at the hospital,

followed by home exercises at the time of discharge. These

are supplemented with supervision by a physiotherapist

based at the local treatment centre.2 The

patient-physiotherapy meetings can lead to a lot of

travelling. Lack of appropriate rehabilitation and resources

can result in permanent disabilities.1–3,9 In-home services

are typically provided over small geographical areas due to

restrictions associated with travel time.

The success of remote service delivery depends on being

able to provide a specialist with the same information about

individual competences and environmental demands as

would be obtained through a conventional in-home

assessment.10 Lewis et al. claimed that telerehabilitation

minimises the barrier of distance in the delivery of

comprehensive rehabilitation services and provides

consumers with access to clinical services.11 Potential

benefits of telemedicine have been described as

improvements in access to information and services.

Further benefits include increased care delivery, increased

professional education, provision of care not previously

delivered, quality control in screening programmes and

reduced health-care costs.12,13

We have previously explored the use of telerehabilitation

after shoulder joint surgery where interactive video-based

physiotherapy at home was used.14 The patients in the

telemedicine group improved significantly in terms of

decreased shoulder pain, mobility and function, as well as

in pain and vitality domains in health-related quality of life

in comparison with the control group.14

Studies of orthopaedic telerehabilitation8,9,15–18 have

shown reduced need for travel, and improvements in

physical and function outcomes. However, despite the

wide range of potential benefits, telemedicine might also

have disadvantages such as a breakdown in the relationship

between health professionals and patients.12 The risk from

using a video-link might relate to poor communicative

skills and lack of formal training in using telemedicine

equipment. There is anecdotal evidence that elderly patients

do not always accept that a physician, appearing on what

looks like a TV screen, can see and listen to them properly.12

On the other hand, when delivering physiotherapy services

via low-bandwidth telemedicine after knee replacement, the

patients felt empowered even though the physiotherapist

was not able to deliver hands-on treatment.19
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The aim of the present study was therefore to describe

patients’ experiences of physiotherapy at home by

video-link after shoulder joint replacement.

Methods

A qualitative approach was chosen in order to describe the

patients’ experiences of physiotherapy at home.

Participants and research context

Patients were selected from a previous study of patients who

had undergone a shoulder joint replacement.14 The

inclusion criteria were Swedish speaking adults with either

primary osteoarthrosis or rheumatoid arthritis. The

exclusion criteria were humeral fracture, cuff arthropathy,

the presence of medical conditions that precluded safe

participation in exercises, significant psychiatric or

neurological disease, serious impaired hearing or vision, or

dementia.14 Before the start of the telerehabilitation at

home the patients received, as part of the usual routine, a

written three-phase programme of exercise at the hospital

and were instructed by the physiotherapist to combine the

physiotherapy sessions with a progressive home-exercise

programme of their own.14

The group in the present study participated in a

two-month programme of video-based physiotherapy at

home. They were supervised by a physiotherapist with a

long experience of patients with shoulder problems. The

physiotherapist was located at the hospital. Standard

commercial videoconferencing units were used in the

patient’s home and at the hospital clinic (e.g. Tandberg 800,

Sony PCS-50, Polycom VSX 3000). In the home, the

equipment was connected via the patient’s broadband

service. Initially the connection in the clinic was via ISDN

lines, and later an IP connection was used instead. The

connection bandwidth was 256–768 kbit/s.

At the end of the telerehabilitation intervention, the

outpatient physiotherapist made a home visit to the

patient. Simultaneously, the physiotherapist at the hospital

contacted the patient and the outpatient physiotherapist

using a videoconference (i.e. three-way communication).

This meeting dealt with the surgery, according to the

current and future exercises and the hospital

physiotherapist’s prognosis of the outcome of the future

training.14

Data collection

After the intervention period, qualitative interviews20 were

carried out. An interview guide providing a general

framework for the experience of telerehabilitation

home-physiotherapy was used. Supporting and clarifying

questions were asked. For example, could you please tell me

a little more about that? The recorded interviews lasted for

35–95 min, were transcribed verbatim and sent to the

patients for corrections and acceptance. The patients did

not make any corrections.

Data analysis

The interviews were analysed by qualitative content

analysis by describing the manifest and latent content of

the text.21–23 Two researchers read the whole text several

times independently of each other in order to gain a sense

of its totality. The text was divided into meaning-units, that

is words, sentences or paragraphs containing aspects related

to each other through their content and context. The

meaning-units were subsequently condensed. Codes were

then made of key thoughts or concepts of the meaning

units. Categories were then created, defined and sorted by

similarities and differences compared to the original

transcribed interviews (de-contextualisation).

Re-contextualisation was made to confirm that the results

from the categories still agreed with the original text.24

The underlying meaning through the condensed

meaning-units, codes and categories led to identification of

one comprehensive theme, i.e. threads of meaning that

appeared in all categories (see Figure 1). Finally, the whole

text, the theme and the categories were reflected on and

then interpreted by the researchers. The study was approved

by the appropriate ethics committee.

Results

All ten patients participating in the telerehabilitation group

agreed to be interviewed after the intervention period. All

but two patients had experiences from different

arthroplasties of neck, of shoulder, of hip, of knee and of

foot due to their osteoarthrosis or rheumatoid arthritis

diagnosis. One patient had had a stroke several years

previously. A total of eight female and two male patients

participated in the interview study. The patients were 53–85

years old (median 70) (see Table 1).

The patients’ experience of video communication with

the physiotherapist was positive overall. The access to

continually adjusted exercises and the immediate feedback

from the physiotherapist led to better knowledge about the

body and the surgery, and also to motivation for daily

pain-free exercises at home. The interplay during the

telerehabilitation intervention was experienced as the same

as, or even better than in real life. This was conducive to the

patients’ experiences of being dependent and passive,

which changed over to being an independent and

strengthened active person at home. The relation to the

physiotherapist and the quality of the technique gave a

feeling of being close at a distance. After the surgery the

patients’ experienced themselves as dysfunctional and their

general status prevented them from travelling to

physiotherapy services. The exercising by video-link was

expressed as a facilitated daily living for the patients. The

experiences of physiotherapy at the hospital, at home and

L Eriksson et al. Patients’ experiences of telerehabilitation
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finally the three-way communication were experienced as a

continuous physiotherapy chain.

Six categories were identified (see Figure 1):

(1) A different reinforced communication;

(2) Pain-free exercising as an effective routine;

(3) From a dependent patient to a strengthened person at

home;

(4) Closeness at a distance;

(5) Facilitated daily living;

(6) Continuous physiotherapy chain.

1. A different reinforced communication

The equipment was experienced by all patients as a

user-friendly technical aid. Some saw themselves differently

through the video communication. This was expressed as an

initial feeling of being unsafe, unaware and strange. One

patient compared the video image with being in front of the

camera, which he disliked. However, the negative feelings

disappeared after some time. Only one patient talked about

uncertainty that someone could look into the home and

therefore initially switched off the equipment. The

communication by video-link was experienced differently

compared to ordinary communication between people. The

sound was delayed, which made the participants wait for

each other when speaking. The TV image gave them a good

view of the face and body, and the visual instructions

without hands-on treatment. The image promoted trust in

the communication.

2. Pain-free exercising as an effective routine

Pain and fear of pain was a central aspect for the patients.

They explained about the pain before and after the surgery,

about their self-confidence, sadness and inability to cope

after the operation which they experienced as having a frail

body and sensitive mind. The access to frequent remotely

supervised feedback and support of special shoulder

exercises after the surgery by the hospital physiotherapist

was important for the patients when adjusting to an

effective routine after discharge from the hospital.

Continued corrections by the physiotherapist and learning

to carry out the best movements without pain increased

body awareness. The fear of damaging something after the

surgery disappeared. The motivation to practice was

improved. The patients learnt to be patient and realized that

even simple movements gave results. They saw the exercises

as hard work but at the same time, they had a new life

without pain.

3. From a dependent patient
to a strengthened person at home

The patients’ dependence on others, and need for

physiotherapy became completely changed to an

independence from others and being active. By close

collaboration with their physiotherapist, they learnt to

handle the physical exercises and technical equipment at

home. The knowledge that the physiotherapist would see

them the next day made the patients take their own

decisions about their home exercises. These challenges led

to a feeling of being a capable person. The home was

experienced as a safe and secure place where the patients

could exercise in peace and quiet, alone and with the

physiotherapist at the video-link. The exercises were

adjusted to the home environment.

4. Closeness at a distance

Patients expressed how the physiotherapist putting her

hand on their shoulder when correcting them was not

possible by video-link, but this was not missed. Almost all of

the patients experienced a sense of being in the same room

as the physiotherapist even if they knew that they were

several miles from each other. The intimacy was

experienced depending on the quality of the technical

equipment, especially the image quality which made it

possible to see and speak. They received medical advice and

support in a close relationship with the physiotherapist.

Figure 1 An illustration of the theme and the categories

Table 1 Characteristics of the patients

Characteristics n

Age

,65 years 4

65–80 years 4

.80 years 2

Status

Co-habiting 5

Living alone 5

Type of residence

Private house 6

Flat 4

Distance to hospital

.50 km 7

�50 km 3

Diagnosis

Osteoarthrosis 7

Rheumatoid arthritis 3
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5. Facilitated daily living

After surgery all patients experienced telerehabilitation as

assistance in a practical context when being dysfunctional

and avoiding long distances to travel for specific

physiotherapy. It was easy to prepare before and combine

activities at home during the video exercises. For some of

the patients the programme represented the only possibility

of obtaining physiotherapy at all. Intensive exercising five

days a week and then rest during the holiday were seen

as energy-saving. The patients emphasized that they saw

this treatment as a supplement to the conventional

physiotherapy and that face-to-face meetings could not be

replaced.

6. Continuous physiotherapy chain

Some of the patients mentioned the advantages of

exercising directly at home without a break after discharge

from the hospital, instead of visiting the rehabilitation

clinic. One patient described shortened in-hospital time.

Three-way communication between the patient, the local

physiotherapist and the hospital physiotherapist was

arranged at the patients’ home at the end of the

intervention. This was appreciated by the patients, who felt

safe at home. To meet the local physiotherapist at home

before the continued outpatient physiotherapy was

valuable for one patient. The same patient experienced the

local physiotherapy as being useful after the initial

exercising at home.

Discussion

The present study describes patients’ experiences of

participating in physiotherapy via videoconferencing at

home in the first two months after shoulder surgery,

immediately after discharge from the hospital. The results

showed that the patients had access to continued

individualized exercises at home with a physiotherapist

with specific competence. The video communication and

the interplay between the patient and the physiotherapist

via a video-link was experienced as the same as, or even

better than, realtime meetings. This contributed to the

patients’ feeling of being at the physiotherapists’ centre of

attention. The patients’ initial experience of being

dependent and passive changed over to being independent

and active.

There appear to have been no previous studies of remote

service delivery for patients who have undergone a shoulder

surgery, but similar results have been reported concerning

underserved elders.10 However, this is in contrast to the

findings of Mair and Whitten who found that half of the

patients did not appreciate telemedicine because the

physician was not physically present at the consultation.25

In the present study the analysis of the interviews

demonstrated a different reinforced communication of

physiotherapy by video communication. The different

feeling of seeing oneself was expressed by many patients as

temporary. In a study of elderly subjects, most did not like

the telerehabilitation service.26 Couturier et al. thought

that the hearing and visual deficits represented a

communication barrier for some of the elderly patients. In

our study, serious impaired hearing or vision were therefore

exclusion criteria.

Video communication requires specific communication

skills, alters the nature of the meeting and the relationship

between the professional and the patient.27 Some

characteristics found in our study were: listening with close

attention and no interruptions, which are ground rules used

in therapy or teaching.28 Another characteristic was the gaze

of the TV screen that normally together with the body

position facilitates joint attention.29 The gaze varies

between different points and as a mark at the end of the

conversation. In a study concerning distance conversations

and the elderly, both nurses and the elderly persons

maintained their focus by gazing on the screen almost the

whole time.30 In our study the patients expressed a feeling

of being seen both when they spoke and when they

exercised by the video-link. The gaze of the TV image gave

them a feeling of being at the centre of the physiotherapist’s

attention.

The hands appear to be a significant source of

communication and therapeutic intervention in

physiotherapy.31 The present study showed that lack of a

hands-on approach was not missed because the patients

experienced the physiotherapy through the video-link so

intensively. This accords with the observations of Jensen

et al. who found that experienced therapists were more

responsive and listened more intently compared to

inexperienced physiotherapists.31 As in our study, the

patients communicated with an experienced therapist,

which could be an explanation for the feeling that the

hands-on approach was not missed. We assume that this

communication and the management of the technique

contributed to their confidence, which may have led to the

experience of close attention, i.e. a reinforced

communication.

Pain-free exercising became an effective routine for the

patients. They described how they looked, listened and

understood the essence of the shoulder exercise. This was a

learning process and patient-education is important for

good postoperative results.2 Following shoulder arthroplasty

surgery, where pain is a central part, minimizing the pain

and minimizing immobilisation is essential.6,32 Normal

good practice is summarised in the motto ‘don’t do it if it

hurts’,33 which may lead to fear of pain, less activity and a

fear of destroying the surgery. Optimum outcome demands

active participation of the patients to obtain the balance

between the surgical repair, the pain and the intensity of

physical exercises.

In our study the knowledge of how to exercise without

pain and the loss of the fear of destroying the surgery were

perhaps due to continuity, and equally frequent exercises

under the supervision of the same competent
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physiotherapist which gave a feeling of safety. Similar

experiences were found where parents of infants at home

felt safe when directly accessing remote staff via a video-

link.34

The analysis of the patients’ experiences indicated a

change from a dependent patient to a strengthened person

at home. In the first phase after the surgery, the patients had

little knowledge about shoulder surgery and shoulder

exercises. They saw the physiotherapist as the expert in

terms of instructions about the body, the technique and as a

problem solver. A way to gain a quick recovery after

shoulder surgery is to pay attention to the patient as an

active and not a passive receiver, who simply ‘delivers the

body’ to the health care.6,35,36 The patients described a

process of becoming experts in relation to their own bodies

and themselves, which accords with realtime collaboration

and other studies.37,38 It may be that the patients put aside

their autonomy at the beginning of the treatment in order

to pick it up again in another situation.39

The fact that the exercises were performed at the patients’

home, instead of at the physiotherapists’ office, may have

shifted the balance of power between the patient and the

physiotherapist in favour of the patients.38 This is quite

contrary to conventional treatment when the patient goes

to the physiotherapist’s office. The home was experienced as

an exercising arena adjusted to the home environment,

which was of positive importance for the success of the

exercises. The feeling of safety, and the security and freedom

expressed was partly related to the home and is consistent

with Zingmark’s study.40

The patients experienced a feeling of closeness at a

distance. They did not perceive the geographical distance

between themselves and the physiotherapist. If they had

already met the physiotherapist at the hospital, it was easier

to meet at a distance.34 The patients expressed that the

technical quality and the image were important in terms of

experiencing intimacy.41 The videoconference session

constitutes a virtual room with both a physical and social

presence and the experience of intimacy is an important

quality in all relations between the therapist and the

patient.42,43

In comparison to conventional care, the video-based

physiotherapy at home and access to the physiotherapist

facilitated daily living for the patients. Physiotherapy

through video was experienced as a support which was

independent of others and the patients did not experience

any need for assistance with travelling. The reduced

inconvenience gave them time and energy for other

activities. In spite of the many advantages, they emphasized

that they saw this as a supplement to conventional

physiotherapy and that personal contact with the therapist

could not be replaced.34

A continuous rehabilitation chain with physiotherapy

guidance, from the hospital to the home without delays or

breaks, made the patients prepared to continue the

outpatient physiotherapy exercises. The greatest drop in

compliance with exercise regimes is associated with the

time of discharge and short-term compliance consisting of

frequent supervision by the physiotherapist.44

Telerehabilitation offers shortening of the period in

hospital45 and continuity of expert consultation from the

hospital to the patients’ home.10 The avoidance of

hospitalization through access to specific care services46 also

accords with our findings.

Methodological considerations

During fieldwork with earlier interviews,47 the interviewer

became aware of a pre-understanding dependent on earlier

experiences and awareness of physiotherapy and of patients

who had undergone a shoulder joint replacement. This led

to encouraging the patients with additional questions

during the interviews. The findings illustrate the complex

character of the physiotherapy treatment. The results of

physiotherapy treatment are not only dependent on the

treatment method.48 We saw an integration of many

important aspects: one competent physiotherapist,49 the

home-and-the-technique context of the patient, a confident

treatment relation, and a physiotherapy treatment process

with patients initially dependent and passive and later

independent and active participants in a mutual process

between two active parts. The findings also showed that this

modality of physiotherapy would be important in future

research in the field of physiotherapy.

Aspects that may have influenced our findings were: the

physiotherapist had met many patients who had undergone

a shoulder joint replacement and was experienced in the

problems following a shoulder surgery. These findings are

similar to those of Donovan and Blake.50 Furthermore, also

among women with chronic pain, being met with

recognition, confidence and awareness achieved a recovery

competence when handling pain and illness.37 Being

treated with familiarity by the physiotherapist was an aspect

that promoted presence.41 We have tried to obtain

knowledge about various experiences of patients of both

sexes, of different ages and with two common diagnoses.

We assume that this knowledge would contribute to a richer

variation of the phenomena of patients’ experiences of

telerehabilitation physiotherapy at home after shoulder

surgery. The findings would therefore be transferable to

other patients in similar contexts.

Conclusion

The patients’ experiences of interactive video-based

physiotherapy at home after shoulder joint replacement

indicated that they felt safe, competent and strengthened in

their daily exercise routine. Access to frequent support and

feedback, continuity, reinforced communication, specific

body knowledge and being at home were aspects

contributing to an enhanced recovery competence. The

findings also illustrate the extensive character of

physiotherapy treatment. After the present study,

telerehabilitation physiotherapy has been permanently

incorporated into a new standard of physiotherapy in the

county of Norrbotten.
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Health Sciences, Luleå University of Technology.

References

1 Brems JJ, Wilde AH. Shoulder arthroplasty: principles. In: Watson MS, ed.

Surgical Disorders of the Shoulder. London: Churchill Livingstone, 1991

2 Deuschle JA, Romeo AA. Understanding shoulder arthroplasty. Orthop

Nurs 1998;17:7–15

3 Madhok R, Lewallen DG, Wallrichs SL, Ilstrup DM, Melton LJ. Utilization

of upper limb joint replacements during 1972–90: the Mayo Clinic

experience. Proc Inst Mech Eng H 1993;207:239–44

4 Svendsen KB, Andersen S, Arnason S, et al. Breakthrough pain in

malignant and non-malignant diseases: a review of prevalence,

characteristics and mechanisms. Eur J Pain 2005;9:195–206

5 van Baar ME, Dekker J, Oostendorp RA, et al. The effectiveness of exercise

therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a randomized

clinical trial. J Rheumatol 1998;25:2432–9

6 Brems JJ. Rehabilitation following total shoulder arthroplasty. Clin Orthop

Relat Res 1994;307:70–85

7 Bruzga B, Speer K. Challenges of rehabilitation after shoulder surgery. Clin

Sports Med 1999;18:769–93

8 Petrella RJ, Bartha C. Home based exercise therapy for older patients with

knee osteoarthritis: a randomized clinical trial. J Rheumatol

2000;27:2215–21

9 Burdea G, Popescu V, Hentz V, Colbert K. Virtual reality-based orthopedic

telerehabilitation. IEEE Trans Rehabil Eng 2000;8:430–2

10 Sanford JA, Butterfield T. Using remote assessment to provide home

modification services to underserved elders. Gerontologist 2005;45:389–98

11 Lewis JA, Deutsch JE, Burdea G. Usability of the remote console for virtual

reality telerehabilitation: formative evaluation. Cyberpsychol Behav

2006;9:142–7

12 Hjelm NM. Benefits and drawbacks of telemedicine. J Telemed Telecare

2005;11:60–70

13 Huis in ‘t Veld MH, van Dijk H, Hermens HJ, Vollenbroek-Hutten MM. A

systematic review of the methodology of telemedicine evaluation in

patients with postural and movement disorders. J Telemed Telecare

2006;12:289–97

14 Eriksson L, Lindström B, Gard G, Lysholm J. Physiotherapy at a distance: a

controlled study of rehabilitation at home after a shoulder joint

operation. J Telemed Telecare 2009;15:215–20

15 Lemaire ED, Boudrias Y, Greene G. Low-bandwidth, Internet-based

videoconferencing for physical rehabilitation consultations. J Telemed

Telecare 2001;7:82–9

16 Palsbo SE, Bauer D. Telerehabilitation: managed care’s new opportunity.

Manag Care Q 2000;8:56–64

17 Russell TG, Buttrum P, Wootton R, Jull GA. Low-bandwidth

telerehabilitation for patients who have undergone total knee

replacement: preliminary results. J Telemed Telecare 2003;9 (Suppl.

2):44–7

18 Wong YK, Hui E, Woo J. A community-based exercise programme for

older persons with knee pain using telemedicine. J Telemed Telecare

2005;11:310–15

19 Russell TG, Buttrum P, Wootton R, Jull GA. Rehabilitation after total knee

replacement via low-bandwidth telemedicine: the patient and therapist

experience. J Telemed Telecare 2004;10 (Suppl. 1):85–7

20 Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun. [The Qualitative Research

Interview] Lund: Studentlitteratur, 1997 [Swedish]

21 Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.

Nurse Educ Today 2004;24:105–12

22 Lundman B, Hällgren-Graneheim U. [Applied Qualitative Research in Health
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30 Sävenstedt S, Zingmark K, Hydén LC, Brulin C. Establishing joint

attention in remote talks with the elderly about health: a study of nurses’

conversation with elderly persons in teleconsultations. Scand J Caring Sci

2005;19:317–24

31 Jensen GM, Shepard KF, Hack LM. The novice versus the experienced

clinician: insights into the work of the physical therapist. Phys Ther

1990;70:314–23

32 Brown DD, Friedman RJ. Postoperative rehabilitation following total

shoulder arthroplasty. Orthop Clin North Am 1998;29:535–47

33 Klaber Moffett JA, Richardson PH. The influence of the

physiotherapist-patient relationship on pain and disability. Physiother

Theory Pract 1997;13:89–96
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och praktik. [Swedish]. Lund: Studentlitteratur, 2007

44 Sluijs EM, Knibbe JJ. Patient compliance with exercise: different

theoretical approaches to short-term and long-term compliance. Patient

and Education Counselling 1991;17:191–204

45 Zampolini M, Todeschini E, Guitart MB, et al. Tele-rehabilitation. Present

and future. Ann Ist Super Sanita 2008;44:125–34

46 Dellifraine JL, Dansky KH. Home-based telehealth: a review and

meta-analysis. J Telemed Telecare 2008;14:62–6

47 Eriksson L. Sjukgymnastik och informationsöverföring via telemedicin
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Abstract

Although palpation is frequently used in physiotherapy examination, a limited amount of 

research has been done to explore this concept. The aim of the study was to describe 

physiotherapists’ experiences of palpation in order to obtain detailed descriptions of 

palpation.

Four focus group interviews were conducted, including seven physiotherapists with long 

experience of patients with shoulder disability. A qualitative content analysis of the interviews 

was carried out.

Two themes were found: A. Manual and technical skills, B. Relationship between the 

physiotherapist and the patient. The study points to an intrinsic relationship between the 

“manual and technical skills” and the “relationship between the physiotherapist and the 

patient”. To learn the manual and technical skills along with the relationship between the 

physiotherapist and the patient could be seen as palpation skill. Palpation could be seen as a 

learning situation where the physiotherapist and the patient develop mutual knowledge of the 

body.



Traditionally, physiotherapy examination and treatment occur face-to-face with the 

physiotherapist and the patient in the same room. A physiotherapy telerehabilitation model 

was developed where the physiotherapist was located at the hospital and the patient who had 

undergone shoulder surgery was at home. The results showed an ease of access to specific 

physiotherapy at the patients’ home; exercises, advice and interaction between the 

physiotherapist and the patient, improvements in shoulder function and health related quality 

of life for the patients (1,2). However, when meeting the patient via video communication 

practicing telerehabilitation, it was not possible to conduct palpation in order to assess, e.g., 

pain at a distance. To investigate the opportunity to palpate with the aid of a robot, the 

concept of palpation needed to be explored. 

Palpation

The Oxford Dictionary of English defines palpate as: ´to stroke, caress; to explore or examine 

by touching and probing with the hands and fingers´ (3, p. 2). A clinical finding of palpation 

may be a detection of ´red flags´ of serious illness, pain, and the key of dysfunctional changes 

(4). A good practitioner pays attention to the resistance, resilience, temperature, moisture, 

texture and mobility of the patients’ muscles during the examination and uses the feedback 

from the interaction consciously or unconsciously. This kind of feedback may supply valuable 

information during the examination (5).  

There is need to review, reflect upon and polish the palpation skill essential for 

developing the performance of the manual therapy techniques (6). According to clinical 

reasoning in physiotherapy, palpation is seen as a procedure involving therapeutic use of 

movement as well as touch (7). However, no research studies of detailed descriptions of 

palpation skills within physiotherapy were found.  

Touch in physiotherapy 

Palpation technique was classified as one physical form of perceiving information (8). Touch 

and close proximity are essential aspects in a physiotherapeutic setting if the physical care of 

the patient is to be complete (9). Touch is an important form of communication which is used 

to confirm the patient and also a necessary skill of the physiotherapy profession (3,8,10).

Roger et al. (8) identified the six most common types of touch in inpatient settings: 

assistive touch, used to physically aid a patient in a specific movement, preparation touch, to 
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prepare a patient for treatment, providing information touch, to convey a message to the 

patient i.e. how the patient performs an exercise, caring touch, to show a caring attitude, 

therapeutic intervention task-oriented touch, such as manipulation or massage, perceiving

information touch, used to gain information about the patient’s diagnoses i.e. the use of 

palpation during an evaluation and treatment (8). 

Therapeutic interaction 

Engelsrud (11) considered how physiotherapists were more interested in the content of the 

physiotherapy intervention than in the interaction between the physiotherapist and the patient. 

She emphasized more the qualitative aspects of how the interaction is going on in the meeting 

between the physiotherapist and the patient (11).

The physiotherapist acts as a coach together with the patient and shares knowledge on 

how to manage problems (12). The importance of the patient’s role in the physiotherapeutic 

treatment session was also demonstrated by Jensen et al. (13) when outlining the dimensions 

of expert physical therapy. One of the key elements in the conception of expert practice was 

the role of practical knowledge learnt through listening to patients (13).

The evidence based practice has become more important when evaluating physiotherapy 

(14). The concept of evidence is however problematic, due to the close connection between 

evidence and the effect of the intervention. Just as in psychotherapy, there are essential gaps 

in the knowledge regarding the interaction effects of the intervention. The therapists, the 

patients, the relations surrounding the treatment and the different contexts in physiotherapy 

have an influence on the result of the intervention. According to Lindgren et al. (15) different 

combinations between these dimensions in clinical practice need to be considered in the 

clinical evaluation of the outcome (15).  

Non-verbal skills in physiotherapy 

The dialogue has an important place in the clinical practice and occurs both bodily and 

verbally between the physiotherapist and the patient (16). Touch, use of space (physical 

distance/closeness), facial expression, eye contact, movements, gesture, posture, tone of 

voice, observation, listening, non-word and use of silence are included in non-verbal 

communication (6,9,16). Thornquist (16) uses non-verbal communication and body 

communication as synonyms. Her opinion is how in the specialist literature, the view of the 
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body is handled almost without exception as something diffuse or implicit. For the individual, 

knowledge of the body may be unconscious (16). In accordance with Engelsrud, (11) 

physiotherapists need well-developed communicative skills to help the patients clarify their 

thoughts and feelings. The body deserves to be seen as a field of expression the 

physiotherapist learns to communicate with. Knowledge is created in the mutual interplay 

between the patient and physiotherapist (11).

Understanding palpation in a telerehabilitation context 

Within health care there has been a change to a shorter period of care at hospital. 

Rehabilitation outside the hospitals and in the patients’ home has been seen as advantageous 

trends (17). New solutions are required to manage the increasing need for care and there are 

more and more challenges to respond to these needs (18,19). As pointed out in a recent 

review, (20), there are many potential benefits of telerehabilitation, such as improved access 

to information and the reduction of distance barriers. In order to develop palpation via robot 

to be used in telerehabilitation, we need to acquire more knowledge of palpation in 

physiotherapy practice.

Therefore the aim of the present study was to describe physiotherapists’ experiences of 

palpation in order to obtain detailed descriptions of this concept. 

Methods

Data collections and participants 

Data about palpation was collected in focus group interviews. Focus groups are based on the 

idea how the group process encourages the participants to explore and elaborate their 

experiences (cf. 21).

Participants were identified and recruited through referrals (22). The selected participants 

followed the criteria female or male registered physiotherapist in Sweden, with experiences of 

shoulder physiotherapy at outpatient care and at inpatient care at hospital. The participants’ 

age ranged from 37 to 66 years and their experiences of the physiotherapy profession was 

between 7 to 35 years.

Potential participants received verbal invitation and information personally or by 

telephone contact with the first author. Thereafter a web-questionnaire was sent to the persons 
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with proposal regarding a possible time for the focus group to meet; this was subsequently 

agreed upon. As the second part of the interviews were about imagining palpation with the aid 

of a robot, a stimulus-material consisting of articles and links to web-videos about robotics in 

health care was sent by mail to the participants two weeks before the interviews (cf. 21).

Seven physiotherapists with experience of palpation of patients with dysfunctional 

shoulder problem and one technical engineer with experience of video communication 

technique were recruited. The first author (LEr) and co-researchers (AM-W and LEk) 

attended the focus groups (Figure 1). The two co-researchers were well-experienced in 

conducting focus groups sessions. At the beginning of each focus group session the moderator 

briefly introduced the background and purpose of the study. The participants were informed 

how the data from the group interviews would be collected via audiotape recorder, thereafter 

transcribed verbatim and analysed and how participant confidentiality would be maintained. 

A demographic information questionnaire including age, gender, profession and field of 

activities and how many years of experience in the profession was used. All participants gave 

their informed consent regarding participating.

Size of the group and number of focus groups 

Four focus group interviews, each of 60 - 90 minutes duration, were planned. The focus 

groups consisted of three to four persons, as all participants were unable to participate in all 

the groups (Figure 1). Smaller groups of this size are preferred when the researcher wants 

active participation from each subject (cf. 23).

The interviews followed an interview guide which consisted of two parts, designed to 

match the topic of palpation with twelve open ended questions. The first was about palpation 

as a concept and the second concerned imagining palpation made by a robot. The second part 

will be presented in another study. The first question was whether someone could tell about 

the participants’ own experiences of being palpated. Thereafter the questions were more 

specific, with the intention of finding the core of palpation with special interest in shoulder 

palpation. ”Could you further elaborate on what you have said?” or “Would you like to give 

an example?” were used as additional questions. When the focus group was completed the 

researchers met to share and summarise the overall and specific impressions of the interviews 

(cf. 24). This meeting allowed the researchers to reflect and refocus on the purpose of the 

study and also to make preparations for next focus group session.  
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Data analysis

The focus groups interviews were transcribed verbatim. The text of the analysis was read 

several times by the authors and sentences were identified in relation to the research 

questions.

A qualitative content analysis was carried out (cf. 25,26). We chose to carry out the 

analysis with all the four focus groups as one unit of analysis.

The analysis began directly after the first focus group was finished and continued 

throughout subsequent groups. The analysis was carried out in several steps in a dialectic 

movement between understanding and explanation, between parts and the whole of the text 

(cf. 27). 

The text from the first focus group was read independently by the researchers in order to 

gain a sense of the whole. The moderator listened several times to the audio taped recorded 

text. The aim of the analysis was to analyse with a small amount of interpretation at the initial 

stage. The text was divided into meaning-units, related to each other and identified 

corresponding to the aim. The meaning-units were condensed and thereafter the codes, a way 

of labelling a condensed meaning unit, described the content of the meaning-units. The 

coding was created in order to gain a new insight into the data. The analysis of the transcript 

of the next focus group continued thereafter. After the coding of all focus groups the 

categories were created and defined. The categories were continually reviewed and revised. 

Themes were identified from the categories. At the concluding stage, the whole text, the 

themes and the categories were reflected on with palpation in mind, interpreted in relation to 

the authors’ pre-understanding and relevant literature. Significant statements were extracted 

from the transcripts to be used as illustrated quotations. Two themes and eight categories 

emerged from the comparisons between the three researchers’ separate interpretations of the 

text presented in the findings below. 

Ethics

The study was approved by the University of Umeå, Regional committee for medical 

research, Sweden, Dnr 2443-2009. 
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Findings

The analysis resulted in two themes, and eight categories in Table 1. The themes Manual and 

technical skills and Relationship between the physiotherapist and the patient are interwoven 

with each other.  

All the physiotherapists explained how palpation is a significant part of physiotherapy and a 

basic element in the practice of physiotherapy. Participants described how they thought the 

patients’ view was how palpation was a natural part of the physiotherapist’s examination. 

Participating physiotherapists considered that the ability to perform a skilled manual palpation, 

demands time to learn the skill by practicing palpation.  

… when we were studying, a great deal of palpation was involved… most physiotherapists 

ought to be able to palpate… 

A considerable amount of knowledge and experience underlies the practise of palpation. 

Our work is physical and we need to come into contact with people… that can be time-

consuming. One needs to take one’s time and feel one’s way to where one believes that 

something is going to be found. One must learn by training on healthy people and those 

with problems to develop a feeling for what is what. The greater one’s experience, the 

more one can feel… learning, this takes time. In the absence of a map or a prescribed 

method to explain how one palpates, it can take… time to learn… I am able to ‘see’ where 

I am… one needs time to reflect… it takes time before one gets that far. Determining what 

is normal, swollen, heat-induced, cold or painful… Using one’s hands when one conducts 

an investigation gives supplementary information.  

Manual and technical skills  

This theme was constructed from the six categories; to touch and to palpate, to palpate or to 

identify structures, to be present and close to the patient, to use the hand and the finger, to 

dose the pressure of the finger on the skin and to take further action. 

To touch and to palpate 

Participants described a connection and a difference between touch and palpation. Touch was 

described as a communication by a light touch of the hand and palpation as a feeling of a 

more active finger with a certain purpose.
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There is a difference between palpation and touching. Palpation… has a more medical 

feel. Palpation is more of an active procedure. There is a certain purpose behind 

palpation… touching is… much lighter… a little of both procedures is involved. It is a 

matter of communication: to show… touch… with the hand and palpate with the finger… 

Palpation was perceived as an important piece of a puzzle connected to the examination. 

I would not like to take it away… one would lose a dimension. The pieces of the puzzle 

provided by palpation have varying degrees of importance. Sometimes [they are] of great 

importance, for example, in the assessment of… a shoulder. Without palpations a large 

question mark would be left hanging over the assessment, this is less important where 

nerves, stiffness, reduced movement, aching muscles or an absence of pain are 

concerned.

Some participants related about experiences of being palpated when having pain. The 

palpation was expressed either as being quite a nice feeling or a feeling of pain. 

Initially it was quite pleasant. When one has pain… touching does a considerable 

amount… on the whole it is a positive experience… although there is pain/pleasure 

sometimes.

To palpate or to identify structures 

The participants differentiated between palpation and identifying structures when examining 

the patient. From the beginning of the physiotherapy education the students didn’t have the 

ability to palpate. They identified structures and were pressuring with the finger. Some terms 

later they put their knowledge into practice and increased their palpation ability. 

Palpation is not the same as the identification of ‘structures’. In the first semester, when 

the students don’t have any background knowledge ‘palpation’ cannot yet be justifiably 

called palpation. It is the identification of structures. It is not that inner vision in the same 

way… it isn’t a feeling in one’s hands that one builds up through practise. However in the 

third, fourth and fifth semesters one starts to ‘know’. One builds up one’s skill… to 

perceiving … it is a craft… 

To be present and close to the patient

The manual and technical skills were dependent on a careful initial meeting. To come off well 

in palpation participants described how to be present and how to be close to the patient.
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You need to approach the person carefully to ensure that the person is relaxed, to enable 

one to feel. Some are already afraid at the start — as soon as one approaches… and then 

one approaches them with one’s hands in a somewhat more careful manner. When one is 

about to perform an optimal palpation … don’t ask questions at the same time as trying to 

feel something, as one doesn’t have the same capacity to perceive something.

During the palpation the physiotherapists used different, more or less conscious, techniques i.e. 

kept their eyes shut, lowered their breathing and noticed the patient’s breathing. 

When I really need to feel something, I close my eyes, then everything comes into focus. 

Feeling gets amplified in the fingers. One thinks about how the person is breathing so that 

one feels at the right moment during a breath. One relaxes… I don’t know how I do it, I 

just become relaxed. One simply reduces one’s breathing. One focuses and then the 

breathing decreases… 

When applying their knowledge and their experiences about the anatomic structures of the 

shoulder, in order to find the inner space participants described about a three dimensional, 

thinking technique.

… three-dimensional thinking is involved during palpation, I try to imagine what the 

shoulder looks like and where I am and what happens when I do this or that. One finds an 

inner room when one is palpating… anatomical knowledge is involved. Palpating a 

shoulder… one’s head is ‘inside’ the shoulder… it is quite simply anatomical knowledge. 

To use the hand and the fingers 

Though most physiotherapists were unaware of what finger or fingers they used when 

palpating, they indicated how the index finger and sometimes the middle finger were the most 

usual fingers after the use of the whole hand. The palpation was performed more distinctly by 

the fingertip/fingertips. They described the signification of the hands partly as a mean of 

communication and partly as guidance to make the patient aware of the body in a learning 

situation. Participants’ earlier examinations and tests were confirmed through the feeling of 

the palpation. 

… it is natural. We are not conscious of how we palpate and so we cannot teach how to do 

it…. one wants to show… it is so hard to describe. I often apply my whole hand and then let 

it glide over the area and then palpate with the finger. Calming the way for more explicit 

contact by using a whole hand. I usually put my hands on the person’s shoulders to show 

them the posture one teaches the patients, when one puts one’s hand on their shoulders in 
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that way. I instruct them that they are to feel, that there is activity under the fingertips… 

then they can become conscious of it. Then palpation is extremely important. Palpation is 

the confirmation of other tests, what one sees, feels…. The final verification of my 

preliminary diagnosis. It is also a confirmation of the patient’s illness. 

The base of the tactile sensations of the fingertips was knowledge developed by clinical 

experiences. The tonus of the muscle and the movement could change the sensation and direct 

the palpation. Asking a patient to make a movement was based on this underlying knowledge. 

Participants compared the knowledge of the fingertips with a data program such as 

reinforcement when learning a new exercise and emphasized frequent exercising of the 

fingertips in order to become skilled in palpation.   

   The knowledge and experience lie in the feel of the fingertips. One feels… an increase start     

   in the muscle tone, there we stop. A little dynamic movement or static pressure can make a     

  great deal of difference what you feel. If I don’t know what I feel under my finger… then it is   

  just something that is being touched. If I know that this is a tendon that goes ‘there’ and that  

  next to it there is a bone structure, then I can… ask the patient to move the elbow a little  

  further back. I cannot do this unless I know what it looks like underneath, the knowledge sits

  in my fingertips like a… prolonged sense of touch… the more one touches the more one gets  

  a feeling for the muscles, above all in the fingertips. Like writing a new computer program,  

  one reinforces, like performing and rehearsing a new movement, this is often the case when  

  building up new skills. 

The knowledge of movement was expressed as a central aspect when palpating. Participants 

described how they felt the body movement, the way of patterning to find something in 

dermis, swelling or resistance. They worked systematically, classified and reflected upon the 

findings and finally palpated again.

One notes what a picture looks like, but a movement, a position or an impetus must be 

added. Knowledge about movement feels very central to this. Feel the movement, the 

rhythm of the movement… Feel a little bit of tenderness… feel the joint a little bit. Does 

anything happen? Does it catch? Is it a smooth movement, or…? As a physiotherapist, one 

follows a thought pattern that one has learnt from experience…One works oneself slowly 

inwards and builds up what one feels what the contours are like, what the lower layers of 

the skin feel like and what sort of resistance I encounter. Does the consistency increase or 

not? What does the muscle insertion feel like? Is it swollen or varying, is there something 

in-between? One needs to go through one’s thoughts to determine what one has felt so that 

then one can have another feel.
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Participants described receiving a bank of memories and sensations in the fingers. The 

sensations were compared with a page of a sheet. The memory of the finger sensation could 

remain dependent on their experiences. 

One knows how it ought to feel under normal circumstances, and something abnormal 

feels different from this. A memory store! At first everything feels very much the same, now 

when one feels muscles in the shoulder one has flashbacks from one’s memory. If I meet 

the same patient again, I might not remember exactly what I did the last time and how it 

felt, but immediately as you feel the shoulder again, everything comes back. The fingers 

feel and remember…. The hands become like a page in a patient’s journal that 

‘remembers’… an antenna that is focused. The memory remains for several years. How the 

feeling remains might depend on how much experience one has.  

To dose the pressure of the finger on the skin 

The pressure of the finger is dependent on the purpose of the palpation and on the 

physiotherapist’s clinical experience. To find a structure or register a pain response, feel skin 

temperature and muscle tension, and to guide posture or movements are reasons for adjusting 

the pressure of the finger during the palpation. As expressed by Participants, the adjustment of 

the pressure was “understood by the experienced fingers”, and dependent on previous 

experience of various patients’ conditions.

How hard one should palpate depends on the aim: probing for pain, feeling the structure 

or heated areas. One does not need to use much force. One knows exactly, a lighter touch 

and you feel more. Sometimes one wants to push the limits a bit, how much is a question of 

experience, then one learns something. One ought to discover the limit before it hurts, and 

proceed with care. The fingers understand and want to feel… the fingers want to know that 

there is the correct pressure against the finger, a guide in the training. I don’t know what a 

light touch is, I go by a feeling that I’ve got used to over the years. A different applied 

pressure on different muscles and for different people. On some people one only needs a 

light pressure, on others; one might have to apply more pressure. 

To take further actions 

The palpation was the last part of the patients’ examination besides the dialogue, the 

observation, the test and looking for answers to the hypothesis. All these parts of the 

examination led to an assessment and a focus upon taking further action. 
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Begin with a patient’s medical history, an assessment involving inspection, movement… 

palpate the structures… seek out answers that are consistent with one’s theories. Do not 

begin with palpation, otherwise the tissue gets disturbed. If you start palpating 

immediately, the thought process is guided to such an extent that one will only focus on 

that.

Feel with the finger… one wants to know what kind of pain is involved to make an 

assessment for further interventions. 

Relationship between the physiotherapist and the patient  

This theme was constructed from the two categories; to respect and to communicate verbally 

and nonverbally. 

To respect and to have confidence 

The way participants approached the patient was an important aspect of the palpation. 

Encroaching on the patient’s preserve demands a specific knowledge about reading the 

patient’s unique current situation. During the palpation session the patient is usually undressed. 

Participants were aware how this situation created a power imbalance they had to understand. 

The close physical contact with the patient opened up opportunities for confidentiality. 

Confirmation was considered as a central aspect of the palpation. Being uncertain and scared of 

touching a patient as a physiotherapist was seen as obstacles to palpating.

Every now and then a patient is very shy. This is something one has to respect; it is 

something one can discover from the patient quite quickly, and notice their integrity. One 

doesn’t start by touching the shoulder; one talks a little bit first. How one approaches 

someone is important since one touches the person’s skin. One invades their personal 

space. During palpation, the patient undresses and thereby finding him/herself in a 

position of inferiority, this is something one has to think about and be aware of. The close 

contact with their body… opens up the person, then brings forth confidences…Thereby 

one… is confirmed and one receives the substantiation that one has something… this is 

almost the most important thing when the focus is put on the thing that one has problems 

with… here/in a certain situation, the palpation gives that confirmation. If the 

physiotherapist is afraid to touch someone… then one will become uncertain. 
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To communicate verbally and nonverbally

The patients expressed particular wishes about physical examination. Participants 

demonstrated how the body communication with the patient was instantaneous and could be 

understood via the patients’ body. Participants could “read the patient” and also feel the 

patients’ reaction in their own body. Physiotherapists inquire verbally about the quality and 

the circumstances of the pain.  

The patient expresses and says what one wants to know. Can you look at my hip? And 

some say: Can you feel my hip? 

We are used to immediate feedback from what we do. Direct contact with the patient: non-

verbal communication. The patient reacts to pain and to touch with body language. I can 

sense a feeling of resistance from the patient or of ‘giving’ through my whole body. I 

don’t know what the patient thinks… that is something one has to read. Looking where 

one touches and looking at the patient and at the patient’s face might be important. The 

signals come very clearly, tense posture… one knows when one feels that here I should be 

a bit more careful… one refrains from doing something…it is an instinct. Is it a pain that 

you recognise? That you use to have? When you are in pain? Not only: does it hurt?

Discussion

The focus group interviews with experienced physiotherapists generated the following themes 

of palpation; Manual and technical skills and Relationship between the physiotherapist and 

the patient. 

The main impression from the participants’ experiences was how palpation is a part of the 

physical examination of a patient. An examination without palpation was compared to the 

feeling of losing one dimension of the examination, especially regarding the shoulder 

palpation. The action when palpating was dependent on the purpose of the palpation: to 

provoke pain, to feel the patients’ resistance, to feel the structure and the quality through the 

fingertips which correspond to Hoppenfeldt’s descriptions (28). The goal of the palpation as 

recommended by several authors, was to orientate the anatomic details in relation to each 

other in order to have a perception of the mobility, the volume, the consistence and pain of 

certain tissues (3,28) and to interpret the function of the tissue (4). 

The findings showed how participants’ considered it difficult to separate palpation from 

touch, something noticed in the literature (3,8). However participants made a distinction 

between palpation as being an active purposeful activity by the finger, and touch as a smooth 
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communication by the hand, a distinction not earlier described in the previous research 

studies. This complex skill takes time to learn. In accordance with this, participants stated 

how a novice student pressured and detected structures and the expert physiotherapist was 

using the fingers to feel different qualities of the patient's body. Field and Hutchinson stated 

“personal experiences confirm that patients can easily distinguish between a novice and an 

expert practitioner” (3, p. 5). 

When palpating patients it was important for participants to be focused. They used their 

own breathing to be aware of their own bodies and to understand the state of the patients’ 

mind. Focusing on the presence of the body gives the patient an opportunity to achieve deeper 

contact with the self. This way of focusing offers the opportunity to dose the intervention and 

could be seen as an essential tool within the physiotherapeutic practice (29). The most 

common misjudgement in palpation could therefore be due to a lack of focusing (6). 

Participants pointed out how to develop palpation skills, the sense of being present and 

having to visualize an inner room based on knowledge and experience was time consuming. 

From  participants’ point of view, the shortened inpatient care time involves a risk how the 

patient meeting will be performed in a technical way instead of contributing to a meeting 

where the wealth of the two individuals are permitted to contribute to a valuable learning 

experience (3).

Participants discussed the experience of being palpated by students who used the fingers 

as if they were scared. They emphasized the importance of palpating with a firm hand or 

fingers. Being in close contact physically is associated with special demands (16). Both 

patient and therapist may experience an increased degree of stress due to unfamiliarity during 

the palpation. The patient is in the centre and it is a challenge to view the patient as a subject 

during the examination (3). When regarding the patient from the instrumental view of the 

body one may perceive the situations involving touch and bodily closeness as straightforward. 

However this could lead to a depersonalisation and a feeling of being abused (16). 

Participants described the finger pad as a receiver and giver of knowledge and 

experiences. The sensible fingertips were seen as a mediator of palpating the skin and the 

connected underlying structures of the body, an ability, which could be compared to reading 

Braille by using fingers (3). The therapist uses her/his own proprioceptors as sensory 

receptors. Through the proprioceptors the body knows the location of different parts of the 

body. This knowledge is not dependent on the eyes and could be one of the reasons why 

participants close their eyes in order to be in focus when palpating (cf. 6).
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In order to achieve the patient’s confidence, feedback on finger pressure during palpation 

is important. Adjusting pressure requires experience, sensitivity and awareness when meeting 

the tissue tension or resistance from the patient. Participants were uncertain about how to 

describe their use of light pressure. Some authors suggested a light pressure as being how 

hard you can press the finger on your own (closed) eyeball without discomfort (3,6).  The 

receptors in the skin, the muscles and the joints are generally thought to respond to a light 

touch (6). 

The palpation was seen as a supplementary tool which helped in a diagnosis and 

suggested what further actions were necessary i.e. the appropriate dose of active or passive 

movement exercise, cryotherapy, heat therapy or hydrotherapy. The skilled physiotherapist 

could interpret important information from the patient and critically reflect upon the findings 

in order to arrive at a plausible conclusion. For a diagnosis there is a need for subjective 

information, related to other findings connected to suitable assessment (30).  

During palpation participants could feel a resistance from the patient. Participants 

explained how they could observe the patient’s face, “read the patient” and also feel the 

patient’s reaction in their own body. Persons with illness perceive the world differently in 

terms of what is possible and hard to do (3). It is difficult to interpret the face and gestures in 

nonverbal communication. According to Hargreaves (9) further qualitative aspects, important 

for the satisfactory relationship between physician and patient, are good manners, congruence, 

warmth and genuine concern and compassion for the patient (9). These factors are described 

as nonverbal communication key factors for all human behaviour (29).  

Participants emphasized how palpation skills require knowledge and experience. The 

palpating session may have less or more importance to the particular patient’s needs and 

goals. When carrying out palpation in an area of specific knowledge, personal qualities related 

to the situation and palpation skill were required. To become highly skilled in the art of 

palpation “the skill of palpation is estimated to be only 10% innate: the other 90% is acquired 

through dedicated practice” (3. p. 6). 

The two themes Manual and technical skills and Relationship between the physiotherapist 

and the patient were intertwined with each other during the palpation. Participants 

demonstrated how the patients’ feeling of safety was a prerequisite for the interaction between 

the physiotherapist and the patient. Palpation demands the physiotherapist approaching the 

patient successively in a respectful way, with the intention to create a safe situation. 

Participants emphasised the ability to read the patient’s unique situation when the 

physiotherapist encroaches on the patient’s special preserves. When palpating, one affects the 
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body of the patient, a place where earlier experiences and strains are stored. The palpation 

could be experienced with calm and safety but even negative feelings such as worry and 

insecurity could be raised (16). The interviews showed the importance of being aware of the 

risk of imbalance during palpation. The fact how the patient is undressed leads to an 

imbalance of power, which could hinder trust. This has been pointed out by several authors 

(3,16).  In order to have an optimal interplay during the palpation this social situation requires 

competence from the therapist (16).  

Collaborative/clinical reasoning 

Together, the themes Manual and technical skills and Relationship between the 

physiotherapist and the patient could be compared to the model “collaborative reasoning” 

(31). According to this model, three different forms of collaboration in the clinical practice 

assist in the development of knowledge and skills for both the therapist and the patient. In the

first form the collaborative decision is made on the physiotherapist’s knowledge and 

information with very little input from the patient. The physiotherapist’s hypothesis and 

knowledge are confirmed via the physiotherapist’s palpating finger and the patient’s response.

The second form of collaboration occurs when the physiotherapist tries to understand the 

individual patient in decision making through a mutual agreement or tacit understanding, with 

opportunities for further learning for both persons. Confirmation during the palpation occurs 

when the patient is being seen and understood and when the patients’ knowledge is made 

visible. The third form is built on critical reasoning. The collaboration produces new 

knowledge for both the therapist and the patient. Both the therapist and the patient benefit 

from this interchange of knowledge and shared expertise. The physiotherapist’s confirmation 

of the patient’s experienced pain is strengthened by the soft and cautious hands or fingers 

which reveal interest, the engagement, the eye contact and the voice in the verbal and 

nonverbal communication (cf. 16,29,32).  

The findings of the present study indicated how all three forms of collaborative reasoning 

were put into practice by participants while palpating. The focus group interviews gave 

participants opportunities to reflect on patient collaboration when describing their experiences 

of palpation. The confirmation when palpating seems to be a significant factor for further 

reasoning in decision making (31). Palpation seems to mirror the same core of interplay and 

interchange of body knowledge which we can see as a key aspect of clinical practice in 

physiotherapy.
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It is noteworthy how palpation has almost been unarticulated until the necessary 

technological development raised this issue. According to our experiences, telerehabilitation 

could therefore be an excellent form of physiotherapy according to collaborative clinical 

reasoning where the patients’ knowledge and experiences are of great value (cf. 1,2,7,31). 

Methodological aspects

We found it appropriate to choose focus group interviews to gather rich detailed descriptions 

and experiences of palpation. When planning the focus groups we intended to have one group 

with several group interviews. For practical reasons there were not always the same 

participants in all focus groups. This resulted in a wide variation of data. The size of our 

group varied between 3 - 4 participants.  The group constellation is suggested to be between 

four and twelve members per group and the average and most effective size is six to seven 

participants (23). When planning the second focus group, the invitation did not function 

properly which resulted in two participants and three dropouts from the planned number of 

participants. We therefore chose to have a group with the two participants; one 

physiotherapist and one technical engineer with the moderator and one co-researcher as four 

active discuss partners. Their experiences of palpation were therefore a contribution to the 

interview and were included in the study.

The unconscious palpation technique by the fingers was expressed verbally during the 

focus group interviews and we saw the gain of having participants of different ages and 

different experiences. Participants described, explained or theorized i.e. the nonverbal 

communication during the palpation and developed their thoughts concerning the difference 

between palpation and touch and the importance of not separating the technique from the 

patient relationship.

To improve trustworthiness of the focus group data we used the same detailed interview 

guide as a framework with each focus group (23). The interviews followed the same interview 

guide, initially asking identical questions in order to establish stability. Participants had 

important interactive conversation in all focus groups. The focus group interviews would have 

continued for a longer time if the time limitation for the interviews had not been determined 

in advance. The main findings in the study represented an agreement between all the four 

focus groups. In line with Cöté-Arsenault and Morrison-Beedy (2005) the researchers met 

after every focus group session (24). During the analysis, the authors returned several times to 

the raw data to verify concordance of the findings as a way of establishing transferability. The 
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findings are data-near qualitative descriptions especially suited to physiotherapists (cf. 27,33). 

The researchers were known by the participants. As the focus group interviews did not deal 

with sensitive information we do not think the analysis of the data was affected negatively. 

The researchers as well as the participants were versed in the topic of the study and the 

reflexions were experienced as valuable for the professional, clinical work.

Conclusion

The theme Manual and technical skills was constructed by categories describing the palpation 

related to touch and to finding structures. The technical aspects of palpation involved 

concerning how to come close to the patient, to be in focus, to use the hands and fingers and 

having the correct pressure on the skin. The theme Relationship between the physiotherapist 

and the patient was constructed from having a respectful communication between the two 

persons. Palpation was seen as something significant for the physiotherapists. A distinction 

was made how touch was a smooth communication by the hand and palpation an active 

purposeful activity by the finger. However, the palpation could not be optimal without the 

knowledge of patient’s case-history, an examination of the function ability including the 

incorporation of palpation in a context. Palpation could be seen in the context of 

collaborative/clinical reasoning and as a learning situation where the physiotherapist and the 

patient develop mutual knowledge of the body.  
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Table 1. Overview of themes and categories

Theme Category

Manual and technical skills To touch and to palpate
To palpate or identify structures 
To be present and close to the patient
To use the hand and the fingers 
To dose the pressure of the finger on the skin 
To take further actions

Relationship between the physiotherapist and 
the patient To respect and to have confidence

To communicate verbally and nonverbally
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Meeting no. Participants Data from interviews Analysis and  findings 
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Figure. 1. Focus group design. 
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Abstract

This paper describes a multimethod approach to the development of the concept of distance 

robotic palpation. In focus groups interviews, experienced physiotherapists expressed how 

they conceived distance palpation, and these conceptions were used when developing a pro-

totype for robotic palpation, which, in turn, was the subject of a field trial among participants 

of the focus groups. In interviews, the view on robotic palpation was developed, revealing a 

change from doubts and scepticism to interest and fascination. The focus group participants 

saw a potential for robotic palpation to meet their needs and their conceptions of their pa-

tients’ needs. A prototype master-slave system was built using budget haptic robots. It in-

cluded a palpation force measurement system and a force/position controller using open-

source software. The field trial of the prototype developed revealed accordance in the palpa-

tion force used between manual and robotic palpation. In conclusion, a novel working proto-

type for robotic palpation was produced, and focus group interviews as well as field trial ex-

periences resulted in a description of the potential of distance palpation and needs for further 

development.  



Currently, the coincidence of demographic trends, economic pressure on health care systems, 

demands for health care to be more accessible, more continuous and more attuned to meet the 

needs of the population have all contributed to an interest for the development of e-health 

solutions (Koch et al., 2009). In conjunction with this, the number of telerehabilitation trials 

reported in the literature has increased during the past few years, and there is a growing bulk 

of evidence being collected. Drawing from a recent systematic literature review, telerehabili-

tation interventions seem to have the potential to provide various clinical outcomes similar to 

or better than alternative traditional interventions ; in addition to which, they seem to result in 

continuously high attendance and high satisfaction among users (Carignan & Krebs et al., 

2006). Russel et al., (2011) found the rehabilitation outcome from internet–based telereha-

bilitation to be comparable to that from a conventional face-to-face outpatient clinic following 

knee arthoplasty; furthermore, the telerehabilitation approach might have had some advan-

tages as it relied much more upon patient education and self-treatment. In our own recent re-

search, we demonstrated how a telerehabilitation approach to post-operative shoulder surgery 

resulted in more physiotherapy sessions and a better recovery than that provided by a tradi-

tional rehabilitation programme based on primary health care rehabilitation follow-ups (Eriks-

son et al., 2009). A qualitative analysis of the experience of the participants receiving the tel-

erehabilitation video-based intervention revealed that the access to specific bodily knowledge, 

as well as the continuity, the experience of collaboration and the ability to remain at home all 

contributed to the patients’ recovery (Eriksson et al., 2011); in addition to this, patients also 

described how they experienced confidence in the safety of the treatment, and a strengthening

resulting from their daily exercise routine at home.

Although Information and Communication Technology (ICT) solutions can obviously 

provide a working rehabilitation context, which is, perhaps, more often appreciated by pa-

tients than by therapists (Kairy et al., 2009), there are still areas within the rehabilitation con-

text that that have yet to be provided with such solutions. One is the possibility of performing 

manual assessments, e.g. palpation, over a distance. In this respect, robot technology might 

provide solutions (Craig et al., 2006). In a critical review by Stein et al., (2005) safety, integ-

rity and user acceptance have been addressed regarding the use of robots for human exercise 

and training. As been discussed in the context of the development of virtual environments 

in/for motor rehabilitation (cf. Holden, 2005), the development of robotics within telereha-

bilitation would require a collaboration between teams of clinicians, engineers and health sci-

entists, to meet with maximal success.  
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Palpation is frequently used within physiotherapy to examine and probe anatomical 

structures with hands or fingers (Field & Hutchinson, 2006), however, there is a lack of re-

search exploring the details of the concept. A qualitative focus group study including seven 

experienced physiotherapists, (Eriksson et al., manuscript) pointed to the intrinsic relationship 

between manual and technical skills and the mutual interaction between therapist and patient 

in palpation, as well as the importance of seeing the act of palpation as a joint learning about 

the body. Bearing this in mind, a full understanding the demands on a system for distance 

palpation would require an analysis of conceptions of palpation at a distance.

The aims of this study were to 1) describe conceptions of palpation at a distance by ex-

perienced physiotherapists 2) describe the development of a system for robotic palpation, 3) 

analyse force concordance between manual and robotic palpation and comments on the ex-

perience of robotic palpation by experienced physiotherapists in a field trial of the system.  

Methods

This study describes an iterative process of developing a system for robotic palpation, based 

on continuous discussions between co-workers involved in the research representing clinical 

physiotherapy, engineering and health sciences, including experiences from focus group in-

terviews with skilled physiotherapists. Finally, a prototype of the system was tested in a field 

trial to examine its basic properties. The study was approved by the Regional Ethical Review 

Board in Umeå, Sweden (Dnr 2443-2009). 

Focus group interviews describing conceptions of palpation at a distance  

Focus group interviews were used to collect data (Greenwood & Parsons, 2000). The three 

authors (LEr, LEk and AMW) conducted four such interviews. The focus group interviews 

were conducted before any of the participants had ever seen or tested a robotic palpation sys-

tem. The main objective was to let the particpants imagine and reflect upon the use of a ro-

botic palpation system in order to describe their conceptions of palpation at a distance”. 

A group of seven skilled male and female registered physiotherapists, all of whom were 

experienced in shoulder rehabilitation in outpatient and hospital care, participated along with 

one engineer (AR). One of the physiotherapists was experienced in physiotherapy at a dis-
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tance performed with the assistance of video communication and the participating engineer 

(who took part in one of the four sessions) had experience of video communication and ro-

botics. A purposive snowball sampling procedure was used (Morgan, 1997). The persons 

identified as potential participants received verbal and written information about the research 

and gave their written informed consent prior to the focus group interviews. The participants 

had between 4 and 35 years of experience of their profession, three were males and five fe-

males, and they were aged from 30 to 66 years. Since the aim was to promote engagement 

from all participants, small group sizes (2-4) were preferred (cf. Wong, 2008). 

Each focus group interview lasted for 60 to70 minutes. A stimulus material consisting of 

articles and links to Web-based videos about robotics in health care was sent by mail to the 

participants two weeks before the interviews were conducted (cf. Greenwood & Parsons, 

2000). An interview guide was used as a framework; it was designed to match topic of palpa-

tion, robotic palpation, ethical aspects and advantages and drawbacks of the palpation method. 

The key questions were: “What kind of information would you like to get from a palpation 

robot?”, “How could a robot function?” Additional questions were added, like: “Could you 

elaborate on that?” The participants were told that the goal of the interviews was to share each 

participant’s unique conceptions and not to reach consensus. Nothing that was said in the 

room could be perceived to be right or wrong. Directly after each focus group interview, the 

participating researchers met to review their initial impression of the interview which 

emerged from the group session (cf. Greenwood & Parsons, 2000; Côté-Arsenault & Morri-

son-Beedy, 2005). The focus group interviews were tape recorded and transcribed verbatim. 

The transcribed interviews were read several times by the three authors (LEr, LEk and 

AMW). Qualitative content analysis was used, following the structure presented by Grane-

heim and Lundman (2004). The aim was to analyse with only a small amount of interpretation 

being made in the earliest steps. All four focus group interviews were chosen together to form 

one unit of analysis. Meaning units, in the form of words, phrases or paragraphs related to one 

and another were identified, and thereafter the meaning units were condensed. Codes were 

then made of key thoughts or concepts of the meaning units. Subcategories and categories 

were created from all analysed interviews and significant quotes were extracted from the text 

to illustrate the categories. The analysis was a dialectic movement between parts and the 

whole body of the text, and between understanding and explanation (Sandelowski, 2010). 

Two themes and one overall theme emerged as threads from the meaning units, the subcatego-

ries and the categories.  
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Comparison between the separate analyses produced by the three authors was made until a 

consensus was reached.  

Development of a robotic palpation system 

Parallell to the focus group interviews the robotic palaption system was developed. The sys-

tem chosen for the robotic palpation is a bilateral one (Chang-Chun & Xiaoping, 2010; Carig-

nan et al., 2006) realized by means of master-slave architecture, using two haptic robots, con-

nected to a computer. The palpating therapist controls the master robot, and thereby directs 

the movements of the arm of the slave robot, while receiving feedback on the force exerted. 

The Novint Falcon robot was chosen as it seems to meet with the requirements of the study, is 

being mass produced for the gaming industry, and can be purchased to a low cost.

Hardware and software additions had to be made to the robots to set up a master-slave 

system. The software had to be able to read the position of the robotic arms and generate pre-

defined forces to synchronize the robots for/to enable them to perform palpation, which could 

be done by using Novint’s own Application Programming Interface (API). The API is a set of 

methods and functions within the software, which can be used to develop other more complex 

functions, in this case a master-slave system. The Novint Falcon robot contains three DC-

motors with a sampling frequency of about 1000 Hz, which means that the motors update 

with new values 1000 times every second to give users a smooth and natural feeling. It has a 

force capability of around 10 N, a 3D touch workspace 102 x 102 x 102 mm3 and a position 

resolution of around 15.8 dots per millimeter (Risseh, 2011). 

Since palpation is made using low forces (< 6N; as indicated by mutual palpation trials 

wearing a force sensor on the finger-tip, which were performed by two of the researchers: LEr 

and AMW), this is a sensitive and critical act which makes the force transmission between the 

robots very important. The magnitude of the force is, therefore, very important and should be 

measured instead of being calculated or estimated in the software. For that reason, it was de-

cided to put an external force sensor on the slave side, which makes the transmitted force 

more exact, since friction and inertia in robot arms will not affect the magnitude of the meas-

ured force. The sensor should be thin and flexible to avoid any disturbances during palpation. 

The goal was to create a simple system that resembles manual palpation, and this was the rea-

son for building a finger-like object with a force sensor at its tip and installing it on the slave 

arm. When the finger gets in contact with a structure, a force is generated, which will be 
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picked up by the sensor. The signal from the sensor can be fed into the API with the aid of an 

Analog to Digital Converter (ADC), and the master robot can be programmed to generate the 

same force in its own arm in the specified direction. This is to help physiotherapists to feel the 

force exerted between the slave arm and the patient’s body. 

Another condition that needs to be satisfied for robotic palpation to be realised is for the 

motion of the slave arm to be controlled by moving the master arm. This can be done by set-

ting up a controller in the software that can read the position of the master arm and transmit 

forces applied in different directions to the slave arm, thereby defining the position and 

movement of the slave arm according to the position and direction of movement of the master 

arm. This makes it possible to keep the slave arm in a defined position or move it from one 

position to another. Since there was no mathematical model available for the robot, it was 

necessary to estimate the controller gains experimentally. Ziegler-Nichols method was used to 

calculate the gains owing to its simplicity (Risseh, 2011).

Field trial

As a last step in the process, four focus group members, comprised of one male and three fe-

male physiotherapists, participated in a field trial of the robotic palpation system set up on 

premises located at the university campus. The participants were split up into pairs, and the 

pairs of members swapped between assuming the role of a palpating therapist and acting as 

the patient. Firstly, the participants palpated the tendon attachment of the muscle supraspina-

tus manually on each other. Secondly, the manual palpation was repeated while wearing a 

force sensor attached to the tip of the index finger. Thirdly, the therapists performed robotic 

palpation, whilst sitting opposite to one another at a table. The person acting as the palpating 

therapist had to direct the arm of the master robot with her index finger, thereby directing the 

slave robotic arm towards the shoulder of the person acting as the patient (Fig 1), trying to use 

the same force as during the manual palpation.  

The force used during trials of manual and robotic palpation was measured by the force 

sensors on the finger-tips and analysed by calculating differences in maximum and mean 

force, and by a visual analysis of the pattern of temporal variation in force use during the ses-

sions (Table 3, Figures 2-5).
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The participants expressed how they had experienced the trial (giving accounts both of 

their experiences of acting as therapists and as patients) in the form of short comments. These 

were written down during the field trials and summarized afterwards.  

Findings

Findings from qualitative analysis of focus groups interviews before field trial of the

robotic palpation system 

From the qualitative analysis of the physiotherapists’ conceptions of distance robotic palpa-

tion an overall theme ”From doubts and scepticism to interest and fascination” emerged: 

interpreted that participants after reflecting on this issue developed an understanding of dis-

tance palpation. This created an interest in how one could use a robot to provide treatment at a 

distance in a clients’ home in professional practice. The overall theme was constructed from 

the two themes “Technology challenge” and “Ideas and visions of robotic palpation” as dis-

played in Table 2. 

Each of the categories listed under the two themes is presented below, with illustrative 

quotes appearing in italics in the text (cf. Graneheim and Lundman, 2004). 

Technological Challenge 

The theme “Technological Challenge” concerned the robot was constructed from the catego-

ries A user-friendly and safe design, To apply the correct pressure and force, To discuss ethi-

cal issues and related considerations and To put demands on the robot.

A user-friendly and safe design

Participants discussed how they imagined that the design of the robot should be in terms of 

three areas: the finger, hand and sensor solutions. A glove with sensors, providing feedback 

on the resistance applied, controlled by the physiotherapist was commented: “ Then there is a 

certain amount of resistance in the glove, too. One feels the structures. Yes, then one steers…”. One partici-

pant came up with the ideas that the design of the finger as being like a kind of stick, and 

thereafter the idea was developed into a robot finger; the participant was fascinated by these 
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thoughts. The use of one or more robot fingers was considered and the inclusion of a sensor 

electrode that would be able to transfer some sense of muscle activity was also suggested. The 

material out of which the robotic finger was to be made needed to be of a type that would give 

under pressure.

One essential factor as far as the participants were concerned was that the robotic palpa-

tion would need to be safe to ensure that it was not possible to harm or injure the patient. The 

physiotherapist and the patient ought to be able to see and hear each other, in addition to 

which, the physiotherapists needed to see how touch is related to the expression of the pa-

tient’s face. Thus, receiving an image of the patient was considered to be important. The time 

delay inherent in using robotic palpating over the internet needed to be addressed, to ensure 

that the correct pressure is applied. Even if the subjective pressure was transferred, there 

could be a time delay before the pressure was applied to the patient and again before the 

physiotherapist received feedback. The thoughts raised were that this might be hard to handle 

and there might be a risk of inflicting harm, which would compromise the participants’ opin-

ion that is unacceptable to risk harming patient. As one participant commented: “The pressure 

that one feels must be the same [as the pressure one applies], otherwise one could hurt someone. The primary 

concern is that no one should be harmed, but then as a patient, one might jump out of the way!”. The overall 

opinion was that if the demands on the robot itself were fulfilled then the connection to a 

video link could be considered to be a separate problem. Using the robot without knowing 

how hard the pressure to be by the patient was experienced as unsafe, according to partici-

pants. One idea concerned how the connection to the video link could be realized and a sensor 

could measure the pressure applied. Participants considered robotic palpation to be inappro-

priate if a person suffered a serious condition:  “But if the patient’s problem is serious in any way, then 

one would not like to do it [the palpation] like this, it would be scary”.

To apply the correct pressure 

Participants reflected upon the importance to apply the correct pressure force when robot pal-

pating: “How much force should I apply…? This can be rather difficult [to determine]. One doesn’t receive 

direct feedback in the same way [as performing palpation in person].”. They reflected upon the subjec-

tive application of pressure when practicing manual palpation and the difference compared to 

and what pressure they could exert when using robotic palpation. The participating technician 

clarified how the pressure could be managed to get as close to the correct force as possible 

when performing robotic palpation. The manual application of a force needs to be adjusted 

individually to accommodate each physiotherapist’s aims and expectations, and this knowl-
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edge, which is gained through training, experience and from body communication, is some-

thing that has never been measured, according to participants. 

To discuss ethical issues and related considerations 

Participants stressed that ethical issues and related considerations are important. Their opinion 

was that the patient should be able to express whatever he/she wanted to say, and be able to 

find out whatever he/she wanted to know; above all, the patient should not feel neglected or 

abandoned. Another consideration was the fact that some patients might find the sensation of 

an artificial hand or finger touching their body an uncomfortable one. They expressed the 

opinion that the patients might have the sense of something strange going on and they won-

dered how the patient would be able to have confidence in, and get used to a robot hand; as 

one participant said,“ Well, I don’t know how I would react as a patient if a hand like that were to appear.”.

Participants thought that the patient might be tense if they lacked confidence in the robot. This 

could be solved by holding a face-to-face meeting with each patient at which they would be 

able to see and touch the robot.

To put demands on the robot 

The basic demand imposed on the robotic palpation set-up was to resolve the issue of how the 

patient could communicate with the physiotherapist all the time using the screen. Participants 

talked about the importance of the physiotherapist controlling the pressure and the force. They 

questioned if the correct power could be transferred from the human hand to the robot, and the 

opinion was that it would be difficult to achieve. The robot was expected to be reliable “It [the 

robot] must be reliable. Yes, I think it is important.”. In addition, participants described several re-

quirements that they would impose on the robot. The objective should be to have an optimal 

level of sensation transferred to the physiotherapist’s fingertip. The robot could be used if a 

patient experienced pain while performing the exercises recommended by the physiotherapist 

at a distance. They perceived value in assessing the texture of the tissue by receiving pain 

response from the patient from a glove with full sensory feedback.

The patient may react to pain and touch through a change in her/his body language which 

enables the physiotherapist to “read” the patient’s behavior and engage in verbal and nonver-

bally interaction. There were concerns whether it would be possible to notice changes in the 

body language: ”… pain to which the patient reacts through body language… I think that it is difficult to 

discern this…”. The physiotherapist should be able to use the robot to assess if a muscle con-
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tracts, and to identify a swelling, cold sweat or hyperthermia or other qualities of the skin as 

well as registering the pressure. A graphic image could be useful for example when palpating 

the shoulder, the physiotherapist could look at the image of the shoulder joint and thereafter 

palpate on the structure shown. Being able to see structures beneath the skin of the shoulder in 

the form of a graphic image would be preferable. They also wanted the robot to register cer-

tain desired variables.

Participants discussed how they could envisage being able to use the robot in conjunction 

with image and sound transmission via video communication to enable them to provide ser-

vices in a rural communities and at long distances to a specialist clinic. They were of the 

opinion that once a robotic prototype had been developed, connection it to a video communi-

cation technique would be a fairly small problem to solve. The robot should be designed to be 

able to be connected to the patient’s computer in her or his home. The robotic equipment 

could be situated partly at a hospital or at an outpatient clinic, with the treatment arm being 

situated in the patient’s home. 

Ideas and visions of robotic palpation 

The theme “Ideas and visions of robotic palpation” was created by the categories To doubt 

and to see opportunities, Challenges for the physiotherapist and the patient, To communicate 

and To participate in technological development. 

To doubt and to see opportunities

Initially doubts and scepticism were apparent among participants towards the robotic palpa-

tion. Participants compared their experiences with physiotherapy at a distance, about which 

colleagues had also been sceptical at the beginning, but after a period of practice, they were 

astonished about how well this approach worked: A participant with experience from physio-

therapy at a distance said: “Many of those who were sceptical about it [physiotherapy at a distance, said]; 

‘Oh, but you can’t train [someone] in that way…’ [but] then they have been able to train them in this way… 

‘Oooooohhh’ it is working! [and then there is a change in perception]… ‘It works!’”. 

The initial reaction was that it was hard to imagine what the future might bring. One par-

ticipant reflected upon generation differences, and thought that youths might be more used to 

technical equipment and therefore less sceptical to new technology than older individuals. 

Furthermore, the participants thought that this opinion might change with an increase in the 
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knowledge of both the physiotherapist supervising the treatment and the person providing it, 

and with experience. They could see advantages to using robotic palpation�and that the idea 

had potential: "… When one first presents something new, everyone is sceptical, but after a while, once one 

has mastered the technique, it becomes natural …”.

The possible use of robotic palpation was conceived from the idea that using a robot could 

provide added value compared with manual palpation for a number of reasons: The robot 

might be used on occasions when specialist treatment was needed at a remote place; espe-

cially during the first sessions of a series of sessions of an exercising period and the robot 

could be an assistive device. Some participants described robotic palpation as a supplemen-

tary service, to be used after a face-to-face meeting between the physiotherapist and the pa-

tient, and not as a replacement to the physiotherapist: “The prerequisite for any encounter with the 

robot is that one [the physiotherapist] has met the patient before. A thorough examination in the same room, 

with normal treatment with or without a robot…”. The patients’ i.e. self-graded pain and the robot 

could provide a reinforcement of what the physiotherapist deduced from face-to-face situa-

tion. The benefit of pain response from robotic palpation could be a basis for testing the func-

tional ability: ”… is one only out for a reaction to pain, or… does one want to know whether there is some 

heat increase….?” and went on: “ Heat increase… must be a secondary consideration. In principle, only the 

reaction to pain… yes, provoke pain…”. 

Robotic palpation could also be used during the follow-up of the patient at home, or if 

problems were to occur with exercising at a distance. Participants were of the opinion that 

physiotherapy at a distance could spare the patients from having to travel. Patients’ pain can 

be aggravated by travelling; therefore they could take advantage of being able to use a robot 

in their own home. As one patient described it, “… it is an extension of your arm, in some way.”. With 

robotic palpation, the time spent exercising in the distance at home, could be extended. Par-

ticipants expressed how, in addition to physiotherapy after a shoulder surgery, robotic palpa-

tion would be appropriate for many of the patients they meet, those that require a tailored 

treatment, especially the early period after discharge from hospital. 

Challenges for the physiotherapist and the patient

Participants imagined that a change would take place in the physiotherapist’s role as a result 

of robotic palpation. Getting to find out about, and comprehend the intention of the robotic 

palpation, was significant for the participants. Considerable demands on the physiotherapist, 

who traditionally builds up a huge level of tacit experience by using the hand, were seen. In-

herent in the use of the new technology was the inability to touch the patient at first hand:”…it
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demands a fair amount of the physiotherapist who is to sit instructing the robot using a screen… [this new tech-

nique requires] that one must be able to get beyond the human hand which one would use under ‘normal’ cir-

cumstances.” . The need to handle the time lag when applying pressure might be problematic in 

the early days of using the technique; however, participants imagined that it would be possible 

to learn to work in this manner. In addition, greater demands would be imposed on the 

physiotherapist to show empathy and understanding: “…perhaps this is one little situation that de-

mand that I manage to show still more empathy and understanding, and read the person’s reactions, and ask 

‘Did that hurt?’, and [this is something] that one gradually learns.”.

There was a comparison, between physiotherapy at a distance, which can be more time-

consuming, compared to the provision of face-to-face instruction when the physical proximity 

makes it possible for the therapist to feel with the hand and correct a movement through 

touch. Instructions at a distance are experienced as being hard work because it is necessary to 

repeat detailed instructions many times in order to determine whether the movement under 

consideration is being performed correctly. Participants’ opinion was that robotic palpation 

was possible to learn, to train and to perform, however robotic palpation was not seen as a 

quick-fix: “… the very first time it is rather random... or you don’t have that inner picture built up in the same 

way and you haven’t the feeling in your hands either.”.

It was emphasized that if the patient could assist i.e. in moving the robot arm the patient’s 

responsibility should be small. An emphasis was placed on how important it was for the pa-

tient not to feel that she/he had too much responsibility, and thus, the patient’s role should 

involve only in i.e. positioning the robotic arm: “…the more the robot is capable of doing, the less 

responsibility the patient will have … it should not impose any extra demands upon the patient...”. Relatives 

might assist the patient with the robot in the home, for the convenience of the patient. Partici-

pants’ opinion was that patients saw palpation as something natural for the physiotherapy pro-

fession to engage in, which could facilitate the management of robotic palpation in the home.

To communicate

The roles of and requirements for verbal and nonverbal communication could be different for 

robotic palpation compared to manual palpation. The initial communication should be based 

on the physiotherapist explaining the intention of robotic palpation: “…is the aim to provoke 

[pain]?”. There was an agreement about how performing robotic palpation would demand 

knowledge, understanding and existing experience of performing manual palpation. For the 

patient, robotic palpation could involve the transfer of knowledge gained through receiving 

 12 



information, instruction and an explanation of the principle of robotic palpation to ensure that 

the patient is prepared mentally and willing to receive treatment provided in this way.  

Participants expressed a belief that robotic palpation might require a more cautious ap-

proach than that normally adopted to gain the patient’s confidence gradually. This implies that 

the meeting between the physiotherapist and the patient would need to be gentle until the 

physiotherapist has learnt how to apply the most appropriate force. This would lead to a way 

to still have a light pressure based on the idea that there could be a pain, even though there is 

no pain response by the robot from the patient, and thereafter an increased pressuring: “… It… 

will quite simply mean that one must progress with greater care… [than usual]”. After some use, partici-

pants’ thought that robotic palpation would be looked upon as something natural. The per-

sonal contact, being respectful and not to forcing the patient, were all expressed by partici-

pants as being significant aspects of the work of physiotherapists “…I think it is very, very impor-

tant how one deals with people who are to palpate with and who are to be palpated by this system, initially. One 

ought to be very calm and try to explain… the technique as well as possible… Not force it upon them in any 

way…”.   

To participate in technological development 

Participants expressed their interest in participating in the technological development as this 

would enable them to learn about the measured pressure, the feedback and how to apply an 

appropriate force when using robotic palpation. They perceived that future physiotherapy 

education would include students having to learn how to robotic palpation and training to 

‘sense’ the correct pressure to apply. 

Participants' vision of the future developments included the situation where the therapist 

would have individual fingerprint sensors. In addition, they reflected on how students could 

be provided with their own personal gloves for use in training with patients and how they 

could learn about the correct pressure to apply and how to identify body structures by robotic 

palpation: “…one uses different amounts of characteristic finger pressure. Those are my pressure sensors… 

we use the same patient, but many of us would train with that patient, otherwise how would one learn… Now

there is your glove and now we apply some pressure, [and explain to the patient:].” A base knowledge in 

palpation at an undergraduate level should then be followed by specialist education. This 

teaching in robotic palpation could be done at a distance: “It is like… specialist training… One needs 

to learn the basics first, palpation, and then specialist… One can have distance learning.”.
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System for robotic palpation 

The master-slave system designed for remote palpation consists of two haptic robots, which 

were programmed in Novint’s API, a controller, an external force sensor and an ADC which 

communicates with a PC and converts the force values to digital form.  

Get_position and Set_force were two main functions used to control the robots in Novint’s 

API. A separate controller was programmed for three different coordinates X, Y and Z be-

cause the dynamics of the robotic arm were different in X, Y and Z directions. This meant that 

the Ziegler-Nichols method needed to be applied three times to find the controller gains in 

each direction. The controller used was a Proportional-Integral-Derivative (PID) controller. 

However, some tests showed that it was not necessary to use a full PID controller. The inte-

gral part of the PID controller could cause instability due to producing negative phase shift 

while a PD controller worked more stable with same smooth motion as a PID controller with 

low gain for the integral part. 

The relationship between the force applied to the force sensor and the voltage generated 

from the sensor was produced by calibrating the sensor. The voltage represented applied force 

in the API and could be used as an input to the function set_force in the master robot, which 

made it possible for physiotherapist to feel the force on the slave side (Fig. 1).

After building a first prototype, discussions among the co-workers emphasized the need to 

minimize the effect of inertia and friction in the moving parts of the robotic arm. Another 

suggestion concerned the weight of the robotic arms, which physiotherapists had to lift and 

then use to palpate with, which is not the case in a manual palpation. Some difficulties were 

encountered while lifting the arm. This problem could be avoided by setting a force to oppose 

the effects of gravity. Inertia and friction in the moving parts are more difficult to get around. 

By setting a low constant force in the horizontal direction, this problem could also be partly 

avoided since the force helped the physiotherapists to move the arm. Some force measure-

ments showed that the Novint Falcon meets the requirements of the study owing to the fact 

that the robot is able to generate forces of about 10 N. The same goes for the force sensor 

since the sensor is able to manage higher forces than 10 N.

The master-slave system produced has a double loop feedback which is often complex to 

handle because of instability. In this case, however, the system did not show any indication of 

instability (Fig.1).
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Field trial results 

Table 3 shows the correspondence between the maximum and mean forces used for manual 

and robotic palpation for each pair of physiotherapists palpating each other. The force used 

varied among the individual physiotherapists, both during manual and robotic palpation; the 

maximum values ranged from 2.4 N and 5.3 N and the mean values from 0.5 N to 1.1 N. As 

can be seen in Table 3, for three of the four participants, the difference in maximum and mean 

force use was 13% or less between the robotic and manual palpation, but much larger differ-

ences were noted for the fourth participant. Figures 2-5 illustrate the force use over time for 

all of the individuals palpating their partners manually and by robot. As can be seen, the high-

frequency variation in the force use was mainly the same between the conditions. Regarding 

the large-scale variation, it was noted that both manual and robotic palpation showed a pattern 

whereby the probing sequences were conducted using a greater force than the subsequent se-

quences, corresponding to the treatment.  

When palpating, participants described how they sometimes had their eyes shut, in order 

to get a stronger feeling of the force used.

The comments on the experience of robot palpation included:

Participants expressed how, on occasions during the trial, the robotic palpation produced a 

feeling not unlike that when performing a manual palpation.  

The robotic palpation was performed whilst seated in front of the patient, which was de-

scribed as an experience that was different from the conventional one, however it was some-

thing one could get used to. 

The slave arm was experienced as having a limited range, which resulted in the need to 

adjust the patient’s sitting position. 

Although participants received feedback regarding the action of the slave arm on the pa-

tient, this feedback lacked the required precision, and was felt to be localized to the entire 

palpation finger rather than to the finger-tip, and they experienced a lack of information re-

lating to when the slave finger had reached its maximum force. They also lacked sensory in-

formation other than that of pressure.  

When palpating, participants described how they sometimes had their eyes shut, in order 

to get a stronger feeling of the force used.

From their experience of acting as patients, the participants experienced how the pressure 

applied by the robotic finger was comfortable when produced from the middle of the finger, 

but not when the pressure came from its edges; this was especially valid when the pressure 
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applied increased. The robotic finger was experienced as being more slim and rough than a 

real finger. When the robotic finger approached the person’s skin obliquely from above, the 

sensation was more like that of a manual palpation and was experienced as being more 

comfortable.

Discussion

This is, to the best of our knowledge, the first paper to present results regarding a robotic dis-

tance palpation system. Our intention was to develop a system, based on needs described by 

potential users, and to test the prototype in a field trial. During focus groups interviews, it was 

found that skilled physiotherapists altered their view on robotic palpation from doubts and 

skepticism to interest and fascination and that they saw a potential for robotic palpation in 

order to meet their needs and their conceptions of patients’ needs. A prototype master-slave 

system was built using budget haptic robots intended for the games industry. A palpation 

force measurement system was built and a force/position controller was designed for the 

master-slave system using open-source software. In a first field trial of the prototype pro-

duced, a surprisingly strong accordance was exhibited between manual and robotic palpation, 

which justifies the further development of this technology.  

The overall theme “From doubt and scepticism to interest and fascination” describes how 

the participants’ doubts and scepticism developed into an image of robotic palpation as a pos-

sible assistive device in the growth area of/ physiotherapy at a distance. This is contradictory 

to some previous studies describing difficulties among health care staff of envisaging their 

needs where the usage of technical devices is concerned (Mann et al., 2001; Boissy et al., 

2007). It was also noteworthy and very promising for further development that the therapists 

participating in the field trial claimed that the robot palpation bore some resemblance to the 

feelings of manual palpation.  

Producing an accurate force was seen as an important technological challenge for robotic 

palpation. This was taken seriously when developing the system, and the results of the field 

trial showed that it was largely accomplished. The fact that the participating physiotherapists 

were skilled in palpation might have contributed to this result. From a technological point of 

view, the controller worked well and the system could handle the slow motion of a robotic 

arm by the physiotherapist. Drawing from the field trial experience, the inertia in the robotic 

arm, which had been problematic during the early development, seemed to have been over-

come to a great deal, since there were no specific comments made about it. The problem will 

 16 



never be completely eradicated because all moving parts in a system have inertia and friction. 

Nevertheless, measures can be taken to address the problem and minimize it, by using a more 

complicated force function to help the therapists to move the robotic arm and to use a robot 

with less friction in its arm.  

A suggestion to bypass this problem is to install an additional force sensor on master side 

and set up a controller to control force transmission in the system. The controller would check 

the difference between force on master side and slave side and control the force feedback to 

the master arm.  

However, the field trial revealed a number of shortcomings in this early prototype, espe-

cially regarding the feeling of accuracy and the precision of the feedback relating the palpa-

tion force applied to the palpating finger of the therapist, and the construction of the robotic 

finger of the slave, which acts on the patient’s skin. This is further emphasized by the fact that 

palpation is sometimes performed with one’s eyes closed, in order to reinforce the sensory 

feedback. Although the correspondence of the manual and robotic forces used was high 

enough to motivate further development, it was not excellent, and this might reflect the ex-

perience that there is a lack of precision in the feedback (cf. Howe et al., 1995, Omata & 

Terunuma, 1992). The deficiency experienced in the exact correlation between the force on 

slave side and the feedback force on the master side has two sources from a technological 

perspective: the first one is the way the force sensor was calibrated. If the sensor is calibrated 

on a hard solid material, then the problem will be more significant since the sensor will later 

operate on a soft human body and then give wrong information about the actual force. The 

other reason is that the force transmission from the slave arm to the master arm was not con-

trolled in any way. A suggestion for bypassing this latter problem is to install an additional 

force sensor on the master side and to set up a controller to control the force transmission in 

the system. The controller would check the difference between the force on the master and 

slave sides and control the feedback of the force to the master arm.  

On the other hand, the prototype represents an entire novel form of technology, that had 

not even been encountered by any of the participants before, and therefore it can be expected 

that some training in using the technique will be required (cf. Schroeder , 2008). Regarding 

arthroscopy technology, a cumulative learning process is described by Kim et al., (2010), and 

it has been demonstrated that simulator training will increase the surgeon’s performance in 

arthroscopic surgery (Modi et al, 2010). A need for sufficient time to become acquainted with 

and to gain experience in using new technology has been described before those who are des-
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tined to use these new approaches to treatment feel comfortable with them (Heidi et al., 2002; 

Lindberg et al., 2009, Kim et al., 2010).

Safety and ethical aspects, especially in relation to the expected conceptions of patients, 

were strongly emphasized in the focus groups’ interviews, but these aspects were not men-

tioned by the participants during and after the field trial. The reasons may be that testing the 

robot reduced the participants’ doubts about and scepticism to the technique. Another cause 

could be the focus when using the robot in an experimental setup. According to Mair (2007), 

trust in the technology itself and risk management are key themes among health professionals 

in perceptions of the risks as a barrier to the use of telemedicine. On the other hand, it has 

been discussed that health care professionals might be more pre-occupied with risks and ethi-

cal dilemmas surrounding the use of technology than the patients are (Melander Wikman et al, 

2007). Further, the use of robotic palpation was not considered to be appropriate in treating a 

seriously ill person, which is in accordance with the findings of Harrefors (2010) regarding 

the use of information and communication technology in health care in the home. Another 

aspect presented in the focus groups’ interviews was how time delay in internet connections 

might disrupt the accuracy of the force applied and thereby create a potential risk for the pa-

tient. This was, however, not tested in the field trial, since the prototype did not include this 

option, therefore this issue remains for further trials.  

For further development of a working distance robot palpation system, a robust and high-

quality audiovisual distance communication system for use in parallel with the palpation sys-

tem seems mandatory. The participants in our focus groups emphasized the need to have trust 

in the technology, but also mentioned the important virtues of giving the patient opportunities 

to participate as a co-actor. The need for the therapist to communicate verbally and non-ver-

bally with the patient was something that was elucidated in the focus groups interviews and 

was also described as a joint learning process during palpation in a previous study (Eriksson 

et al., manuscript 2011b). It could also be expected that the lack of physical proximity when 

palpating at a distance will impose particular the demands on the audiovisual communication, 

not least regarding the physiotherapists’ ways of expressing their empathy and understanding. 

On the one hand, findings in Lindberg et al. (2009) showed how, via video and sound in vid-

eoconferencing, staff could study the parents’ body language. On the other hand, in a critical 

review Heidi et al. (2002) found that videoconferencing limited the capacity to detect clini-

cally important non-verbal cues. Furthermore, they requested more studies in videocommuni-

cation dissatisfaction. Perhaps the experience of videocommunication could lead to develop-

ment of the ability both to observe and interpret nonverbal communication. 
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The possible use of distance robotic palpation suggested was to increase the opportunities 

for the patients to access this specific form of rehabilitation from their home. Promoting ac-

tive participation on the part of the patient in his/her own home might lead to empowered self 

autonomy. This would represent a change in the balance in health care provision toward a 

situation where more power is attributed to the patient as an expert (Koch et al., 2009, Eriks-

son et al., 2011(a); Melander Wikman & Fältholm, 2006). Increased possibilities in terms of 

following-up patient’s progress and of possible problems encountered might contribute to 

improved care and the prevention of complications.  

Participants flowed with ideas about education and research in the field; they might have 

seen these ideas as less intimidating by not including direct contact between technique and the 

patient. When discussing use of new technologies in health care, it seems important to make 

clear how this promotes more possibilities for face-to-face meetings between therapist and 

patient and social networks between user’s control of the technique professionals may neither 

be prevented nor replaced due to robotic palpation (cf. Heidi, 2002). 

The participants in our investigation saw the robot as an assistive device and not as one 

that would replace humans, which corresponds to what has been found in other studies 

(Lindberg, 2009, Eriksson et al., 2011(a). Perhaps the reason for this is fear that the technol-

ogy could replace the human expert, and the risk of a non-human society Other reasons might 

be therapists’ reliance on the potential users of the technology, the risk that patients might feel 

dependent on the and perhaps even the feeling of being left out. Participants’ ideas about edu-

cation and research in the field flowed freely; they might have considered these ideas to be 

less intimidating than actually using the equipment in a clinical setting as the ideas did not 

include direct contact between the technique and the patient. When discussing the use of new 

technologies in health care, it seems important to make it clear how the use of the technology 

actually promotes more possibilities for face-to-face encounters between the therapist and 

patient, and social networks between professionals may neither be prevented nor replaced (cf. 

Heidi, 2002). 

Our strategies for the selection of participants: including both men and women, and repre-

senting different professional areas was intended to increase the variation in the conceptions 

of robotic palpation. The recruitment of skilled individuals experienced in shoulder rehabili-

tation and with lengthy experience of physiotherapy was another strategy to increase the va-

lidity. Interviewees and co-researchers with a variety of perspectives between them contrib-

uted to a richer variation in the critical eyes during the study. An additional factor that may 

have affected the results in a positive manner was the decision made to use the focus group 
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method as this stimulates participants to encourage inspiration and the development of ideas 

(Greenwood & Parsons, 2000). 

The way the data were created and sorted and the overall findings of the analysis of the 

focus groups were verified through obtaining the consensus of the three authors (LEr, LEk 

and AMW).  

The three authors’ knowledge of and interest in e-health could have been a positive con-

tributory factor in the interviews and during the analysis. On the other hand, there is always a 

risk that the results will be influenced by experience and self-interest. Our awareness of these 

risks led to open dialogue between the authors during the whole study process. 

When planning the second focus group, recruitment of participants did not work out as 

planned. We therefore chose to have a group with the two participants; one physiotherapist 

and one engineer with the two authors (LEr, AMW) as four active discuss partners as a con-

tribution to the interview and included in the study. The participation of the engineer enriched 

the focus group interviews and facilitated the interactivity in the process as he was able to 

incorporate what he learnt during the discussion in his work on the development of the palpa-

tion robot (cf. Bergvall-Kåreborn et al, 2010; Melander Wikman, 2007). The participants spe-

cifically stated that they imagined the robot an extension to the physiotherapist’s own arm, 

and they expressed many ideas concerning the design of the robot. These valuable ideas were 

used during the development of the robotic system to minimize the gap between the analysis 

of the work in practice and the state of product design that may occur (cf. Koch et al., 2009; 

Bergvall-Kåreborn et al, 2010). In these works, the authors describe a multi-disciplinary col-

laborative design process, which was established to obtain information relating directly to the 

experience of using the arm and conceptions of the future, including ideas and scenarios. This 

is useful when developing prototypes and user-friendly products as the design can incorporate 

specific demands and recommendations.  

The field trial was small, and involved a limited number of participants in a controlled and 

standardized situation. For example, a specific, pre-marked area on the shoulder was palpated, 

which may not resemble the real-life situation in which the therapist often use her fingers to 

probe a wider area, relying on verbal and nonverbal responses in the interplay  with the pa-

tient (Field & Hutchinson, 2006). This is a limitation as far as the possibilities of evaluating 

robot palpation in comparison to manual palpation as concerned, but considering that this was 

the first trial of a robotic palpation system, we judged it to be satisfactory valid in order to 

give valuable information on the validity of the basics of the concept and needs for further 
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development. This is also the reason why no patients participated; we judged it to be more 

appropriate for them to describe their experiences at a later stage in the development process.  

We can conclude that although skilled physiotherapists envisioned technological chal-

lenges in the design and management of robotic palpation, they saw the potential for the con-

cept of robotic palpation and had visions for its development. This potential was expressed as 

“the physiotherapist’s extended arm”, being especially useful when meeting patients with pain 

living far from specialist clinics. It proved possible to build a prototype master-slave system 

with position/force control to the slave palpation arm. In spite of the fact none of the partici-

pants had either seen or tested the robot prototype previously, they received it positively in a 

field trial. There was a reasonable correspondence between robotic palpation and manual pal-

pation in terms of the force use and, on occasions, participants expressed a feeling not unlike 

the feeling of manual palpation. The experience was that the robotic system worked, and the 

needs for further development were discussed. 

This study has shown encouraging results of the new robotic technology, which can be a 

contribution to make specific health care available to people in remote areas. Development of 

robot technology can be seen in light of the arthroscopic surgery development that took off in 

the 1950s, and subsequently has been subject to a constant technology evolution with simul-

taneous need for skills training among the users. A new robot system will be a challenge to 

refine physiotherapy at a distance and in order to let the robot be the physiotherapists' ex-

tended arm there will be requirements for training, learning and adjusting the way to work.  
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Table 1 Focus group design 

Focus group no. Participants
Profession of 
participants

1 4 Physiotherapist 

2 4 Physiotherapist 
and engineer 

3 3 Physiotherapist 

4 3 Physiotherapist 
�
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Table 2. Summary of the conceptions of robotic palpation 

Theme Category  Subcategory 

A user-friendly and safe 
design  

Finger, hand and sensor solutions 
Harm/injury
Time delay 
Inappropriate at serious conditions 

To apply the correct pressure Subjective pressuring 
Exact Force 
Individual adjustment 

To discuss ethical issues and 
related considerations 

To be neglected 
To feel discomfort 
To trust  

Technology challenge 

To put demands on the robot To communicate on the screen 
Transfer the correct pressuring into force 
Requirement specifications 
Context and placement 

To doubt and see 
opportunities 

Doubts 
Generation differences 
Potentials
Assistive devise 
Supplement and reinforcement 
Follow-up
The physiotherapist’s extended arm 

Challenges for the 
physiotherapist and the 
patient

To know and to follow the intention 
Demands on the physiotherapist 
Time to learn and perform 
The patient’s responsibility 
The role of the relatives 

To communicate  Explain the purpose of the robotic palpation 
Knowledge and experience  
To inform, instruct and mentally prepare 

the patient 
A more careful meeting and cautious 

approach 
Trust and confidence

Ideas and visions of 
robotic palpation 

To participate in 
technological development 

Research 
Education 

�
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Table 3. Concordance in force use between manual and robotic palpation (N)

Maximum force Mean force 

Palpation pair
Manual

palpation
Robotic 

palpation
Ratio
R/M

Manual
palpation

Robotic 
palpation

Ratio
R/M

PT 1 palpates on PT 2 4.90 4.80 0.98 0.51 0.47 0.92

PT 2 palpates on PT 1 4.69 5.30 1.13 0.66 0.59 0.90

PT 3 palpates on PT 4 2.44 4.24 1.74 1.14 0.47 0.41

PT 4 palpates on PT 3 2.63 2.95 1.12 0.60 0.53 0.88

PT 1-4 indicates the individual physiotherapists participating in the robotic palpation field trial. 
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Fig. 1. The compounded master slave system designed for palpation. The system has a double 

feedback loop. 
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Fig. 2. Force and time variation in manual and robotic palpation by the first physiotherapist (PT 1) 

palpating the partner. 
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Fig. 3. Force and time variation in manual and robotic palpation by the second physiotherapist (PT 2) 

palpating the partner. 
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Fig. 4. Force and time variation in manual and robotic palpation by the third physiotherapist (PT 3) 

palpating the partner. 
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Fig. 5. Force and time variation in manual and robotic palpation trial by the fourth physiotherapist (PT 

4) palpating the partner.
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