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Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har man uppmärksammat vårdgivares bemötande till 
patienter i vården. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka patienters 
upplevelse av sjukgymnastens bemötande vid ett förstagångsbesök. Metod: En 
kvalitativ ansats valdes för studien. Tre män och sju kvinnor intervjuades enligt 
en semistrukturerad intervjuguide. Texten analyserades utifrån kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i åtta kategorier som 
beskrev patientens upplevelse av sjukgymnastens bemötande vid ett 
förstagångsbesök. De intervjuade uppfattade sjukgymnastens uppriktighet i att 
vilja förstå varför patienten sökte. Tillvägagångssättet var genomgående att 
sjukgymnasten ställde frågor i kombination med en undersökning. I samtalet 
upplevde patienten sjukgymnastens särskilda intresse av att få en förståelse för 
individen och få en helhetsbild. Patienterna kände att de blev tagna på allvar 
och ansåg att sjukgymnastens fullständiga uppmärksamhet var riktad mot 
patienten som noggrant hann beskriva sina symtom i kombination med att 
sjukgymnasten kom fram till en funktionsdiagnos med fortsatt 
behandlingsstrategi. Sammanfattning: Resultatet av studien visade på många 
förhållanden som ledde fram till ett bra möte. Samspelet mellan patient och 
sjukgymnast byggde på att sjukgymnasten visade ett intresse, hade empati och 
gav motivation samt lyssnade till patientens berättelse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: delaktig, förväntning, innehållsanalys, interaktion, 
kommunikation, möta. 
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Abstract 
 
During the past few years attention has been given to how the health care 
system encounters the patient. Purpose: The aim of this study was to examine 
how patients experienced the reception they received by their physical therapist 
at a first-time visit. Method: A qualitative approach was chosen for the study. 
Three men and seven women were interviewed according to a semi structured 
interview guide. The text was analyzed using a manifest content analysis. 
Results: The analysis of all interviews resulted in eight different categories 
that described how the patients experienced their reception by their physical 
therapist at a first-time visit. Those interviewed perceived that the physical 
therapist was sincere in wanting to understand why the patient had sought help. 
The approach used was that, in all cases, the physical therapists posed many 
questions in combination with a physical examination. During the interviews, 
the patients experienced that the physical therapists were particularly interested 
in gaining an understanding of them as an individual and a comprehensive 
picture of their situation. The patients felt that they were taken seriously and 
that the physical therapists’ full attention was directed toward them. The 
patients also felt they were given the necessary time to describe their symptoms 
in addition to the physical therapists offering a functional diagnosis and a 
future treatment strategy. Summary: The results of this study show that many 
different relationships lead to productive meetings. The interplay between 
patients and physical therapists was based on the physical therapist showing an 
interest in the patient, had empathy and giving motivation to the patient and 
listening intently to the patient’s account. 
 

 

 

 

Keywords: communication, content analysis, expectations, interaction, 
participation, reception 
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Inledning 

 

Mötet och bemötandet mellan människor är en viktig del i allt arbete med 

människor. Hur vi möts och blir bemötta har betydelse för att skapa ett 

ömsesidigt förtroende. Ett bra inledande möte med bra kommunikation ger 

förutsättningar till en givande fortsättning. 

 
Bakgrund 
 

I Svenska akademins ordlista, webbversion, uppdaterad 31 augusti 2010 

betyder ordet bemöta; behandla, besvara, svara på, möta, träffa samman med, 

ta emot (1). I vården har vi moraliska och etiska förhållningssätt gentemot 

patienten. Vårdpersonal ställs inför den etablerade människovärdesprincipen 

som innebär att alla människor har ett lika värde oberoende av status, etnicitet, 

religion eller dylikt (2). Även för sjukgymnaster, i etiska regler § 1, beskrivs 

värdet av att sjukgymnasten ska respektera alla människors lika värde samt 

vara insatt i gällande författningar för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Sjukgymnasten ska även respektera varje människas särskilda behov och rätt 

till, ett värdigt bemötande, integritet, sekretess, och självbestämmande (3). Ett 

annat känt betraktelsesätt är - som du vill bli bemött ska du bemöta andra (2).  

 

Vid det första mötet mellan sjukgymnast och patient sker en interaktion, en 

ömsesidig påverkan, där det initialt etableras en kontakt. När man möter en 

annan människa kan det vara att söka blicken, höra ett tonfall, agera via 

kroppsspråk eller på annat sätt skapa en möjlighet till relation. Hur relationen 

sedan utvecklar sig beror på hur de inblandade uppfattar situationen, om den är 

bra, dålig, värdefull eller värdelös (4). Förutsättningen för att ett möte ska bli 

lyckat beror både på vårdgivaren men också på patienten. Det är vårdgivaren 

som via sitt handlande bör vara professionell och ha ansvaret för att samtalet 

fungerar på ett tillfredssällande sätt (4). Genom att vårdgivaren visar respekt 
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och intresse för patienten samt är lyhörd och uppmärksam, leder det till att 

patienten känner sig bekräftad och väl bemött (5). 

 

Ett centralt begrepp i fysioterapiprocessen är kropp, rörelse, funktion och 

interaktion. För att nå en fördjupad interaktion i mötet mellan sjukgymnast och 

patient kan en möjlig faktor vara att ge uttryck för emotioner, kroppsliga såväl 

som verbala, då interaktionen utgör en integrerad del av fysioterapiprocessen 

(6). Gard et al (2000) har i en studie visat att sjukgymnaster är väl medvetna 

om underliggande känslor, men att de ofta möter patienten främst på en 

intellektuell nivå. Konklusion av deras studie var att emotionella uttryck var av 

godo och skall främjas. Man bör medvetandegöra de egna känslorna och 

använda dem som ett verktyg i behandlingssituationen (7). Sjukgymnastens 

förmåga att kunna anpassa sig och läsa av patientens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk är också viktiga när det gäller sjukgymnastens bemötande (8).  

 

Sjukgymnasten bör ha en helhetssyn och ta hänsyn till patientens psykiska 

samt fysiska utgångsläge. Vid första mötet med patienten är det viktigt att 

sjukgymnasten tar sig tid att förstå varför patienten söker hjälp och vad 

patienten själv har för förväntningar och mål med behandlingen (9).  

 

Forskningsresultat visar att patientens trygghet ökar när patienten möts med 

respekt och förståelse samt när patienten har en upplevelse av att bli trodd (10). 

Det är även viktigt med all slags information. Det har visat sig att tillförlitlighet 

och känsla av delaktighet ökar när vårdpersonal ger information till patient om 

sjukdomens art och varför man till exempel har smärta (11). 

 

Kommunikation 

 

Vårdgivaren har kunskap och kompetens och det medför att patienten lätt kan 

komma i beroendeställning (12). Det är därför väsentligt att sjukgymnasten 

skapar ett öppet klimat och en god kommunikation. Via kommunikation skapas 



 

 

 

                           6                   
 

 

en relation. Det finns olika former av kommunikation. Kommunikationen kan 

ske mellan två eller flera personer och den kan vara verbal eller icke verbal. 

Gemensamt är att det finns en förväntan och en avsikt med samtalet (4). I den 

verbala kommunikationen har ordvalet, röstens tydlighet och framställning, den 

talandes attityd samt röstens volym betydelse. För att undvika missförstånd är 

det ibland bra att låta patienten återberätta vad hon/han uppfattat. En god 

kommunikation kräver träning (13). I mötet är aktivt lyssnande en viktig del. 

För att sjukgymnasten ska förstå patientens tankar är det bra att fråga patienten 

om förväntningarna inför mötet (14). Med god kommunikation kan 

sjukgymnasten åstadkomma ett bra förtroende och gensvar vid det första mötet 

samt i den fortsatta behandlingen (7). En studie visade att ett bra bemötande 

tillsammans med nödvändig information har stor betydelse för patientens 

tillfredsställelse och kommande resultat (15). 

 

Faktorer som kan påverka mötet 

 

Rapporter visar att det finns flera bakgrundsfaktorer som påverkar patientens 

egen uppfattning om livskvalitet och hälsa. Förmågan att kommunicera i ord 

och skrift, att vara yrkesverksam med en akademisk utbildning och att ha en 

stadigvarande ekonomi kan stärka känslan av ett sammanhang och därmed 

självuppfattningen (16). För en högutbildad patient kan mötet mellan vården 

och patienten uppfattas på ett enklare sätt då vårdpersonal och patient upplever 

att de befinner sig på samma utbildningsnivå (16). 

 

Forskning visar också att andra omständigheter påverkar bemötandet. Man har 

bland personer med långvarig smärta sett att de kan bli misstrodda och illa 

bemötta jämfört med personer utan smärta (15). Smärta är en subjektiv 

upplevelse som är svår att bevisa. Att inte bli trodd kan medföra nedstämdhet, 

hopplöshet och smärtan tenderar att bli värre (17). Däremot när dessa patienter 

blir bemötta med trovärdighet och information ökar möjligheten för denna 

patientgrupp att sköta sin egenvård bättre (15). Det har visat sig i studier gjorda 
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med långtidssjukskrivna, att patienter som blivit respektfullt bemötta av 

sjukvårdspersonal, hade en högre egen självskattning, än de som blivit dåligt 

bemötta, när det gäller möjligheten att återgå till arbete (18). 

 

Föreskrifter och författning 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter och ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet, i hälso- och sjukvården, finns riktlinjer där verksamhetschefen 

ska säkerställa rutiner så att patientens värdighet och integritet respekteras (19). 

Patienter som söker vård ska känna sig respektfullt bemötta i den utsatta 

situation de befinner sig i. Patienter ska också kunna känna tillit, få kunskap 

och ett professionellt bemötande av yrkesverksamma personer i vården. Det 

kan tyckas vara självklart men i Vårdbarometerns mätning visar resultatet 

annorlunda. Vårdbarometern är en undersökning som Sveriges kommuner och 

landsting genomför varje år, där 1 000 invånare väljs ut slumpvis och får svara 

på frågor om information, tillgänglighet, olika vårdformer och hur vården kan 

förbättras etc.  I Vårdbarometerns mätning 2011 svarar 66 % att de har 

förtroende för vården. I flera andra frågor finns tecken på att det fortfarande 

finns områden som måste förbättras (20). 

 

Enligt hälso- sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor och med respekt för 

människors lika värde där patienten ska visas omtanke och respekt oavsett kön, 

funktionshinder, utbildning eller socialställning. Socialstyrelsen skriver vidare i 

lagen, att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling (19). Den ska vara lätt tillgänglig och bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården och 

behandlingen skall så långt det vara möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten samt att olika insatser för patienten skall samordnas på ett 

ändamålsenligt sätt (19).  
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I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 (21), nämner man att 

antalet ärenden som har med bemötande, kommunikation och information att 

göra, ökat med 41 procent mellan åren 2000-2007. I Hälso- och 

sjukvårdsrapporten, skriver man att befintliga underlag pekar på att vården 

inte alltid uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav när det till exempel 

gäller att informera patienten om den egna sjukdomen och diskutera 

behandlingsalternativ. Samtidigt visar allt fler vetenskapliga studier på att 

bemötande, delaktighet och förtroende är komponenter som är viktiga för 

vårdens resultat (21). 

 

Media och vården 

 

Under ett antal år har man uppmärksammat bemötandet i vården (10). I 

media har det ofta beskrivits som bristande engagemang och avsaknad av 

medmänsklighet. En del av förklaringen kan vara resursbesparing, såsom 

färre antal anställda. Arbetsmarknaden och arbetsförhållanden har blivit 

hårdare på grund av neddragningarna. Ytterligare förklaringar kan vara att 

vårdtagaren har en ökad medvetenhet om sina rättigheter och i samband med 

detta högre förväntningar (10).  

 

En utgångspunkt i vården är att alla ska behandlas lika på ett respektfullt sätt. 

Personer verksamma inom vården borde vara bra på att möta människor med 

tanke på omsorg och insikt. Är det så i verkligheten? Media beskriver ibland 

att patienter inte erbjuds vård i enlighet med kraven i hälso- sjukvårdslagen. 

Det är därför viktigt att fördjupa förståelsen kring dessa frågor. Den 

legitimerade sjukgymnasten måste se den unika människan och möta 

individen där den befinner sig. Det är önskvärt att öka kunskapen om hur 

sjukgymnasten skall bemöta patienten så att patienten känner sig sedd och får 
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professionell hjälp. Med anledning av det ville författaren med detta arbete få 

ökad kännedom om patientens uppfattning av sjukgymnastens bemötande. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att beskriva patientens 

upplevelse av sjukgymnastens bemötande vid ett förstagångsbesök på en 

sjukgymnastik mottagning. 

 

Material och Metod 

 

Deltagare 

 

Tio deltagare rekryterades till studien från en sjukgymnastik mottagning i 

Stockholm med privatpraktiserade sjukgymnaster offentligt finansierade från 

Stockholms landsting. Patienterna som bokade tid vid mottagningen 

tillfrågades om de tidigare besökt en sjukgymnast. Om det var ett 

förstgångsbesök och om patienterna var över 18 år tillfrågades de om 

författaren fick lov att kontakta vederbörande för vidare information och 

eventuella samtycke. Patienterna blev därefter kontaktade av författaren. 

Deltagarna bestod av tre män och sju kvinnor som var mellan 20 och 58 år. 

Medianåldern var 42 år.  

 

Procedur  

 

En kvalitativ ansats valdes för studien. Innan intervjun fick patienten muntlig 

och skriftlig information om studien (Bilaga 1). En överenskommelse gjordes 

om tid och plats för intervjun. En av intervjuerna gjordes på patientens 

arbetsplats och de övriga nio på den sjukgymnastiska mottagningen. 
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Intervjuerna skedde mellan november 2011 och mars 2012. Data samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer med en egen konstruerad intervjuguide 

med öppna frågor (Bilaga 2) (22). Intervjuguiden innehöll frågor om 

bemötandet av sjukgymnast vid ett förstagångsbesök. Intervjuerna pågick 

mellan 20-40 minuter. Intervjun spelades in och transkriberades ordagrant av 

författaren (23). Alla patienter gavs möjlighet att prata så länge de önskade 

utan tids restriktion. Efter varje intervju tillfrågades patienten om hon/han 

hade något att tillägga. För att testa intervjufrågorna och intervjutekniken 

genomfördes en provintervju på en patient. Provintervjun inkluderades inte i 

studien.  

 

Analys av data 

 

Texten analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys (24).  För att stärka 

trovärdigheten diskuterades kategorierna med handledaren som även läst 

intervjumaterialet.  

 

Analysens olika steg: 

• Analysen startade med upprepade genomläsningar av intervjutexten 

för att få en känsla för helheten och innehållet 

• Därefter gjordes en systematisk genomgång, utifrån syftet, där 

meningsenheterna identifierades i texten och noterades (innehållet 

sorterades) 

• Meningsenheterna kondenserades, det vill säga texten reducerades 

utan att dess innebörd gick förlorad, texten blev mer abstrakt 

• Efter kondenseringen utfördes kodningen (grupperade texten) 
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• I nästa steg sorterades koderna i gemensamma drag, i huvudkategorier 

och underkategorier (låg nära ursprungstexten, beskrivningen av 

innehållet) (Tabell 1) 

• Texten lästes igen för att styrka de kategorier som hade analyserats 

fram, vilka förstärktes med citat 

 

 

 

Etiska aspekter 

Ett rådgivande yttrande har begärts och har godkänts av etikkommittén 

sydost dnr EPK 101-2011. Deltagandet i studien var frivilligt och fick när 

som helst avbrytas även då intervjun pågick, utan att orsak preciserades. 

Patienten informerades även om att intervjun spelades in och att allt insamlat 

material behandlades konfidentiellt och förvarades så att ingen utomstående 

skulle kunna ta del av materialet. Varje patient fick skriftlig information där 

personen skrev på sitt medgivande till att delta i studien innan intervjun 

startade (Bilaga 1).  
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Resultat 

Sju av tio patienter träffade olika sjukgymnaster. 

 

Analysen av samtliga intervjuer resulterade i åtta kategorier som beskriver 

patientens upplevelse av sjukgymnastens bemötande vid ett 

förstagångsbesök. Kategorierna var:  

1. Patienters upplevelse av första mötet vid en sjukgymnastik mottagning, 2. 

Patientens vårdval, 3. Förväntningar på sjukgymnasten,  

4. Upplevelse av sjukgymnastens bemötande, 5. Samspel mellan patient och 

sjukgymnast, 6. Sjukgymnastens kompetens, 7. Behandlingstid hos 

sjukgymnast samt 8. Delaktighet i fortsatt behandling. 

Resultatet beskrivs i kategorier och underkategorier samt tillstyrks med citat.  

 

1. Patienters upplevelse av första mötet vid en sjukgymnastik 

mottagning 

Upplevelsen kan delas in i två underkategorier 1) lokalens utseende  

2) personalens bemötande.  

  

1.1 Lokalens utseende  

 

Patienternas uppfattning om lokalens karaktär var differentierad. En patient 

fick omedelbart en lugn känsla och blev befriad från stress samtidigt som två 

andra patienter upplevde att miljön var rörig med avsaknad av väntrum. En 

patient upplevde entrén som mörk medan fem av intervjupatienterna talade 

om öppna ljusa och fräscha lokaler. 

 
”Jag tyckte att det var väldigt inbjudande med färger men lite dåligt 
väntrum” 
 
Någon hade förväntat sig större sjukgymnastrum, de övriga uppfattade 

sjukgymnastrummen som små men så som de för det mesta ser ut.  
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”…man är van vid hur det ser ut på läkarmottagning ganska sterilt nu var 
det hälften så stort alltså det reagerade jag mest på…ju större desto mer 
känns det seriösare”  
 

1.2 Personalens bemötande 

 

Fem av patienterna uttryckte särskilt en känsla av lugn och ett personligt 

bemötande. 

 

”det stod en person bredvid mig i receptionen och med det samma tittade 
receptionspersonalen på mig och hade ögonkontakt”  
 
Patienterna upplevde den välvilliga stämningen och vänligheten från 
personalen. 
 
”väldigt mycket leenden…..och det uppskattar man när man känner sig så 
här hängig och fattar inte varför man mår så här…” 
 

2. Patientens vårdval  

 

Sex av patienterna blev remitterade av läkare, två blev rekommenderade av 

vänner att söka sjukgymnast och två sökte på eget initiativ för att få råd och 

tips samt komma i gång med träning.  

 

”En kompis berättade att hon skulle gå till sjukgymnast och lära sig slappna 
av och ta sin egen tid och då tänkte jag det där är kanske någonting för 
mig…”  
 

3. Förväntningar på sjukgymnasten 

 

De gemensamma förväntningarna inför ett sjukgymnast besök var enligt 

intervjupatienterna att få en funktionsdiagnos och att få svar på frågor. 

Samtliga patienter talade även om att få övningar för att bli symptomfria. 
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”jag fick mer hjälp än vad jag trodde han kunde säga vad det var, vilka 
muskler det var som höll på att spöka och hur jag skulle kunna träna”  
 
Från någon fanns det en förhoppning om att få en mer preciserad 

tidsangivelse på när man skulle bli symptomfri och en intervjupatient hade 

förväntningar på att den sjukgymnastiska undersökningen skulle vara av mer 

verifierad karaktär. 

 
”kolla på ett djupare plan i alla fall använda sig av tekniska hjälpmedel på 
något sätt kanske röntgen jag vet inte men något” 
 
Två av patienterna talade om det väsentliga att följa tystnadsplikten och att 

inte ropa ut patientens namn. 

 
”…man visar upp legitimation och man betalar och varsågod och sitt och sen 
kommer någon och hämtar upp en …jag tycker ibland att det är lite ohyfsat 
där kommer någon och skriker ut namnet det här tycker jag var mycket 
trevligare”  
 
En del av patienterna visste inte vad man kunde förvänta sig av en 

sjukgymnast, vad som ingår i deras i yrkesprofession och kompetens.  

 
”Jag la nästan över bollen till sjukgymnasten för att liksom hur kan du hjälpa 
mig i det här sammanhanget” 
 

4. Upplevelse av sjukgymnastens bemötande 

Kan delas in i tre underkategorier 1) Den intresserade lyssnande 

sjukgymnasten 2) Den personliga empatin 3) Att inte blir hörsammad 

 
4.1 Den intresserade lyssnande sjukgymnasten 

 

I samtliga intervjuer framkom det att man uppskattade sjukgymnastens 

växelverkan mellan att ställa frågor och ett aktivt lyssnande.  
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”sjukgymnasten jag träffade lyssnade verkligen på mig och mina problem 
och jag fick berätta. Jag kände inte att det var stressat utan hon tog sig tid 
hon ställde ganska mycket frågor” 

 
”Nej men man märker om någon är intresserad vad dem håller på med eller 
att man betyder någonting när man kommer in som patient eller vad man ska 
kalla det man känner att personen skiter i vem jag är, det ska bara gå snabbt, 
men så kände inte jag det” 

 
Tre av intervjupatienterna uttryckte behovet av att få tydlig och saklig 

information och ville få svar på orsak till problemen. 

”…. att hon har en plan för det hon gör så man känner att vi är på väg 
någonstans hon kanske inte har lösningen men man vill veta om det går att 
göra något och hur lång tid det kommer att ta det är viktigt” 

 
”…hon var väldigt tydlig mot mig och kanske på ett tufft sätt som jag också 
uppskattar för mig är det väldigt bra att man säger till mig.  -Det är jättebra 
att du tränar men du får inte träna för hårt och du måste ta det lugnt. Hon 
tog verkligen reda på var jag hade problem kände på mina leder och 
arbetade igenom hela situationen” 

 
4.2 Den personliga empatin 

 

Åtta av intervjupatienterna talade om att sjukgymnasten, i sitt möte med 

patienten, skapade ett förtroende och visade ett intresse.   

 

”Åh jag vill att man ska tro på mig och inte bara att man säger det ordnar 
sig gå hem och ta en Alvedon” 
 
”man måste hitta någon typ av kemi annars så lyssnar man inte på varandra 
och respekterar kanske inte varandra…man har väl varit på ett och annat 
läkarbesök i livet och får man ingen kontakt då mår man inte bra som patient 
man behöver bli motiverad…”  
 
4.3 Att inte bli hörsammad 

 

En av patienterna upplevde att sjukgymnasten var arrogant. Sjukgymnasten 

hade sin funktionsdiagnos klar och var inriktad på en behandling. 
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”men sen tyckte jag att jag blev ganska överkörd, frågade inte mig alls utan 
bara bestämde själv”  
 
Två av intervjupatienterna visste inte vad de kunde förvänta sig av en 

sjukgymnast.  

 
”det var ingen presentation i princip om vem han var och nej inte så mycket 
liksom” 
 
”…. vad man pysslar med här och vad man kan hjälpa med här vad man kan 
göra och vad man inte kan göra det kan ju också vara bra att veta. Det här 
gör vi inte och det här gör vi det här kan vi hjälpa med och det här kan vi 
inte hjälpa dig med”  
 

5. Samspel mellan patient och sjukgymnast 

 

På frågan hur intervjupatienterna upplevde sjukgymnastens förståelse för 

patientens besök, berättade en av patienterna att hon kände sig betydelsefull 

genom läkarens och sjukgymnastens samarbete inför patientens besök.  

 
”..hon hade jätte mycket information hur jag mår och hur jag mått genom 
åren och hela kartan över mitt liv i stort sätt …… dem vill mig väl 
tillsammans” 
 
En annan patient berättade om sjukgymnastens engagemang och förberedelse 

inför patientens besök.  

 
”…hon lyssnade väldigt noga på vad det var jag ville ha lyssnade och 
frågade väldigt mycket om min historia också vad jag förstod så hade hon 
ingen erfarenhet om min sjukdom så hon hade varit inne och tittat och det 
kändes också bra" 
 
Åtta av intervjupatienterna ansåg att sjukgymnastens undersökning i 

kombination med frågor skapade en större förståelse varför patienten sökte 

sjukgymnast. 
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”Jag upplevde att jag blev tagen på allvar och att jag hade en tydlig 
problembild och att han lyssnade på det, ja det jag sa och sen utifrån det 
tittade han på mig och gjorde en egen bedömning av problembilden” 
 
Samtliga patienter talar om att det är viktigt med sjukgymnastens 

engagemang och intresse för att få en förståelse för patientens problem. 

  
”Jag trodde nog att man skulle säga jaha men okey nu gör vi så här med dig. 
Men det började med ett ganska långt samtal om vad jag ville”  
 
”..jag var väldigt glad när jag kom ut därifrån ..jag kände att jag skulle få 
hjälp på ett sätt som jag trodde att jag skulle kunna klara av…” 
 
En del av patienterna tog upp betydelsen av att sjukgymnasten bör se till 

patientens hela livssituation. 

 

”…inte bara om mitt knä utan om jag har lågt blodtryck och alltid ramlar 
eller har yrsel eller har jag besvärligt jobb eller är jag ledsen eller glad är 
det därför jag har ramlat….jag tror inte att man kan göra bra för en person 
om man inte ser helheten”  
 
En av patienterna upplevde att sjukgymnasten hade sin egen teori och 
förbisåg att kommunicera och lyssna till patientens perspektiv. 
 
”jag tycker att alla inom våran yrkeskategori måste bemöta varje ny kund på 
ett professionellt sätt lyssna, vara vänlig, ja det är väl framförallt det och 
bemöta på ett positivt plan men det var ganska sömnigt där tror jag…”  
 
6. Sjukgymnastens kompetens 

 

En av intervjupatienterna tänkte att sjukgymnastens kompetensområde 

handlade om när man hade ont i en muskel, en meniskskada eller att hjälpa 

äldre efter benbrott med att gå träna. Att sjukgymnasten även arbetade med 

stresshantering var främmande.  

 

”Vad är det dem använder för hokus pokus metoder det här med 
kroppskännedom men samtidigt kände jag att man måste ge det en chans och 
eftersom jag har haft väldigt mycket stress och man måste hitta vägar för 
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stresshantering så kanske det här är en väg att hitta verktyg för att själv 
kunna hantera min stress” 

 
En annan patient menade att sjukgymnasten var professionell då hon/han 

remitterade vidare till en annan sjukgymnast med specialistkunskaper inom 

patientens problemområde. 

 

Sju av patienterna talade om sjukgymnastens sakkunskap vid undersökningen 

samt viljan att förmedla kunskap 

 

”på hennes sätt att ta i mig när hon kände på mina leder för det känner man 
snabbt om det är någon som vet och förstår också och sen att hon kände 
igenom kroppen och sen att hon hittade de ställen där jag har problem” 
 
”ja han kändes jävligt kunnig när han började nämna alla muskler jag 
fattade ingenting (skratt) och så såg han att jag inte fattade någonting och då 
visade han på tavlan…”  
 
Tre av intervjupatienterna talade om att sjukgymnastens långa 

arbetslivserfarenhet skapade förtroende och trygghet i mötet. 

 
”När jag gick härifrån var andningen inte här uppe utan den gick liksom 
normalt och då har hon på något sätt nått målet och verkligen visat att hon 
besitter en stor kunskap och erfarenhet i sitt kompetensområde” 

 
Åtta intervjupersoner beskrev att sjukgymnasten agerade säkert vilket kändes 

tryggt.  

 

”jag fick fullt förtroende för henne med en gång och det var ju ingen tveksam 
person” 
 
”…..det kändes som att han hade klara idéer om vad symptomen kunde bero 
på sen hade han idé om vad man kunde göra åt det” 
     
Samtliga intervjupersoner talade om att en del av mötet med sjukgymnasten 

handlade om att få svar på frågor.  

 



 

                           19                   
 

 

”..och jag blev helt lugn av att det inte kunde vara något farligt med mig 
oron försvann efter det besöket” 
 
”… genom hennes förklaringar att hon bekräftade mycket utav det som jag 
kände” 
 

 

7. Behandlingstid hos sjukgymnast 

 

Alla patienterna uppfattade att förstagångsbesöket var tillägnat patienten utan 

stress eller avbrott och att man hann klargöra orsak till patientens besök.  

 

En av patienterna kände att förstagångsbesöket var alldeles för långt 

 
”..jag fick ingen information om någonting…ligg nu här och vila och det tog 
väl ungefär en kvart och jag hade trott att det skulle ta fem minuter” 
 
För en annan patient var uppfattningen den motsatta. 

 

” jag hade velat att det skulle vara lite längre eftersom det är ett 
förstagångsmöte det tar lite tid att lära känna mig alltså vem jag är och sen 
att kanske lite mer gå in på exakt vad det är jag ska jobba med och så” 

 
Åtta av intervjupatienterna upplevde att tiden vid förstagångsbesöket var väl 

anpassat. 

 

”…jag är van att gå till doktorn och in och ut på tre sekunder men jag tycker 
att det var positivt att jag fick den tiden jag fick..” 
 
”alla frågetecken var utredda när jag gick därifrån och jag hade med mig 
saker för nästa gång” 
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8. Delaktighet i fortsatt behandling 

 

Samtliga intervjupersoner talade om det väsentliga i ett bra samarbete, vilket 

gjorde att sjukgymnasten hade en förståelse för vilken behandlingsnivå 

patienten befann sig på. 

 

Tre av patienterna erhöll en behandling där andra förslag inte presenterades. 

 

”..jag fick själv fråga hur mycket ska jag träna och hur länge…?” 
 
”..jag ifrågasatte aldrig jag upplevde att han rekommenderade var det som 
var rimligt eftersom jag tyckte att han motiverade det på ett bra sätt” 
 
Två av patienterna blev föreslagna behandling. 

 

”jag har ställt in på datorn som vi kom överens om ….hon hade två olika 
förslag” 
 
”…sen kanske man tänker sig att man ska få ligga på en brits och få massage 
men det förklarade hon att så var det inte och det förstår jag fast det skulle 
vara skönt för det hade jag verkligen behövt..”  

 
Fem patienter planerade tillsammans med sjukgymnast den fortsatta 

behandlingen. 

 
”ja men det är inte något som är skrivet i sten nu har vi bara skrapat på ytan 
känns det som…” 
  
 ”..jag fick vara med och bestämma och jag fick verkligen vara med och 
tycka om det skulle vara något för mig..” 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Bjöörn Fossum skriver i boken Kommunikation samtal och bemötande i 

vården att det för många människor idag är en brist att inte känna sig sedda i 

hälso- och sjukvården (4). Det är vanligt förekommande att media publicerar 

mätningar gjorda inom hälso- sjukvårdsverksamheter (25). I dessa får bland 

annat patientens upplevelse av vårdgivarens bemötande låga omdömen.  När 

denna typ av mätningar publiceras talar man om vårdgivare i allmänhet. Hur 

är uppfattningen vid mötet med den specifika yrkesgruppen sjukgymnaster? 

Denna frågeställning väckte författarens intresse med viljan att undersöka 

frågan vidare.  

 

Möten människor emellan ger avtryck och lagras i minnet. Första intrycket 

skapas redan när man kliver över tröskeln tillhörande lokalen. Individens 

uppfattning av att ha blivit sedd och att ha fått någon slags bekräftelse på att 

vara synlig är väsentlig (26). Därför var det intressant att fånga personer, som 

aldrig tidigare bildat sig en uppfattning om ett möte med sjukgymnast, i 

behandlingssammanhang. Intervjuer gjordes på tio patienter och i de utförliga 

svaren, var en del av förväntningarna inför mötet bland annat, att bli 

respektfullt bemötta. Samtliga patienter i denna studie upplevde ett gensvar i 

samma ögonblick som de klev in i lokalen. I några av intervjuerna beskrev 

man det som ett enkelt ögonkast, ett leende eller att man med kroppsspråket 

gav tillräcklig respons så att patienterna kände sig välkomnade till enheten. 

Thornquist (2001) skriver om den gynnsamma effekten av att patienten 

känner sig bekräftad och dess positiva påverkan på de fortsatta 

behandlingsresultaten (27). 
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De intervjuade patienterna sökte till mottagningen via rekommendation eller 

remiss från läkare. Några av dem som sökte med remiss kände inte till om det 

var sjukgymnasten som var den mest lämpade yrkeskategorin för deras 

problembild. I intervjuerna framkom det att sjukgymnastens 

kunskapsområden inte var tillräckligt kända, vilket gjorde att sjukgymnasten 

inte var ett förstahands val, när det gäller till exempel stress eller annan 

psykisk ohälsa. Författarens upplevelser var att patienten i allmänhet hade en 

snäv och begränsad föreställning om sjukgymnastens arbetsområden. I den 

här studien förekom en bild av att sjukgymnasten endast var behjälplig vid 

gångträning, knä- och höftoperationer eller annan rehabilitering. Det visade 

sig också i denna studie att patientens uppfattning av gränsdragningen mellan 

naprapatens och sjukgymnastens kunskapsområden var begränsad. Att 

sjukgymnasten behandlar besvär i nacke och rygg var i några fall okänt, men 

även omvänt, att naprapater behandlar besvär i knän.  

 

En annan aspekt var otillräcklig kunskap om remissfrihet till sjukgymnast 

som funnits i alla Sveriges landsting sedan 1 juli 2009. Enligt en 

undersökning från Synovate (2011) gjord på uppdrag av Legitimerade 

Sjukgymnasters Riksförbund saknar varannan svensk (46 %) kännedom om 

att det föreligger remissfrihet till sjukgymnast (28). På grund av okunskapen 

går många patienter till läkare för att få en remiss. Detta förorsakar samhället 

extra kostnader för läkarbesök. I denna studie kom drygt hälften av de 

intervjuade personerna med remiss från läkare, vilket tyder på samma resultat 

som tidigare undersökning. I utredningar visar det sig att informationen om 

remissfrihet och sjukgymnastens breda kompetensprofil behöver stärkas så 

att patienten optimalt skall förstå sitt vårdval. Landstingsfullmäktige i 

Stockholms läns landsting anser att mångfalden av vårdgivare ska öka och att 

vårdval stegvis ska införas inom fler områden i hälso- och sjukvården enligt 

lagen (2008:962) om valfrihet, LOV. Valfrihet kräver att patienten får 
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kunskap om vården och vilka möjligheter som finns. För att kunna välja 

menar Landstingsfullmäktige i Stockholms Läns Landsting att det behövs 

öppna och jämförbara redovisningar av vårdens resultat som är lätta att 

förstå. Jämförbara redovisningar handlar bland annat om tillgänglighet, 

bemötande och vårdresultat (25).  

 

I en av intervjuerna förvånades patienten av den låga behandlingsavgiften. 

Författarens egen erfarenhet är att patienter ibland underskattar 

sjukgymnastens kompetens på grund av den låga avgiften i jämförelse med 

andra yrkeskategorier.  

 

Sjukgymnasten har en grundkompetens och i många fall ytterligare 

påbyggnadskurser (29). Detta ger grunden till sjukgymnastens 

självförtroende och säkerhet när hon/han behandlar patienter. För patienter 

som aldrig tidigare mött en sjukgymnast och förmodligen inte varit 

bevandrad i sjukgymnastens kompetensområde, hade dessa vid ett första 

möte ingen vetskap om vad hon/han kunde förvänta sig av 

sjukgymnastprofessionen. Om detta inte kommuniceras infaller en outtalad 

diskrepans. I denna studie visade det sig att några sjukgymnaster förbisåg det 

grundläggande, att presentera sig själv, samt att informera om sin kompetens, 

och vad hon/han kunde bistå med. Med detta kunde fler effekter gå förlorade. 

Patienten kunde bli mindre delaktig och införstådd i olika 

behandlingsalternativ. Patienten förlitade sig istället på sjukgymnastens egen 

bedömning om vilken behandlingsmetod som var bäst och mest lämpad. En 

annan synpunkt var att den förstärkta förhoppningen till ett gynnsamt 

behandlingsresultat kunde avta. Eftersom patienten inte introducerades och 

inte fick en överskådlig bild över sjukgymnastens profession med 

kunskapsbredd. Därmed fick inte patienten kännedom om på vilket sätt 



 

                           24                   
 

 

hon/han kunde ha blivit hjälpt som i sin tur skulle ha bidragit positivt till den 

bild som patienten kunde ha med sig inför fortsatta möten.    

 

Några av intervjupatienterna beskrev företeelser som överträffade 

förväntningar. Till exempel att sjukgymnasten var påläst och förberedd inför 

första besöket. Detta medförde att patienten kände sig exklusiv och fick ett 

omedelbart förtroende. En annan positiv effekt var ett välkomnande 

telefonsamtal innan mötet med sjukgymnasten. Vid det tillfället kände sig 

patienten extra unik. Andra talade om en förvåning efter mötet då de hade fått 

kännedom om att de skulle bli hjälpta på ett sätt som de hittills hade trott varit 

otänkbart. Denna typ av gynnsamma upplevelser för patienten får en 

förstärkande effekt på förtroendet till sjukgymnasten (27,30).  

 

Att bli betraktad som en individ, en person och inte en diagnos, såsom till 

exempel ett knä som kom in genom dörren framhölls i några av intervjuerna. 

Sjukgymnasten bör se till hela människan och hennes/hans förmåga (8). I 

sjukvården behöver det finnas plats för personen, tid för dialog och att lyssna. 

De intervjuade i den här studien uppfattade sjukgymnastens uppriktighet i att 

vilja förstå varför patienten sökte. Tillvägagångssättet var genomgående att 

ställa många frågor. I samtalet upplevde patienten sjukgymnastens särskilda 

intresse av att få en förståelse för individen och hennes/hans problem samt 

hur det fungerade i vardagslivet. Detta ansågs vara positivt då patienten 

uppfattade att sjukgymnasten fick ett samlat intryck av att se hela människan. 

På detta vis kunde patienten också känna att hon/han blev tagen på allvar. 

Samtidigt talade man om ett aktivt lyssnande. En av patienterna beskrev 

sjukgymnastens förmåga att förstå orsaken till varför patienten sökt, men vid 

samma tillfälle en oförmåga att lyssna på patientens önskemål. I sådana 

sammanhang kan patienten känna sig förödmjukad och kan lätt hamna i ett 

underläge eftersom det inte är ett jämlikt förhållande där vårdgivaren har 
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kunskapen (12). Här kunde man se det betydelsefulla och nödvändiga med en 

god kommunikation mellan patient och sjukgymnast. Ett bra sätt att vara 

säker på att patienten uppfattat vad som sagts kunde vara genom återkoppling 

från patienten. Sjukgymnasten kunde då få en uppfattning om hur patienten 

tolkat informationen. På detta vis kunde det också vara ett underlag för en 

bedömning om informationen behöver förtydligas eller kompletteras (31). Ett 

annat sätt att säkerställa om informationen uppfattats lika av både patient och 

sjukgymnast kunde vara att ställa frågan till patienten om förväntningarna 

uppfyllts (14).  

   

Gard (2004) visade att patienters tillfredsställelse med vården och deras vilja 

att samarbeta i hög grad berodde på det bemötande de fått av medarbetare i 

sjukvården. Bemötandet i sin tur berodde också på den professionella 

vårdgivarens förmåga till empati (9). I denna studie uppfattades den 

personliga empatin speciellt. I intervjuerna berättade patienterna om känslan 

av att sjukgymnastens uppmärksamhet helt riktades mot patienten. Intrycket 

var att sjukgymnasten hade en vänlig attityd med leenden och en positiv 

inställning. En patient talade om att sjukgymnasten var omtänksam, tydlig 

men att hon/han gav skarpa anvisningar. En annan patient talade om 

sjukgymnastens intresse av att få en fördjupad bild av personens livssituation. 

Det fanns en övertygelse om att sjukgymnasten hade god tid och lyssnade 

utan stress. I en del av intervjuerna fanns en försäkran om att patienten 

upplevde att hon/han blev tagen på allvar. Rädslan över att bli hemskickad 

med någon värktablett eller med nonchalans av problembilden beskrevs. 

Känslan var hämtad från tidigare besök hos läkare där man upplevde besöken 

som väldigt korta och utan något personligt engagemang. 

 

För att sjukgymnasten ska nå ett bra behandlingsresultat måste samspelet 

mellan patient och sjukgymnast fungera. I en studie beskrevs en god 
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interaktion såsom att ha en terapeutisk roll, att vara empatisk, att lyssna och 

att vara mötande (7). Ett exempel från en av intervjuerna var att 

sjukgymnasten ställde frågor av mer personlig karaktär med syftet att få en 

sammanfattande bild samtidigt som sjukgymnasten gav exempel från det 

egna livet. Patienten uttryckte att det skapade en emotionell acceptans hos 

henne. I samma anda formulerade flera patienter i intervjuerna det 

betydelsefulla av att bli tagna på allvar och även att sjukgymnasten kunde 

identifiera problemet vilket medförde att patienterna kunde släppa sin oro. 

Författarens egen reflektion är det som beskrivs i till exempel 

fysioterapiprocessen att sjukgymnasten ofta är medveten om underliggande 

känslor och att det är väsentligt att sjukgymnasten inte negligerar denna 

förståelse (6). En studie visade bland annat att empatin är viktig i samspelet 

för att erhålla en nöjd patient (9). Detta speglar sig tydligt i en av 

intervjuerna. Patienten upplevde att sjukgymnasten inte hörde patientens 

önskemål och patienten kunde inte heller känna någon empati från 

sjukgymnasten, därför avbokades återbesöket.   

 

En av intervjufrågorna handlade om sjukgymnastens yrkesskicklighet. 

Patienternas uppfattning om kompetensen hos sjukgymnasten var 

differentierad. En del patienter hade svårt att uttala sig efter första 

behandlingstillfället medan andra hade stark tilltro till hög yrkesskicklighet. 

Någon menade att sjukgymnastens approach och stil hade påverkan på 

förtroendet. Man menade att klädsel som mer liknar läkarens vita rock gav en 

större auktoritet med respekt och således en större tyngd åt professionen. 

Likaså fanns en förhoppning om att sjukgymnasten liksom läkaren hade 

mätinstrument såsom röntgen apparatur eller annan teknik för att fastställa 

diagnos. I ett möte som detta har sjukgymnasten ovetande fler steg som måste 

övervinnas för att generera patientens förtroende. Sjukgymnaster som arbetar 

utanför sjukhusmiljön har oftast annan klädstil. Författaren ställer sig frågan 
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om approachen kan påverka behandlingsresultatet och anser att det vore 

intressant att studera detta vidare.  

 

Av svaren framkom även att inställningen till sjukgymnastens kompetens 

återspeglar sig i sjukgymnastens sätt att vara. Många uppfattade 

sjukgymnasten som kunnig då hon/han kunde illustrera genom att visa på 

planscher eller rita på papper. Ett annat sätt kunde vara att sjukgymnasten 

visade kompetens med hjälp av undersökningen och efter denna fastställa 

funktionsdiagnosen. Andra talade om sjukgymnastens arbetslivserfarenhet 

som ett övertygande tecken på yrkeskompetens. Några talade om omedelbara 

bevis, då man gick från mötet med sjukgymnasten med till exempel 

nedsjunkna axlar och en lugnare andning.  

 

I patientnämndens årsrapport 2011 hade primärvården 1 263 anmälda 

ärenden.  Synpunkter på bemötande utgjorde den näst största gruppen 

klagomål. Den främsta orsaken var ovänligt eller nonchalant bemötande eller 

bristande empati från vårdgivarens sida. Flest anmälda ärenden, 539 stycken, 

gällde behandlingar. Dessa handlade till största delen om att man inte fått 

någon behandling eller att den varit ofullständig (25). I denna studie har 

patienterna upplevt att behandlingen enbart varit tillägnad patienten utan 

stress eller ofrivilliga avbrott. Besöken varade mellan 40 och 60 minuter. Det 

positiva som patienterna upplevde var att de noggrant hann beskriva sina 

symtom i kombination med att sjukgymnasten kom fram till en 

funktionsdiagnos med fortsatt behandlingsstrategi.  

  

I Socialstyrelsens handbok för vårdgivare, chefer och personal, aktuell från 1 

januari 2012, står det bland annat att den samlade kunskapen visar att ett 

patientcentrerat arbetssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på 

vårdens resultat (31). En av frågorna i intervjuguiden var patientens 



 

                           28                   
 

 

delaktighet i fortsatt behandling. Författaren kunde konstatera att patienterna 

hade stor tillförsikt till sjukgymnastens bedömning och behandling. En grund 

till detta förhållningssätt kunde vara att patienten kände sig välinformerad om 

funktionsdiagnosen och att upplevelsen från patienten var att behandlingen 

var korrekt. En annan inställning kunde vara att patienten överlämnade sig 

själv till sjukgymnasten, så att sjukgymnasten fick bedöma vilken 

behandlingsform som var mest lämpad. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är 

det dock viktigt att ständigt hålla patienten delaktig och uppdaterad i 

behandlingens delmål och mål. Det åligger också sjukgymnasten att ge en 

förståelse till patienten och att informera patienten. Informationen behöver 

fyllas på, förtydligas, upprepas och följas upp under hela vårdprocessen (31). 

 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ ansats valdes för studien där tio personer intervjuades enligt en 

semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor i viss ordningsföljd vilket 

möjliggjorde en struktur vid varje intervjutillfälle (22). För att säkerställa att 

intervjuguiden gav svar på studiens syfte genomfördes en pilotintervju vilket 

ledde till att några frågor förändrades. Intervjuerna varade mellan 20 – 40 

minuter och uppfattningen var att patienterna gav grundliga svar på samtliga 

frågor. Inför varje intervjusituation skapades en avspänd atmosfär i ett rum 

med två fåtöljer kring ett runt bord där parterna samspråkade otvunget om 

vardagliga händelser. Trots detta kunde författaren notera en viss anspänning 

hos de flesta av patienterna i början av intervjuerna, vilket kan ha lett till 

mindre uttömmande svar på den första frågan, på en del av intervjuerna. Nio 

intervjuer spelades in på sjukgymnastikmottagningen de flesta i anslutning 

till behandling nummer två hos sjukgymnasten. För patienterna var detta en 

främmande miljö vilket också kan ha varit en bidragande orsak till den 

osäkerhet som upplevdes. En av patienterna hade önskemål om att göra 
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intervjun på patientens arbetsplats. Vid det tillfället upplevde författaren 

ingen anspänning hos patienten. Patienterna fick inte ta del av intervjuguiden 

i förväg eller under intervjun då syftet var att fånga det spontana intrycket av 

mötet. Författarens egen reflektion är att om frågorna hade skickats ut i 

förväg hade patienterna fått förbereda sig på vad de skulle svara och kunde 

därmed eventuellt ha känt sig tryggare i intervjusituationen. Dessutom kunde 

de haft mer att tillägga på varje fråga. Å andra sidan kunde vissa svar ha 

omarbetats och svaren på frågorna hade blivit annorlunda mot de spontana 

svar patienterna gav.  

 

Urvalskriteriet till denna studie var personer som aldrig tidigare sökt 

sjukgymnastisk behandling. Av de tio intervjuade patienterna var sju 

akademiker och en studerade, sista året på sin högskoleutbildning. Denna 

höga grad av akademiker kan inte anses signifikativt för Sveriges befolkning.  

 

En viktig fråga var tillförlitligheten i den kvalitativa undersökningsmetoden 

och antalet intervjuer. Enligt Kvale & Brinkman (2009) rekommenderas fem 

till tjugofem informanter där man poängterar det centrala av att få en 

helhetssyn av texten (22). I denna studie intervjuades tio personer.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades av författaren i direkt 

anslutning till varje avslutad intervju (23). Fördelen med att samma person 

genomförde intervjuerna samt transkriberade texten var att författaren hade 

identiska frågeställningar, hörde vad som sades och på vilket sätt det sades 

vilket i sin tur kunde nyttjas i analysen. Texten analyserades utifrån kvalitativ 

manifest innehållsanalys (24). Manifest innehållsanalys beskriver det faktiskt 

uttalade och uttryckta i intervjuerna och som låg nära ursprungstextens 

beskrivning av innehållet (24). Patienterna hade aldrig tidigare träffat 
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författaren och hade således ingen relation till författaren vilket också gav en 

ökad trovärdighet till svaren på frågorna. 

 

Författarens egen erfarenhet av att dels vara legitimerad sjukgymnast och  

dels patient medförde en förförståelse till förhållandet sjukgymnast, patient 

och vice versa. En nackdel som kunde inträffa var att patienten inte behövde 

förklara sitt resonemang. För att kringgå detta ställdes kompletterade frågor 

för att stimulera till att utveckla svaren ytterligare.  

 

För att stärka tillförlitligheten diskuterades intervjumaterialet med 

handledaren som även läst intervjuerna och analyserat materialet (22). 

Överrensstämmelsen och noggrannheten stärktes genom citat för varje 

kategori och underkategori (24). Sekretessen säkerställdes då endast 

författaren kände till patienternas identitet. Etiska aspekter beaktades under 

studiens gång. 

 

Konklusion 

 

Tio patienter intervjuades om uppfattningen av sjukgymnastens bemötande 

vid ett förstagångsbesök. Övervägande var intrycket att sjukgymnasten gav 

sin tid, lyssnade, var intresserad och kunnig. Sjukgymnasten manifesterade 

en bra interaktion med patienten, och patienten kunde känna sig bekräftad 

och motiverad. Bland de förväntningar som framkom var att patienten skulle 

få en funktionsdiagnos, få svar på frågor samt att få övningar för att må 

bättre.  

 

”Ett bra bemötande är svårt men ändå lätt. Det är svårt därför att vi 
människor är olika och uppfattar saker på olika sätt. Det är lätt därför att det 

i grunden handlar om att möta andra så som vi själva skulle vilja bli 
bemött.” (32) 
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Tabell 1. Översikt av innehållsanalys 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningsenhet 
 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sjg bemötande     
Det första intrycket var ett 
lugn befriad från stress i 
receptionen och hos 
sjukgymnast 

Upplevelse av en 
lugn miljö 

Lugn miljö Personalens 
bemötande (att bli 
bemött av 
personal) 

Patientens 
upplevelse av 
första mötet vid 
en sjukgymnast 
mottagning 

Med mitt besök ville jag få 
professionell hjälp och 
komma igång med träning 
och sjukgymnasten talade 
från början om på vilket sätt 

Få professionell 
hjälp med träning 

Professionell 
hjälp 

 Förväntningar på 
sjukgymnast 

Saknade presentation av 
sjukgymnast. Kände mig 
överkörd då sjukgymnasten 
inte lyssnade på vad jag sa 

Sjukgymnast 
lyssnade inte. 
Saknade 
presentation och 
överkörd. 

Lyssnade inte 
Ingen 
presentation 
Nonchalans 

Att inte bli 
hörsammad 

Upplevelse av 
sjukgymnastens 
bemötande 
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Bilaga 1 
Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 
Vi är en grupp leg. sjukgymnaster, vid sjukgymnast mottagningen på 
Feelgood, som är intresserade av att få mera kunskap om hur Du som patient 
upplever bemötandet av yrkeskåren leg sjukgymnaster. Studien är en 
kvalitets uppföljning. 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i denna vetenskapliga studie som 
genomförs inom ramen för en magisteruppsats på Linnéuniversitetet i Kalmar 
institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Avsikt är att 
utvärdera hur bemötandet av sjukgymnast uppfattas av dig som aldrig 
tidigare varit i kontakt med denna yrkeskategori. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när Du vill avbryta ditt 
deltagande utan förklaring. Om Du väljer att tacka nej eller att avbryta 
medverkan i studien påverkar det inte din fortsatta behandling.  
 
Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle av leg. sjukgymnast Susanne 
Feinbaum som också är författare och ansvarar för magisteruppsatsen. 
Intervjun kommer att pågå i ca 30-60 minuter och spelas in på band. 
Intervjufrågorna kommer att handla om bemötande av sjukgymnast.  
 
Allt insamlat material kommer att behandlas strikt konfidentiellt, vilket 
innebär att alla insamlade uppgifter kommer att förvaras där endast 
författaren har tillträde. Publicering av resultat kommer att ske så att inga 
personer som deltar i studien kan identifieras. 
 
Studien beräknas vara klar i slutet på maj 2012. 
 
Om Du väljer att delta kommer, jag, Susanne Feinbaum, att tillsammans med 
dig komma överens om tid och plats för intervju. 
 
Om Du känner dig nöjd med informationen som Du härmed fått och 
samtycker till deltagande ber jag dig skriva under följande blankett, om Du 
känner att Du behöver mer information eller om något är oklart hör av dig till 
leg sjukgymnast Susanne Feinbaum. 
 
Stockholm den………………  Stockholm den………………. 
 
Författare till studien  Jag medgiver medverkan i studien 
Susanne Feinbaum  ……………………………. 
Leg. sjukgymnast 
 
Handledare  Rita Sjöström leg. sjukgymnast PhD   
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
Intervjutid ca 60 minuter 
1.Vad var ditt första intryck när Du kom in i lokalen? 

Hade du kvar detta intryck under besöket hos sjukgymnasten? På vilket 
sätt? 

 
2 Kan Du berätta varför Du valde att söka leg. sjukgymnast? 
   Har Du tidigare erfarenheter av liknande situationer? 
 
3.Kan Du beskriva vilka förväntningar Du hade på besöket? 
Kan Du berätta hur besöket var och vad som stämde överens/som inte     
stämde överens med dina förväntningar? 
 
4.Vill Du berätta för mig vilka förväntningar Du hade på sjukgymnastens 
bemötande? Följdfrågor: Beskriv vad Du menar med….Vad kände Du 
då…….Hur tänkte Du då…. 
 
5. Hur vill Du bli bemött som patient när Du söker vård hos sjukgymnast? 
 
6.Vad tycker du är viktigt i ett möte med sjukgymnast? 
Vad tycker du har varit bra/mindre bra i Ditt möte med sjukgymnasten? 
 
7.Kan Du berätta för mig på vilket sätt Du uppfattar att sjukgymnasten 
förstår/inte förstår, varför Du söker hennes/hans hjälp? 
 
8.På vilket sätt uppfattar Du sjukgymnastens yrkesskicklighet/kompetens? 
Kan Du beskriva på vilket sätt Du kände dig trygg/otrygg? 
 
9. Hur länge var Du hos sjukgymnasten? Var behandlingstiden för kort/lång? 
Beskriv hur Du upplever den tid Du var där? Beskriv gärna på vilket sätt ni    
hann med/inte hann med, det Du hade förväntat dig?  
 
10.Beskriv hur sjukgymnasten kom fram till fortsatt eller avslutad 
behandling? På vilket sätt fick Du vara delaktig i hur behandlingen ska 
fortsätta/avslutas? Hur tänker Du kring det? 
 
11.Om Du skulle berätta för mig hur man kan utveckla det första besöket till 
att bli ännu bättre när det gäller bemötande vad skulle det vara? 
 
12. Har Du något att tillägga som jag inte frågat om? 
 
Eventuella följdfrågor: Beskriv vad du menar Hur tänker Du då?  
Vad kände Du då? Hur löste Du det? 


