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Abstrakt 

Bakgrund: Hemträningsprogram är en vanlig fysioterapeutisk behandlingsform för att 

minska symtom och förbättra funktion vid olika muskeloskeletala besvär. Många patienter 

följer dock inte sina träningsprogram vilket inte är särskilt effektivt. Patientens följsamhet till 

ordinerad behandling är viktig för att uppnå ett bra behandlingsresultat. Genom att ta reda på 

vilka faktorer som påverkar följsamheten till hemträningsprogram, kan de fysioterapeutiska 

behandlingsresultaten förbättras. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer primärvårdspatienter själva 

upplevde kunde ha påverkat dem till att fullfölja, respektive att inte fullfölja, 

hemträningsprogrammet de fått av sin fysioterapeut.  

Metod: En kvalitativ, explorativ och deskriptiv design användes. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på fem patienter från två fysioterapeuter i primärvården. Kvalitativ 

innehållsanalys användes vid databearbetningen. 

Resultat: Elva kategorier med underlättande faktorer framkom: Ha ett mål, hög tilltro till 

träning, rutin, påminnelse, ha tid, förtroende till fysioterapeut, disciplin, tydlighet, positiv 

feedback, uppföljning och smärtlindring. 

Tre kategorier med hindrande faktorer framkom: Ej individanpassat program, avsaknad av 

påminnelse och tidsbrist. 

Konklusion: I denna studie framkommer flera faktorer som patienter upplever hindrar eller 

underlättar deras följsamhet till fysioterapeutiskt hemträningsprogram. Mer studier krävs på 

hur detta sedan ska kunna implementeras i det fysioterapeutiska arbetet. 

Keyword: Home-based exercise program, adherence, compliance, physical therapy, 

facilitators, barriers 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

Background: Home-based exercise program is a common form of physiotherapy treatment to 

reduce symptoms and improve function in various musculoskeletal disorders. Many patients 

don´t follow their training program which is ineffective. The patient's adherence to the 

prescribed treatment is important to achieve a good outcome. By finding out what factors 

influence adherence to home-exercise, the physiotherapy treatment results can improve. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate primarycare patients perceived factors 

that could have influenced them to pursue, or not to pursue, the home-based exercise program 

they received from their physiotherapist. 

Method: A qualitative, exploratory and descriptive design was used. Semi-structured 

interviews were conducted in five patients from two physiotherapists in primarycare. 

Qualitative content analysis was conducted in the dataprocess. 

Results: Eleven categories of facilitating factors emerged: Have a goal, high confidence in 

training, routine, reminders, available time, trust in the physiotherapist, discipline, clarity, 

positive feedback, follow-up and pain management. 

Three categories of barriers emerged: Not individually tailored programs, the absence of a 

reminder and a lack of time 

Conclusions: This study shows several perceived facilitators and barriers to home-based 

exercise program among patients. More studies about how this can be implemented in the 

physiotherapy work is needed.  

Keyword: Home-based exercise program, adherence, compliance, physical therapy, 

facilitators, barriers 
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Bakgrund 

Fysioterapi i primärvården 

För att komma till en fysioterapeut kan patienter själv ringa och boka en tid eller så kan de få 

en remiss från en annan vårdgivare. Den vanligaste orsaken till att man söker en fysioterapeut 

är vid besvär i rygg, nacke och axlar. Många gånger kan man inte hitta någon specifik orsak 

till smärtan/problemen utan det kan ibland bero på flera olika saker som t.ex. monotona 

arbetsuppgifter, dålig arbetsställning, svag muskulatur och stress (1). 

 

Behandlingen är vanligtvis träning i olika former och manuell behandling. Att få ett 

individuellt träningsprogram är vanligt. Den kan utföras hemma, på gymmet eller hos 

fysioterapeuten, i grupp eller individuellt. Akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering 

(TENS), muskeltöjning, massage är några andra metoder som fysioterapeuten kan använda sig 

av vid behandlingen. Hur många besök man behöver varierar, varje besök tar ca 30-60 

minuter (1). 

 

När hemträningsprogram används som del i behandling innebär det att patienten fått 

individuella träningsprogram med olika övningar att göra på egen hand i hemmet. 

Programmet kan exempelvis innehålla övningar för att bibehålla eller öka kroppsfunktioner så 

som muskelstyrka och rörlighet. Hemträningsprogram kan vara effektivt för att minska 

symtom och förbättra funktionen vid olika muskeloskeletala besvär. Ludewig m.fl. (2) kom 

exempelvis fram till att ett hemträningsprogram för skuldran gav en förbättrad 

skulderfunktion och minskade symtom hos byggarbetare med besvär från skuldran. 

 

Muskeloskeletala systemet 

Musklerna och skelettet är vår kropps största organsystem. Av en vuxen persons kroppsvikt 

utgörs 45% av muskler och 15% av skelett (3). Sjukdomar och skador i det muskeloskeletala 

systemet kan ge upphov till funktionsnedsättning i form av exempelvis smärta, nedsatt 

muskelfunktion, stelhet och mekanisk instabilitet. Besvär från det muskeloskeletala systemet, 

eller rörelseorganen som det också kallas, är en vanlig orsak till att man söker hjälp i den 

öppna vården (4).  
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Följsamhet 

Inom vården används begreppet följsamhet i betydelsen för hur väl patienten följer 

vårdgivarens behandlingsordinationer (5). Statens beredning för medicinsk och social 

utvärderings (SBU) definition av följsamhet är “samverkan, en patients (eller frisk 

försökspersons) efterlevande av medicinska föreskrifter, t.ex. beträffande intag av läkemedel. 

Termen används både vid kliniska prövningar och i det ordinära sjukvårdsarbetet.” (6). Låg 

följsamhet bidrar till att patienten inte följer ordinationerna och på så vis får en bristande 

effekt av sin behandling. Brist på följsamhet är idag ett problem bland patienter i sjukvården. I 

en studie (7) var den rapporterade följsamheten på träningsfrekvens per vecka dryga 60% 

bland patienter som hade hemträningsprogram. När patienterna väl utförde sin träning var det 

drygt 70% av dem som gjorde sin träning fullt ut. 

 

Fysioterapeuten utformar utifrån patientens behov ett träningsprogram i syfte att förbättra 

eller bibehålla patientens funktion. Patientens följsamhet till detta träningsprogram är viktigt 

för att behandlingen ska ge det resultat som förväntats. En studie (8) visade att följsamhet till 

rekommenderad hemträning är signifikant associerad med bättre behandlingsresultat på 

smärta, självrapporterad fysisk funktion, fysisk prestation och självupplevd effekt hos 

patienter med höft- samt knäartros. 

Faktorer som kan påverka följsamhet   

Det finns många faktorer som påverkar följsamheten. En del faktorer hindrar följsamheten 

och andra underlättar. De faktorer som underlättar följsamhet kan vara personliga som att 

patienten har tidigare träningsvana, har en hög tilltro till att klara av sin träning (9,10), ser sig 

själv som fysisk aktiv, har positiva tankar om hälsa och träning (9), att patienten har 

formulerat långsiktiga och kortsiktiga mål (5,9), är motiverad (5,9,10,11), är glad, har bra 

sovvanor (9). Det finns även omgivningsfaktorer som att fysioterapeuten demonstrerar hur 

övningarna ska utföras, ha en träningskompis (9), få socialt stöd (9,10), få positiv förstärkning 

under behandlingstiden (5,9,11) och att fysioterapeuten följer upp behandlingen (11). 

Träningsprogrammet bör även vara anpassat till patientens vardag (11) och att patienten har 

varit delaktig i själva utformningen av det (9,11). 

Genom att ta vara på dessa underlättande faktorer ökar möjligheten för en god följsamhet till 

hemträningsprogram. Palazzo m.fl. (12) har sett att följsamheten även kan stärkas genom att 

öka attraktionskraften till programmen och att gynna känslan av stöttning i behandlingen. Ny 
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teknik kan vara en hjälp i detta. Exempelvis genom spellistor med musik och tv-spel som kan 

göra träningen roligare. Träningsprogram på film eller uppföljningar med sin vårdgivare via 

Skype kan vara av hjälp under träningsperioden. Genom sociala medier kan också patienterna 

dela och hämta information från andra med liknande problem. Ny teknik kan användas på 

olika sätt för att öka följsamheten, men kan inte helt ersätta den mänskliga relationen mellan 

patient och vårdgivare.  

 

Hindrande faktorer till att följa träningsprogram kan vara personliga faktorer som brist på 

kunskap, att personen ser sig själv som fysisk inaktiv, har en negativ attityd till träning, inte 

har formulerat något mål för träningen, har en låg motivation, känner sig uttråkad, trötthet, 

lathet (9) och har smärta (11,13-15). Andra personliga faktorer kan vara rörelserädsla eller 

svårigheter att planera och organisera sin träning (12). Även en del omgivningsfaktorer har 

framkommit kunna vara hindrande som brist på positiv förstärkning, dåligt väder, höga 

kostnader, dåligt stöd från familj och vänner eller avsaknad av träningskompis (9). Att 

övningarna inte passade in i vardagen var en faktor som också har framkommit (11). Bristen 

på uppföljning och där av minskat stöd kan minska motivationen för hemträningen (12). 

 

Chan & Can (15) studerade vad som gjorde att patienterna inte fullföljde 

hemträningsprogrammet de fått. I studien framkom det att drygt hälften hade tidsbrist som 

orsak till att inte fullfölja hemträningsprogrammet. Även Sluji m.fl. (11) såg att tidsbrist var 

en anledning till inte följa hemträningsprogrammet. 

 

Praktiska faktorer kring själva hemträningsprogrammet kan också vara ett hinder, som till 

exempel antal övningar eller bristen på utrustning eller plats att träna på. Äldre patienter som 

inte var regelbundet fysiskt aktiva ansåg att mer en fyra övningar hade varit svårt att utföra. 

De som där emot tränade regelbundet ville ha många olika övningar att variera mellan (12). 

  

Leijon m.fl. (13) kom fram till att vilka faktorer som påverkar mest är beroende av individens 

ålder, vilka problem/sjukdomar en individ har och var personen tränar. Sjukdom och smärta 

var de vanligaste orsakerna till att äldre patienter inte följde sin receptbelagda fysiska aktivitet 

(FAR) de fått i primärvården i Sverige. De yngre patienterna uttryckte istället att bristen på 

följsamhet berodde på ekonomiska faktorer och tidsbrist. Tidsbrist var också en vanlig faktor 

hos de med högt blodtryck. Vid hemträningsprogram var låg motivation en faktor till att 

patienterna inte följde träningsprogrammet.   
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Samspel mellan fysioterapeut och patient 

Den terapeutiska relationen och samarbetet mellan patienten och vårdgivare är en viktig del 

av behandlingen. Relationen påverkar patientens följsamhet till behandling och även det 

slutliga resultatet. Bordin (16) kallade detta samarbete "working alliance" som bestod av tre 

komponenter: överenskommelse om behandlingsmål, interventioner och utvecklingen av ett 

affektivt band.  

 

En bra terapeutisk relation mellan patient och behandlare vid muskeloskeletala tillstånd, har 

visat sig ha inverkan på flera faktorer under behandlingens gång (17). Exempel på faktorer 

som påverkas på ett positivt sätt är: patientens upplevda behandlingseffekt, smärta, fysiska 

funktion, tillfredsställelse av behandling, depression och generella hälsa. Ett samband mellan 

att ha en god relation till sin vårdgivare och få ett bra behandlingsresultat samt tillfredställelse 

med behandling kan ses. En relation eller ett samarbete mellan patient och vårdgivare kan på 

lika sätt förbättras. Vårdgivaren kan exempelvis förbättra relationen genom att ge positiv 

feedback, svara på patientens frågor och ge tydliga instruktioner inför hemuppgifter. 

 

Det är även viktigt att stödja patienter i att ta eget ansvar för att de ska påbörja och följa ett 

träningsprogram (18). Det är viktigt att de vid större ansvar känner att de kan förändra sitt 

beteende och att de har ett eget intresse av att göra förändringen. Fysioterapeutens roll blir att 

tillhandahålla den kunskap som den enskilda patienten behöver och vara ett stöd för patienten 

i arbetet att bibehålla personens egna optimala hälsonivå.  

 

Problemformulering 
Det är inte kostnadseffektivt att ge patienter träningsprogram som de inte följer. Att många 

inte följer de råd som fysioterapeuten ger är ett stort problem inom fysioterapin (5). För en 

effektivare vård krävs bättre följsamhet. De studier som tidigare gjorts på ämnet har oftast 

använt sig av enkäter med olika val att välja på. För att få veta vilka faktorer som påverkar en 

patient till att fullfölja eller inte fullfölja ett hemträningsprogram utan att styra valen på något 

sätt är inte lika mycket studerat. Därför är det av intresse att studera detta. Denna kunskap 

skulle kunna användas för att förbättra de fysioterapeutiska behandlingsresultaten. 
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Syfte  
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer primärvårdspatienter själva upplevde 

kunde ha påverkat dem till att fullfölja respektive att inte fullfölja hemträningsprogrammet de 

fått av fysioterapeuten.  

 

Frågeställning: 

• Vilka faktorer upplevde primärvårdspatienter påverkade deras följsamhet till det 

hemträningsprogram de fått av sin fysioterapeut? 

 

Metod 

 

Design 

En kvalitativ, explorativ och deskriptiv design användes. Kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer valdes för att ta reda på patienters upplevelse av olika faktorer 

som kan påverka följsamheten (19). Intervju är en bra metod för att få reda på patientens egna 

subjektiva upplevelse av ett fenomen. Möjligheten finns då att forma frågorna utefter 

patientens svar.  

 

Urval 

Inklusionskriterier: Vuxna patienter, 18-65 år, med muskeloskeletala besvär som har träffat en 

fysioterapeut i primärvården minst två gånger för dessa besvär och fått ett 

hemträningsprogram som de själva har ansvarat för att genomföra. Besvären de har sökt för 

ska ha varat i 1-6 månader. Informanterna ska förstå och tala svenska. 

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval (20). Fem deltagare valdes ut med hjälp av två olika 

fysioterapeuter. De två fysioterapeuterna arbetade på samma arbetsplats inom primärvården i 

Uppsala. Alla patienter som uppfyllde kriterierna tillfrågades av fysioterapeuterna om de ville 

delta i studien. Därefter mejlade fysioterapeuterna kontaktuppgifter till författarna. De som 

ville delta i studien kontaktades via mejl eller telefon, då plats och tid för intervju bestämdes. 
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Vid denna kontakt valde en deltagare att inte delta i studien. När fem intervjuer blivit 

genomförda, avbröts fysioterapeuternas arbete med att rekrytera informanter.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes. En intervjuguide (bilaga 1), med frågor om 

upplevelse av faktorer som påverkade deras följsamhet, fanns som stöd. Öppna frågor ställdes 

för att inte styra patienternas svar (21). Beroende på svaren så ställdes olika följdfrågor för att 

öka förståelsen för patientens upplevelse samt för vilka faktorer som påverkat patienten. 

Intervjuguiden var endast till stöd under intervjun och frågorna anpassades efter den enskilda 

deltagaren (19,21). En pilotintervju gjordes på en av deltagarna som sedan inkluderades i 

studien. Inga ändringar i intervjuguiden behövdes göras. Följande bakgrundsfakta samlades in 

om informanterna: ålder, kön, vilka besvär de sökt för, tidigare träningsvana, sysselsättning 

samt eventuell sjukskrivning för att kunna bedöma vilka personer som resultatet skulle kunna 

vara överförbart på.  

 

Intervjuerna spelades in. Intervjuaren antecknade saker som kunde påverka betydelsen av det 

som sagts, t.ex. minspel och gester. Detta för att innebörden av det som sagts skulle bli så 

tillförlitligt som möjligt, då förståelsen ibland sker vid en helhetsbild, som inte alltid går att få 

enbart med det som sägs (19). 

 

Genomförande 

Datainsamlingen skedde i form av intervjuer med en deltagare åt gången. Intervjuerna 

spelades in. Tid för varje intervju var max 30 minuter. Intervjuerna genomfördes i oktober år 

2016 vid en avtalad tid och plats med var och en av deltagarna.   

 

Databearbetning 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Transkriberingen tog inte med hummande, skratt, 

pauser osv om inte detta inte troddes ha någon betydelse för förståelsen av sammanhanget.  

 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes (22). Transkripten bearbetades genom att texten läses 

igenom av båda författarna var för sig för att få en helhetsbild och olika perspektiv på 
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materialet. Tillsammans reflekterade sedan författarna över texten och diskuterade vilka 

meningsenheter som bäst förklarade innehållet. Meningsenheterna gjordes sedan mer 

lätthanterliga genom att kortas ner (kondenseras) utan att tappa innehållet. Dessa 

kondenserade meningsenheter abstraherades till nyckelord, som i sin tur sammanfördes i olika 

kategorier och teman (tabell I). För att kontrollera tillförlitligheten gjordes en 

forskartriangulering, då båda författarna och handledaren gick igenom bearbetning av 

materialet och diskuterade kategoriindelning, tills konsensus uppnåddes. Detta möjliggjorde 

en mer nyansrik bedömning av materialet (23). 

Tabell I. Databearbetningsprocessen, ett exempel. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Nyckelord Kategori Tema 

Utan det är det där 

successiva och att då också 

få feedback, ha någon som 

peppar en och säger att det 

går bra, det tycker jag 

betyder mycket. Jag tror inte 

på det där att få ett papper 

och så ska man sköta allting 

själv. Men sen är man väl 

olika som person. Jag 

behöver den där feedbacken. 

… få 

feedback, ha 

någon som 

peppar en och 

säger att det 

går bra, det 

tycker jag 

betyder 

mycket.  

Återkoppling 

av 

fysioterapeut 

Positiv feedback Underlättande 

faktorer 

 

Etiska övervägande 

För att minska risken för att deltagarna i studien skulle känna sig kränkta under intervjun, 

ställdes öppna frågor. Detta innebar att de tillfrågade själva fick bestämma vad de ville berätta 

och dela med sig av. 

Deltagandet var frivilligt då patienterna blev tillfrågade, vid ett besök hos sin fysioterapeut, 

om de ville närvara i studien eller inte. De fick då ett informationsbrev (bilaga 2) av sin 

fysioterapeut. I brevet informerades deltagarna om att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande utan att förklara varför. De fick också fylla i ett samtycke att de ville delta i 

studien. 

Konfidentialitet garanterades genom att personuppgifter utelämnades i rapporten. Tillstånd 

inhämtades av verksamhetschef för aktuell vårdcentral. 
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Resultat 

Resultatet från intervjuerna om vilka faktorer som påverkat deras följsamhet till ett 

hemträningsprogram kommer att redovisas först i tabell (tabell II) och sedan i text. Resultatet 

delas in i två olika teman, underlättande och hindrande faktorer. Under varje tema finns ett 

antal kategorier som redovisas under vardera tema.  

I tabellen har varje kondenserad meningsenhet en kod som visar från vilken deltagare citatet 

kommer ifrån.  

Bakgrundsfakta om deltagarna 

Deltagarna i studien var mellan 37 och 62 år. Tre av deltagarna var kvinnor och två var män. 

Alla hade någon form av träningsvana sedan tidigare. De hade alla fem arbeten som innebar 

en del administrativt arbete. En person hade fått sådana uppgifter nu efter skadan. Ingen av 

dem var längre sjukskriven. Tre av deltagarna hade efter ett trauma ådragit sig någon fraktur 

eller muskelbristning och de andra två hade besvär som var mer ospecificerade. 

 

Tabell II. Översikt på teman, kategorier samt tillhörande kondenserade meningsenheter. 

Tema Kategori Kondenserade meningsenheter 

Underlättande 

faktorer 

Ha ett mål  

Det gör ju ont också när jag går nerför så att ja det är inte en 

korrekt rörelse än då. Så det är ju en drivkraft också, att få bort 

smärta. …slippa äta smärtstillande. (3) 

 Jag vill bli frisk, jag vill bli lika stark igen som innan. (5) 

Hög tilltro till träning  

… och tränar man mycket så tror jag att sånt där kanske kan bli 

bättre för då är det musklerna som tar istället för ryggen i första 

hand. (2) 

 

Alltså jag har tränat i hela mitt liv så jag vet att träna så blir du 

bättre det är ju självklart att det är så…man kommer hem mycket 

piggare, starkare ... (5) 

Rutin  … vissa saker sådär får man någon sorts rutin på. (3)  

 

… det som är bra är att jag redan försöker göra ett litet mini 

träningsprogram för ryggen bland annat där jag lagt in lite … 

sjukgymnastövningar… försöker jag göra varje morgon… så 

därför är det nog så att jag åtminstone gör dem en gång om 

dagen... (4)  

Påminnelse  

När man börjar jobba så är det så lätt att glömma. Så då får man 

skärpa sig själv, ett tag hade jag med mig det där pappret så jag 

hade det här, så att jag påmindes. (3)  

 
Jag hade ju en sådan reminder i telefonen för man kommer inte 

ihåg om det var för tre dagars sen, fyra eller fem… (5) 

Ha tid  
Ja alltså när man var hemma och var sjukskriven, då var det ju 

inga problem. (3) 

 

Ja då är väl oftast att jag varit hemma och kunnat tagit det lugnt 

på kvällen och att jag kommer ihåg det liksom då oftast när jag 

har gått om tid… (4)  
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Tema Kategori Kondenserade meningsenheter 

Underlättande 

faktorer 

Förtroende till 

fysioterapeut  

… hen lyssnar på när man berättar vad som har hänt, som nu när 

jag hade så ont... hen lyssnar in … det är jätte viktigt tycker jag. 

(1) 

 
… så det kändes som att eftersom jag inte kan så mycket då litar 

jag på att ni kan bättre… (5) 

Disciplin  
Nej om jag har fått en uppgift, så gör jag den. Så är det, det finns 

ingenting annat. Då tar jag den tid som man ska ha. Så är det. (1) 

 Alltså jag tycker det alltid går bra jag är väldigt disciplinerad. (5) 

Tydlighet  

Men då har man ju den där (papper med övningarna) att titta på, 

annars är det så lätt att glömma bort… Så det tycker jag är bra 

liksom att ha ett papper med övningar. (3) 

 

…hade jag någon fråga undrade någonting eller så att man får 

göra övningarna en gång med fysioterapeuten, hen visade ju 

alltid, hur det ska göra och det tycker jag är bra. (5)  

Positiv feedback  
… få feedback, ha någon som peppar en och säger att det går bra, 

det tycker jag betyder mycket. (3) 

 

Från att inte kunna gå till att kunna gå att inte behöva halta 

längre, jogga igen. Då ser man ändå att det händer någonting… 

(5) 

Uppföljning  

Ja i och med att jag ska tillbaka då eftersom jag är en duktig 

flicka så vill jag inte komma tillbaka och säga att jag inte har gjort 

några övningar utan då har jag ju lite press på mig liksom att visa 

upp något slags resultat… (4)  

 

Jag var på en sådan här träningscoachkväll för inte så länge sedan 

och de ringer ju hela tiden. Nu har ju inte ni tid för det här, men 

det är bra för man skäms ju när man inte varit ute och tränat för 

ett visst mål, …så ringer de två dagar senare nej jag hann inte, nä 

vadå hann inte… har man någon som ligger en i ryggen hela 

tiden, då gör man ju det. (5) 

Med smärtlindring  

Ja men nu har dom ju underlättat för mig när jag fick TENS-

apparaten när ja hade sådana smärtor, den var ju otroligt skön att 

ha. (1)  

Försvårande 

faktorer 

Ej anpassat 

träningsprogram  

 

… att anpassa programmet lite mer då så att det funkar i 

vardagen… det passar inte riktigt inte på jobbet… (2)  

 
Ja det var för många för mycket för jobbigt …och så skulle man 

ha en massa redskap hit och dit, nej det funkade inte för mig. (4) 

Avsaknad av 

påminnelse  

Det är väl att man glömmer bort det för att man tycker att man 

blir bättre och bättre. …när man inte har lika ont längre då 

glömmer man bort att man inte är riktigt frisk. (3) 

 
…inte så besvärligt utan det är mer att jag ska komma ihåg att 

göra det. Det är det som är mitt problem. (4)  

Tidsbrist  

Det tar inte lång tid men det är just det här att man håller på med 

så mycket annat och så är klockan sent och så ska man lägga sig. 

(2) 

 

…man liksom är i gång, man fixar eller är borta och kommer hem 

sent, mat och så är det disken och så är det tvätten och sen rasar 

man i säng, då blir det inte…. Nej då kommer jag inte ihåg det, 

oftast, eller också väljer jag bort det. (4)  
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Underlättande faktorer 

Underlättande faktorer var de faktorer som deltagarna har upplevt påverkat dem till att följa 

sitt hemträningsprogram. Inom detta tema framkom det elva olika kategorier som beskrivs var 

och en för sig.  

Ha ett mål  

Deltagarna hade ett mål med sin träning. De ville t.ex. bli friska, starka och orka leka med 

barnen utan att bli jätte svettiga. Målen som framkom var inte så tydliga. De ansåg att det var 

lättare att känna sig motiverad när de hade ont, för det påminde dem om att de inte hade nått 

sitt mål ännu. Målen var något som motiverade dem till att göra sitt hemträningsprogram. 

Hög tilltro till träning 

Det uttrycktes att tron på att hemträningsprogrammet gör att de blir bättre, att de kommer få 

mindre ont, bli starkare eller mer självständig underlättar. Vårdkunskap och/eller erfarenheter 

de fått p.g.a. tidigare träning/rehabiliteringsträning har till stor del bidragit till att de tror att 

träning är lösningen på deras problem. 

Rutin  

Att få träningsövningarna till rutin var en underlättande faktor. Genom att ha ett 

hemträningsprogram sedan tidigare, som de la till de nya övningarna i, gjorde att de kom ihåg 

att göra dem. Vissa lätta övningar gjordes på ren automatik eller så gjordes övningarna samma 

tid varje dag, vilket då blev till rutin. 

Påminnelse  

Påminnelse var något som var en underlättande faktor till att göra sitt hemträningsprogram. 

Två olika slags påminnelser framkom under intervjuerna. Dels en direkt påminnelse till att 

göra sitt hemträningsprogram i form av påminnelselappar eller alarm på telefonen. Smärta 

eller fysiska begränsningar i vardagen var i stället en påminnelse om deras mål, som kunde 

vara att bli bra igen. Genom att bli påmind om sitt mål ökade motivationen för att fortsätta 

med hemträningsprorammet. 

Ha tid  

Deltagarna berättade att de hade mer tid för sitt träningsprogram under sjukskrivningen och 

under helgerna. Att vara ledig från jobbet och att ha mera tid ökade chanserna till att 

hemträningen utfördes. 
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Förtroende till fysioterapeut  

Att lita fullständigt på det fysioterapeuten sa, underlättade följsamheten. Känslan av att 

fysioterapeuten kan kroppens fysiologi och vet mer än deltagaren själv, var sådant som 

framkom som viktigt. Det framkom också att det var viktigt att fysioterapeuten lyssnade in 

patienten och därmed förstod vad patienten ville och kunde arbeta utifrån det. 

Disciplin  

Att man gör det man måste göra för att bli bra, var en personlig faktor som underlättade. De 

ser till att göra sina övningar och anser att de är disciplinerade. 

Tydlighet  

Vikten av att få tydliga skriftliga instruktioner på övningarna och att fysioterapeuten först 

visade övningarna och sedan var med och korrigerade utförandet vid behov nämndes. Detta 

underlättade för deltagarna att genomföra träningsprogrammet korrekt. 

Positiv feedback  

Positiv feedback underlättade. Två former av feedback fick deltagarna att bli mer peppade till 

att göra sin hemträning. Dels var det att de själva såg sina framsteg och ett resultat med 

träningen, men också att fysioterapeuten såg framstegen och berömde sina patienter vid 

uppföljningarna. 

Uppföljning  

Vetskapen om att man skulle tillbaka på en uppföljning gav lite mer press till att inte fuska 

med hemträningen. De ville visa resultat och inte behöva skämmas över att inte ha gjort sin 

hemläxa inför fysioterapeuten. 

Med smärtlindring  

Smärtlindring innan träning kunde underlätta att man följde sitt hemträningsprogram. 

Hindrande faktorer 

Hindrande faktorer består av tre kategorier som innehåller faktorer som hindrar patienter till 

att träna enligt hemträningsprogrammet de fått av sin fysioterapeut. 

Ej anpassat träningsprogram 

Det fanns erfarenheter av att hemträningsprogrammets utformning hade försvårat 

följsamheten. Vissa övningar kändes inte lämpliga att utföra på arbetsplatsen eller så 
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behövdes för många redskap för att få in programmet i vardagen. Mängden övningar och 

belastningsgraden påverkade också. Programmet kunde innehålla för många övningar, eller så 

uppfattades programmet vara för lätt. För hög belastning kunde istället förvärra skadan och 

därmed hindra hemträningen. 

Avsaknad av påminnelse 

Det framkom att det fanns problem med att komma ihåg att göra sin hemträning. T.ex. 

beskrevs det att ju mindre smärta man hade desto större var chanserna till att hemträningen 

glömdes bort. 

Tidsbrist 

Vid stressiga dagar med mycket annat att göra så kunde hemträningen glömmas eller 

prioriteras bort. Det var svårare att utföra hemträningen under arbetsdagar. 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Fjorton kategorier med faktorer som påverkade följsamheten till ett hemträningsprogram 

framkom i analyserna. 

Elva av dessa kategorier var underlättande faktorer. Att ha ett mål, hög tilltro till träning och 

att ha en rutin på sin träning var något som deltagarna tyckte underlättade hemträningen. 

Även påminnelse och att ha tid underlättade. Förtroende till fysioterapeut, disciplin, tydlighet, 

positiv feedback, uppföljning och smärtlindring upplevdes ytterligare som något som 

underlättade. 

Tre kategorier med hindrande faktorer upplevdes bland deltagarna. Avsaknad av påminnelse 

och att träningsprogrammet inte var individanpassat försvårade hemträningen. Även tidsbrist 

var en hindrande faktor. 
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Resultatdiskussion   

Underlättande faktorer 

Att ha ett mål var viktigt för deltagarna i studien, vilket också har framkommit i flera andra 

studier (5,9). Målen gjorde att de blev motiverade till att utföra sina övningar. Det upplevdes 

vara det som var själva drivkraften. Att ha en stark motivation är en underlättande faktor för 

träning (9). Motivation var också det som påverkade mest enligt Leijon m.fl. (13) vid 

hemträningsprogram. Målen de hade var oftast inte särskilt mätbara, exempel på det var 

målen att bli frisk och att bli stark. Här skulle fysioterapeuten kunna hjälpa till att skapa både 

långa och kortsiktiga mål så att patienten hela tiden känner att den har något att sträva efter. 

En deltagare hade som mål att inte ha ont och att slippa äta smärtstillande för hen blev det 

svårare att känna sig motiverad då smärtan började avta. Där hade målbearbetning eventuellt 

kunnat hjälpa till att hålla målet mer synligt för patienten. 

Deltagarna hade en hög tilltro till träning. De trodde att träningen kunde hjälpa dem att nå sina 

mål. Kunskapen om träningseffekterna hade de fått från tidigare erfarenheter av träning och 

genom utbildning. En studie (9) har visat att det underlättar om personer med knä- eller 

höftartros har kunskap om sin sjukdom. I en annan studie (11) hade graden av hjälplöshet ett 

samband med hur pass följsam man är till ett träningsprogram. De menar att desto mer en 

person tror att de kan bli av med sina besvär desto större är chansen att man följer 

träningsprogrammet. I en annan studie (10) däremot hittade man inte så starka bevis för att 

förväntningarna på behandlingsresultatet påverkar följsamheten. Som fysioterapeut är det 

viktigt att se till att säkerhetsställa att patienterna förstår och tror på den behandlingseffekt de 

kan uppnå. En annan viktig aspekt är att se om behandlingseffekten stämmer överens med 

patientens egna mål, så att patienten känner att det finns något att sträva efter. 

Att få hemträningsövningarna till rutin var något som framkom som en underlättande faktor. 

En av deltagarna hade lagt in sina hemträningsövningar i ett träningsprogram som redan 

tidigare gjordes varje morgon och redan blivit till en rutin. I en studie (9) såg man att få in 

övningarna i vardagen var en underlättande faktor, vilket styrker att rutin kan vara en viktig 

faktor i att vara följsam.  

Det var två olika påminnelser som deltagarna tyckte kunde underlätta följsamheten till sitt 

träningsprogram. Den ena var en påminnelse om att göra träningsövningarna som att t.ex. ha 

en telefon som piper till för att påminna att man ska göra sin träning. Den andra påminnelsen 
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var mer en påminnelse om av vilken anledning som fanns till att göra övningarna. Genom 

smärta eller funktionsnedsättningar påminns de om att de inte nått sitt mål ännu. Detta är 

något som inte har hittats i andra studier angående följsamhet till träningsprogram. Däremot 

nämner en studie (9) att glömska är en hindrande faktor till följsamhet och en studie (10) har 

sett att komma ihåg att göra övningarna är förknippat med hur följsam personen är. Hur man 

ska göra för att komma ihåg dem framkommer dock inte. Däremot visar en studie (12) att 

påminnelse från fysioterapeuten kan vara till hjälp för följsamheten, men endast om den är 

personlig. Att få ett opersonligt sms var inte särskilt uppskattat. 

Deltagarna ansåg att det var mycket lättare att följa sitt hemträningsprogram när de hade tid 

som vid sjukskrivning och under helgerna. En deltagare sa: ”Ja alltså när man var hemma och 

var sjukskriven, då var det ju inga problem”. Liknande visas i en studie (13) där det framkom 

att orsaken till att yngre personer inte följde sitt träningsprogram som de fick på recept var 

ofta p.g.a. tidsbrist, detta var dock inte en lika vanlig orsak hos de äldre över 65 år. En möjlig 

orsak skulle kunna vara att de hade mer tid.  

Att ha ett förtroende till fysioterapeuten ansågs vara viktigt. De ansåg att fysioterapeuten hade 

stor kunskap om kroppen och träning, men en ansåg även att det var viktigt att bli lyssnad på. 

En god relation mellan fysioterapeut och patient har visat sig haft många positiva fördelar 

som att öka följsamheten (16), patientens upplevda behandlingseffekt, mindre smärta, bättre 

fysisk funktion, minska depression och en bättre generell hälsa (17). 

Det framkom att det underlättade att vara disciplinerad och att man därmed gjorde det som 

skulle göras. Essery m.fl. (10) har sett att tilltro och upplevd kontroll av ett beteende har en 

påverkan på följsamheten samt en viss påverkan har även egen-motivation som handlar om 

ens egen förmåga att hålla sig till ett beteende utan yttre påverkan. Vad exakt det är som gör 

att man har disciplin eller inte kan inte denna studie uttala sig om.  

Tydlighet var något som var viktigt. Deltagarna tyckte att det var bra när fysioterapeuten 

visade övningen och att de fick prova att göra övningen själv så att hen kunde korrigera 

eventuella fel. Att få med sig ett papper på övningarna var också bra för att påminnas om hur 

övningarna skulle utföras. En av deltagarna hade pappret framme som en påminnelse till att 

göra programmet. Att få övningen visad för sig har tidigare tagits upp som en faktor som 

underlättar följsamheten (9). En annan studie (12) såg även att om patienten inte visste hur 

övningen skulle utföras slutade de göra den övningen, då en rädsla för smärta fanns.  
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Positiv feedback var viktig för följsamheten. Feedbacken kunde vara både att få positiv 

uppmuntran från fysioterapeuten och genom att se sina egna framsteg. Att få positiv feedback 

genom minskad smärta och peppning från vårdpersonal har tidigare visat sig vara en 

underlättande faktor (9). I en annan studie (5) framkom att fysioterapeuten kunde stärka 

patientens motivation genom att ge positiv feedback under behandlingsperioden. 

Uppföljning ansågs också viktigt. Deltagarna ville inte komma tillbaka och behöva säga att de 

inte gjort sitt hemträningsprogram. Detta kunde i sig vara en underlättande faktor till att följa 

hemträningsprogrammet. I en studie (12) framkom att patienter med ländryggssmärta önskade 

ha mer uppföljning för att behålla motivationen till att följa sitt träningsprogram. De ville då 

också bli korrigerade, så att de vet att övningarna görs rätt. För att underlätta följsamheten kan 

uppföljning användas som en motivator i sig för att inte skämmas, men den kan också 

användas till att ge positiv feedback och att tydliggöra hur övningarna ska utföras. Enligt 

Chan & Can (15) bör mer tid läggas på uppföljningar då de också är ett sätt för 

fysioterapeuterna att förbättra sig och den vård de ger. 

För en deltagare var smärtlindring en nödvändighet för att klara av att följa sitt 

hemträningsprogram. Det överensstämmer med tidigare forskning (11,13-15) som visat att 

smärta kan vara en hindrande faktor till följsamhet till ett träningsprogram.  

 

Hindrande faktorer 

Att träningsprogrammet på olika sätt inte var anpassat efter individen framkom som ett 

hinder. En deltagare beskrev att hemträningsprogrammet innehöll för många övningar samt 

massa redskap och att detta var ett hinder. En annan deltagares brist på följsamhet berodde 

istället på att programmet kändes för lätt. I en studie (10) har det visat sig att desto fler 

övningar träningsprogrammet innehåller desto mindre följsamhet. Samma studie säger också 

att det inte behöver innebära att patienten gör färre övningar än en patient som fått få 

övningar. Så det är inte säkert att behandlingseffekten blir sämre än en som har färre övningar 

från början. I en studie av Palazzo m.fl. (12) framkom det att något äldre patienter, som inte 

var regelbundet aktiva, ville ha färre övningar. Däremot så ville de som tränade regelbundet 

ha många övningar att kunna variera mellan. I samma studie framkom brist på plats eller 

utrymme som ett hinder. En annan önskan var att träningsprogrammet skulle vara roligare och 

mer utmanande. Träningsprogram sågs ofta som tidskrävande och det fanns därför en vilja att 

de skulle kunna göras överallt och närsomhelst, helst skulle man kunna göra något annat 
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samtidigt. Då det finns olika synpunkter på hur ett träningsprogram ska se ut, för att det lätt 

ska kunna följas, är det bra om patienten själv är delaktig i själva utformningen av det. Att 

vara delaktig i utformningen av träningsprogrammet har visat sig vara en underlättande faktor 

(9). Då kan patienten vara med att påverka t.ex. hur många övningar som passar i dennes 

vardag. 

Att glömma bort sin hemträning p.g.a. avsaknad av påminnelse upplevde nästan alla deltagare 

var ett problem. Andra studier (9) har också visat på att glömska kan vara en hindrande faktor 

till träningsprogram.  

Tidsbrist var en faktor som deltagarna upplevde hindrade dem i att utföra sitt 

träningsprogram. Att inte ha tid, har visat sig även i flera andra studier (11-13,15) påverka 

följsamheten. Palazzo m.fl. (12) såg att tidsbrist ofta var en hindrande faktor hos unga, 

arbetande patienter. Precis som en av deltagarna i denna studie beskriver en patient i studien 

att det är tillräckligt jobbigt att gå upp på morgonen, så då finns ingen tid för träning och efter 

arbetet är tröttheten för stor. 

Metoddiskussion  

Genom att göra semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats säkerställdes det att vi fick 

tillgång till deltagarnas egna erfarenheter av de olika faktorerna. Då intervjuerna innehöll 

öppna frågor så fick deltagarna prata mer fritt om ämnet och på så vis styrdes inte heller 

svaren. Öppna frågor används för att undersöka personers upplevelse av ett fenomen (21). De 

platser där intervjuerna hölls, var alla lugna miljöer där intervjuerna kunde hållas ostört. Det 

fanns också gott om tid att utföra varje intervju, vilket gav bra förutsättningar för att 

deltagarna skulle hinna säga det de ville och att intervjuerna inte skulle behöva stressas fram.  

Båda författarna var med under samtliga intervjuer och turades om att vara 

”huvudintervjuare”. Eftersom inte samma person höll i alla intervjuer så kan detta naturligtvis 

ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Men eftersom båda författarna medverkade vid samtliga 

intervjuer, så hade den som inte var ”huvudintervjuare” ändå möjlighet att flika in och ställa 

kompletterande frågor. Detta säkerställde även att något inte glömdes bort. Genom att ha en 

intervjuguide att följa, så var grunden inför varje intervju lika.  

Förutom intervjuernas upplägg så kan andra saker ha påverkat vilka svar vi fick på frågorna 

och därmed resultatet. Vissa faktorer som påverkat följsamheten kan kännas pinsamma och 

deltagarna kan då ha valt att säga andra faktorer som anses vara mer socialt accepterade, 
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vilket skulle kunna leda till att man överskattar vissa faktorer. Det kan även ha funnits en oro 

hos deltagarna att deras fysioterapeuter ska kunna utläsa vad de har svarat och därmed 

undvikit berätta faktorer som har med fysioterapeuten att göra. Genom information om att 

deras svar kommer att avidentifieras minskar risken för att inte våga berätta det de upplever. 

Deltagarna i studien verkade ha en relativ hög följsamhet till sitt hemträningsprogram. Detta 

kan ha berott på att de patienter som hade lite sämre syn på eller erfarenheter av fysioterapi 

och träning inte ville vara med i studien och att urvalet i slutändan blev de patienter som hade 

en positiv syn på fysioterapi och träning. En annan anledning till att deltagarna kan ha verkat 

följsamma är att de inte ville erkänna sina brister. Deltagarna var patienter från två 

fysioterapeuter som arbetade på samma vårdcentral. Fysioterapeuterna kan ha färgats av 

varandra och av arbetsplatsen och därmed haft liknande sätt att arbeta, vilket kan leda till att 

bemötande och beteendeförändrande strategier har kunnat likna varandra, trots två olika 

fysioterapeuter. Trots detta kan studien ha en god överförbarhet (19) då det finns en del 

bakgrundsfakta om deltagarna och en väl redovisad analysprocess. Även tidigare studier har 

kunnat visa på liknande faktorer.   

Då kvalitativa studier inte kan hitta den objektiva sanningen är det viktigt att öka 

trovärdigheten av de fynd som hittats (21). För att öka trovärdigheten i denna studie 

analyserades materialet av författarna var och en av för sig för att öka perspektiven på fynden. 

Därefter diskuterades materialet tills konsensus uppstod. För att ytterligare öka trovärdigheten 

gjordes en forskartriangulering med syfte att få in ytterligare perspektiv på bearbetningen och 

resultatet av materialet (21,23). 

Klinisk betydelse och framtida forskning 

Något som framkom tydligt i intervjuerna var vikten av att ha ett mål, något som motiverar 

patienten till att följa sitt hemträningsprogram. Också att patienten tror på att hemträningen 

kan hjälpa dem nå sitt mål. Detta är viktigt för fysioterapeuter att tänka på innan de ger ut sina 

hemträningsprogram. Det framkom också att relationen mellan fysioterapeut och patient 

påverkade följsamheten. Deltagarna ansåg att ett starkt förtroende för sin fysioterapeut var en 

underlättande faktor. Därför kan det vara intressant med mer forskning kring vad 

fysioterapeuter kan göra för att stärka detta förtroende. Få studier beskriver vilka faktorer som 

har inverkan på denna relation (17). Det skulle kunna vara intressant att veta mer om detta, 

vilka faktorer som är viktigast. 
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Tidsbrist var en faktor som framkom att den hade en viss betydelse för följsamheten. 

Deltagarna berättade att det inte var några problem med att följa hemträningsprogrammet då 

de var sjukskrivna eller på helgerna när de var lediga. Problemen fanns då de arbetade, de 

glömde eller prioriterade då bort träningen. Tiden räckte inte till. Någon som är sjukskriven 

hinner troligen lägga mycket tid på sitt hemträningsprogram varje dag, men när personen 

sedan ska börja jobba igen så måste programmet anpassas efter den nya vardagen. Detta är 

något som kan vara viktigt att tänka på och att man som fysioterapeut då förbereder sin 

patient på detta och arbetar extra mycket med återfallsprevention. 

De faktorer som framkom i studien liknar till stor del tidigare forskning på ämnet. Trots att 

många av dessa faktorer är kända, så finns det fortfarande många brister i patientföljsamheten. 

Vad är det som gör att så många patienter fortfarande inte följer sina hemträningsprogram? 

Vad kan fysioterapeuterna göra annorlunda? Mer kunskap och utbildning hos fysioterapeuter 

kring detta kan vara en av lösningarna på detta problem. 

Konklusion 

I denna studie framkommer flera faktorer som patienter upplever hindrar eller underlättar 

deras följsamhet till fysioterapeutiskt hemträningsprogram. De olika faktorerna är kopplade 

till patienten, omgivningen, behandlingen eller fysioterapeuten. Många av dessa faktorer är 

möjligt att påverka på olika sätt. Fysioterapeuter måste bli mer medvetna om dessa faktorer 

och hur de ska arbeta med patientföljsamheten när de ger ut sina hemträningsprogram. En god 

följsamhet till dessa program är viktigt att uppnå för att se behandlingsresultat! Mer studier 

krävs på hur detta ska kunna implementeras i det fysioterapeutiska arbetet. 
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Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta:  

 Ålder? 

 Vilka är de besvär de sökt fysioterapeut för?  

 Tidigare träningsvana?  

 Sysselsättning/ eventuell sjukskrivning?  

 

Intervjuguide:  

Vad fick du för hemträningsprogram? 

 hur ofta skulle du göra övningarna?  

 

Berätta om något tillfälle då det gick bra för dig att självträna enligt ditt hemträningsprogram. 

 hur kände du då?  

 vad tror du påverkade situationen?  

 vad motiverar dig? Eller vad tror du skulle kunna hjälpa dig att få mer tid eller 

prioritera träningen?  

 

Berätta om något tillfälle då det gick mindre bra.  

 hur det kändes för dig då  

 varför tror det gick sämre vid detta tillfälle?  

 vad påverkade?  

 

Är det något mer som du tror påverkar hur det går med din hemträning?  

 

Får bara vara följdfråga: Vad i den här situationen kunde göra att det funkade bättre? Kan du 

ge exempel på något som du hade önskat att fysioterapeuten skulle ha gjort för att underlätta 

dig att träna enligt programmet? 
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Förfrågan om att delta i en intervjustudie 
 

Vi är två studenter som gör ett examensarbete vid Fysioterapeutprogrammet,  

Uppsala universitet.  

Fysioterapeuter använder sig ofta av hemträningsprogram i sin behandling. Vi är intresserad 

av att veta vilka faktorer som är av betydelse för att patienterna ska kunna utföra dem. Nu 

vänder vi oss till dig som har erfarenhet av hemträningsprogram för att be dig delta i vår 

studie. Vi är intresserade av dina erfarenheter och synpunkter på att träna enligt ett 

hemträningsprogram.  

 

Vi skulle vilja samtala med dig om vad du anser vara av betydelse för genomförandet av det 

hemträningsprogram du fått. Intervjun beräknas ta ca 30 min och kommer att spelas in för att 

säkerställa att vi inte missar något. Vi kommer att ställa frågor som inte har några fasta 

svarsalternativ utan du kommer att få berätta ganska fritt om dina upplevelser. Intervjun 

kommer sedan att sammanställas och avidentifieras så att man inte alls kan koppla dina 

erfarenheter till just dig. Det du berättar under intervjun kommer därmed att behandlas helt 

konfidentiellt och kommer inte på något sätt påverka den vård eller kontakt du har med din 

fysioterapeut. 

 

Om några dagar kommer någon av oss att ringa dig och höra om du vill vara med i denna 

studie. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller ställa dem då. Om 

du vill vara med kommer vi tillsammans överens om tid och plats då vi kan träffas. 

Deltagande är givetvis helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, 

utan att förklara varför. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Mikaela Wiberg 

Fysioterapeutstudent, 

Uppsala universitet,  

Inst för neurovetenskap 

Mobil:  

 

Angelica Elomaa 

Fysioterapeutstudent, 

Uppsala universitet,  

Inst för neurovetenskap 

Mobil:  

 

Handledare: Ewa Wenngren,  

Universitetsadjunkt, Leg. Sjukgymnast,  

Uppsala universitet,  

Inst för neurovetenskap, Fysioterapi 

 

 

Om du vill delta i studien är vi tacksamma om du fyller i ett medgivande, vilket vi samlar in 

när vi träffas. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Medgivande från deltagare till studien ”Följsamheten till fysioterapeutiskt 

hemträningsprogram - hos patienter med muskuloskeletala besvär inom primärvården”.  

 

Undertecknad har erhållit skriftlig information om studien. Försäkran har getts om 

konfidentiallitet och att möjlighet finns att avbryta sitt deltagande vid vilken tidpunkt som 

helst, utan att ange orsak. Undertecknad ger sitt tillstånd att intervjuas för studien. 

 

 

 
 

 
 Ort                                                                   Datum 

 

 
Namnteckning 
 

 
Namnförtydligande 

 

 
Telefonnummer 

 

 

Delas ut av fysioterapeuten 
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Ansökan om godkännande för att genomföra examensarbete/självständigt 

arbete på grund och avancerad nivå (C-, D- och ST-uppsatser) inom den 

offentliga Primärvårdens verksamheter 

  

Student 

Namn: Mikaela Wiberg och Angelica Elomaa 

E-post: 

Telefonnummer: 

Fysioterapeutprogrammet 

Utbildningskurs:Vetenskapsmetodik  

Institution: Neurovetenskap 

Universitet/Högskola: Uppsala universitet 

 

Studie 

Titel: Följsamhet till fysioterapeutiskt hemträningsprogram - primärvårspatienters 

erfarenheter av att följa träningsråd. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer patienterna själva upplever kan ha 

påverkat dem att fullfölja/inte fullfölja hemträningsprogrammet de fått av fysioterapeuten.  

Tidsperiod för genomförande av studie: Hösterminen 2016. 

Förväntat åtagande från vårdpersonal: Göra förfrågningar till de patienter som stämmer in 

med inlusionskriterierna för studien och lämna ett informationsblad till dem. Vi kommer att 

behöva fem patienter. 

Beräknad tidsåtgång från vårdpersonal: 30 minuter 

 

 

Handledare 

Namn:Ewa Wenngren 

Telefonnummer: 

Institution: Neurovetenskap 

E-post: 

Universitet/Högskola: Uppsala universitet  

 

 

Ifylld blankett skickas till FoU-avdelningens funktionsbrevlåda, fou.hoh@lul.se vid Hälsa och 

habilitering. 

Projektplan bifogas. 

___________________________________________________________________________

__ 

  

Ansökan bereds av: Ansökan beviljas/avslås av: 

 

FoU-avdelningen, Hälsa och habiliteringPrimärvårdsdirektör 

Forskningssamordnare/Klinisk adjunkt 

 

  

………………………………………….…………………………………………. 

Datum/UnderskriftDatum/Underskrift 

 


