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Sammanfattning 

Bakgrund 

Ätstörningar är psykiatriska tillstånd som innefattar problem som nedsatt kroppsuppfattning 

och stegrad muskelspänning. En ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende 

finns. Fysioterapeutisk behandling syftar till att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild 

och en positiv upplevelse av kroppen. 

Syfte 

Att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser fysioterapeuter i Sverige hade kring sitt arbete 

och vad de kunde bidra med inom ätstörningsvården samt vilka faktorer de upplevde hade 

betydelse för följsamhet till fysioterapeutisk behandling. 

Design och metod 

En kvalitativ design användes. Sex fysioterapeuter med minst ett halvårs erfarenhet av arbete 

med ätstörningar inom specialistvården deltog. För bearbetning användes en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva strategi. 

Resultat 

Arbetet som fysioterapeut beskrevs som viktigt och utmanande. Upplevelser av 

fysioterapeutiska expertis, patientcentrerat arbete, otillräckliga riktlinjer och 

behandlingsmetoder lyftes. Underlättande faktorer för följsamhet gentemot den 

fysioterapeutiska behandlingen var färre än de försvårande och inkluderade bland annat socialt 

stöd och tålamod från vårdgivaren. Försvårande faktorer var framförallt en längre tids sjukdom 

och träningsstopp. 

Konklusion 

Fysioterapeuter kan bidra med sina kunskaper om kroppen, fysisk aktivitet och träning gällande 

behandling av ätstörningar. Tålamod från vårdgivaren, socialt stöd, en längre tids sjukdom, och 

träningsstopp är några faktorer som enligt studien påverkar följsamheten gentemot den 

fysioterapeutiska behandlingen. 

Key words 

Physiotherapy, eating disorder, physical activity, compliance. 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Background 

Eating disorders are psychiatric conditions that contribute to problems such as impaired body 

perception and increased muscular tension. The patients also run an increased risk of executing 

an unhealthy exercise behaviour. Physiotherapeutic treatment aims to help these patients regain 

a realistic self-image and a positive perception of the body. 

Purpose 

To explore what experiences physiotherapists in Sweden had regarding their work and what 

they could contribute within the treatment of eating disorders, as well as to find what factors 

they judge were important for compliance within physiotherapeutic treatment. 

Design and method 

A qualitative design was used in this study. Six physiotherapists with at least six months 

experience working with eating disorders in specialist care were selected to participate. A 

qualitative content analysis was used according to Graneheim and Lundman's inductive 

strategy. 

Results 

The work as a physiotherapist in eating disorder care was described as important and 

challenging. Experiences about physiotherapeutic expertise, patient-centered work, insufficient 

guidelines and treatment methods were mentioned. The facilitating factors for compliance with 

the physiotherapeutic treatment were fewer than the aggravating factors and included social 

support and patience from the healthcare provider. Aggravating factors were above all a long-

term illness and exercise stops. 

Conclusion 

Physiotherapists can contribute with their knowledge of the body, physical activity and exercise 

in the treatment of eating disorders. Patience from the healthcare provider, social support, long-

term illness, and exercise stops are some of the factors that, according to this study, will 

influence compliance with the physiotherapeutic treatment. 
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Physiotherapy, eating disorder, physical activity, compliance. 

 

 

 



 
 

Innehåll 

1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 5 

1.1. Ätstörningar .................................................................................................................................. 1 

1.2. Symptombild ................................................................................................................................ 1 

1.3. Prognos ......................................................................................................................................... 2 

1.4. Fysioterapeutisk bedömning vid ätstörningar ............................................................................... 2 

1.5. Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling vid ätstörningar .......................................................... 2 

1.6. Fysisk aktivitet och träning vid ätstörningar................................................................................. 3 

1.7. Delaktighet och följsamhet ........................................................................................................... 3 

1.8. Problemformulering ...................................................................................................................... 4 

2. Syfte och frågeställning ................................................................................................................ 4 

3. Metod ............................................................................................................................................ 5 

3.1. Design ........................................................................................................................................... 5 

3.2. Urval ............................................................................................................................................. 5 

3.3. Datainsamlingsmetod ................................................................................................................... 5 

3.4. Genomförande .............................................................................................................................. 6 

3.5. Databearbetning ............................................................................................................................ 6 

3.6.    Etiska överväganden…...…………………………………………………………………..…….7 

4.       Resultat……………………………………………………………………………………….….8 

4.1.    Bakgrundsdata på informanter………………………………….………………………………..8 

4.2. Erfarenheter och upplevelser av sitt arbete som fysioterapeut inom ätstörningsvården och vad 

professionen kan bidra med i behandlingen av patienter med ätstörningar ............................................ 8 

4.3. Upplevda underlättande respektive försvårande faktorer för följsamhet vid en ätstörning under 

fysioterapeutisk behandling .................................................................................................................. 14 

5. Resultat…………………………………………………………………………………………19 

5.1. Resultatsammanfattning ............................................................................................................. 19 

5.2. Resultatdiskussion ...................................................................................................................... 20 

5.3.    Metoddiskussion.…………….………………………………...……………………………….21 

5.4. Klinisk betydelse och framtida forskning ................................................................................... 24 

5.5. Konklusion .................................................................................................................................. 25 

6. Referenser ................................................................................................................................... 26 

Bilaga I 

Bilaga II 

Bilaga III 

Bilaga IV 



1 
 

1. BAKGRUND 

1.1. Ätstörningar 

Ätstörningar är ett samlat begrepp för de psykiatriska diagnoserna anorexia nervosa, 

bulimia nervosa, atypiska ätstörningar och hetsätningsstörningar. Detta är vanliga 

tillstånd då det beräknas att 10% av kvinnor i övre tonåren och yngre vuxenåldern i 

Sverige har ätstörningssymptom. Utifrån internationella studier är det 0,5–1% av den 

kvinnliga världsbefolkningen i samma åldersgrupp som har anorexia nervosa och 1–

2% som har bulimia nervosa. Ungefär 2% av hela jordens befolkning lider av 

hetsätningsstörning och förekomsten av ospecifik ätstörning har enligt en studie 

uppmätts till 2,4% (1).  Samtliga diagnoser finns beskrivna i klassifikationssystemet 

DSM-V (Bilaga 1) (2). Det är främst unga kvinnor som drabbas då de utgör 90% av 

fallen (1,3) och sannolikt är att prevalensen av ätstörningar är högre än vad som 

uppskattas i studier på grund av de utsattas skam eller rädsla för att söka vård (3,4). 

I och med den ökade incidensen av anorexia nervosa under 1980-talet kom den 

specialiserade ätstörningsvården att utvecklas. År 1993 påbörjades expansionen av 

ätstörningsenheter i Sverige efter konsensuskonferensen i Stockholm (1) och idag finns 

det 93 mottagningar med kompetens att ta emot patienter med ätstörningar registrerade 

på vårdguidens hemsida (5). 

  

1.2. Symptombild 

De vanligaste kliniska symtomen vid anorexia nervosa är osteopeni (minskad 

bendensitet), svaghet i proximala muskler, bradykardi (långsam hjärtrytm), mag-

tarmbesvär, yrsel, svimningar och amenorré (utebliven menstruation) (6). Det har 

också visats att personer med anorexia nervosa har nedsatt kroppsuppfattning och 

postural stabilitet samt ett påverkat andningsmönster. Detta ökar förekomsten av 

stegrad muskelspänning vilket leder till svårigheter att slappna av. Patientgruppen 

löper även en ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende (6). Ökad 

fysisk aktivitet har även kunnat ses hos de med bulimia nervosa och definieras som 

hyperaktivitet, en besatthet att träna och träning med hög intensitet (> 6 h/veckan) (7). 

Vid hetsätningsstörning föreligger en stark korrelation med övervikt, kroppsmissnöje 

och fysisk inaktivitet trots att det inte är diagnoskriterier (8). 

Det finns även hög risk för samsjuklighet vid ätstörningsproblematik, det vill 

säga att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Rapportering på 
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livstidsprevalensen för samsjuklighet vid anorexia nervosa visar att 55 % av 

behandlade patienter i tonåren och 96% av vuxna patienter uppvisar andra psykiska 

eller fysiska sjukdomstillstånd (1). De vanligaste tillstånden vid samtliga ätstörningar 

är depression och alla typer av ångestsyndrom, såsom tvångssyndrom och social fobi. 

Missbruk, autismspektrumstörning, personlighetsstörning, diabetes mellitus och även 

ADHD kan ha koppling till ätstörningsproblematik och på olika sätt försvåra eller 

påverka behandling negativt (1). 

 

1.3. Prognos 

Ätstörningstillståndet är utdraget och varierat när det gäller symtom. Både återfall och 

insjuknande mellan olika ätstörningsdiagnoser är vanligt och det går därför inte att 

beskriva ett generellt utfall för ätstörningar. Detta beror också på att de studier som är 

gjorda har olika metodologi och skilda kriterier gällande tillfrisknande. Internationella 

studier anger att 50–75% av patienterna tillfrisknar på 5–10 års sikt (3). En svensk 

utfallsstudie gjord år 2006 på tonåriga flickor med anorexia nervosa som fått 

behandling under två år visar bättre resultat. Enligt den var 72 % friska och 10 % hade 

förbättrats i ätstörningen. 11,5 % befann sig i ett oförändrat tillstånd medan 6 % av 

flickorna försämrats. En mortalitet på 0,5 % fastställdes i studien (9). 

 

1.4. Fysioterapeutisk bedömning vid ätstörningar 

Eftersom kroppsuppfattningsstörningar och överdriven fysisk aktivitet är en central del 

i ätstörningsdiagnoserna bör bedömning av kroppsuppfattning och relationen till fysisk 

aktivitet innefatta skattningar av dessa (1). Exempel på skattningar är; Body Attitude 

Test (BAT) som är ett formulär som mäter generellt kroppsmissnöje (10), Figure 

Rating Scale som är utvecklat för att se skillnad på upplevd kroppsform och patientens 

idealbild (11) samt Exercise and Eating Disorders Questionnaire (EED) som är ett 

formulär som bedömer tvångsmässig och ohälsosam träning bland ätstörningspatienter 

(12). Bedömningen ska även innefatta anamnes och sedvanlig bedömning av värk, 

smärta, stress, sömn samt muskulär spänning. (1) 

 

1.5. Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling vid ätstörningar 

Enligt de kliniska riktlinjerna för utredning och behandling är syftet med den 

fysioterapeutiska behandlingen att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild och 

en positiv upplevelse av kroppen, att normalisera träningsbeteenden samt att lära 
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patienterna känna igen kroppsliga signaler och hantera muskulära impulser. 

Behandlingen ska individanpassas och bör innehålla åtgärder för att främja 

kroppskännedom, kroppsmedvetande, en positiv kroppsupplevelse, kroppsattityd och 

självuppfattning. Exempel på detta är postural träning, andningsövningar, olika typer 

av massage, spegelövningar, undervisning och information om kroppen, 

avspänningsövningar, meditation, tai chi och mag-tarmmassage (1). 

 

1.6. Fysisk aktivitet och träning vid ätstörningar 

Som första behandlingsåtgärd initieras ofta rörelsestopp för patienten, alltså 

uteslutande av all fysisk aktivitet (4). I en tidigare studie har det visats att 

fysioterapeuter tycker att det är svårt att förbjuda individer med ätstörning att träna 

utan att det skapar en dålig relation mellan vårdtagare och vårdgivare (13). Återfall 

efter utskrivning från sjukhus är vanligt på grund av ett fortsatt negativt 

träningsberoende (7). Därför kan det vara av betydelse att ändra individens attityd 

gentemot träning. Ett flertal studier har visat att övervakad träning som en del av 

behandlingen för individer med ätstörning kan ändra negativa attityder gentemot 

träning som ofta består av syftet att ändra sin kroppsvikt och form. Evidensen är dock 

begränsad och det behövs vidare forskning för att kunna rekommendera vilken träning 

som är säker för patienter med ätstörning (14). För närvarande finns inga riktlinjer vad 

gäller fysisk aktivitet och träning avseende duration, frekvens och intensitet för att de 

som behandlas för sin ätstörning ska få positiva hälsoeffekter utan att orsaka skadliga 

komplikationer (14).  

 

1.7. Delaktighet och följsamhet 

Delaktighet i den egna vården är viktigt för att kunna skapa motivation hos patienter 

med ätstörningar (15) men i de flesta fall är det svårt att få dem att vara delaktiga i 

behandlingen (1). Patienterna upplever ofta en ambivalens kring att ge upp sitt 

ätstörningsbeteende, antingen så vägrar eller kan de inte inse allvaret i diagnosen (1). 

Andra barriärer för delaktighet är att aktiviteter utförs utan någon emotionell kontakt, 

låg självkänsla, negativa attityder kring sin kropp, tvångsmässiga beteenden, skam och 

låg nivå av socialt stöd (13). Enligt de kliniska riktlinjerna för utredning och 

behandling bör det därför erbjudas olika behandlingsalternativ som genomförs med 

största möjliga samtycke och delaktighet från vårdtagaren (1).  
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Följsamhet är ett uttryck för i vilken grad en patient följer en ordinerad 

behandling. Vanliga orsaker till låg följsamhet är otillräcklig information, upplevelse 

av otillräckliga hälsovinster för patienten och rädsla för biverkningar (16). Det finns 

en rad olika faktorer som bidrar till följsamhet hos personer som får eller har fått 

behandling för sin ätstörning. Närvaro av annan psykisk sjukdom, otillräcklig 

viktuppgång under behandling, fortsatt bantning, låg motivationsnivå, tidigare 

övervikt och en ogynnsam relation till behandlaren har visat sig ge negativa effekter 

gällande följsamhet (4).  

 

1.8. Problemformulering 

Efter litteraturgranskningen återfanns enbart en internationell studie som studerat 

fysioterapeuters syn på sin roll inom behandling och rehabilitering av personer med 

ätstörningar. På grund av det låga deltagarantalet (n=28 av 480 tillfrågade) och den 

låga svarsfrekvensen på de kvalitativa delarna i enkäten gav studien begränsad 

information (13).  

Följsamhet till den fysioterapeutiska behandlingen vid ätstörningar hade inte 

studerats tidigare. Detta tillsammans med den bristande kännedomen om 

fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sitt arbete och vad de kan bidra med 

inom ätstörningsvården gjorde det relevant att utforska ämnet för att öka kunskapen. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser en grupp 

fysioterapeuter i Sverige hade kring sitt arbete och vad de kunde bidra med inom 

ätstörningsvården samt vilka faktorer de upplevde hade betydelse för följsamhet till 

fysioterapeutisk behandling. Detta gjordes utifrån frågeställningarna: 

 

1. Vilka erfarenheter och upplevelser har en grupp fysioterapeuter inom ätstörningsvården 

av sitt arbete och vad deras profession kan bidra med i behandlingen av patienter med 

ätstörningar? 

2. Vilka faktorer upplever och erfar en grupp fysioterapeuter inom ätstörningsvården vara 

underlättande respektive försvårande för följsamhet till fysioterapeutisk behandling vid 

en ätstörning? 
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3. METOD 

3.1. Design 

I denna studie har en kvalitativ, deskriptiv och explorativ design använts. Studiens 

syfte var att ta reda på och skildra en grupp fysioterapeuters upplevelser, tankar och 

erfarenheter på en djup nivå som endast går att besvara genom kvalitativ design (17). 

Forskningsprocessen var induktiv då målet var att med viss förkunskap utforska, 

beskriva och öka förståelsen om ett ämne. (17) 

 

3.2. Urval 

Det fanns 93 landstingsbundna ätstörningsenheter i Sverige (5) och 29 av dessa hade 

tillgång till en fysioterapeut som var registrerad i nätverket för ätstörningar i 

fysioterapeuternas riksförbunds sektion för mental hälsa. Dessa 29 fick en direkt 

förfrågan via mail om deltagande i studien.  Av resterande 64 mottagningar lyckades 

författarna kontakta ytterligare 45 mottagningar via telefon, varav 6 stycken hade 

tillgång till en fysioterapeut. Totalt fann den här studien att 35 fysioterapeuter arbetade 

inom ätstörningsvården i Sverige, samtliga fick en förfrågan om deltagande i studien. 

Ett bekvämlighetsurval genomfördes genom att inkludera samtliga 

fysioterapeuter som ville delta i studien. Totalt inkluderades sex stycken 

fysioterapeuter varav fem var registrerade i nätverket. Inklusionskriterierna för 

intervjudeltagarna var 1) att inneha fysioterapeut- eller sjukgymnastlegitimation 2) ha 

minst ett halvårs erfarenhet av arbete med ätstörningar 3) på minst 50% 4) inom 

specialistvården. 

 

3.3. Datainsamlingsmetod 

Sex semistrukturerade intervjuer med ljudupptagning via telefon genomfördes mellan 

juli och september månad 2017. Den första intervjun var en provintervju för att bedöma 

intervjuguidens (bilaga 2) användbarhet. Målet var att deltagaren skulle förstå frågorna 

och att frågorna skulle spegla frågeställningarna på ett relevant sätt. Vid behov av 

omformulering av frågorna skulle resultatet från provintervjun exkluderas från studien. 

Då intervjuguiden ansågs uppfylla alla mål inkluderades denna i studien.  

Intervjuguiden innehöll öppna frågor som gav informanterna möjligheten att berätta 

fritt om sina erfarenheter. Med fördjupande följdfrågor fanns utrymme för 

vidareutveckling av specifika svar som ansågs relevanta för studiens syfte. De fyra 
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fokusområdena för intervjun var: fysioterapeutiska åtgärder, riktlinjer för behandling, 

fysisk träning samt delaktighet och följsamhet från patienten. 

 

3.4. Genomförande 

Ett informationsmail med tillhörande samtyckesblankett skickades ut till samtliga 

fysioterapeuter som fanns registrerade i nätverket för ätstörningar i fysioterapeuternas 

riksförbunds sektion för mental hälsa (bilaga 3). De som anmälde sitt intresse 

vidarebefordrade ett informationsmail till sin chef som gav medgivande till att utföra 

intervjuerna på arbetstid (bilaga 4). Samtyckesblankett för att tillåta insamlad data att 

användas i studien signerades av respektive fysioterapeut och skickades till författarna. 

Om eventuella frågor från fysioterapeuterna och deras chefer fanns hade de möjlighet 

att ställa dessa via mail. 

Författarna genomförde tre intervjuer var via telefon och använde en webbaserad 

applikation för inspelning. Tiden på intervjuerna varierade mellan 30 och 50 minuter.  

 

3.5. Databearbetning 

Intervjumaterialet bearbetades genom användning av en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheims och Lundmans induktiva strategi (18). Transkriberingen påbörjades 

i samband med att respektive intervju avslutats och gjordes av den författare som 

genomfört intervjun. En överenskommen konsekvent metod för transkriberingen 

etablerades för att enklare kunna avläsa materialet efteråt. Transkriberingen var 

ordagrann med undantag för upprepande av enskilda ord, skratt och mumlanden. 

Pauser markerades med tre punkter i följd. 

Intervjumaterialet bearbetades sedan genom att transkriberingarna lästes igenom 

ett flertal gånger för att få en överblick av innehållet. Stycken och nyckelord i texten 

som ansågs vara relevanta för frågeställningarna markerades. Meningsbärande enheter 

valdes sedan ut och kondenserades till kortare meningsenheter, se tabell I. Dessa 

delades in i olika huvudkategorier och eventuella underkategorier för att söka samband 

och mönster i insamlad data. När allt material bearbetats framkom teman som kunde 

spegla det underliggande latenta innehållet i frågeställning 1 (19). Under frågeställning 

2 framkom inga teman. Resultatet av analyserna redovisas i en tabell per frågeställning 

med teman, kategorier, underkategorier och citat. 

För att fastställa tillförlitligheten i resultatet från dataanalysen genomfördes den 

första innehållsanalysen individuellt av respektive författare. Resultatet av denna 
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diskuterades tills konsensus var uppnått. Under hela databearbetningen 

implementerades en forskartriangulering, det vill säga att en tredje part kontinuerligt 

granskade materialet för att undersöka och öka trovärdigheten i innehållsanalysen (19). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori 

Hon hittade och kunde hjälpa sig 

själv genom att sätta sig och 

förankra sig stadigt, och hjälpa 

andningen och blir fri. Och då 

kunde ångesten minska och ibland 

försvinna. Men ångesten var ju 

samtidigt ett himla effektivt sätt 

att få hennes närstående att 

komma och ge det här med 

uppmärksamhet, närhet och 

trygghet […] Men när man blir 

liksom “frisk” inom 

citationstecken, då ökar ju kraven 

på en från omgivningen och från 

en själv också.  

Patienten kunde hjälpa 

sig själv så att ångesten 

minskade och ibland 

försvann. Men ångesten 

var en faktor som gav 

patienten 

uppmärksamhet och 

trygghet från 

närstående så hon ville 

egentligen inte bli frisk. 

Hon var rädd att det 

skulle öka kraven på 

henne från både 

omgivningen och från 

sig själv.  

Att inte vilja 

bli frisk pga 

ökade krav 

från 

omgivningen 

Sjukdoms- 

vinster 

Att inte 

vilja ge 

upp sin 

ätstörning 

 

3.6. Etiska överväganden 

Hänsynstagande till etiska överväganden innefattades i studien för att kunna säkerställa 

grundläggande individskydd. Detta genomfördes med användning av 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som innefattar säkerställande av information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (20). Information om studien och dessa 

hänsynstaganden delgavs vid initial kontakt med fysioterapeuterna och samtycke 

inhämtades vid respektive intervjutillfälle. All data lagrades på två lösenordskyddade 

datorer som endast författarna hade tillgång till och raderades efter att uppsatsen blev 

godkänd av utsedd examinator. Deltagarna garanterades konfidentialitet i 

resultatredovisningen genom att de i tabell 2 benämndes med siffrorna 1 - 6 och i 

resultattabellerna benämndes med bokstäverna A - F. Det fanns inget samband mellan 

ordningen på siffrorna och bokstäverna. All personlig data exkluderades i 

studieresultatet och insamlad data användes inte till något annat än dess ursprungliga 

syfte. 
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4. RESULTAT 

4.1. Bakgrundsdata på informanter 

Informanterna bestod av sex kvinnor, samtliga utbildade och legitimerade 

fysioterapeuter. I tabell 2 framgår antal år de varit legitimerade, hur lång period de 

arbetat inom ätstörningsvården samt i vilken region. De sex informanterna benämns 

med siffror mellan 1 till 6. 

 

Tabell 2. Bakgrundsdata om informanter 

Informant Legitimerad  Ätstörningsvård  Region 

1 12 år 1,5 år Jämtland Härjedalen 

2 9 år 5 år Västra Götaland 

3 8 år 2 år Västra Götaland 

4 9,5 år 2,5 år Västra Götaland 

5 35 år 5 år Värmland 

6 7 år 8 månader Skåne 

 

 

4.2. Erfarenheter och upplevelser av sitt arbete som fysioterapeut inom 

ätstörningsvården och vad professionen kan bidra med i behandlingen av 

patienter med ätstörningar 

I analysen framkom tre teman, sju kategorier och nio underkategorier. Resultatet 

presenteras först i tabellform (Tabell 4) och därefter i löpande text. 
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Tabell 4. Översikt av erfarenheter och upplevelser av sitt arbete som fysioterapeut och vad 

professionen kan bidra med inom ätstörningsvården 
TEMA KATEGORI UNDER- 

KATEGORI 

KONDENSERAD MENINGSENHET 

  
 

Inhämtning  

Det är upp till mig själv att få mer kunskap genom att auskultera hos kollegor. 

(A)  
 

Professions- 

av kunskap Det finns inte så mycket evidens för fysioterapi och psykisk ohälsa, men jag 

har själv inhämtat kunskap i de kurser som finns. (F)  
utveckling  

Spridning av 

kunskap 

Många vet inte vad jag som fysioterapeut gör när jag jobbar med 

ätstörningspatienter. Arbetskamrater förstår mer och mer efter hand, men vi har 

en jätteviktig roll i att visa vad det är vi gör. (E)   
 

Teamarbete 

Det är en ständigt pågående diskussion i teamet om när man ska sätta in olika 

åtgärder för patienten. Om man inte når fram med psykoterapi kan man behöva 

arbeta med fysioterapi lite först, och ibland samtidigt. (D) 

 

 

Att ta yrkes- 

  
En del patienter upplever att fysioterapin hjälper mer än annan behandling. 

Men jag tror vi behöver jobba tillsammans inom yrkesgrupperna eftersom en 

del patienter inte vill jobba med kroppen vissa perioder. (E) 

mässigt ansvar  

Att arbeta 

 
När jag jobbar med kroppsmedvetenhet och patienten lär känna och uppleva sin 

egen kropp krävs det ett ömsesidigt förtroende, en allians med patienten. (B)  
patient-

centrerat 

Ömsesidigt 

förtroende 

Man kommer väldigt nära ätstörningspatienter, mycket närmre än andra 

patienter tycker jag. Vid spegelövningar kanske patienten bara har bh och 

byxor på sig och det kan vara något som de inte visat för någon på länge. Det 

kan bli väldigt intimt och starkt. (C)   
 

Att etablera  

kontakt 

Jag tror att hur bra patientrelationen blir handlar mycket om mig och att jag ska 

nå patienten. Att lyssna och ta patienten på allvar, men också utmana när man 

blivit lite trygg. (E)    
Eftersom jag träffar patienterna ofta så har jag möjlighet att stötta dem mycket 

mer än andra kollegor. Det är en faktor som gör att jobbet känns bra. (D)  
 

Att göra en 

bedömning 

 

 

Jag brukar alltid bedöma om det finns någon tvångsmässig eller ångestdriven 

träning hos patienten, för då vill man utmana det. Men om träningen ger 

positiva effekter i form av minskad stress och en känsla av att vara stark i sin 

kropp trots ätstörningen vill man någonstans behålla det. (A) 

 

Fysioterapeutisk 

 

Fysisk  

 
Jag tror inte att det är någon vinst i att förbjuda träning helt och håller, men att 

man får styra den lite. (C) 

expertis aktivitet  

och träning 

 
Jag har mer kompetens när det gäller träning än mina kollegor. Jag kan konkret 

förklara varför jag rekommenderar viss träning. Där har jag en jätteviktig roll 

som fysioterapeut. (B)  
 

Kroppens  

 
Jag är extra stolt över att ha en specialkompetens och en blick för vad kroppen 

säger. Att kunna se och förstå mer än det verbala och komma igenom 

patientens fasad. Det känner jag är väldigt unikt. (A)  
kommunikation 

 
Jag är stolt över att vi når helheten genom att jobba med kroppen. Det kan 

ibland vara en ingång till att nå patientens tankar och känslor och på så sätt 

påverka deras förhållningssätt till sig själva och andra. (E)   
Otillräckliga  

behandlings-

metoder 

Det flesta patienter blir bättre men det skulle kunna gå snabbare och vara 

mindre besvärligt för patienten att ta sig dit om man hade bra redskap i 

behandlingen. (B)  
Att inte  

räcka till 

 

Brist på 

fysioterapeuter 

När jag har pratat med kollegor så säger de att det är så mycket att göra, man är 

ensam fysioterapeut och har man tur så har man en heltidstjänst. Tiden räcker 

inte till. (C) 

Brister i 

vårdkedjan 

  
Det finns inte tid ingen tid att jobba med träning men vi skulle behöva arbeta 

med det eftersom det är vårt område, inget snack om saken. (D)   
 

Riktlinjer 

Man får inhämta kunskap från andra källor än riktlinjerna, de ger ju bara en 

vägledning om ungefär vilket område man ska hålla sig till och vad som är 

viktigt att jobba med. (B)  
Resurser 

 
Jag tycker att det faktum att inte alla mottagningar har en fysioterapeut tyder på 

att riktlinjerna är bristfälliga. (F)   
Forskning och 

utveckling 

Det finns en del forskning men det finns fortfarande ganska lite studier gjorda, 

särskilt när det gäller riskpatienter som kräks mycket eller har väldigt låg vikt. 

Det behövs mer forskning på vilken behandling som är verksam. (B) 
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TEMA 1: ATT TA YRKESMÄSSIGT ANSVAR 

I detta tema beskrevs erfarenheter och upplevelser som informanterna hade av sitt 

yrkesmässiga ansvar mot patienterna och att utveckla professionen. I temat framkom 

kategorierna; Professionsutveckling och Att arbeta patientcentrerat. 

 

Professionsutveckling 

Upplevelser och erfarenheter i denna kategori delades upp i underkategorierna; 

Inhämtning av kunskap och Spridning av kunskap. I underkategorin Inhämtning av 

kunskap beskrev informanterna att det var upp till dem själva att erhålla sig ny kunskap 

genom att läsa studier, gå utbildningar och auskultera hos kollegor. Detsamma gällde 

Spridning av kunskap där det framgick att det var fysioterapeuternas egna ansvar att 

sprida kunskap om sitt arbete inom ätstörningsvården. Informanterna upplevde att det 

fanns en ovisshet både inom den egna och andra vårdprofessioner, bland patienter och 

närstående om hur fysioterapeuter inom ätstörningsvården arbetar. För att stärka 

fysioterapeutens roll inom psykiatrin fanns även uppfattningen att det borde spridas mer 

kunskap och diskuteras mer angående detta på fysioterapeututbildningarna runt om i 

landet.  

 

Att arbeta patientcentrerat 

I denna kategori återfanns tre underkategorier; Teamarbete, Ömsesidigt förtroende och 

Att etablera kontakt. Informanterna hade positiva erfarenheter av Teamarbete och 

upplevde att interprofessionellt arbete borde bedrivas i större utsträckning inom 

ätstörningsvården. De interventioner som utfördes av andra professioner i teamen ansågs 

komplettera den fysioterapeutiska behandlingen. Informanterna upplevde dock att det 

kunde vara svårt att veta när respektive intervention skulle påbörjas för att ge patienterna 

de bästa förutsättningarna för att tillfriskna. En diskussion inom teamen om patienterna 

pågick hela tiden. 

I underkategorin Ömsesidigt förtroende beskrevs det som en förutsättning att ha 

uppnått en allians med patienterna för att få med sig dem i behandlingen. I analysen 

framkom att ett förtroende var viktigt då informanterna hamnade i situationer som ofta 

upplevdes som intima och svåra för patienterna, såsom att bli berörda och att exponera 

sig själva för sina kroppar. Vid avsaknad av ett ömsesidigt förtroende hade informanterna 
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erfarenheter av att det ledde till konsekvenser som att patienten slutade vara ärlig, bland 

annat om sin träningsnivå.   

Att etablera kontakt och att nå patienterna beskrevs vara fysioterapeuternas 

ansvar i den individuella kontakten. Kontakten med patienterna kunde av erfarenhet 

uppnås genom att ta patienten på allvar samt motivera och väcka intresse för 

behandlingen. En kontakt med patienterna som inte var tillräckligt etablerad kunde leda 

till att de blev oengagerade eller avslutade sin behandling och bröt helt med 

fysioterapeuten. 

 

TEMA 2: FYSIOTERAPEUTISK EXPERTIS 

Informanternas erfarenheter och upplevelser gick i detta tema att gruppera i följande tre 

kategorier; Att göra en bedömning, Fysisk aktivitet och träning och Kroppens 

kommunikation 

 

Att göra en bedömning 

Informanterna hade upplevelser och erfarenheter av att göra bedömningar av olika slag. 

Upplevelsen hos informanterna var att fler patienter skulle kunna bli hjälpta av 

fysioterapi om patienterna blivit erbjudna möjligheten att få en bedömning. Om 

informanterna såg behovet kunde de i hög grad själva bestämma om de skulle kopplas in 

på patienterna. 

Av analysen framkom det att det var fysioterapeuternas uppgift att bedöma om 

det fanns någon tvångsmässig träning eller om träningen var hälsofrämjande för 

patienten. Som fysioterapeut bedömde man om patienten var redo att återgå till träning, 

om patienten inte borde träna alls eller om patienten skulle finna nya sätt att träna. 

Informanterna upplevde att det kunde vara svårt att införa träning i behandlingen om 

patienten hade en ohälsosam relation till träning.  

 

Fysisk aktivitet och träning 

Informanterna ansåg att Fysisk aktivitet och träning var deras främsta kunskapsområde 

och en av de viktigaste delarna de kunde bidra med i teamet. Deras erfarenhet var att de 

enklare kunde beskriva och motivera patienten till förändring när det gällde fysisk 

aktivitet och träning i jämförelse med sina kollegor. Besluten kring patienternas träning 

var antingen fysioterapeutens, en annan behandlares eller hela teamets ansvar. 
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Informanterna upplevde dock att besluten borde varit grundade på den fysioterapeutiska 

bedömningen.  

Träning ansågs vara någonting som kunde vara nödvändigt att styra för att 

patienterna inte skulle bli triggade till att fortsätta sitt negativa träningsbeteende. Om 

patienterna identifierade sig med sin träning bedömde informanterna att det kunde vara 

förödande att ta bort den helt och hållet. Erfarenheter kring att utesluta träning gällde 

främst extremt underviktiga patienter. 

 

Kroppens kommunikation 

I kategorin Kroppens kommunikation beskrev informanterna att de kunde få en inblick i 

patienternas psykiska mående genom att läsa av deras kroppsspråk och rörelsemönster. 

De upplevde att de som fysioterapeuter hade en blick för vad kroppen sa, det vill säga en 

ickeverbal kommunikation. Genom att arbeta med icke-verbala interventioner, 

exempelvis bollmassage, kunde informanterna påverka patienternas förhållningssätt till 

sig själva och andra. De kunde också nå patienterna när de inte var mottagliga för verbal 

information. Erfarenheten var att detta kunde resultera i att patienterna närmade sig sina 

kroppar igen och hittade sin inre styrka genom att arbeta med sitt kroppsspråk.  

 

TEMA 3: BRISTER I VÅRDKEDJAN 

Informanternas upplevelser och erfarenheter av brister i vårdkedjan delades upp i två 

kategorier; Att inte räcka till och Resurser. 

 

Att inte räcka till 

Kategorin bestod av två underkategorier; Brist på fysioterapeuter och Otillräckliga 

behandlingsmetoder. Samtliga informanter arbetade som enda fysioterapeut på sina 

respektive ätstörningsenheter och det ledde till en känsla av otillräcklighet. Bristen på 

fysioterapeuter inom ätstörningsvården upplevdes också i förlängningen leda till 

tidsbrist. Det var främst individuell behandling och träning med patienten som 

åsidosattes på grund av tidsbristen. Detta trots att informanterna upplevde att träning och 

fysisk aktivitet var en insats som de borde vara delaktiga i. Ibland krävdes det att 

någonting gick snett för en patient under en gruppbehandling för att få en tid till 

individuell behandling med fysioterapeuten.  
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Otillräckliga behandlingsmetoder var någonting som gjorde det svårt att komma 

vidare med patienterna i behandlingen. Analysen visade att patienterna kunde ha 

avslutats på grund av att de vanliga fysioterapeutiska behandlingsmetoderna för 

ätstörningar inte räckte till. Informanterna upplevde att behandlingsmetoderna skulle 

kunna ha varit mer effektiva och därav blivit mindre besvärliga för patienterna. 

 

Resurser 

Två underkategorier gick att utläsa i informanternas svar gällande resurser; Riktlinjer och 

Forskning och utveckling. I underkategorin Riktlinjer beskrev informanterna att de 

upplevde att de nationella riktlinjerna var ospecifika eller bristfälliga. Det upplevdes som 

ett problem eftersom det gjorde det svårt för informanterna att veta hur de skulle arbeta 

med patienterna, samt som en fördel eftersom det gav informanterna utrymme att 

utveckla behandlingen själva. Överlag ansåg de att det saknades stöd och konkreta 

instruktioner i riktlinjerna för den fysioterapeutiska behandlingen. Detta upplevdes vara 

en orsak till det minskade antalet tjänster som erbjöds fysioterapeuter inom 

ätstörningsvården. Deras upplevelse var att det däremot fanns mer riktlinjer för andra 

professioner som arbetade inom ätstörningsvården. 

Informanterna ansåg att det behövdes mer Forskning och utveckling för att få 

fram evidensbaserade åtgärder. Fysioterapi upplevdes vara en för liten del av 

behandlingen på grund av att det inte fanns några relevanta studier gjorda på 

patientgruppen i syftet att ta fram evidensbaserade behandlingsmetoder. Således beskrev 

de att det fanns behov av mer studier inom detta område. I analysen framkom även att 

informanterna upplevde att en utveckling borde ske genom att variera och anpassa 

behandlingsmetoder för att lättare nå patienterna. Även ett preventivt arbete ansågs vara 

i behov av att utvecklas och utföras i grundskolan.  
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4.3. Upplevda och erfarna underlättande respektive försvårande faktorer för 

följsamhet vid en ätstörning under fysioterapeutisk behandling. 

I analysen framkom tio kategorier och fjorton underkategorier. Till de underlättande 

faktorerna tillhörde; Delaktighet, Positiva omgivningsfaktorer, Empowerment och 

Omfokusering. Till de försvårande faktorerna tillhörde; Otillräcklig behandling, Att 

inte vilja ge upp sin ätstörning, Träningsstopp, Icke-påverkbara faktorer, Triggande 

situationer och Kognitiva svårigheter. Resultatet presenteras först i tabellform (Tabell 

4) och därefter i löpande text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Tabell 4. Översikt av erfarna och upplevda underlättande respektive försvårande 

faktorer för följsamhet 

KATEGORI UNDER- 

KATEGORI 

KONDENSERAD MENINGSENHET 

 

 

Delaktighet 

Att låta  

behandlingen 

ta tid 

Jag har haft ett par patienter där man har börjat väldigt långsamt och fått gå en liten bit var för att 

försöka enas om en hållbar träningsmängd som patienten kan tänka sig följa. Med lite tålamod så 

kommer man nästan alltid överens. (B)  
Planering och 

uppföljning 

Jag hade en patient som det gick väldigt bra för. Vi gjorde en planering som hon följde och efteråt 

utvärderade vi hur träningen hade känts. Hon blev frisk och kunde börja träna regelbundet igen. (C) 

 

Positiva  

 

Socialt stöd 

Patienterna som tränar i grupp höjer varandra. De som varit med ett tag hjälper och får med de nya 

patienterna på övningarna. (B) 

omgivnings- 

faktorer 

 

Trygg miljö 

Bassängträning får till en början ganska mycket negativa reaktioner eftersom det är jobbigt för många 

patienter att exponera kroppen. Men när de får prova det i en trygg miljö har det givit positiva resultat 

i patientens vardag. (B) 

 

 

 

Att lyckas  

Det var en patient som använde en övning i basal kroppskännedom och det var tröstande att hon 

kunde lugna sig själv. Hon lyckades omformulera sina känslor och tankar på egen hand. (A) 

Empowerment på egen hand Jag jobbar med spegelövningar och andra praktiska saker som syftar till att patienten ska klara sig 

utanför behandlingen. Jag tycker det minskar risken för återfall, eller om de får återfall så blir de inte 

lika dåliga som första gången. (D) 

 

 

Omfokusering 

Motbevisa 

känsla 

Patienterna känner ofta känslor av skam eller äckel för sin egen kropp, då är det väldigt jobbigt med 

tanken på att någon annan ska röra vid dem. Men när någon gör det är min upplevelse att det ofta 

hjälper, att de känner mindre äckel. (B)  
Att hitta  

rörelseglädje 

Jag upplever att de flesta patienter i vår dagvård som går i gruppträning blir förvånade över hur roligt 

det kan vara att röra på sig. De beskriver det som positivt och ögonöppnande. (B) 

 

 

 

Kvarvarande 

sjukdoms- 

En del patienter återkommer för att man inte blir färdiga med det jag tycker fysioterapeutisk 

behandling syftar till, att bli vän med sin kropp och tycka den är okej. Det går för fort i behandlingen. 

(D) 

Otillräcklig 

behandling 

problematik Vid frisk vikt avslutas patienten på mottagningen och då avslutas man även hos mig trots att det 

fortfarande finns skeva kroppsuppfattningar eller en negativ kroppsattityd kvar. (A)  
 

Återfall 

Mina kollegor som har jobbat lite längre har ett antal patienter som dels åker in och ut på 

mottagningen väldigt ofta och dels de som varit sjuka väldigt länge. Vissa patienter som hade anorexi 

när de var 18 kan komma tillbaka med en bulimi när de är 35. (B) 

 

 

 

 

Förnekelse 

Patienten upplevde inte att hon hade kompensatoriska beteenden eller något kroppsmissnöje, trots att 

hon hade det. Hon bara tränade vidare och vidare. När jag då införde träningsstopp så ville inte 

patienten. (B) 

Att inte vilja 

ge upp sin 

ätstörning 

 

Ambivalens 

Jag tycker det är den svåraste psykiatriska diagnosen jag stött på då patienterna både vill och inte vill 

bli friska. De vill inte må dåligt men de vill inte bli av med sin ätstörning heller om det innebär att gå 

upp i vikt eller äta normalt. (C)  
 

Sjukdoms-

vinster 

Patienten kunde hjälpa sig själv så att ångesten minskade och ibland försvann. Men ångesten var en 

faktor som gav patienten uppmärksamhet och trygghet från närstående så hon ville egentligen inte bli 

frisk. Hon var rädd att det skulle öka kraven på henne från både omgivningen och hennes själv. (E) 

 

 

 
Risken med att förbjuda träning är att patienterna tränar ändå. Vi kan ofta se i bedömningar att de har 

en rodnad på ryggen för att de tränar hemma på hårt golv. (F) 

Träningsstopp 
 

Det finns risker med att förbjuda träning. Det kan bli så att patienten inte berättar när den tränat för 

att den vet att det är fel. Men ibland är det nödvändigt för att se hur patienten hanterar situationen. 

(D) 

Icke påverk-

bara faktorer 

Sjukdomstid De patienter som får hjälp tidigt har lättare att bli friska än de som varit sjuka en lång tid, för om 

mönstret funnits länge så är det mycket svårare att behandla. (C)  
Samsjuklighet En del anorektiker har även en neuropsykiatrisk diagnos som spelat in i ätstörningen och triggar så 

mycket psykiskt och fysiskt. (F) 

Triggande 

situationer 

 
Ibland behöver man stryka träningen helt om det sker i en ätstörd miljö. En del idrotter är väldigt 

hetsiga och då kan det bli väldigt mycket fokus på vikten, kroppen och dess storlek. Det kan bli en 

trigger. (A) 

 

Kognitiva 

 
Man behöver vara tydlig och förklara varför de inte får träna intensiva pass då det kan vara svårt för 

underviktiga att ta in information till fullo. (C) 

svårigheter  Det försvårar ifall patienterna inte har kommit igång med ätandet för då kan de vara kognitivt 

nedsatta och då är de inte med på banan. Då är det svårt att behandla dem. (F) 



16 
 

UNDERLÄTTANDE FAKTORER FÖR FÖLJSAMHET 

Delaktighet 

Två underkategorier framkom i denna kategori; Att låta behandlingen ta tid och 

Planering och uppföljning. Informanterna beskrev patienternas delaktighet i den 

fysioterapeutiska behandlingen som varierande beroende på hur redo patienten var för 

att genomgå en förändring. Ju mer delaktiga patienterna var desto bättre blev 

följsamheten till behandlingen. Att låta behandlingen ta tid beskrevs som något 

avgörande för att komma överens med patienten om ett behandlingsupplägg. Det 

upplevdes också som en viktig faktor för att patienten skulle implementera hemövningar 

i sin vardag. Erfarenheten var att med tålamod från fysioterapeuten kunde delaktigheten 

öka och med tiden likaså följsamheten. I underkategorin Planering och uppföljning 

framkom erfarenheter från lyckade interventioner då delaktigheten ökat genom att 

fysioterapeuten planerade och utvärderade behandlingen tillsammans med patienten.  

  

Positiva omgivningsfaktorer                                                                

Underlättande faktorer i patienternas miljö som fungerade som stöd under deras 

behandling var; Socialt stöd och Trygg miljö. Socialt stöd fann patienterna bland annat 

hos varandra. Informanterna beskrev att patienterna kunde ge stöd till varandra och 

uppmuntra nya patienter till att vara med på gruppbehandlingarna. Det ansågs också vara 

av stor relevans med ett stöd från omgivningen, exempelvis föräldrar som kunde 

uppmärksamma ätstörningssymtom utanför mottagningarna. Informanterna hade 

erfarenheter av att en Trygg miljö hade stor betydelse för behandlingsresultaten. Om 

behandlingsrummet kändes tryggt för patienterna kunde behandlingen bli mindre 

påfrestande med minskad ångest, negativa tankar och känslor. Detta kunde verka 

underlättande för följsamheten. 

  

Empowerment                                                                                                

Empowerment definierades som patientens känsla av att kunna påverka sin egen 

situation. Att lyckas på egen hand var någonting som ansågs stärka patientens känsla av 

egenmakt. Informanterna hade fått situationer återberättade från patienter där de lyckats 

hjälpa sig själva med metoder de fått av fysioterapeuten. Att hitta övningar som 

patienterna behärskade på egen hand kunde även fungera som en strategi för att förhindra 

återfall, då patienterna blev förberedda på att använda övningarna i jobbiga situationer. 
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Omfokusering 

Kategorin bestod av underkategorierna; Motbevisa känsla och Att hitta rörelseglädje. 

Informanterna upplevde att övningar där man fokuserade på en annan kroppsdel än den 

som kändes jobbig för patienten var viktig. Detta kunde Motbevisa känslan som 

patienterna kände och minska deras ångest. Likaså kunde beröring från behandlaren, från 

andra patienter eller från patienterna själva reducera känslor av skam och äckel de hade 

inför sina kroppar. 

Kompensatorisk och tvångsmässig träning beskrevs av informanterna som 

vanliga symtom. Därför var det angeläget att hjälpa patienterna Att hitta rörelseglädje 

för att träningen skulle utföras med positiva drivkrafter. Lyckade fall beskrevs där 

informanterna hade kunnat träna med patienterna, sett vad som triggade igång deras 

träningshets, provat nya träningsvarianter och på så sätt kunnat hjälpa patienterna att få 

nya perspektiv på träning. Att lyckas hjälpa patienterna normalisera och få en sund 

relation till sin träning ansågs vara en avgörande faktor för följsamhet.   

 

FÖRSVÅRANDE FAKTORER FÖR FÖLJSAMHET 

Otillräcklig behandling 

Följande underkategorier tillhörde denna kategori; Kvarvarande sjukdomsproblematik 

och Återfall. Informanterna beskrev situationer där det kändes som att man gick för fort 

fram i behandlingen vilket gav Kvarvarande sjukdomsproblematik. Patienter avslutades 

när de uppnått en frisk vikt trots att en störd kroppsuppfattning fanns kvar. I 

underkategorin Återfall återgavs erfarenheter av patienter som frekvent skrevs ut och 

kom tillbaka till mottagningen för ny behandling. Informanterna beskrev även patienter 

som var nära på att bli friska men som sedan fick en dipp och behövde börja om i sin 

behandling. 

 

Att inte vilja ge upp sin ätstörning        

Informanterna beskrev upplevelser och erfarenheter från tillfällen då patienterna inte 

ville ge upp sin ätstörning i form av underkategorierna; Förnekelse, Ambivalens och 

Sjukdomsvinster. Förnekelse inför både sig själva och inför sina omgivningar förekom 

då patienterna inte ville bli upptäckta med sina ätstörningar. I de fall patienterna inte ville 

inse eller förstå att de hade kompensatoriska beteenden var upplevelsen att det var svårt 

att komma överens i behandlingen.  
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Ambivalens uttryckte informanterna som en försvårande faktor då det var 

vanligt att patienterna både ville och inte ville bli friska. Anledningen till detta var främst 

att det innebar att behöva gå upp i vikt eller börja äta mer för att tillfriskna ur ätstörningen. 

Att patienterna kunde ha Sjukdomsvinster problematiserade processen att vilja bli frisk. 

Informanterna hade träffat patienter som kände att de hade mindre krav på sig om de 

förblev sjuka och att de av den anledningen hade svårt att hitta viljan att ge upp sin 

ätstörning. 

 

Träningsstopp 

Upplevelserna bland informanterna var att träningsstopp riskerade att leda till förlorad 

kontakt eller minskat förtroende från patienterna. Ett träningsstopp kunde leda till att 

patienterna inte orkade äta eller vara med i behandlingen överhuvudtaget. Däremot fanns 

även erfarenheten att träningsstopp kunde vara viktigt för att se hur patienterna reagerade. 

På så sätt kunde informanterna förstå patienternas relation till träning bättre. Det var 

nödvändigt med träningsförbud för de patienter som var väldigt underviktiga. 

  

Icke påverkbara faktorer        

Informanterna tog upp försvårande faktorer som var utanför deras makt att kunna 

påverka. Dessa var; Samsjuklighet och Sjukdomstid. Om patienterna hade någon form av 

Samsjuklighet, det vill säga en annan samtidig diagnos, var upplevelsen att det gjorde det 

svårare för patienterna att kunna planera och följa den fysioterapeutiska behandlingen. I 

underkategorin Sjukdomstid beskrev informanterna att patienterna hade svårare att vara 

följsamma och tillfriskna om de varit sjuka en längre tid. Då hade tankemönster som 

ätstörningen skapat funnits under så lång tid att de var svåra att få bort. 

  

Triggande situationer 

Situationer som riskerade att trigga igång ätstörda tankar eller känslor kunde uppstå på 

gym, under gruppträning i den fysioterapeutiska behandlingen och på patienternas egna 

idrotter. Gemensamt för dessa situationer var att fokus låg på kroppens form och storlek. 

Även bassängträning upplevdes kunna leda till ett starkt obehag för patienterna eftersom 

det förekom exponering av kroppen. Obehaget av att visa sin kropp kunde vara så starkt 

för patienterna att de till och med valde att avsluta sin behandling. 
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Kognitiva svårigheter                                                                                   

Informanterna hade erfarenheter av att undernäring kunde leda till kognitiva svårigheter 

för patienterna. Detta kunde göra det svårt för dem att ta in information och att förstå 

eller ta till sig behandlingen. 

5. DISKUSSION 

5.1. Resultatsammanfattning 

Utifrån den första frågeställningen identifierades tre teman; Att ta yrkesmässigt ansvar, 

Fysioterapeutisk expertis och Brister i vårdkedjan. Dessa bestod utav totalt sju 

kategorier; Professionsutveckling, Att arbeta patientcentrerat, Att göra en bedömning, 

Fysisk aktivitet och träning, Kroppens kommunikation, Att inte räcka till, samt 

Resurser. 

Arbetet som fysioterapeut inom ätstörningsvården beskrevs som viktigt och 

utmanande. Utmanande på grund av att riktlinjerna upplevdes som bristfälliga och att 

det inte fanns särskilt mycket stöd för fysioterapeutiska behandlingsmetoder inom 

forskningen. Men också för att informanterna var ensamma i sin profession på 

mottagningarna och inte hade tid att behandla alla patienter individuellt. 

Konsekvenserna blev att nödvändiga insatser för normalisering av träning inte gick att 

genomföra på grund av tidsbrist.  

Informanterna hade erfarenheter av att det krävdes ett ömsesidigt förtroende och 

en etablerad kontakt för att lyckas med behandlingen. Det fysioterapeutiska arbetet 

upplevdes kunna bli lättare om det fanns mer tid och tillgång till mer effektiva 

behandlingsmetoder. 

I analysen framkom att fysioterapeuternas expertis var viktig när det gällde att 

bedöma behovet och relationen till fysisk aktivitet och träning. De upplevde sig kunna 

läsa av kroppens kommunikation samt informera och förklara för patienterna om 

vikten av hälsosam träning bättre än sina kollegor.  

Erfarenheten var att fysioterapeuten själv behövde inhämta kunskap för att 

uppdatera sig. Likaså var det informanternas egna ansvar att sprida kunskap och göra 

andra medvetna om hur fysioterapeuter arbetar inom ätstörningsvården. Även inom 

teamen på enheterna kunde det finnas oförståelse för vad fysioterapeuten gjorde. 

Teamarbetet upplevdes dock som ett bra sätt att arbeta patientcentrerat.  

I den andra frågeställningen identifierades tio kategorier med fyra underlättande 

respektive sex försvårande faktorer för följsamhet; Delaktighet, Positiva 
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omgivningsfaktorer, Empowerment, Omfokusering, Otillräcklig behandling, Att inte 

vilja ge upp sin ätstörning, Träningsstopp, Icke påverkbara faktorer, Triggande 

situationer och Kognitiva svårigheter. 

Att låta behandlingen ta tid och att följa upp patienterna beskrevs som 

underlättande för att öka patienternas delaktighet. Andra viktiga komponenter var att 

få behandlingsrummet till en trygg miljö, att stärka patienterna till att tro på sig själva, 

och att arbeta med beröring för att motbevisa negativa tankar och känslor. Dessutom 

var det underlättande ifall fysioterapeuten kunde hjälpa patienterna till en mer sund 

relation till träning genom att försöka göra den till något lättsamt och roligt.   

Försvårande faktorer upplevdes vara att det ofta gick för fort i behandlingen och 

att patienterna avslutades trots att andra symtom fanns kvar. Detta kunde orsaka 

återfall. Kognitiva svårigheter på grund av undernäring, ambivalens inför att bli frisk, 

förnekelse och situationer som triggade igång en träningshets var andra exempel på 

utmaningar som försvårade för patienternas följsamhet. Några av de mest försvårande 

faktorerna för följsamheten var de som informanterna inte hade makten att påverka, 

exempelvis hur länge patienterna varit sjuka och om de hade andra samtidiga 

diagnoser. 

 

5.2. Resultatdiskussion  

Erfarenheter och upplevelser hos sex fysioterapeuter inom ätstörningsvården av 

sitt arbete och vad deras profession kan bidra med i behandlingen av patienter 

med ätstörningar 

Kroppen är centrum för erfarenhet och kunskap genom vilken vi tar in information och 

interagerar med omgivningen. Personliga erfarenheter präglas och reflekteras i våra 

kroppar, de blir förkroppsligade (21). Informanterna beskrev att de kunde tyda detta 

förkroppsligande och upplevde sig ha ett öga för kroppens kommunikation. Att arbeta 

icke-verbalt och med kroppen upplevdes som väldigt unikt för det fysioterapeutiska 

yrket och kunde påverka patientens förhållningssätt till sig själv och andra. 

 På samma sätt som informanterna upplevde att de kunde bidra med ett icke-

verbalt förhållningssätt genom sin expertis av träning och kroppen, så var deras 

erfarenhet att ett interprofessionellt arbete var nödvändigt i ätstörningsvården. De 

upplevde att de andra professionerna kunde bidra med sina perspektiv vid tillfällen då 

den fysioterapeutiska insatsen inte var tillräcklig. De upplevde dock att det kunde vara 
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svårt att veta när respektive intervention skulle påbörjas för att ge patienten de bästa 

förutsättningarna att tillfriskna och att det var en pågående diskussion inom teamen. 

Ätstörningar upplevdes vara den svåraste psykiatriska diagnosen att behandla då den 

är komplex. Det har visats att patienter med komplexa behov gynnas av teamarbete då 

de erbjuds olika professioners expertis och på så sätt får en heltäckande behandling för 

de olika symtomen (22).  

Teamarbete är en del av ett patientcentrerat arbete och det är önskvärt då flera 

studier visat att det kan förbättra hälsostatus och möta patientens förhoppningar med 

behandlingen (22). Evidens tyder även på att patienter som är involverade i sin 

behandling får bättre behandlingsresultat och att vårdgivare som erbjuder 

patientcentrerad vård känner sig nöjdare med sitt arbete och att patienterna blir mer 

följsamma (22).  

Enligt informanternas erfarenheter av sitt arbete är en god patientrelation viktig 

för en lyckad behandling. Informanterna beskrev att de frekvent använde sig av 

beröring för att etablera kontakt. Beröring kan utveckla en relation av tillit till 

terapeuten och underlätta för patienterna att fysiskt, psykologiskt och emotionellt 

slappna av (23). Som beskrevs i bakgrunden är det vanligt med muskelspänningar och 

svårigheter att slappna av bland ätstörningspatienter (6). Utöver det har beröring också 

visats kunna resultera i en god relation och allians mellan vårdgivare och patient (23). 

I en studie fann man ett samband mellan brist på tillit till sin vårdgivare och en känsla 

av att bli missförstådd av ätstörningsvården med tidiga avhopp från behandlingen (24). 

Åsikter framkom om att fysioterapin kunde användas mer inom elevhälsan. I 

och med detta skulle det kunna vara lättare att uppmärksamma tidiga tecken på 

ätstörningar och fånga upp yngre individer med risk för att utveckla ätstörningar. 

Upplevelsen bland informanterna var att fysioterapeuter med sin expertis skulle kunna 

sprida kunskap kring vikten av att ha en funktionell kropp och minska 

utseendefixeringen. Detta är i linje med de uppfattningar som fysioterapeuternas 

fackförbund har då de anser att skolan är den främsta arenan för att nå unga och tidigt 

främja hälsosamma beteenden. (25). 

Till sist ger resultatanalysen en tydlig bild av att fysioterapeuter inom 

ätstörningsvården upplever en brist på fysioterapeuter. De upplever att detta till viss 

del kan härledas till att forskningen är begränsad vilket i sin tur ger sämre evidensläge 

och mindre handfasta riktlinjer. Detta riskerar att leda till olik vård samt ett gap mellan 

de åtgärder som utförs och de som rekommenderas. Det fanns också erfarenheter av 
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att det inte räckte till med resurser vilket minskade arbetsmöjligheterna och tiden som 

gick till patienterna.  

 

Upplevelser och erfarenheter av underlättande respektive försvårande faktorer 

för följsamhet gentemot den fysioterapeutiska behandlingen vid en ätstörning hos 

sex fysioterapeuter 

För att öka patienternas följsamhet gentemot den fysioterapeutiska behandlingen 

upplevde informanterna att det var viktigt med planering och uppföljning av 

behandlingen. Med hjälp av planering underlättades genomförandet av hemövningar 

för patienterna. Det har visats att om man planerar var, när och hur en uppgift ska 

utföras ökar chansen för att ett nytt beteende implementeras och att det på lång sikt 

leder till en beteendeförändring (26, 27).  

Det framkom att det stöd som patienterna i grupp gav varandra kunde öka nya 

patienters delaktighet i behandlingen. Att få socialt stöd från sin omgivning kan öka 

chansen till att nya vanor implementeras, till exempel att hemövningar genomförs. (26, 

27). Det var också enligt informanterna en viktig del att barn fick socialt stöd från sina 

föräldrar under behandlingen för att underlätta följsamheten. Det har beskrivits att 

ätstörningar kan påverka de sociala relationerna i en familj negativt (28). En svensk 

studie som undersökte upplevelser och känslor hos föräldrar till barn med ätstörningar 

kom däremot fram till att relationen mellan förälder och barn blev starkare (29)  

Self-efficacy är ett mått på en persons tilltro till den egna förmågan i en viss 

situation (30). Inom den socialkognitiva teorin ses begreppet self-efficacy som 

varierande beroende på tillfälle. Tidigare erfarenheter av utföranden kan påverka en 

persons tilltro till att kunna utföra liknande uppgifter i framtiden (31). Ett av de 

viktigaste tillvägagångssätten för att höja en persons tilltro till sin egen förmåga är att 

få prova själv och lyckas (30). Informanterna ansåg att det var viktigt att patienterna 

hade tilltro till att kunna påverka sin egen situation för att öka följsamheten i 

behandlingen. Empowerment har setts kunna uppnås i vårdrelationer genom öppen 

kommunikation och delaktighet (32). Erfarenheten var att detta också kunde uppnås 

genom att patienterna hittade övningar som de bemästrade och upprepat använde i 

självbehandlande syfte. Dessa patienter upplevdes också i mindre utsträckning drabbas 

av återfall. 

Informanterna delgav även erfarenheter av försvårande faktorer för följsamhet, 

till exempel hur länge patienterna hade haft en ätstörning. Vid långvariga 
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sjukdomstillstånd kan ätstörningen ge en sjukdomsidentitet som är svår att bryta (3). 

Kompensatoriska beteenden som kräkningar sänder ut endorfiner och kortisol som ger 

en känsla av välbefinnande (3), detta kan möjligtvis förklara varför det blir svårare att 

behandla en långvarig ätstörning. Med detta i åtanke går det att argumentera för att det 

leder till en bättre prognos om behandling snabbt sätts in och patienten inte hunnit 

identifiera sig med sin ätstörning. 

Ytterligare försvårande faktorer för följsamhet var de situationer och 

konsekvenser som kunde uppstå om ett träningsförbud var aktuellt, exempelvis 

smygträning eller minskad tillit. Träningsförbud riskerade även patienternas autonomi 

då träning kunde vara starkt kopplat till deras identiteter. Personal i hälso- och 

sjukvården behöver balansera sitt arbete för att främja hälsosamma 

beteendeförändringar och samtidigt värna om patienternas integritet och frihet att göra 

egna val (33). Som informanterna beskrev var det få patienter som ville sluta träna och 

en del hade inte heller ansett sig ha några problem med kompensatoriska 

träningsbeteenden trots att den fysioterapeutiska bedömningen tydde på detta. I linje 

med tidigare forskning som presenterades i bakgrunden upplevde informanterna att 

träningsstopp påverkade följsamheten negativt (13). 

 

5.3. Metoddiskussion  

En kvalitativ, deskriptiv och explorativ design med semistrukturerade intervjuer valdes 

för denna studie. Detta var en väl vald metod då syftet var att undersöka och beskriva 

informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Resultatet baserades på sex 

fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av sitt arbete i ätstörningsvården samt 

försvårande respektive underlättande faktorer för följsamhet i den fysioterapeutiska 

behandlingen.  

Ett bekvämlighetsurval användes eftersom det var relativt få fysioterapeuter 

som arbetade inom ätstörningsvården. På grund av detta var det även en utmaning att 

hitta informanter som passade studiens inklusionskriterier. Dessa fick därför revideras 

avseende fysioterapeuternas erfarenhet och medlemskap i Fysioterapeuternas sektion 

för mental hälsa. Alla informanter valde att fullfölja sitt deltagande i studien.  

Samtliga informanter var kvinnor, detta ansågs dock inte vara en svaghet 

eftersom en heterogen grupp inte behövdes för denna studies syfte. Till detta bör även 

tilläggas att endast en manlig fysioterapeut var registrerad i nätverket för ätstörningar 

i Fysioterapeuternas riksförbunds sektion för mental hälsa vid genomförandet av denna 
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studie. Utöver det påträffades ingen annan manlig fysioterapeut inom 

ätstörningsvården. 

Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades in med en webbaserad 

applikation. Denna metod var den mest kostnadseffektiva men omöjliggjorde 

avläsning av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Metoden försvårade även 

transkriberingen då ljudupptagningen stundtals var ohörbar.  

En initial provintervju genomfördes med en fysioterapeut som uppnådde 

inklusionskriterierna för att testa intervjuguidens användbarhet gentemot 

frågeställningarna. Efter denna intervju bedömdes intervjuguiden som tillräcklig för 

att besvara frågeställningarna och därför användes resultaten från provintervjun i 

studien. Efter samtliga intervjuer framkom det mycket data som inte var relevant för 

studiens syfte eller frågeställningar. I efterhand ansågs det ha varit relevant med en 

revidering av intervjuguiden för att minska datamängden och därmed förenkla 

analysprocessen. 

För att uppnå trovärdighet i analys av insamlade data genomfördes en 

forskartriangulering. Koder, teman, kategorier och underkategorier har tillsammans 

med handledare och respektive författare granskats och diskuterats för att uppnå 

konsensus i analysen. Under analysarbetet har meningsenheterna regelbundet setts 

över för att säkerställa att resultatet speglar innehållet. På grund av en initial 

missuppfattning kring analysprocessen tog denna del mer tid än förväntat. Med en 

bättre samförståelse författarna och handledaren emellan hade detta förmodligen 

kunnat effektiviserats.  

Förförståelsen av ämnet hos författarna hade diskuterats innan bearbetningen av 

materialet påbörjades för att inte riskera att materialet tolkades utifrån egna 

förväntningar. En av författarna hade sedan tidigare kommit i kontakt med ätstörningar 

och hade ett intresse för området. Författarna var noga med att vara objektiva, följa 

intervjuguiden och lyssna på informanterna för att låta deras erfarenheter och 

upplevelser ta plats. Överförbarhet i syfte att återupprepa studien kan anses vara 

tillräcklig då datainsamling samt databearbetning beskrivits noggrant. 

 

5.4. Klinisk betydelse och framtida forskning 

Studien antyder att fysioterapeuters arbete inom ätstörningsvården är viktigt. 

Patienterna har symtom som negativ kroppsuppfattning och bedriver ofta ohälsosam 

träning vilket fysioterapeuter med hjälp av sin fysioterapeutiska expertis kan behandla 
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med specifika behandlingsmetoder. Många av de underlättande faktorerna för 

följsamhet vid fysioterapeutisk behandling som informanterna upplevt och erfarit är 

gemensamma. Därför kan faktorer som att göra behandlingsrummet till en trygg miljö, 

att låta behandlingen ta tid samt att hjälpa patienterna hitta rörelseglädje med fördel 

användas i behandlingen av samtliga patienter med ätstörningar. De försvårande 

faktorerna för följsamhet vid fysioterapeutisk behandling varierar mer och exempelvis 

bör sjukdomstid och patientens vilja att bli frisk då tas i beaktande.  

 Framtida forskning kan med fördel fokusera på att undersöka patienternas 

upplevelser av den fysioterapeutiska behandlingen. Av de studier som lästs inför denna 

uppsats har en majoritet varit kvantitativa med fokus på biologiska utfallsmått, så som 

vikt, elektrolytsammansättning och Body Mass Index (BMI). Mer kunskap om hur 

patienterna upplever fysioterapeutisk behandling bör kunna förstärka dess användande 

i ätstörningsvården.  

Genom det som denna studie har belyst skulle fysioterapeutens roll inom 

ätstörningsvården kunna stärkas och ett ökat intresse för ämnet uppnås bland 

fysioterapeuter och annan vårdpersonal. 

 

5.5. Konklusion 

I denna studie var informanterna överens om att fysioterapi var en viktig del inom 

ätstörningsvården som borde implementeras mer. Fysioterapeuter kunde med sina 

kunskaper om kroppen, fysisk aktivitet och träning bidra med någonting som inte andra 

professioner kunde när det gäller behandling av ätstörningar. Utveckling av riktlinjer 

och fysioterapeutiska behandlingsmetoder för denna patientgrupp ansågs angeläget. 

Det som underlättande följsamheten gentemot den fysioterapeutiska behandlingen var 

framförallt tålamod från vårdgivaren, att hjälpa patienten utveckla en sund relation till 

träning och att ge dem verktyg för att hantera ätstörda tankar och känslor om kroppen 

på egen hand. Det som försvårade följsamheten var framförallt en längre tids sjukdom, 

ambivalens kring att ge upp sin ätstörning och träningsstopp.  
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Bilaga I 

Kliniska särdrag för de 

olika diagnostiska 

kriterierna i DSM-V 

Anorexia 

nervosa (AN) 

Atypisk 

anorexia 

nervosa 

Bulimia 

nervosa (BN) 

Hetsätnings

-störning 

Undvikande/ 

restriktiv 

ätstörning 

Själv-

rensning 

Övervärdering av 

kroppens vikt/form 

Krävs för 

diagnos 

Krävs för 

diagnos 

Krävs för 

diagnos 

Kan 

förekomma 

Förekommer 

inte 

Kan 

förekomma 

Rädsla för att bli tjock 

och/eller beteende för 

att hindra viktökning 

Krävs för 

diagnos 

Krävs för 

diagnos 

Kan förekomma Kan 

förekomma, 

men ovanligt 

Ingen rädsla 

för att bli 

tjock, men 

begränsat 

matintag 

Kan 

förekomma 

Undervikt Krävs för 

diagnos 

Förekommer 

inte 

Kan förekomma, 

men ej så uttalad 

som vid AN 

Ej 

tillämpbart 

Kan 

förekomma 

Kan 

förekomma 

Otillräckligt närings- 

och energiintag 

Krävs för 

diagnos 

Krävs för 

diagnos 

Kan förekomma Ej 

tillämpbart 

Krävs för 

diagnos 

Kan 

förekomma 

Övervikt Förekommer 

inte 

Kan 

förekomma 

Kan förekomma Krävs ej, 

men vanligt 

Ej tillämpbart Kan 

förekomma 

Regelbundna 

hetsätningar (varje 

vecka) 

Kan 

förekomma 

Kan 

förekomma 

Krävs för 

diagnos 

Krävs för 

diagnos 

Ej tillämpbart Förekommer 

inte 

Regelbundna 

kompensatoriska 

beteenden (varje vecka) 

Kan 

förekomma 

Kan 

förekomma 

Krävs för 

diagnos 

Förekommer 

sällan 

Ej tillämpbart Regelbunden 

självrensning 

krävs, inte 

kompensa-

torisk 

Undergrupper 1. Med 

självsvält 

2. Med 

hetsätning/ 

självrensning 

Inga Inga Inga Inga Inga 

Remission Partiell eller 

fullständig 

Ingen Partiell eller 

fullständig 

Partiell eller 

fullständig 

I remission Ingen 

Svårighetsgrad Grad av 

undervikt 

enligt BMI 

Ingen Frekvens av 

kompensatoriska 

beteenden 

Frekvens av 

hetsätning  

Ingen Ingen 

 

 

 



 
 

Bilaga II 

Intervjuguide 

 

1.  Beskriv hur du arbetar med personer som har ätstörningar. 

1. Hur ser en typisk dag på jobbet ut?  

2. Vilka arbetsuppgifter har du?  

3. Har du olika rutiner för olika patienter (olika slags ätstörningar)? 

4. Arbetar du/ni i team? – hur fungerar det? – vilken är din roll i teamet? 

 

2.  Arbetar du utifrån några specifika riktlinjer? 

1. Nationella eller bundna till arbetsplatsen?  

2. Upplever du att de är bristfälliga eller tillräckliga? 

 

      3. Hur upplever du implementering av fysisk träning som en del i behandlingen?  

1. Finns det någon rådande norm om att fysisk aktivitet (både styrka och/eller 

aerob) inte är lämpligt för denna patientgrupp?  

2. Finns det några svårigheter med att få patienten att hålla en lagom 

träningsnivå?  

3. Risker med att förbjuda/uppmuntra träning? 

 

4.  Berätta om någon gång som din behandling gick bra/mindre bra? 

1. Vad gjorde du då?  

2. Varför tror du att det blev så?  

3. Kunde något ha gjorts annorlunda? 

 

5. Berätta om dina tankar gällande hur fysioterapi kan förbättras inom området? 

(baserat på erfarenhet/forskning)  

1. Finns det någon skillnad mellan patientgrupper med olika diagnoser som man 

bör ta hänsyn till i behandlingen?  

2. Har du vid något tillfälle känt att behandlingen inte varit tillräcklig?  

 

6.  Hur upplever du patientens delaktighet och följsamhet till den fysioterapeutiska 

behandlingen? 

1. Brukar det vara lätt eller svårt att motivera patienterna? 

2. Underlättande/försvårande faktorer?  

3. Är det vanligt med återfall?  

4. Vilka insatser upplever du som viktiga för att förebygga återfall 

(återfallsprevention)?  

   

7. Berätta vad i din roll som fysioterapeut du är mest stolt över. 

1. Finns det något som du känner att bara din yrkesroll kan bidra med?  

 

 



 

Författare    Författare   Handledare 

Fysioterapeutstudent Fysioterapeutstudent  Universitetslektor 

Madeleine Holm   Sally Berg   Karin Hellström 

Anna.madeleine.holm@gmail.com Salsan_94@hotmail.com Karin.hellstrom@neuro.uu.se 

 

 

Bilaga III 

Information och samtyckesblankett till fysioterapeuter 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet som skriver vår C-uppsats och som är 

intresserade av hur fysioterapeuters/sjukgymnasters tänker kring sitt arbete inom ätstörningsvården. 

Syftet med vår studie är att få en bild av både det aktuella kunskapsläget samt hur fysioterapeuter i 

Sverige upplever sina jobb. Vår plan är att screena igenom Sveriges alla landsting för att se hur många 

ätstörningsenheter som finns samt hur många som har tillgång till en fysioterapeut. Vi undrar ifall du 

skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju som tar max 60 minuter där du får berätta om din 

syn på din roll inom ätstörningsenheten. Intervjun kommer att spelas in och ske via telefon under 

arbetstid och beräknas genomföras mellan juni och första halvan av september under 2017. 

 

Allt som sägs kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets krav på anonymitet och svaren som vi får 

kommer endast att användas i vårt uppsatsarbete och behandlas konfidentiellt. Namn på personer eller 

annat som möjliggör identifiering kommer ej att vara med i uppsatsen. Deltagande är helt frivilligt och 

man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst och behöver inte ange någon anledning.  

 

Om du har vänligheten att låta dig bli intervjuad kommer du självfallet få möjlighet att ta del av 

slutresultatet som beräknas färdigställas i december 2017. Återkom gärna med Ert besked eller övriga 

frågor på mail inom en vecka.  

 

Med vänliga hälsningar, Madeleine Holm och Sally Berg 

 

Samtycke 

Här med verifierar jag att jag mottagit och förstått informationen som givits. Jag godkänner deltagande 

i denna studie och att det som sägs i intervjun används i uppsatsen. Samtycket kan när som helst 

återkallas.  

 

_____________________________________                                                               

Underskrift och dagens datum.           

                

mailto:Anna.madeleine.holm@gmail.com
mailto:Salsan_94@hotmail.com
mailto:Karin.hellstrom@neuro.uu.se


 

Författare    Författare   Handledare 

Fysioterapeutstudent Fysioterapeutstudent  Universitetslektor 

Madeleine Holm   Sally Berg   Karin Hellström 

Anna.madeleine.holm@gmail.com Salsan_94@hotmail.com Karin.hellstrom@neuro.uu.se 

 

Bilaga IV 

Information till verksamhetscheferna 

 

Hej! 

Vi är två fysioterapeutstudenter på Uppsala universitet som skriver vår C-uppsats och som är 

intresserade av hur fysioterapeuter/sjukgymnaster tänker kring sitt arbete inom ätstörningsvården. 

Syftet med vår studie är att få en bild av det aktuella kunskapsläget samt hur fysioterapeuter i Sverige 

upplever sina jobb. 

Vår plan är att screena igenom Sveriges alla landsting för att se hur många ätstörningsenheter som finns 

samt hur många som har tillgång till en fysioterapeut, sedan kommer vi intervjua de fysioterapeuter 

som vill medverka i studien. Intervjuerna kommer att ske via telefon under arbetstid och spelas in. 

Intervjuerna beräknas genomföras mellan juni och första halvan av september under 2017. 

 

Allt som sägs kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets krav på anonymitet och svaren som vi får 

kommer endast att användas i vårt uppsatsarbete och behandlas konfidentiellt. Namn på personer eller 

annat som möjliggör identifiering kommer ej att vara med i uppsatsen. Deltagande är helt frivilligt och 

man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst och behöver inte ange någon anledning. 

 

Om Ni ger er tillåtelse kommer vi intervjua fysioterapeuten/fysioterapeuterna på Er avdelning. Återkom 

gärna med Ert besked eller övriga frågor på mail inom en vecka.  

 

Med vänliga hälsningar, Madeleine Holm och Sally Berg  

                                                                                       

 

mailto:Anna.madeleine.holm@gmail.com
mailto:Salsan_94@hotmail.com
mailto:Karin.hellstrom@neuro.uu.se

