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Det behövs en knuff liksom nu och då för att man ska komma vidare 
 

- En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av att få rehabiliterande 

insatser i ett varmt klimat bland patienter med neurologiska sjukdomar 

 

- A qualitative interview study on the experiences of receiving rehabilitation in a warm 

climate among patients with neurological diseases 
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Sammanfattning  

Bakgrund 

Patienter med neurologiska sjukdomar är ofta i behov av rehabiliterande insatser för att kunna 

bibehålla kroppsliga funktioner och klara av dagliga aktiviteter. I vissa fall får dessa patienter 

möjlighet att delta i rehabiliteringsperioder i ett varmt klimat (klimatvård). En 

rehabiliteringsperiod pågår oftast i 3-4 veckor och inkluderar multidisciplinär vård med bland 

annat fysioterapi. Det finns en begränsad kännedom gällande upplevelser av fysioterapeutiska 

insatser vid klimatvård och dess effekter. 

Syfte  

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka och beskriva erfarenheter och upplevelser 

av fysioterapeutiska insatser vid klimatvård bland patienter med neurologiska sjukdomar. 

Design och metod 

Studien var kvalitativ med en explorativ design där data inhämtades genom fem 

semistrukturerade intervjuer. Vid databearbetning användes kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. 

Resultat 

Studiens resultat tyder på att den fysioterapeutiska behandlingen var central och att 

individanpassad intensivträning upplevdes som fördelaktigt av studiens deltagare. Ett 

patientcentrerat arbetssätt framkom som viktigt för rehabiliteringens resultat. Andra faktorer 

som beskrevs som värdefulla och påverkade den totala rehabiliteringen var det varma 

klimatet, det sociala utbytet med andra deltagare samt att komma ifrån sin vardagliga kontext. 

Ökad motivation till fysisk aktivitet framkom som en viktig effekt av att få klimatvård. 

Konklusion 

Socialt stöd, det varma klimatet och lyhörd rehabiliteringspersonal bidrog till en positiv 

upplevelse av de fysioterapeutiska insatserna vid klimatvård. Upplevelser av ökad motivation 

till fysisk aktivitet och fler positiva hälsoeffekter innebär att klimatvård skulle kunna betraktas 

som ett värdefullt komplement till rehabiliterande vård.  

Nyckelord: Klimatvård, neurologiska sjukdomar, rehabilitering, fysioterapi 

 

  



 
 

Abstract 

Background 

Patients with neurological diseases are often in need of rehabilitative medical care in order to 

sustain body-function and manage activities in daily life. In some cases, rehabilitation in a 

warm climate is offered to patients within this group. The rehabilitation period often includes 

multidisciplinary medical care and will go on for 3-4 weeks. Physiotherapy is commonly a 

central part of the period. There is limited knowledge in regard to the experiences of receiving 

physiotherapy during a rehabilitation period in a warm climate and its effects.  

Purpose/Aim of the study 

The aim of the present study was to explore and describe experiences of receiving 

physiotherapy during a rehabilitation stay in a warm climate among patients with neurological 

diseases.  

Design & Method 

This study had a qualitative and exploratory design were data was collected through five 

semi-structured interviews. To analyze the data a qualitative, inductive approach was used.  

Result 

The result of this study suggest that physiotherapy was a central part of the rehabilitation stay 

and that intensive and individually designed exercise programs were beneficial. Patient-

centered care was described as important to the result of the stay. Factors such as the warm 

climate, social support and being away from one’s daily environment were reported to be 

crucial in regard to the total rehabilitation experience. An enhanced level of motivation to 

physical activity was described as an important effect of receiving medical care in a warm 

climate.  

Conclusion 

Social support, a warm climate and responsive health care professionals contributed to a 

positive experience of receiving physiotherapy as a part of a rehabilitation stay. Experiences 

of enhanced motivation towards physical activity and more positive health outcomes suggest 

that a rehabilitation stay in a warm climate could be considered as a medical care 

complement.   

Keywords: Physiotherapy, neurological diseases, warm climate, rehabilitation     
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Bakgrund 

Allmänt om klimatvård 

I Norden erbjuds patienter med neuromuskulära sjukdomar att delta i intensiva 

rehabiliteringsperioder i länder med ett varmt klimat (1). Ett varmt klimat anses vara en 

genomsnittlig temperatur med 20 grader eller mer under minst 8 månader per 

kalenderår. Dessa perioder benämns ofta som klimatvård och anordnas på olika 

rehabiliteringscenter som vanligtvis pågår under 2-4 veckor (2). Under 

rehabiliteringsperioden får patienten vård och rehabilitering av ett multidisciplinärt team ofta 

innefattande läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Den behandling som 

ges innefattar vanligtvis fysioterapi med fokus på aerob-, muskelstärkande-, rörlighet- och 

balansträning. Arbetsterapi, sjukdomsinformation och kostråd kan också vara en del av 

rehabiliteringsperioden. Träningen sker oftast på dagtid och kan vara både i grupp eller 

individuellt (2–5). 

Cercadeti Rehab AB 

Cercadeti rehab AB är ett svenskt företag som anordnar rehabiliteringsresor för personer med 

olika sjukdomar och skador till Spanien. Företaget tar huvudsakligen emot patienter med 

neurologiska sjukdomar/skador, cancerdiagnoser och med långvarig smärta. De arbetar med 

teamrehabilitering och utifrån att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Rehabiliteringen 

utformas utifrån deltagarnas behov och resurser. Företaget har sin bas i den spanska orten 

Calpe, där det finns faciliteter för rehabilitering med träningslokal och behandlingsrum (4).  

Neurologiska sjukdomar 

Det finns en mängd olika neurologiska sjukdomar, både vanliga och ovanliga i sitt slag. Som 

tidigare nämnts tar Cercadeti Rehab emot patienter med olika neurologiska sjukdomar och 

skador (4). Några av dessa sjukdomar är Multipel Skleros (MS), Spinocerebellär ataxi typ 3 

(SCA3) och Alexanders sjukdom (AS).  

MS är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS). Sjukdomsdebut 

sker vanligtvis mellan 15 och 40 års ålder och förekommer i större utsträckning bland kvinnor 

än män. Vid debut förlöper sjukdomen i de flesta fall i skov, det vill säga att personen 

upplever en period av tilltagande symtom och funktionsnedsättningar som sedan går över. 

Efter en längre tid med flera skov ändrar sjukdomsförloppet karaktär och övergår till att vara 

sekundär progressiv, en fas som innebär en långsam och ihållande försämring av personens 
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funktionsförmåga. En mer ovanlig typ av MS är den som benämns som primär progressiv där 

förloppet ej innefattar några skov och förlöper progressivt med tilltagande 

funktionsnedsättningar. Vanliga symtom vid MS är ataxi, centrala pareser, spasticitet, 

synnervsinflammation, fatigue, smärta och depression (6). Ytterligare ett vanligt symtom vid 

MS är en ökad sensitivitet för olika temperaturer. En övervägande andel av patienter med MS 

upplever förvärrade symtom vid värme och en mindre andel vid kyla. Sensitiviteten för olika 

temperaturer anses vara en bidragande orsak till en lägre nivå av fysisk aktivitet inom denna 

patientgrupp (7). 

SCA3, också benämnd som Machado-Josephs sjukdom, är en ovanlig och mycket komplex 

sjukdom. Det är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som leder till celldöd i 

hjärnstammen och lillhjärnan (8). Dessa skador medför ofta en progressiv cerebellär ataxi 

vilket kan yttra sig som gångsvårigheter, nedsatt balans och koordinationsförmåga. 

Talsvårigheter, ökad spasticitet och perifera neuropatier är exempel på fler vanliga symtom. 

Det finns en stark ärftlighet och diagnos kan ställas genom klinisk observation av 

sjukdomsspecifika symtom samt identifikation av en specifik gen. Sjukdomsförloppet är 

progressivt och medellivslängden från och med debut är beräknad till cirka 21 år (9). 

AS är en progressiv sjukdom i CNS som orsakas av en genmutation. Debuten sker oftast i 

tidig ålder men kan även framträda i vuxen ålder. Sjukdomen delas in i 3 olika typer, 

spädbarn 0-2 år, barn 2-12 år och vuxna 12 år och äldre (10). Då sjukdomen är progressiv dör 

de flesta inom 10 år från debut (11). Bland vuxna som utvecklar sjukdomen är det vanligt att 

man i första hand misstänker MS eller Parkinsons sjukdom, då symtomen liknar varandra 

(12). Symtom som kan förekomma är ökat huvudomfång, muskelspänningar, svälj- och 

talsvårigheter, epilepsi och cerebellär ataxi (10,13). 

Fysioterapi vid neurologiska sjukdomar 

Fysioterapeutiska insatser bland patienter med MS syftar främst till att bibehålla och öka 

rörelseomfång, postural kontroll, förebygga kontrakturer och bibehålla/uppmuntra till fysisk 

aktivitet (14). Vid MS har aerob träning visat kunna öka upplevd livskvalitet, aktivitetsnivå 

och ge en reducering av fatigue (15,16). På kort sikt finns det studieresultat som tyder på att 

intensiv träning kan öka tröttheten bland patienter med MS. På längre sikt kan intensiv träning 

leda till hälsovinster så som bättre balans och kroppsfunktion samt att genomförandet av 

dagliga aktiviteter underlättas (ADL) (14).  
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Vidare har fysioterapi med fokus på att hantera gångsvårigheter visat positiva effekter på 

upplevd livskvalitet bland patienter med SCA3 (9). Det framkommer inte om fysioterapi har 

någon bromsande effekt vid SCA3, dock är det föreslaget att fysioterapi kan bidra till att ge 

patienten fler strategier att hantera sin sjukdom och funktionsnedsättningar (17).  

En fallstudie beskriver hur en patient med AS fått fysioterapi som komplimenterande 

behandling för sina neuromuskulära besvär men det framkom ej vilken effekt detta haft för 

individen (12). Nuvarande forskning kring fysioterapi och AS är ytterst begränsad (18). 

Kontinuerlig, daglig träning med varierande inslag av innehåll rekommenderas vid MS (19). 

Det framkommer att fysioterapeutiska insatser vid SCA3 och MS bör utformas med hänsyn 

till patientspecifika behov och mål i syfte att främja patientens delaktighet (17,20,21). 

Multidisciplinärt team inom rehabilitering 

Enligt Socialstyrelsen är det av vikt att patienter med MS, SCA3 och AS får rehabiliterande 

insatser anpassade efter individens behov och att rehabilitering bör ske med hjälp av ett 

multidisciplinärt team (18,21,22). Ett multidisciplinärt team kan bestå av flera 

vårdprofessioner, exempelvis fysioterapeuter, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

läkare, kuratorer och psykologer. Bredden av kompetens och samarbete möjliggör en bättre 

samordning av insatser för att skapa optimala förutsättningar för patienten att klara ADL (23). 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande rehabilitering vid MS ska det även finnas 

möjlighet till att få intensiva rehabiliteringsperioder på 2-4 veckor/år inom sluten och/eller 

öppenvård (21).  

Effekter av klimatvård ur ett bio-psyko-socialt perspektiv 

Det har visats att patienter med neurologiska sjukdomar kan uppleva positiva effekter av att 

genomgå en rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat. I en randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) undersöktes effekten av klimatvård bland patienter med degenerativa neuromuskulära 

sjukdomar (1). Huvudsakliga utfallsmått var smärta, gångförmåga, livskvalitet och dynamisk 

balans. Interventionsgruppen fick utföra ett rehabiliteringsprogram i Spanien under en period 

av 4 veckor och kontrollgruppen fortsatte med ordinarie behandling under samma tidsperiod i 

Norge. Resultatet visade på en större förbättring på samtliga primära utfallsmått hos 

interventionsgruppen gentemot kontrollgruppen. Författarna i studien påtalade att 

förbättringen inte uteslutande kunde härledas till en faktor utan att det mest troligt kunde var 

en kombination av flera faktorer. Det varma klimatet tillsammans med utformning av 

rehabiliteringsprogrammet beskrevs som viktig för rehabiliteringen i sin helhet. Patienterna i 
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studien rapporterade även att balansen mellan träning och vila var viktig för träningsresultatet 

samt att den sociala interaktionen med andra i liknande situation var välgörande. Att få ett 

avbrott från sin vardagliga kontext var ytterligare en fördel (1). 

Endast en studie kunde finnas om klimatvård för patienter med MS (24). Detta var en 

randomiserad tvärsnittsstudie där deltagarna delades in i 2 grupper där ena gruppen fick en 

rehabiliteringsperiod i Spanien och den andra gruppen fick samma intervention i Norge. 

Perioden pågick under 4 veckor. Efter ett års tid fick gruppen som varit i Norge åka till 

Spanien och vice versa. Vid utförandet av studien ville författarna att de två perioderna skulle 

likna varandra i så stor utsträckning som möjligt och att den skiljande faktorn skulle vara 

klimatet. Resultatet av studien visade inte på några större skillnader mellan grupperna på kort 

sikt. Däremot kunde ett bättre resultat gällande ökad funktionsnivå ses efter 6 månader bland 

de deltagare som varit i Spanien. I studien framkom det att deltagarna upplevde perioden i 

Spanien som fördelaktig då det varmare klimatet bidrog till en ökad upplevelse av 

avslappning och att fysisk aktivitet blev lättare att utföra (24). Vid litteratursökning kunde 

inga studier avseende klimatvård och SCA3 eller AS finnas. 

Det har gjorts fler studier gällande klimatvård vid reumatologiska sjukdomar (2,3,5,25,26). 

Effekter som framkommit av att få klimatvård inom denna patientgrupp är en minskad 

upplevelse av smärta och en minskad sjukdomsaktivitet. Om effekterna berodde på det varma 

klimatet eller rehabiliteringsinsatserna i sig är oklart (25). 

I en enkätstudie berörande klimatvård och reumatologiska sjukdomar som gjordes på 

rehabiliteringsanläggningar runt om i medelhavet kunde författaren se flera fördelar med att 

förlägga träningen till ett varmt klimat. Ett varmt klimat beskrevs som mer stabilt och gav 

således bättre förutsättningar för att träning skulle kunna genomföras, det vill säga ge en ökad 

följsamhet. En kortare träningsperiod på 3-4 veckor med ett intensivt upplägg ansågs vara 

bidragande till ett förbättrat träningsresultat. Författaren konstaterade att klimatvård bör ses 

som ett komplement till den vård som redan ges i Sverige (26).  

Problemformulering  

Det är tydligt att rehabilitering för patienter med MS och SCA3 är av betydelse för att kunna 

bibehålla en god livskvalitet (9,15,21). Studier påvisar att patienter med neurologiska och 

reumatologiska sjukdomar kan få positiva effekter av en intensiv och sammanhängande 
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rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat. Samtliga studier påtalar svårigheter med att identifiera 

om de positiva effekterna går att härleda till det varma klimatet eller är beroende av andra 

faktorer (1–3,24–26). Föreslagna faktorer är bland annat att få komma ifrån sin vardagliga 

kontext och den sociala samvaron med andra i samma situation (1). I dagsläget kan inga 

studier finnas gällande upplevelser av fysioterapeutisk behandling i ett varmt klimat bland 

patienter med MS, SCA3 eller AS. En intervjustudie anses därför kunna bidra till en ökad 

förståelse och insikt kring upplevda effekter av fysioterapeutiska insatser vid en 

rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat. 

Syfte 

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka och beskriva erfarenheter och upplevelser 

av fysioterapeutiska insatser vid klimatvård bland patienter med neurologiska sjukdomar. 

Frågeställning 
 

• Vilka upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutiska insatser vid klimatvård har 

patienter med neurologiska sjukdomar? 

 

Metod 

Design 

Studien var kvalitativ med en explorativ och deskriptiv design där data inhämtades genom 

semistrukturerade intervjuer (27). Valet av studiedesign grundades sig på att syftet med 

studien var att beskriva erfarenheter och upplevelser av att få fysioterapeutiska insatser vid 

klimatvård bland patienter med neurologiska sjukdomar.  

Urval 

Deltagarna i studien valdes ut genom ett lämplighetsurval, det vill säga att valet var begränsat 

till en specifik grupp (28). I denna studie var det patienter med neurologiska sjukdomar på 

Cercadeti Rehab AB. Deltagarna rekryterades med hjälp av verksamhetschefen som 

förmedlade intresseförfrågan om deltagande i studien till 5 patienter med neurologiska 

sjukdomar som var aktuella för rehabilitering under perioden 7-28 oktober. Totalt 

rekryterades 5 deltagare enligt följande kriterier. 
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Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara patienter på Cercadeti Rehab i Calpe och vara över 

18 års ålder samt ha en neurologisk sjukdom. Deltagarna i studien skulle ha genomfört minst 

halva tiden av sin rehabiliteringsperiod innan datainsamlingen, samt förstå och tala svenska. 

Deltagarna behövde vara orienterade i tid och rum. 

Exklusionskriterier: Patienter som genomförde sin rehabiliteringsperiod innan och efter 5-26 

oktober 2019. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer (27). Intervjuerna följde en 

intervjuguide med frågor som syftade till att besvara den huvudsakliga frågeställningen, se 

bilaga 1. Följande frågeområden inkluderades:  

• Hur deltagarnas rehabilitering med sjukgymnast/fysioterapeut såg ut i Sverige 

• Deltagarnas upplevelser av att få rehabilitering med fysioterapeut på Cercadeti Rehab  

• Vilka fördelar och nackdelar/svårigheter som fanns med att åka iväg på en 

rehabiliteringsperiod 

• Vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter deltagarna upplevt av 

rehabiliteringsperioden/perioderna  

• I vilken utsträckning de hade haft möjlighet att påverka upplägget av 

rehabiliteringsperioden/perioderna  

• Klimatet och dess betydelse för individens rehabilitering 

• Betydelsen av att få åka iväg på en rehabiliteringsperiod  

  

Genomförande 

Datainsamlingen skedde på Cercadeti Rehabs anläggning i staden Calpe, Spanien. En 

intresseförfrågan om deltagande i studien skedde via verksamhetschefen på Cercadeti Rehab 

som tillfrågade 5 patienter med en neurologisk sjukdom planerade för rehabilitering under 

perioden 5-26 oktober 2019. Utöver de fem tillfrågade patienterna deltog ytterligare fem 

patienter med olika sjukdomar och skador i rehabiliteringsperioden. Samtliga som blev 

tillfrågade visade intresse för deltagande och fick vid ankomst till Cercadeti Rehab ett 

informationsbrev om studien och dess syfte, se bilaga 2. Därefter tackade samtliga ja till att 
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delta i studien. Inför varje intervju fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett om 

godkännande av deltagande i studien, se bilaga 3. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

ljudupptagningsapplikation på en surfplatta och transkriberades därefter. Först genomfördes 

en testintervju för att kontrollera upplägget av intervjuguiden och om behov av eventuella 

ändringar fanns. Testintervjun inkluderades i studien då den bedömdes vara adekvat. En 

justering genomfördes efter testintervjun där frågeområdet angående rehabiliteringens 

betydelse för individen lades till. Varje intervju transkriberades innan nästa intervju tog plats 

för att möjliggöra tid för eventuella justeringar i intervjuguiden. Författarna turades om att 

genomföra intervjuerna där en av författarna ledde intervjun och den andra närvarade som 

observatör. JL höll i tre av intervjuerna och JB höll i de resterande två. Intervjuerna 

genomfördes när deltagarna genomfört mer än hälften av sin rehabilitering och 

datainsamlingen pågick totalt under 2 veckor. Intervjuerna hölls i ett avskilt rum i syfte att 

minimera risken för att någon utomstående skulle ta del av vad som sades. När 

databearbetningen var klar raderades inspelningarna från surfplattan.  

 

Databearbetning 

Data bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, en metod som är applicerbar vid analys 

av text. Metoden underlättar tolkning och granskning av data genererat av intervjuer och är ett 

tillvägagångssätt som ofta används vid kvalitativ forskning inom vård och omsorg (29). Vid 

transkribering av intervjuerna togs textstycken bort som ej ansågs ligga i linje med studiens 

syfte eller bidra till att besvara studiens frågeställning. Hummanden, suckanden och skratt 

samt övriga ljud inkluderas ej. Som innehållskontroll läste författarna igenom intervjuerna var 

för sig och jämförde med ljudfilen för att säkerhetsställa att transkriberingen stämde överens 

med vad som sagts. En induktiv ansats användes vid databearbetningen då syftet med studien 

var att undersöka människors erfarenheter och upplevelser. Till skillnad från en deduktiv 

ansats där textanalys sker utifrån en färdig mall eller teori syftar en induktiv ansats till att 

förutsättningslöst söka mönster i människors utsagor om ett specifikt fenomen. Vid 

textanalysen analyserades det manifesta innehållet det vill säga det faktiska textnära innehållet 

(29). Vid analys av data togs meningsenheter ut ifrån transkriberingen, det vill säga 

meningsbärande delar av texten som sedan kondenserades i syfte att göra enheterna mer 

lätthanterliga (29). Vid analys av den första intervjun togs meningsenheterna ut gemensamt 

varpå författarna sedan kondenserade och kodade meningsenheterna enskilt. Därefter utfördes 

en gemensam kondensering och kodning av samma intervju. Vid resterande intervjuer togs 
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meningsbärande enheter ut och kodades enskilt för att sedan jämföras gemensamt. När alla 

intervjuer var kodade delades koderna in i olika kategorier och tillhörande subkategorier. En 

forskningstriangulering gjordes tillsammans med författarnas handledare i syfte att kontrollera 

tillförlitligheten (30). Ett exempel på analysprocessen kan ses i tabell nr 1.  

Tabell Nr 1. Exempel på databearbetning. 

Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet  

Kod Subkategori Kategori 

Jag tycker dom 

(fysioterapeuten + 

arbetsterapeuten) ser en i 

flera olika situationer. 

[…]det känns bra att 

träffa nån annan som 

också som just ser för 

dom jobbar ju med 

helhetssyn liksom. 

Arbetsterapeuten och 

fysioterapeuten ser en 

i flera olika 

situationer. Det känns 

bra att träffa någon 

som jobbar med 

helhetssyn. 

Jobbar 

med 

helhetssyn 

Helhetssyn Rehabiliterings- 

personal 

  

Etiska överväganden 

Tillåtelse att utföra datainsamlingen på Cercadeti Rehab godkändes av verksamhetschefen 

som signerade en samtyckesblankett, se bilaga 4. Deltagarna informerades om att deltagandet 

i studien var helt frivilligt och att de när som helst under studien kunde avbryta sitt 

deltagande. Vidare försäkrades deltagarna om att deras utsagor skulle vara avidentifierade i 

slutresultatet för att säkerhetsställa konfidentialitet. Risken för att denna studie skulle störa 

deltagarnas rehabilitering ansågs vara liten av författarna då intervjuerna var frivilliga och helt 

inplanerade efter deltagarnas önskemål om tidpunkt. Av denna anledning ansåg författarna att 

nyttan med studien övervägde riskerna.  

Resultat 

Bakgrundsinformation om studiens deltagare 

Deltagarna i studien var i åldrarna 39-62 år. Fördelningen mellan deltagarna var en man och 

fyra kvinnor. Av de fem deltagarna hade tre stycken MS, en SCA3 och en AS. Alla deltagare 

var patienter som deltog i en rehabiliteringsperiod i oktober 2019 på Cercadeti Rehab i 



9 
 

Spanien. Fyra av fem deltagare hade tidigare genomfört två eller flera rehabiliteringsperioder 

via samma företag. 

När processen med databearbetning var avslutad framkom 7 kategorier och 22 tillhörande 

subkategorier. Tabell nr 2 visar fördelningen av dessa. Samtliga kategorier och subkategorier 

beskrivs i löpande text och exemplifieras med citat från deltagarna som benämns med 

siffrorna (1-5).  
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Tabell nr 2. Översikt över kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Rehabilitering hemma 
• Bristande kontinuitet 

• Långt avstånd 

• Bristande kompetens 

Träningsupplägg 
• Högfrekvent träning 

• Variationsrik träning 

• Individanpassad träning/träningstips 

• Delaktighet 

• Tid för återhämtning 

Professionalitet 
• Utmanar mig 

• Duktiga instruktörer 

• Helhetssyn 

Omgivningsfaktorer 
• Egen tid 

• Möjlighet till fritid 

• Tillgång till havet 

• Informationsföreläsningar 

• Kyla 

• Värme 

Upplevda effekter 
• Fysiska effekter 

• Emotionella upplevelse 

• Ökad motivation hemma 

Sociala faktorer 
• Social samvaro 

• Kunskapsutbyte med andra deltagare 

Farhågor inför hemkomst 
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Rehabilitering hemma 

I denna kategori presenteras de erfarenheter och upplevelser som framkom under intervjuerna 

avseende att få rehabiliterande vård hemma. 

Bristande kontinuitet 

I intervjuerna berättade flera av deltagarna att de utförde någon form av träning med 

fysioterapeut/sjukgymnast hemma. “Jag tränar med, eller på sjukgymnastens gym 1 gång i 

veckan” (2).  En deltagare uttryckte att det kunde vara svårt att få till en kontinuerlig träning. 

“Sen går jag på ett projekt i kommunen som heter anpassad friskvård. Där finns det alltid en 

fysioterapeut och en personlig tränare som är med på alla pass. [...] Ja alltså nu när jag har 

börjat jobba igen så blir det inte lika ofta så att då kanske de blir nån gång i veckan” (4). Det 

framkom även att tillgång till sammanhängande träning med fysioterapeut var mycket 

begränsad. “Jag har inte så mycket träning hemma med fysioterapeut. [...] Men det finns om 

man hojtar till men inte såhär sammanhängande” (3).  

Långt avstånd 

Under intervjuerna beskrev några av deltagarna svårigheter med att ta sig till och från sin 

rehabilitering. “I Sverige är det ju dagrehab som är aktuellt där jag bor. Och det blir ju 

några timmar då ska du ju ta dig dit, för mig är det ju 5 mil att ta mig fram och tillbaka, alltså 

det är ju ganska mycket runt omkring innan man är på plats. Så ibland känns det ju nästan 

inte värt det. För själva resan, förflytta sig fram och tillbaka” (4). 

Bristande kompetens 

Deltagarna i studien beskrev upplevelser av de mött en bristande kompetens bland 

vårdpersonal i Sverige. “Jag har gått från och till hos sjukgymnaster på vårdcentralen men 

dom har inte hela kunskapen. Jag tycker, det är svårt att hitta någon som är duktig” (1). 

Samma deltagare beskrev upplevelsen av att slussas runt bland vårdpersonal för att få rätt 

vård. “För i sjukvården i Sverige får du gå till en sjukgymnast för ryggen och för balansen 

måste jag gå till specialneuro eller vad heter det […] men ingen ser hela mig” (1). En annan 

deltagare berättade om dåligt engagemang från sin läkare. “Hemma känner jag att lite så där 

halv engagemang, även från min neurolog hemma är det jättedåligt engagemang, jag träffade 

den senast januari 2018. Jag tycker man bör ha en som vill träffa sina patienter. Men i 

Sverige, skiter dom i det” (2). 
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Träningsupplägg 

Denna kategori sammanfattar deltagarnas upplevelser av hur träningsupplägget såg ut under 

rehabiliteringsperioden på Cercadeti Rehab.    

Högfrekvent träning 

Samtliga deltagare beskrev det som fördelaktigt att få en sammanhängande och koncentrerad 

träningsperiod. “Jomen det betyder väldigt mycket, dels det här med träningen. Det är ju 

varje dag vi tränar, måndag till fredag. Och det behöver jag” (5). Sammanhängande träning 

framkom som viktigt.  “Ja för det första så är det att jag får en träning som är lite mer 

sammanhängande. Alltså här [Cercadeti Rehab] är det ju varje dag som jag tränar” (5). En 

annan deltagare beskrev att den koncentrerade träningen gav en ökad motivation. “Det är bra 

med koncentrerad träning på det viset. För det ger en boost till hela vintern” (3). 

Variationsrik träning 

Under intervjuerna framkom det att deltagarna uppskattade en variation av olika 

träningsformer. “Jag tycker det är bra, dels att vi har olika typer av träning, dels i vattnet och 

morgongympa. Vi har på gym och i pilatesstudio” (5). Att få en allsidig träning uppskattades 

av flera. “Helheten att man måste träna olika saker.  Och variationsrik träning är bra. Och 

fysioterapeuten visar alternativ, att träna på olika saker spelar roll” (1). 

Individanpassad träning/träningstips 

Flera av deltagarna betonade vikten av att få individanpassad träning. “Ja jag upplever det så 

här att man får mer personlig träning här, för att dom ser ju mer individinriktat här än 

hemma. För där är det mer liksom, dom tittar inte på detaljer men det tycker jag att dom gör 

här.” (4). Att få träningsråd anpassade efter individen uppkom som en viktig aspekt “Man får 

ju bra träningstips, det tycker jag är viktigt att ta med sig att man kan göra olika typer av 

träning, det är nog det viktigaste jag tycker här” (1). Samma deltagare uttryckte det som en 

fördel att få träningstips som kunde appliceras på träning i hemmiljö. “I morse hade vi enskilt 

också och att då var det mycket stretch betonat och vad jag behöver och det kan man ju göra 

hemma också. Så det känns greppbart det känns kunnigt och professionella” (1). 

 Delaktighet 

Alla deltagarna beskrev att de känt sig delaktiga i utformningen av sin rehabilitering med 

fysioterapeut och arbetsterapeut. “Ja men till exempel när jag var på träning med 

fysioterapeuten och arbetsterapeuten som jag hade då frågade dom till exempel; vad vill du 
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träna mest när jag kom dit. Ja men jag vill bli bättre på att gå, ja men då körde dom lite 

övningar och tänk på det här, gör si och gör så, det här behöver du träna på. Så att dom inte 

bara gör någonting utan man får faktiskt tycka till” (4). 

Tid för återhämtning 

Att få balans mellan tid för träning och vila var något som flera deltagare beskrev som 

fördelaktigt. “Och sen att det är lite uppehåll mellan allt. Man får en timme eller två och göra 

någonting annat. Eller vila man får ju välja själv vad man lägger sitt krut på. […] Så 

upplägget är bra så, det finns timmar emellan där man hinner vila upp sig” (5). 

 

Professionalitet 

Denna kategori innefattar de subkategorier med upplevelser gällande 

rehabiliteringspersonalens kompetens och bemötande som deltagarna beskrev som viktiga för 

sin rehabilitering. 

Utmanar mig 

I intervjuerna framkom det av 2 deltagare att det var viktigt att ha rehabiliteringspersonal som 

utmanade individen i sin träning. ”Fysioterapeuten här tycker jag är ganska utmanade […] 

Hemma skulle jag vilja ha lite mer utmaning och det har jag inte, den helhetssynen.  Ja men 

just att dom kan våga utmana en. [...] Det tycker jag fysioterapeuten här är duktig med” (1). 

En annan deltagare beskriver hur tilltron från fysioterapeuten var viktig. ”Ja alltså. 

Fysioterapeuten såg mig här nu när jag kom hit, i smyg så har han väl sett när jag reser mig 

ur rullstolen. Så jag har väl försökt komma undan att jag inte kunde göra dom grejerna på 

gymmet. Jag sa nej det här kommer aldrig att funka. Jojojo sa han, det kommer det visste. 

Och det gjorde det, det var helt ju fantastiskt” (5). 

Duktiga instruktörer 

En deltagare uppskattade att instruktörerna var kreativa i utformningen av träning och inte gav 

upp. ”Man kan träffa arbetsterapeuten och fysioterapeuten, de är jättebra instruktörer. [...] 

Dom visar och har mycket nytänk. Dom drar och stretchar och försöker få igång det som inte 

fungerar, ger det en chans” (3).  Samma deltagare betonade betydelsen av att instruktörerna 

var både drivande och inspirerande. “Fysioterapeuten och arbetsterapeuten är jätteduktiga 

här [Cercadeti Rehab]. […] Dom hittar massa roliga övningar och dom är väldigt peppande, 

lite drivande också. Dom vill att man ska göra saker. Inspirerande kan man säga” (3).  



14 
 

Helhetssyn 

Flera av deltagarna beskrev hur de uppskattade att rehabiliteringspersonalen jobbade utifrån 

ett helhetsperspektiv. “Den [rehabilitering med fysioterapeut på Cercadeti Rehab] är 

jättebra. […] Här ser dom ju helheten på mig, vad det är jag behöver och snappar upp” 

(1).  Helhetssynen var av vikt och samma deltagare beskrev att denna inte fanns hemma. 

“Man är liksom som en hel människa men den synen har man inte, dom sjukgymnasterna jag 

träffat hemma” (1).  

 

Omgivningsfaktorer 

I denna kategori beskrivs andra komponenter utöver träningen som var av vikt för deltagarna 

under sin rehabiliteringsperiod och påverkade rehabiliteringen i sin helhet. 

Egen tid 

I samtliga intervjuer beskrev deltagarna det som fördelaktigt att kunna åka iväg på en 

rehabiliteringsperiod då det möjliggjorde tid för fokus på sig själv. “Komma iväg och slippa 

ta allt ansvar hemma. Som det ibland känns som man gör. Bara fokusera på sig själv, det är 

viktigt” (3). Att få slippa vardagssysslor ansågs vara en bidragande faktor.  “Man vilar ju mer 

här, man lever ju liksom hotellivet. Man behöver inte städa bädda laga mat, det är ju livet det 

är bara att flyta med. Och det gör ju jättemycket” (2). En annan deltagare tyckte det var 

värdefullt för sin rehabilitering att befinna sig i ett annat land och inte vara fysiskt 

tillgänglig/nåbar. ”Om rehabiliteringen skett i Sverige hade ändå varit inom Sveriges gränser. 

Jag hade varit anträffbar på ett kanske annat sätt, du vet ju själv, jo hade ju ändå varit nåbar. 

Här är jag ju nåbar man jag kan ju inte flytta dit fysiskt” (1). 

Möjlighet till fritid 

Att under rehabiliteringsperioden kunna få se sig om och göra annat än träning ansåg några av 

deltagarna som värdefullt. “Jo jag tänker att jag vill få ut så mycket som möjligt av vistelsen, 

att ja jag vill göra lite annat den tiden vi inte har träning, se mig omkring och inte sitta på 

rummet” (4). 

Tillgång till havet 

Några av deltagarna uttryckte det som betydelsefullt att få tillgång till hjälpmedel som 

möjliggjorde bad i havet under rehabiliteringen. “Och sen en badrulle. Det är jättehärligt. 

Kan bada i havet, det är fantastiskt” (2). Att få hjälp av personal att komma i och ut vattnet 
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var något som lyftes som fördelaktigt. “Det är också en del att få bada. Fritiden är också en 

del. Man kan få hjälp att komma till och från, i och ur vattnet. Då åker jag med badrullen och 

sen går i med hjälp” (1). 

Informationsföreläsningar 

En av deltagarna uppskattade att det fanns olika föreläsningar att ta del av under 

rehabiliteringsperioden. “För att vi är olika, alla har inte MS, smärta är något som finns hos 

många här, att dom tar upp det. För såna föredrag skulle jag inte gått på hemma” (1). 

 Värme 

Alla deltagare beskrev värmen som något positivt. En deltagare berättade att värmen 

möjliggjorde en förlängning av träningsperioden “Så vinterhalvåret är och förlänga 

träningsperioden också. Det är ju det som är möjligt. Man förlänger den” (3). Flera deltagare 

beskrev att värmen underlättade rörelser och bidrog till en känsla av ökad flexibilitet i 

kroppen. “Jag blir mjukare i kroppen, och mer rörlig eller vad man ska säga. Så att jag mår 

gott kan man säga i lite varmare klimat. Och det är på grund utav det, annars blir jag ganska 

stel. Här är det lite lättare att röra sig” (4). Två av deltagarna berättade att det var skönt att 

slippa klä på sig massa kläder, som annars tog mycket tid och energi. “Ja, allt är ju enklare 

bara för att det är ett sånt klimat (varmt klimat). Jag behöver inte bylta på mig en massa 

kläder som tar energi. Jag hinner ju bli trött innan jag lämnat våran lägenhet (hemma)” (5). 

Några deltagare beskrev däremot att värmen stundvis kunde vara begränsande när 

temperaturen blev allt för hög. “Ja, det är att vissa dagar kan det bli lite för varmt för mig. 

Och då blir jag ju seg. Det har hänt en dag när vi var lediga, då var det väldigt varmt. Och 

då går det väldigt snabbt […] Det kan vara en av nackdelarna för jag blir ju väldigt seg. 

Alltså i både kroppen och knoppen” (5). 

Kyla 

I samtliga intervjuer beskrevs kyla som en begränsande faktor. Flera berättade om upplevelser 

av ökad smärta och stelhet vid ett kyligare klimat. “För man kan säga när det är minus 5 till 

plus 5, det är ganska ofta såna dagar i Sverige. Så mår min kropp skit. […] Rörelserna blir så 

stela, jag får ont i leder och ont i muskler” (2). Att vistas i Sverige under hösten beskrevs som 

en pina. “Så hemma är det ju en pina och vara nu [i oktober]. […] Jag blir ju mer stel och 

spastisk och får egentligen mera smärtor” (5). En av deltagarna fick ökade besvär med 

luftvägarna vid ett kallt klimat. “Ja absolut, på vintern blir det ju kallt. Man försöker ju hålla 
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igång men det påverkar luftvägarna ganska negativt när det är kallt ute. [...] Bronkit, alltså 

svårt med andningen.” (3). 

 

Upplevda effekter 

Kategorin sammanfattar de subkategorier som berör de fysiska och psykiska effekter 

deltagarna upplevde av att få åka iväg på en rehabiliteringsperiod.  

Fysiska effekter 

Denna subkategori sammanfattar de fysiska effekter deltagarna upplevt under sin 

rehabiliteringsperiod. En av deltagarna upplevde att kroppen blev starkare. “Efter varje 

period så är kroppen riktigt, den är på bra humör när jag kommer hem. Den är starkare. 

Fötterna rör sig bättre” (3).  En annan deltagare upplevde att sessionerna med 

arbetsterapeuten gjorde kroppen rörligare “Men arbetsterapeuten kör igenom liksom hela 

kroppen liksom […] jag blir mer rörlig” (2). Bättre gångförmåga och mindre spända muskler 

beskrevs som effekter av rehabiliteringsperioden. “Det är väl mer att axeln känns mindre 

spänd, och jag tycker att jag blivit starkare inte jättemycket men lite starkare. [...] Sen har jag 

ju övat lite att gå också, och det kan jag tycka blivit bättre i” (1). 

Emotionella upplevelser 

För en av deltagarna var rehabiliteringsperioden ett betydelsefullt avbrott i hösten. “Det 

betyder, och det är ett avbrott i den här tråkiga hösten. Så ser man ju fram emot i september 

när det börjar bli kallt redan så ser man ju fram emot den här månaden eller dom här tre 

veckorna man ska vara här (I Spanien)” (5). Denna deltagare upplevde även att 

rehabiliteringsperioden bidrog till en förbättrad mental hälsa. “Inte bara fysiskt, jag mår 

mycket bättre mentalt. För jag blir ju alltid låg den här tiden på året(hösten). Så har det varit 

jämt. […] jag är inte deprimerad men låg. Jag gör det jag ska men inte mer än det” (5). 

Vikten av att få göra något som kändes roligt och värdefullt lyftes av en deltagare. 

“Sjukdomen blir ju ändå sämre, men jag det är ju roligt att få göra något som känns kul och 

värdefullt medan man ändå lever. Men jag kan inte säga det är svårt att säga hur man skulle 

ha mått om man inte gjort det här” (2). 

Ökad motivation till att träna hemma 

I alla intervjuer betonade deltagarna hur viktig perioden var för deras motivation att fortsätta 

träna när de kom hem. ”Dels så känner jag att jag blir lite motiverad när jag kommer hem. 
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För då har man ju fått vara med om lite olika saker. Man känner nu ska jag försöka bibehålla 

en del utav det hela” (4). En annan deltagare beskrev hur rehabiliteringsperioden på kort sikt 

gav ökad motivation till att träna kontinuerligt vid hemkomst. “Ja på kort sikt. Så när jag 

kommer hem så är jag ju peppad till tusen, verkligen. Då tränar jag ju i princip varenda dag 

hemma. För jag tycker ju asså, alltså man är ju euforisk” (5). Rehabiliteringsperioden 

beskrevs som en katalysator för att komma vidare i sin rehabilitering. “Det behövs en knuff 

liksom nu och då för att man ska komma vidare så att det inte bara dalar nedför och det bara 

känns värre och värre och då känner jag att då får man det en sån här gång” (4). 

 

Sociala faktorer 

Den sociala samvaron och utbytet med andra människor med liknande levnadsvillkor hade 

inverkan på upplevelsen av rehabiliteringsperioden. 

Social samvaro 

Denna subkategori sammanfattar deltagarnas upplevelser av betydelsen att få ett socialt 

umgänge under sin rehabiliteringsperiod. Samtliga av deltagarna såg det som värdefullt att få 

träffa personer med liknande levnadsvillkor. “Och sen får jag ju träffa ett gäng härliga 

människor. Det är faktiskt halva grejen. Spelar ju ingen roll om man har MS eller inte. Vi 

lever under ungefär samma förhållanden, att vi har olika funktionsnedsättningar. Och det ger 

väldigt mycket” (5). Vissa av deltagarna beskrev att den sociala samvaron var mycket 

betydelsefull då det kunde vara svårt att hitta liknande sammanhang hemma. “Sen det är klart 

att träffa nytt folk, det är jätteroligt jag älskar att träffa människor. Prata med såna som har 

neurologiska problem, för man träffar inte fullt så mycket såna hemma” (2).  Till skillnad 

från hemma upplevde en av deltagarna att det fanns en större förståelse och vilja att hjälpa 

varandra sinsemellan. “Jag tror man har mer förståelse för varandra och hjälper varandra 

mer för man vet kanske vad som behövs. Det är lite olika i samhället, men här känns det mer 

att man har lite olika bekymmer då gäller det att hjälpa varandra med det på något vis. [...] 

men hemma blir man mer ensam eller vad jag ska säga” (4). 

Kunskapsutbyte med andra deltagare 

Att få råd och tips av varandra var betydelsefullt för samtliga av deltagarna. “Så får man 

ganska mycket råd och tips av varandra. [...] något tips som man inte har tänkt på själv utan 

det är någon annan som har gjort det eller har erfarenhet av det. [...] om jag tänker på vad 
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jag vill ta med mig här ifrån då är det mycket det” (4). En deltagare beskrev utbytet med de 

andra som en hjälp till att bli mer nöjd med sig själv. “Ja jag pratar med andra hur de tänker, 

hur dom tänker kring träning. [...] och det kommer göra mindre stressad hemma och göra 

mig mer nöjd med mig själv” (1). Att få information från någon som provat själv istället för 

att få det från sjukvården beskrev en deltagare som värdefullt. “Sjukvården kan ju också 

berätta men de har ju själv aldrig provat saker och ting. Men deltagarna här har ju testat en 

del grejer och har ju liksom en erfarenhet av det” (4). 

 

Farhågor vid hemkomst 

Under intervjuerna beskrev några av deltagarna att det fanns utmaningar vid hemkomst. En av 

utmaningarna var att försöka bibehålla motivationen och inte falla tillbaka i gamla 

beteendemönster. “Sen gäller det ju att hålla i det här när jag kommer hem. [...] Sen faller 

man ju gärna tillbaka i ett mönster om man inte tränar nå mycket på det” (4). Omställningen 

från ett varmt till ett svalt klimat uppgavs vara problematiskt för en av deltagarna “Det är den 

här förbannade kylan, det är det som är problemet när man har rehabiliteringen i oktober 

och man kommer hem och det är november. Och det är mörkt och det är kallt. Och jag har så 

mycket smärtor” (5). 

 

Diskussion  

Resultatsammanfattning 

Efter analys av data kunde 8 kategorier och tillhörande 23 subkategorier tas fram. Dessa 

representerar de upplevelser och erfarenheter som deltagarna beskrev av att få en 

rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat. Det framkom att den fysioterapeutiska behandlingen 

var central och att individanpassad intensivträning upplevdes som fördelaktigt. 

Fysioterapeutens bemötande var en viktig del av rehabiliteringen. Att få vara delaktig i sin 

egen vård samt att ha rehabiliteringspersonal som arbetade utifrån ett helhetsperspektiv var 

viktigt. Andra faktorer som var värdefulla och påverkade den totala rehabiliteringen positivt 

var det varma klimatet, det sociala utbytet med andra deltagare samt att komma ifrån sin 

vardagliga kontext. Att få klimatvård gav på kort sikt en ökad motivation till fysisk aktivitet 

och träning. Det framkom även att det var svårt att hålla i motivationen på längre sikt. 
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Resultatdiskussion 

Studiens resultat tyder på att upplevelsen av en lyckad rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat 

beror på flera faktorer och att den fysioterapeutiska behandlingens innehåll spelade roll för 

rehabiliteringen i sin helhet. Deltagarna lyfte betydelsen av att få ett individanpassat 

träningsupplägg och att detta underlättade för fortsatt träning på egen hand vid hemkomst. 

Samtliga deltagare ansåg att de hade haft stor möjlighet att vara delaktiga i utformningen av 

sin rehabilitering och att detta var positivt. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

rehabiliterande vård vid MS bör rehabiliterande insatser vara individanpassade och läggas upp 

utifrån patienten (21). Vilket samstämmer med rekommendationer gällande rehabiliterande 

vård vid SCA3 (17). Gällande fysioterapi vid AS finns ytterst begränsad evidens. 

Socialstyrelsen poängterar dock att det krävs en regelbunden kontakt med olika 

vårdprofessioner i syfte att bibehålla funktionsförmåga (18). Ett högfrekvent träningsupplägg 

ansågs vara fördelaktig bland studiens deltagare vilket överensstämmer med föreslagna 

rekommendationer angående träningsfrekvens för patienter med MS (19). Tid för 

återhämtning mellan träningspassen ansågs som fördelaktigt vilket ligger i linje med vad som 

framkommit i en tidigare studie angående klimatvård (1).  

Flera av deltagarna beskrev en problematik kring att både få och tillgodose sig rätt 

rehabiliterande vård hemma. Exempelvis lång restid till och från vården, bristande 

engagemang bland vårdpersonal och en brist av fysioterapeuter med ett holistiskt synsätt 

gällande rehabiliterande insatser. Rehabiliteringspersonalens bemötande på Cercadeti Rehab 

upplevdes som positivt då deltagarna beskrev att de blev bemötta med en helhetssyn där 

hänsyn togs till hela människan, inte bara diagnosen. Vidare uppfattades fysioterapeutens och 

arbetsterapeutens bemötande som motiverande. Detta stämmer överens med 2 studier som 

beskriver hur patient-centrerad vård inom fysioterapi och andra medicinska professioner har 

visat kunna ge positiva hälsoeffekter (31,32). 

Studier visar på att ett varmt klimat kan verka underlättande i rehabiliteringssyfte för patienter 

med neurologiska och reumatologiska sjukdomar (1,24,26). I den aktuella studien framkom 

det att ett varmt klimat upplevdes som energisparande och således underlättande. Vidare 

beskrev deltagarna att värmen möjliggjorde en ökad mängd fysisk aktivitet samt gav en 

minskad upplevelse av smärta och stelhet. Minskad smärta har tidigare angetts som en effekt 

vid klimatvård bland patienter med neurologiska sjukdomar och Reumatoid artrit (1,25). Dock 

har det påtalats svårigheter med att kunna härleda om den minskade upplevelsen av smärta 
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berodde på det varma klimatet eller de rehabiliterande insatserna i sig (25). Att uteslutande 

kunna undersöka klimatets effekt på rehabiliteringsinsatser har återkommande visat sig vara 

utmanande då flera omgivningsfaktorer kan påverka resultatet. Exempelvis som att få komma 

bort från sin vardagliga kontext samt ha möjlighet till egen tid (1,25). Just dessa 

omgivningsfaktorer är något deltagarna i denna studie lyfte som betydelsefullt.  

Vidare beskrev samtliga deltagare att den sociala aspekten av att få delta i en 

rehabiliteringsperiod var värdefull och att den hade minst lika stor betydelse för 

rehabiliteringen som den fysiska träningen. Flera av deltagarna beskrev kunskapsutbytet som 

viktigt och att det fanns stora fördelar med att få tips av varandra då sjukvården inte besitter 

samma erfarenhet av att hantera hjälpmedel i vardagen samt leva med en 

funktionsnedsättning. Vikten av social interaktion med andra med liknande sjukdomar och 

funktionsnedsättningar har beskrivits som betydelsefull vid 2 andra studier gällande 

klimatvård (1,25). Återigen påtalas det svårigheter med att kunna mäta i vilken utsträckning 

och på vilket sätt (1).  

Deltagarna beskrev flera upplevda fysiska effekter av att få fysioterapi under sin 

rehabiliteringsperiod. Exempelvis en ökad rörlighet och styrka samt en förbättring av 

gångförmåga. Klimatvård har på kort sikt visat kunna förbättra gångförmågan. Däremot har 

ingen mätbar förändring av rörelseförmåga i det vardagliga livet kunnat påvisas (1).  

Ökad motivation benämndes bland deltagarna som en stark psykologisk effekt av att få en 

period av klimatvård. Deltagarna i studien beskrev rehabiliteringen som fördelaktig i syfte att 

öka motivation till att komma igång med fysisk aktivitet och träning. Dock framkom det 

svårigheter med att förlägga träningsperioden på hösten då det är kallt och mörkt vid 

hemkomst till Sverige. Ytterligare en aspekt var farhågor kring att successivt förlora 

motivationen att fortsätta träna. En svensk studie beskriver att en intensiv träningsperiod kan 

öka förutsättningarna för att komma igång med fysisk aktivitet och träning (26). Det har även 

föreslagits att klimatvård bör betraktas som ett komplement till de rehabiliteringsinsatser som 

ges hemma (1,26). 

 

Det framkommer svårigheter med att göra studier av god kvalitet gällande effekterna av 

klimatvård då det är svårt att kontrollera resultatet för påverkande omgivningsfaktorer. 

Samtliga studier som hittats gällande klimatvård har påtalat att det finns fördelar med att få en 
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sammanhängande och intensiv rehabiliteringsperiod i ett varmt klimat med fysioterapi bland 

flera sjukdomsgrupper (1–3,5,24–26).  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva erfarenheter och upplevelser av 

fysioterapeutiska insatser vid rehabilitering i ett varmt klimat hos patienter med neurologiska 

sjukdomar. Därav lämpar det sig att använda en kvalitativ design med semistrukturerade 

intervjuer (29). Rekryteringen av deltagare skedde med hjälp av verksamhetschefen på 

Cercadeti Rehab som förmedlade en intresseförfrågan till fem patienter planerade för 

rehabilitering under den aktuella perioden. Att förfrågan skedde via verksamhetschefen kan 

ha påverkat utgången av rekryteringsprocessen då de tillfrågade kan ha känt sig benägna att 

inte neka deltagande. För att säkerhetsställa frivilligt deltagande i studien informerades 

deltagarna i både ett informationsbrev och vid intervjuerna om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i studien.  

I studien inkluderades fyra kvinnor och en man med olika neurologiska sjukdomar i syfte att 

göra gruppen mer heterogen och således öka överförbarheten av studiens resultat (28). En 

potentiell risk med att flera neurologiska sjukdomar inkluderades i studien är att 

sjukdomsspecifika variabler kan ha missats och att överförbarheten av studiens resultat på var 

och en av de neurologiska sjukdomsgrupperna blir låg. Med studiens syfte i åtanke, att 

undersöka och beskriva upplevelser av fysioterapeutiska insatser vid klimatvård, ansågs det 

dock möjligt att inkludera flera neurologiska sjukdomar då fysioterapeutisk vård under 

rehabiliteringsperioden var centralt för samtliga deltagare. Detta var även ett sätt att 

säkerhetsställa tillräckligt antal deltagare till studien.  

Intervjuerna genomfördes i slutet av varje deltagares rehabiliteringsperiod. Valet att förlägga 

intervjuerna mot slutet av rehabiliteringen grundades på en önskan om att deltagarna skulle ha 

hunnit genomföra en större del av sin rehabiliteringsperiod och således ha alla intryck färskt i 

minnet. Ytterligare en styrka med studien var att samtliga intervjuer genomfördes på en 

avskild plats i syfte att öka tillförlitligheten av vad som framkom under intervjuerna. Dock 

kan utsagorna blivit annorlunda om intervjuerna gjorts på en plats där informanterna känt sig 

mer hemmastadda.  

Båda författarna närvarade vi samtliga intervjuer och en intervjuguide (bilaga 1) följdes för att 

samma grundfrågor skulle ställas på ett liknande sätt till samtliga deltagare och därmed öka 
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tillförlitligheten av studien. Anpassade följdfrågor ställdes beroende på om författarna ansåg 

att något behövde förtydligas eller fördjupas. En styrka med intervjuguiden (bilaga 1) var att 

den innehöll öppna frågor. Öppna frågor tillåter svar där deltagarna får möjlighet att beskriva 

upplevelser och erfarenheter med egna ord (28). Detta ansågs vara avgörande för att kunna 

besvara den aktuella frågeställningen och öka studiens kvalitet.  

Författarnas erfarenhet av att leda intervjuer är begränsad och en mer erfaren intervjuare 

skulle eventuellt kunnat få mer uttömmande svar av deltagarna och därmed ett annat resultat. 

Således kan författarnas begränsade erfarenhet anses som en svaghet i studien då intressant 

information kan ha förlorats. Samma sak kan argumenteras gällande författarnas begränsade 

erfarenhet av att analysera text utifrån en kvalitativ dataanalys. En styrka med studien är att 

författarna först utförde analysen av data var för sig och sedan jämförde resultatet 

sinsemellan. För att ytterligare öka trovärdigheten av resultatet gjordes en forskartriangulering 

(30) tillsammans med författarnas handledare. Vidare tolkades de meningsbärande enheterna 

utifrån en manifest innehållsanalys för att möjliggöra en textnära tolkning (29). 

Klinisk nytta och framtida forskning  

Flera studier beskriver hur rehabiliterande vård är av vikt för att hjälpa patienter med 

neurologiska sjukdomar att bibehålla funktioner och öka livskvalitet (9,15,16). I denna studie 

har deltagarna fått utrymme att återge sina upplevelser och erfarenheter av att få rehabilitering 

i ett varmt klimat. Resultatet tyder att patienter med neurologiska sjukdomar finner det 

betydelsefullt att få klimatvård och att detta beror på ett flertal faktorer. Intensiv, 

individanpassad träning och rehabiliteringspersonalens patientcentrerade arbetssätt med 

hänsyn till hela individen ansågs fördelaktigt. Detta är aspekter som således bör tas i 

beaktning av vårdpersonal vid framtida insatser.  

Andra betydelsefulla aspekter som framkom var det varma klimatet, det sociala utbytet med 

personer med liknande funktionsnedsättningar och möjligheten att få en sammanhängande 

rehabiliteringsperiod utanför sin vardagliga kontext. Deltagarna beskrev dessa aspekter som 

svåråtkomliga i Sverige och därav skulle fysioterapeuter och andra vårdprofessioner kunna 

betrakta klimatvård som ett bra komplement till den rehabiliterande vård som erbjuds i 

Sverige. Deltagarna beskrev att de fick en ökad motivation till komma igång med fysisk 

aktivitet och träning av att få klimatvård. Vilket fysioterapeuter skulle kunna ha i åtanke vid 

framtida vård. 
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För att öka förståelsen av klimatvård och dess effekter skulle det vara av intresse att utföra en 

intervjustudie av större omfattning med ett större antal patienter med samma neurologiska 

sjukdom. Detta skulle vara av intresse då studieresultatet skulle bli mer applicerbart på en 

specifik patientgrupp.    

Konklusion 

Studiens resultat tyder på att upplägget av fysioterapeutiska insatser avseende 

träningsintensitet, innehåll och patientbemötande är av stor betydelse för en 

rehabiliteringsperiod. Flera faktorer som social samvaro, avbrott från den vardagliga 

kontexten och ett varmt klimat bidrog till den totala upplevelsen av rehabiliteringsperioden 

och beskrevs som värdefulla. Då klimatvård upplevs ha flera positiva effekter och ge ökad 

motivation till att komma igång med fysisk aktivitet skulle därför fysioterapeuter och andra 

vårdprofessioner kunna betrakta klimatvård som ett komplement till den rehabilitering som 

ges i Sverige.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide uppdaterad version  
 

 

 

Bakgrund 

Ålder:   

Kön: 

Diagnos:  

Antal genomförda rehabiliteringsperioder i varmt klimat:   

Var av x antal hos Cercadeti Rehab:   

 

 

• Hur ser din rehabilitering ut hemma med sjukgymnast/fysioterapeut?  

Hur ofta, enskilt, eller i grupp, egenträning     

• Hur upplever du rehabiliteringen men fysioterapeut här?  

o Hur påverkar värmen/klimatet dig under träningen? 

• Vad ser du för fördelar med att åka iväg på en rehabiliteringsperiod?  

o Om du hade kunnat få samma rehabiliteringsprogram i Sverige, hur tror du att 

det hade varit? 

• Om du tycker att det finns några nackdelar/svårighet, vad skulle det vara? 

• Vad fick dig att ansöka om rehabiliteringen?  

• Hur anser du att upplägget av din rehabiliteringsperiod varit?  

o Möjlighet till delaktighet i planeringen  

• Vilka effekter har du upplevt av rehabiliteringsperioden?  

o Kort sikt  

o Lång sikt  

• Om du inte hade fått åka på den här rehabiliteringen, hur tror du att det hade varit då? 

• Vad betyder den här perioden för dig?   

• Har du något annat du vill berätta/tillägga?  

o Om ja – vad?  

 

När, var och hur kommer att läggas till för att utveckla deltagarens svar där det behövs. 
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Bilaga 2  

 

 

 

 

 

 

Vill du dela med dig om dina erfarenheter/upplevelser från din 

rehabiliteringsperiod?  
 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Fysioterpeutprogrammet på Uppsala Universitet. För vårt examensarbete har 

vi valt att undersöka individers upplevelser av att få rehabilitering i ett varmt klimat. Forskningen 

kring klimatvård är idag väldigt begränsad och få studier har gjorts på patienters upplevelser av 

rehabiliteringen.  

 

Av de studier som har gjorts på ämnet har resultatet varit varierat, och få av studierna har undersökt 

upplevelsen ur ett patientperspektiv. Vi vill undersöka detta för att vi tror att patientens upplevelse 

spelar stor roll för vilka effekter rehabiliteringen kommer ge. Vår förhoppning med denna 

intervjustudie är att utöka förståelsen kring individers upplevelser av rehabilitering i ett varmare 

klimat.   

 

Vi söker därför dig med en MS diagnos som ska genomgå rehabilitering på Cercadeti Rehab. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och kommer bestå av 1 intervju på ca 30 minuter. Du kan när 

som helst avbryta och deltagande kommer inte påverka din rehabilitering. Intervjuerna kommer att 

spelas in och sedan överföras till text där din identitet kommer vara avidentifierad. Under studien 

kommer insamlade data att enbart hanteras av författarna och vid studiens slut kommer insamlad data 

att förstöras.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma för ditt bidrag till att fördjupa förståelsen inom detta område. Skulle 

detta vara intressant för dig, vänligen kontakta oss på någon av nedanstående mail eller telefonnummer 

för vidare information.  

 

 

 

Handledare, Karin Hellström  

Leg. sjukgymnast MD 

018-471 47 62 

 

Josefine Lind                              

josefinelind@hotmail.com                   

076 - 83 75 944   

 

Josefine Bastås 

josefinebastas@hotmail.com 

070 - 757 35 36 

 

mailto:josefinelind@hotmail.com
mailto:josefinebastas@hotmail.com
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Samtycke för deltagande i studie 

 

 

• Jag är medveten studien utforska upplevelser och erfarenheter av att få rehabilitering i 

ett varmare klimat.  

• Mitt deltagande är helt frivillig och jag är medveten om att jag kan avbryta intervjun 

när som helst.  

• Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in. 

• Jag är medveten om att de uppgifter jag lämnar kommer att vara avidentifierade. 

 

 

Ort & Datum:  

 

Signatur: 

 
  

Josefine Lind                             

josefinelind@hotmail.com                  

076 - 83 75 944  

        

 

 

 

Josefine Bastås 

josefinebastas@hotmail.com 

070 – 757 35 36 

 

Handledare, Karin Hellström  

Leg. sjukgymnast MD 

018-471 47 62 

 

mailto:josefinelind@hotmail.com
mailto:josefinebastas@hotmail.com
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Bilaga 4  

 

 

 

  

Samtycke av verksamhetschef, Cercadeti Rehab AB 

 

Här man godkänner jag att data till studien får samlas in hos Cercadeti:s rehab anläggning i Calpe, 

Spanien. Vidare att författarna får hjälp av dig som verksamhetschef i rekryteringen av patienter till 

studien. Deltagandet för patienterna kommer inte störa eller påverka patienternas rehabilitering.  

 

 

Ort & Datum:  

 

Signatur: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

 

 

 

 

Josefine Lind                             

josefinelind@hotmail.com                  

076 - 83 75 944  

        

 

 

 

Josefine Bastås 

josefinebastas@hotmail.com 

070 – 757 35 36 

 

Handledare, Karin Hellström  

Leg. sjukgymnast MD 

018-471 47 62 

 

mailto:josefinelind@hotmail.com
mailto:josefinebastas@hotmail.com
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