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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Depression är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och fysioterapeuter är en av yr-

kesgrupperna som kommer i kontakt med patientgruppen. Fysioterapeutiska intervent-

ioner har visat på gott resultat men ses inte som den primära behandlingen. Inom primär-

vården träffar fysioterapeuter på en stor andel patienter som lider av depression. 

Syfte 

Att undersöka fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser med att behandla patienter 

som lider av depression och hur dessa möten och behandlingar kan förbättras i framtiden. 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie där det genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med fysi-

oterapeuter inom primärvården. 

Resultat 

Kvalitativ innehållsanalys genomfördes på de erfarenheter och upplevelser som fysiote-

rapeuterna delgav kring patientmöten med patienter som lider av depression. Detta resul-

terade i tre huvudkategorier: Nyckeln till framgång inför möten med patienter som lider 

av depression enligt fysioterapeuter, Att ha i åtanke inför möten med patienter med av 

depression och Fysioterapeuters förbättringsförslag. 

Konklusion 

Tydliga förväntningar, strukturerat behandlingsupplägg samt användning av fysiotera-

peutiska behandlingsmetoder underlättar behandlingen av patienter med depressiva sym-

tom. Patientmötet bör fokusera på att undersöka underliggande faktorer samt hitta poten-

tiella beteendeförändringar hos patienten. Lugn och trygg miljö bidrar till en mer mottag-

lig patient. Interprofessionella samarbetet har utvecklingspotential inom vården. 

Nyckelord 

Physiotherapy, depression, primary care, experiences, treatment, care. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Background 

Depression is one of the most common endemic diseases in Sweden and physiotherapists 

are one of the occupational groups that encounters this patient group. Physiotherapeutic 

treatments have shown good results, but physiotherapists are not seen as the primary prac-

titioner for this patient group. In primary care, physiotherapists encounter many patients 

suffering from depression. 

Purpose 

To investigate physiotherapists experiences of treating patients suffering from depression 

and how these encounters and treatments can be improved in the future. 

Method 

Qualitative interview study. Five semi-structured interviews were conducted with physi-

otherapists in primary care. 

Results 

The experiences that the physiotherapists shared about patient meetings with patients suf-

fering from depression were examined through qualitative content analysis. This resulted 

in three main categories: The key to success in meetings with patients suffering from de-

pression according to physiotherapists, Things to keep in mind before meeting with pa-

tients with depression and Suggestions for improvement by physiotherapists. 

Conclusion 

Distinct expectations, a structured treatment plan and the use of physiotherapeutic treat-

ment methods facilitate the treatment of patients with depressive symptoms. The patient 

meeting should focus on investigating underlying factors and finding potential behavioral 

changes in the patient. A calm and safe environment contributes to a more receptive pa-

tient. The interprofessional collaboration has development potential in healthcare. 

Keywords 

Physiotherapy, depression, primary care, experiences, treatment, care. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Idag lider en stor del av befolkningen i Sverige av depression. Majoriteten av de 

som drabbas av tillståndet har besvär av lätt till medelsvår karaktär och möter primärvår-

den som första instans. Många fysioterapeuter inom primärvården möter individer med 

depression. Denna studie ämnar undersöka fysioterapeuters upplevelser av att möta och 

behandla patienter med depression.  

1.2 Depression 
Depression är ett psykologiskt tillstånd som tillhör en av de stora folksjukdomarna 

i Sverige. Sjukdomstillståndet har en stor utbredning i landet och idag uppskattas 23 pro-

cent av den manliga befolkningen, respektive 36 procent av den kvinnliga befolkningen 

vara i risk att insjukna i depression. Standardbehandlingen vid depressiva symptom är 

psykologisk behandling eller det antidepressiva läkemedlet selective serotonin reuptake 

inhibitor (SSRI) (1). 

Depression kan uppkomma av, och bero på, såväl biologiska som psykosociala fak-

torer. Med biologiska faktorer avses att individer har olika motståndskraft mot depress-

ionssymtom, samtidigt som psykologiska och sociala aspekter spelar roll för utvecklingen 

av depressionen. De biologiska orsakerna till att en individ utvecklar en depression kan 

bero på exempelvis individens signalsubstans, hormontillverkning och stressaxel. Stress-

axeln även kallad HPA-axeln är kroppens system för att svara på stressfaktorer. Systemet 

består av hypotalamus, hypofysen samt binjurebarken. I dessa strukturer finns hormon-

körtlar och hormon som reagerar på stressorer. Vidare kan även degenerativa sjukdomar, 

såsom amyotrofisk lateralskleros (ALS), vara biologiska orsaker till att individer drabbas 

av depression då patienter sakta tappar sin fysiska funktion vilket leder till begränsningar 

och till slut förlamning vilket påverkar individens psykiska hälsa. De psykosociala kom-

ponenterna å sin sida innefattar att depressionen utvecklas som ett resultat av en särskild 



 2 

livshändelse, till exempel i direkt anslutning till en svår incident eller i ett, i förhållande 

till incidenten, senare skede i livet (2). 

Det finns tre olika stadier av depression, nämligen lindrig depression, medelsvår 

depression och svår depression. För att diagnostisera och bedöma vilket stadie av en de-

pression som en patient befinner sig i används sjukdomsklassifikationen International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), där den svenska 

versionen heter ICD-10. ICD-10 är en statistisk klassifikation för att kunna göra översikt-

liga sammanställningar. Vid diagnostisering av depression anges tio olika symptom av 

depression, varav tre av symptomen är huvudkriterier. Symptomen som är huvudkriterier 

är: intresseförlust, onormal nedstämdhet samt energiförlust. Uppfyller en patient två av 

huvudkriterierna samt minst fyra av de resterande symptomen lider patienten av lindrig 

depression. Vid medelsvår depression ska patienten uppfylla minst sex symptom av vilka 

minst två ska tillhöra huvudkriterierna och vid svår depression ska samtliga huvudkrite-

rier vara uppfyllda samt minst fem av de resterande symptomen (3). 

Vid lindrig depression är symtomen få och milda vilket innebär att tillståndet har 

en liten påverkan på individens funktion i det vardagliga livet. Individen kan således han-

tera och utföra alldagliga sysslor samt arbeta eller studera utan att de depressiva symto-

men får en alltför stor påverkan. Det föreligger dock en risk att de depressiva symtomen 

försämras, varför det likväl är viktigt med tidiga insatser där symptomen aktivt behandlas. 

Medelsvår depression innebär att individen har fler symptom än vid en lindrig depression, 

samt att symptomen är mer varaktiga. Eftersom symptomen är av mer långvarig karaktär 

påverkas individens möjligheter att klara av vardagliga sysslor, arbete eller studier i större 

utsträckning. Till sakens natur hör att livskvalitén blir negativt påverkad och utan adekvat 

behandling riskerar symptomen att förstärkas. Vid ytterligande försämring av tillståndet 

kan även suicidrisk föreligga. Vid svår depression är symtombilden tydligt identifierbar. 

Funktionsförmågan och livskvalitén försämras kraftigt och individens funktionsförmåga 

kan te sig obefintlig. Exempelvis kan individen ha svårt att delta i, och slutföra alldagliga 

sysslor och aktiviteter och påverkan på det vardagliga livet är stor. Utöver den ovan 

nämnda suicidalrisk som kan förekomma redan vid medelsvår depression, kan även van-

föreställningar och hallucinationer förekomma (2).  
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1.3 Samhällskostnader  
Utbredningen av depression i Sverige riskerar inte bara att medföra allvarliga ne-

gativa konsekvenser för de drabbade, utan innebär även stora kostnader för samhället. 

Enligt en studie från 2014 uppgår samhällets kostnader för individers depressionstillstånd 

till cirka 35 miljarder kronor (4). Enligt en annan studie av Ekman et al. (5) vilken om-

fattar 10 000 patienter med diagnostiserad depression, utgör dolda kostnader den största 

delen av den totala kostnaden. Dolda kostnader är kostnader direkt eller indirekt kopplade 

till patientens sjukdomstillstånd, såsom arbetslöshet eller låg funktionalitet på grund av 

depressiva symtom (5). Forskning visar dock att fysioterapeuters medverkan vid behand-

ling mot psykisk ohälsa, innefattande depression, har potential att minska kostnader för 

samhället och lidande för patienter (4). 

1.4 Behandling 
1.4.1 Inledning 

Vid antidepressiv behandling tillsätts psykosociala stödåtgärder i kombination 

med farmakologisk terapi och i vissa fall kombineras behandlingen även med psykote-

rapi. Det är symtomens allvarlighetsgrad som avgör behandlingens innehåll och upplägg 

(6). 

1.4.2 Fysioterapi 

Fysioterapeuter har som yrkesroll inom hälsovården att främja fysisk aktivitet. 

Flera studier visar på positiv inverkan av fysisk aktivitet på depression. Depressiva sym-

tom förvärras av stillasittande och förbättras av fysisk aktivitet, likväl är depressiva sym-

tom en bidragande faktor till låg motivation och större benägenhet till stillasittande (7). 

Vid lindrig och medelsvår depression är fysisk aktivitet därför en del av behandlingen. I 

en studie har man kunnat påvisa att fysisk aktivitet har en liknande behandlande effekt 

som kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedel vid depression (8). 

Basal kroppskännedom är en fysioterapeutisk behandlingsmetod vars syfte är att 

stärka, hitta en bättre kontakt och uppnå en balans mellan en individs fysiska och emot-

ionella resurser. Metoden bygger på att individers kroppsmedvetande utgör en del av 
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självmedvetandet, och att behandlingen, genom beprövade övningar, kan förstärka indi-

viders kroppsmedvetande. Basal kroppskännedom är en populär behandlingsmetod i 

främst Skandinavien (9).     

1.4.3 Fysisk aktivitet 

År 1998 utfördes en metaanalys avseende effekten av fysisk aktivitet som behand-

lingsmetod mot depression. Metaanalysen, som var en av de första av sitt slag och inne-

höll 37 studier, påvisade att fysisk aktivitet som behandlingsmetod var bättre än att an-

vända någon behandlingsmetod överhuvudtaget. Ingen skillnad i effekt mellan olika typer 

av fysisk aktivitet kunde påvisas, men däremot hade den fysiska durationen påverkan på 

behandlingens effekt. Fysisk aktivitet som utfördes mer än nio veckor visade bättre resul-

tat på behandlingen än när aktiviteten utfördes under en period om mindre än åtta veckor. 

Vidare hade den fysiska aktiviteten bäst effekt på individer som led av medelsvår till svår 

depression. Resultatet från en subgruppsanalys i Cochrane-rapporten från år 2013 påvisar 

dock, vid en jämförelse mellan behandlingsgrupp och en grupp individer som inte fick 

någon behandling, att styrketräning har störst positiv effekt på behandlingen. Vid en lik-

nande jämförelse, där träningsformen var aerob träning, var effekterna i stället moderata. 

I sammanhanget bör dock lyftas att det gjordes 28 studier på aerob träning, men endast 

fyra studier på styrketräning (10). 

I en studie där jämförelse gjorts av relationen mellan dos-respons å ena sidan och 

effekt på behandling å andra sidan har man funnit att aerob träning som utförts med låg 

intensitet inte gett någon effekt. Detsamma har gällt den kontrollgrupp som fått placebo-

behandling. Däremot har man identifierat att måttlig intensitet av aerob träning har gett 

en större effekt än vid låg intensitet och placebo (11). I en annan studie av Singh et al. 

(12) gjordes en studie liknande Dunn et al. (13) men för styrketräning. Studien påvisade 

att hög intensitet av styrketräning, det vill säga vid 80 procent av en maximalrepetition 

(RM) ger större effekt än styrketräning utförd på låg nivå, det vill säga 20 procent av en 

RM. Detta resultat stödjs även av den senaste av subgruppsanalysen i Cochrane-rapporten 

från år 2013, i vilken ett liknande resultat presenteras (10). 

Vidare följer av studien Cooney et al. (10) att effekten av behandlingen uteblev 

om träningstillfällena var färre än 13 stycken. Däremot kunde man se att måttlig effekt av 

behandlingen uppnåddes vid 13 till 24 träningstillfällen, medan 25 till 36 träningstillfällen 
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gav stor effekt. Över 36 träningstillfällen gav däremot låg till moderat effekt för indivi-

derna. 

Effekterna av fysisk aktivitet antas delvis ligga i individens tilltro till den egen 

förmågan i olika situationer, en ökad självkänsla samt ett ökat självförtroende. För det 

fall individen inte sedan tidigare tränat blir den fysiska aktiviteten en beteendeförändring, 

vilken i sin tur kan ha en positiv påverkan på depressiva symtom såsom depressiv sinnes-

stämning, negativa känslor, dålig sömn och kognitiva funktioner. Detta beror till stor del 

på att hjärnans neurotransmittorer, såsom dopamin, serotonin, endorfiner och noradrena-

lin, får en positiv påverkan på individen och den fysiska aktivteten kan öka frisättningen 

av dessa neurotransmittorer. Vid depression kan volymen av hippocampus minska. Detta 

antas bero på att det kortisolutsläpp som sker vid stress motverkar nycellsbildning. Fysisk 

aktivitet stimulerar däremot nervcellsnybildningen i hippocampus, vilket både motverkar 

en minskning av volymen och tvärtom ökar volymen. Vid fysisk aktivitet utsöndras även 

kortisol genom ökad aktivitet i HPA-axeln, vilket i sin tur kan göra individer mer mot-

ståndskraftiga mot stresspåslag eftersom kortisolet blir normaliserat vid ökade tränings-

tillfällen (14). 

Av en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med äldre primärvårdspatienter i 

åldersspannet 65–85 år framgår att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet 

och minskande av depressiva symtom (15). En metaanalys av forskning gällande effekten 

av det antidepressiva preparatet SSRI i kombination med träning har visat att effekten av 

läkemedlet ökar när det kombineras med fysisk aktivet (16). 

1.4.4 Basal kroppskännedom 

Det finns två aspekter av basal kroppskännedom. Den ena syftar till att förbättra uppfatt-

ningen av rörelser och rörelsernas kvalitét. Den andra aspekten avser individers upplevel-

ser av kroppen som en del av sig själva (17). 

Studier har visat att basal kroppskännedom utgör ett bra tillägg till behandling mot 

depression i syfte att främja individers hälsa genom att minska depressiva symtom och 

främja self-efficacy för att förbättra individens hanteringsstrategier (18). En RCT-studie 

från 2014 av Danielsson et al. (19) gällande träning eller basal kroppskännedom som be-

handling vid svår depressiv sjukdom påvisade stark korrelation mellan fysioterapeutiskt 
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ledd träning och förbättring av depressiva symtom samt att basal kroppskännedom har en 

positiv effekt på självskattning av depressiva symtom. En del brister i form av litet urval 

samt en del avhopp medges i studien. 

1.5 Primärvård 
Första instansen för individer med depressiva symtom är primärvården och omkring 

70 procent av dessa individer får vård och behandling. Vidare får cirka 65 procent av 

dessa patienter antidepressiva läkemedel utskrivet inom ramen för sin behandling. Av 

samtliga patienter som får vård och behandling för depression skickas 20 procent vidare 

till psykiatrin för behandling (1). 

Inom primärvården utförs det initialt en klinisk bedömning för att kunna ställa dia-

gnos. Den kliniska bedömningen innefattar samtal med patienten och vid samtal med barn 

och ungdomar närvarar även en närstående. När de depressiva symtomen eller ångest-

symtomen är av lättare form kan behandlingen inom primärvården vara fysisk aktivitet 

eller psykopedagogiska samtal. Behandlingen syftar till att patienten ska tillfriskna, återfå 

god funktion i vardagen samt kunna återgå till sin sysselsättning. Vidare syftar behand-

lingen till att patienten ska återfå sin sociala funktion vilket i sin tur leder till en ökad 

livskvalitet. Kontinuitet av behandlingen samt att vidmakthålla effekterna av behand-

lingen är av stor vikt för att patienten inte ska återinsjukna. En ytterligare del av primär-

vårdsbehandlingen är så kallad somatisk status, vilken innefattar blodtryckstagning, hjär-

tauskultation samt neurologisk status. Därutöver görs även provtagning av exempelvis 

HB-värde och levervärde. 

Primärvårdsbehandlingen bestäms som utgångspunkt av den ansvariga läkaren. 

Vanligtvis sätts SSRI in men patienterna kan även bli vidareskickade till fysioterapeuter 

på vårdcentralen. I en studie utförd av López-Torres Hidalgo et al. (20) påvisades bättre 

resultat för äldre patienter med depressiva symtom som utförde fysisk aktivitet som be-

handling kontra antidepressiva läkemedel. Vidare kunde man se att vårdcentraler med en 

vårdchef på plats uppvisade bättre resultat på behandling. Detta beror på att sjukvården 

bättre kan anpassas efter patientens behov än vad man kan göra vid vårdcentraler utan en 

vårdchef.  
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1.6 Vårdgivares upplevelser av att möta patienter med 
depression 
En litteraturstudie av åtta kvalitativa studier har belyst sjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta patienter med psykisk ohälsa i vården. Fynden tyder på att allmänsjukskö-

terskor har bristande kunskap och kompetens för att bemöta patienter med psykisk ohälsa, 

vilket kan leda till en känsla av rädsla och undvikande av möten med patienter med psy-

kisk ohälsa. Deltagarna i en av studierna ansåg att flera yrkesgrupper inom hälso- och 

sjukvården saknar tillräcklig kompetens och var oförberedda på att möta patienter med 

psykisk ohälsa (21). Ytterligare en litteraturstudie avseende patienters upplevelse av be-

mötandet i hälso- och sjukvården vid psykisk ohälsa visar att vårdpersonalens bemötande 

är av stort värde för dessa patienter. En av studierna beskriver hur ett gott bemötande av 

patienten är avgörande för den tillit patienten kommer att ha till vården. Ett annat påvisat 

resultat från studien är att hälften av de som begick självmord år 2016 hade sökt eller haft 

kontakt med hälso- och sjukvården innan självmordet begicks. Vikten av kunskap om hur 

man bemöter patienter med psykisk ohälsa för att förebygga och minska risken för suicid 

styrks av de hänvisade studier i arbetet (22). Fysioterapeuter upplever att dem har en po-

sitiv iakttagelseförmåga för depression trots att de känner sig undermåligt förberedda i 

hur de ska implementera sina psykosociala strategier på patientgrupper med depression. 

Hinder som uppfattats av fysioterapeuter vid bemötandet av patienter med depression är 

brist på utbildning i området för att underlätta mötet med patientgruppen (23). 

1.7 Problemformulering 
Depression är en folksjukdom som innebär stora påfrestningar på såväl samhället 

som den enskilde individen (5).  

Det finns studie som behandlar vård av depressiva patienter och fokuserar på pa-

tienters eller sjuksköterskors upplevelser av möten och behandling vid depression (22). I 

tidigare studie belyser det faktum att det saknas utbildning kring hur patientmöten under-

lättas vid depression (23). I en studie av Ribeiro et al har en systematisk litteraturstudie 
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av internationell forskning gällande fysioterapeuters upplevelser av deras roll i att be-

handla och hantera personer med depression och ångestproblematik gjorts. Studierna 

sträcker sig från 2016 till 2021 varav majoriteten av studierna publicerades 2020-2021. 

Resultaten tyder på att fysioterapeuter anser att de i deras roll möter och behandlar pati-

enter med depression och ångestproblematik. Resultaten tyder även på att fysioterapeuter 

känner en avsaknad av förkunskaper i form av exempelvis riktad utbildning eller förstå-

else för psykosociala faktorer (24).  

Resultaten från denna studie kan hjälpa till att förbereda och förbättra för möten 

mellan fysioterapeuter och patienter i primärvården. Då majoriteten av de patienter som 

har lätt till medelsvår depression vänder sig till primärvården, där fysioterapeuter arbetar 

med en mängd olika patienter, riktar sig studien till fysioterapeuters upplevelser av att 

möta och behandla patienter med lätt till medelsvår depression i primärvården. Detta för 

att få ta del av återberättelser från fysioterapeuter som kommer i kontakt med patienter 

med diverse symtombilder där psykologiska faktorer ständigt är närvarande. 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter 

av att möta och behandla patienter som har depression och ta reda på hur dessa möten kan 

förbättras. 

2.2 Frågeställningar 
1. Vilka faktorer ansåg fysioterapeuter kunna bidra till att underlätta behandlingen av pati-

enter med depression? 

2. Hur kan fysioterapeuter vara bättre förberedda på att möta patienter som lider av depress-

ion? 
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3 Metod 

3.1 Design 
Studien var en kvalitativ intervjustudie där författarna har tagit del av fysioterapeuters 

erfarenheter av att arbeta med patienter som har lidit av lätt till medelsvår depression. 

Författarna har använt sig av en semistrukturerad intervju (se bilaga 1). Författarna valde 

en deskriptiv kvalitativ intervjustudie för att få svar på sitt syfte och frågeställningar. 

Detta för att ta del av informanternas erfarenheter och upplevelser samt för att analysera 

materialet genom minimal tolkning av informationen informanterna delat med sig av och 

därmed hålla sig nära råämnet (25). 

Studien följer en induktiv ansats då innehållet utgår från informanternas återberät-

telser av deras upplevelser som fysioterapeuter som tolkas till generella slutsatser (26). 

3.2 Urval 
Fem fysioterapeuter som arbetar inom primärvården valdes genom ett bekvämlig-

hetsurval. Detta betyder att författarna har intervjuat personer som de har haft enklast 

tillgång till exempelvis två tidigare handledare från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

inom primärvården samt genom vägledning av handledare. Resterande informanter vär-

vades via en Facebookgrupp “Fysioterapeuters framtidsgrupp”. Informanterna har valts 

ut efter inklusions- och exklusionskriterierna för att bäst representera populationen av 

fysioterapeuter som jobbar inom primärvården (27). Inklusionskriterier har varit en legi-

timerad fysioterapeut som arbetar i Sverige med minst 1 års erfarenhet av arbete inom 

primärvården med erfarenhet av patienter med depression. Ett år sågs rimligt då förfat-

tarna ansåg att fysioterapeuterna införskaffat sig tillräckligt med erfarenhet för arbete i 

primärvård. Att fysioterapeuten utför behandlingar med patienter med uttalad depression 

ansågs som att fysioterapeuten hade erfarenhet av arbete med patientgruppen. Exklus-

ionskriterier har varit att fysioterapeuten inte talar svenska. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har hållits för att samla in data (25). Inter-

vjuerna varade mellan 25 och 35 minuter och följde en intervjuguide som gjordes innan 

intervjuerna bokades in och innehöll frågor som var riktade till syftet (bilaga 1). Intervju-

guiden innefattade fysioterapeutens bakgrund, undersökningar vid depression, behand-

ling respektive sjukdomsproblematik. Intervjuerna hölls och spelades in genom Zoom-

verktyget. Under intervjuerna delade författarna upp frågorna sinsemellan så att ena för-

fattaren ställde första halvan av frågeguiden för att vid nästa intervju ställa andra halvan 

av frågeguiden, detta för att upplägget skulle variera från intervju till intervju. 

3.4 Genomförande 
För att komma i kontakt med de fysioterapeuter som uppfyllde inklusionskriterierna 

vände sig författarna till ordförande för sektionen för mental hälsa på professions- och 

fackförbundet för fysioterapeuter via e-mejl kontakt. Ordförande för sektionen kunde 

dock inte ange några potentiella informanter för studien utan hänvisade till Facebook-

gruppen ”Fysioterapeuters framtidsgrupp”. I ”Fysioterapeuters framtidsgrupp” publice-

rade författarna ett kontaktbrev, se bilaga 2, för att komma i kontakt med informanter som 

stämde in på kriterierna till studien. Genom detta kontaktbrev på Facebook-gruppen kom 

författarna i kontakt med fyra fysioterapeuter som stämde in på inklusionskriterierna. Av 

dessa fyra fysioterapeuter genomfördes intervjuer enbart med två eftersom svar uteblev 

från en informant och en informant kände att hen inte hade tillräckligt med erfarenhet för 

att delta i studien. Författarna sökte fler informanter genom att uppsöka vårdcentraler i 

region Stockholm för att fysiskt lämna över kontaktbrevet, se bilaga 3, till enhetschefer 

för fysioterapeuter på vårdcentralen för att undersöka om det fanns informanter tillgäng-

liga där. Därefter kontaktades författarna, via den mailadress som hänvisats till i kontakt-

brevet, av fysioterapeuter på de berörda vårdcentralerna. Via denna metod genomfördes 

dock inga intervjuer då fysioterapeuterna avbröt medverkan på grund av tidsbrist. Två av 

informanterna som intervjuades värvades genom att författarna tog kontakt med en tidi-

gare VFU handledare till en i författarparet som stämde in på inklusionskriterierna, en 

intervju gjordes med handledaren och en intervju gjordes med handledarens kollega. Den 
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femte informanten värvades via en enhetschef för fysioterapeuter på en vårdcentral i Reg-

ion Värmland som en av författarna tidigare haft som handledare under VFU. 

Intervjuerna genomfördes sedan via Zoom där intervjuerna spelades in via inspel-

ningsverktyget på Zoom för att sedan kunna transkriberas. För att ljudfilen skulle ha så 

hög kvalité som möjligt genomfördes intervjuerna utan videofunktionen på Zoom aktive-

rad.  Ändringar i intervjuguiden gjordes efter den första intervjun för att täcka syftet 

bättre. Efter att intervjun genomförts transkriberades varje intervju enskilt där författarna 

lyssnade på inspelningarna från intervjun för att ordagrant skriva ner vad som sades. 

Suckar och pauser från informanterna skrevs ut i text. Efter att alla intervjuer transkribe-

rats raderades det inspelade materialet från intervjuerna. Allt det insamlade materialet 

behandlades konfidentiellt.  

3.5 Databearbetning 
En kvalitativ innehållsanalys gjordes av det samlade materialet. Analysen gjordes 

genom en manifest innehållsanalys där författarna tolkade det som direkt uttrycktes i tex-

ten, detta för att komma så nära råämnet som möjligt (25). Författarna planerade att ned-

teckna intervjuerna tillsammans genom att använda programmet Trint, dock visade sig 

programmet inte vara lämpligt för det svenska språket, därför gjordes transkripten om 

förhand där författarna skrev ner ljudet från intervjuerna ordagrant, med suckar och pau-

ser utskrivet. 

Ur materialet tog författarna tillsammans ut citat från intervjuerna som upprepats 

i tidigare intervjuer eller som var kopplat till syftet, dessa citat lades i domäner som sym-

boliserade svar på en fråga ifrån frågeguiden. Forskartriangulering användes för att hitta 

citat och meningsbärande enheter som författarna tillsammans fann intressanta. Citaten i 

domänerna kondenserades sedan för att därefter kategorisera det kodade materialet in i 

underkategorier och huvudkategorier.  

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att skapa sig en bild av vad informan-

terna sa som passade in till syftet och frågeställningarna.  

Författarna använde sig av domäner i sitt arbete med att analysera texterna. Do-

mänerna symboliserade svar på en fråga i frågeguiden.  
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Citaten som var meningsbärande enheter kondenserades sedan vilket innebar att 

författarna gjorde meningarna mer koncisa, kortade ner meningarna men behöll innehållet 

av meningen. Av det kondenserade innehållet skapades koder. Koderna sorterades efter 

samhörighet eller olikheter mellan varandra i underkategorier. Underkategorierna döptes 

efter vad koderna representerade och vad deras innehåll symboliserade.  

Sista steget i processen var att lägga ihop underkategorier vars innehåll liknade 

varandra i en huvudkategori som symboliserade innehållet av underkategorierna. Genom 

detta skapades åtta underkategorier och tre huvudkategorier. 

 

Tabell 1. Visar ett exempel på hur databearbetningen gick till för att kategorisera in meningsen-

heter från domän i den transkriberade texten. 

Domän     Meningsenhet Kondense-
rad menings-
enhet 

Kod Under-
kate-
gori 

Huvudkate-
gori 

Vidmakthål-
lande effekt 
av behand-
ling vid de-
pressiva 
symtom 

”Min erfarenhet är att 
om man hjälper patien-
ten kring att få struktur, 
att få rutin, att det är 
väldigt tydligt vad som 
förväntas av patienten 
och vad den ska göra så 
är det mycket lättare” 

Struktur, ruti-
ner och tyd-
liga förvänt-
ningar under-
lättar vid-
makthållande 
av beteende 

Struktur, ru-
tiner och tyd-
liga förvän-
tingar främ-
jar beteende-
förändringar 

Under-
lättande 
faktorer 
i be-
hand-
ling 

Nyckeln till 
framgång 
inför möten 
med patien-
ter som lider 
av depress-
ion. 

 

3.6 Etiska överväganden 
De fysioterapeuter som tillfrågades blev informerade muntligt och skriftligt om att 

deras deltagande var frivilligt och att deras deltagande i studien kan avbrytas när som 

helst utan konsekvenser, se bilaga 2. Informanterna blev även informerade om att när 

uppsatsen godkänts kommer allt material att raderas samt att informanterna kommer få 

tillgång till uppsatsen för egen läsning. Innan intervjuerna startade blev fysioterapeuterna 

även informerade om att intervjun kommer spelas in och dokumenteras för transkribering. 

Under inspelningarna var ej kamerafunktionen aktiv för att ljudkvalitén ej skulle störas 
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av internetstörningar då nätverket blir mer belastat när kamerafunktionen är igång. Fysi-

oterapeuterna blev även informerade om att det inspelade materialet kommer att hanteras 

i förtroende mot fysioterapeuterna. Studiens syfte var att undersöka och hitta förbättrings-

förslag till framtida vård att en redan utsatt patientgrupp, därav såg författarna att nyttan 

med studien skulle överväga eventuella etiska risker. 

4 Resultat 
Majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor, åldern varierade mellan 28-45. Del-

tagarna hade varit verksamma inom primärvården olika länge och datum då legitimation 

mottagits skiljde sig dem emellan. Se tabell 2 för mer information. 

Tabell 2. Beskrivning av informanterna utifrån ålder, år legitimationen erhölls, tid i primärvård. 

Kön Ålder År legitimation erhölls Tid i primärvård Informant 

Kvinna 33 2013 7 år A  

Kvinna 28 2018 4 år B  

Kvinna 45 2003 4 år C 

Man 29 2020 2 år D 

Kvinna 31 2015 3 år E 

Tabell 3. Översikt över de tre huvudkategorierna, åtta underkategorier samt de kondenserade 

meningsenheterna som skapades av det insamlade materialet. 

Huvudkategori Underkategori Kondenserad meningsenhet 

Nyckeln till framgång inför 
möten med patienter som li-
der av depression enligt fysi-
oterapeuter. 

Erfarenheter av mö-
ten med patient-
grupp 
 

Att man vid den här typen av problematik är 
in lyssnande och lyssnar efter deras egen 
vilja och försöka förstå dem(D) 

Lyssna och validera patientens upplevelser 
för att skapa en allians och trygghet för pati-
enten (C) 
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Här krävs att man är mer inkännande i situ-
ation och dagsläget (A) 

Underlättande fak-
torer i behandling 

Att hjälpa patienten med att få struktur och 
rutin gör behandlingen lättare (B) 

Det underlättar att vara tydlig med vad som 
förväntas av patienten och vad den ska göra 
(A) 

Har du flera depressionspatienter kan det 
vara en fördel att ha en grupp där alla tränar 
tillsammans för att få stöd och att det kan bli 
en dragkraft (C) 

Viktigt med utbild-
ning 

Motiverande samtal är en utbildning vars in-
nehåll jag applicerat vid möten och handled-
ning av patienter (D) 

Basal kroppskännedom kan vara en väldigt 
värdefull behandlingsmetod (B) 

Att ha i åtanke inför möten 
med patienter med depress-
ion 

Komorbiditet Patienter med depression har oftast komorbi-
ditet som yttrar sig som smärta i kroppen(D) 

Oftast dyker depression upp som en annan 
sjukdom än det patienten sökt för (E) 

Stigmatisering kring 
patientgruppen 

Patienter med depression är rädda att ses 
som avvikande (C) 

Det finns många som inte vill arbeta med de-
primerade patienter för att det känns krång-
ligt(B) 

Fysioterapeuters förbättrings-
förslag för vård av patienter 
med depression 

Förbättringar i det 
interproffesionellt-
samarbetet 

Fysioterapeuter glöms bort av andra yrkes-
grupper vid behandling av depression (D) 

Fysioterapeuter borde ses som första eller 
andra åtgärd vid behandling av depression, 
vilket det ej ses som idag (E) 

Att övriga professioner ser vikten av fysisk 
aktivitet och träning mer (A) 

Mer lätt tillgänglig information och stöttning 
till behandlingsupplägg vid depression (B) 
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Förbättringar av 
upplägg av pati-
entmöte vid de-
pression 

Kunna ha längre behandlingstider och att 
behandlaren avgör behandlingstiden vid 
den här typen av sjukdom (C) 

Vidmakthållande 
av intervention vid 
depression 

Succesivt göra patienten mer självständig 
i sin träning(B) 

Arbeta med beteendeförändring och puls-
höjande aktivitet (E) 

Följa upp vidmakthållandet av intervent-
ionen efter sista besöket (D)  

4.1 Nyckeln till framgång inför möten med patienter 
som lider av depression enligt fysioterapeuter 
Vid upplägg av behandling samt för att skapa en god patientkontakt skiljer meto-

derna sig åt beroende på vilken ansvarig fysioterapeut patienten får reflekterade infor-

manterna kring. De olika strategier och strukturer fysioterapeuter använt sig av baseras 

på deras erfarenheter, utbildning och handledning. Informanterna som hade vidareut-

bildningar inom KBT och motiverande samtal uppgav att dessa utbildningar hade påver-

kat deras metodik när det kommer till förändring av beteende. Detta då motivationen till 

förändring av beteende oftast är låg hos denna patientgrupp samt att det behövs föränd-

ringar till beteenden som är kopplat till de depressiva symtomen. 

“KBTn och samtals kunskapen har hjälpt jättemycket. Basal kännedom och 

mediyoga är jättebra när det handlar om patienter med mer stress och ångestproblema-

tik, framför allt låggradig ångest och inte panikångest.“B 

Egna erfarenheter samt att kunna ta del av andras erfarenheter uppgavs även som 

en viktig faktor som påverkat metodiken hos vissa informanter. Arbetsklimatet man be-

finner sig i har en stor påverkan på utvecklingsmöjligheter för varje anställd på arbets-

platsen uppger informanter. 
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“Att bolla med henne och få ta del av det hon har lärt sig genom utbildningar 

och erfarenhet har har gett mig mer ska jag säga än de här kurserna” A 

Patienter med depressiva symtom besitter ofta låg självkänsla samt låg tilltro till 

sin förmåga, därav hamnar mycket av fokuset på att erhålla tilltro samt öka självkänslan 

hos patienterna utan att tappa dem på vägen. Många meningsbärande enheter visade på 

att en tydlig struktur i möten med patienter med depressiva symtom kan bidra till att 

främja behandlingen då det inger ett lugn till både patienten och vårdgivaren.  

Informanter ansåg om det fanns en tydlig struktur av behandlingen att följa med 

en inledningsvis låg kravställning samt att patienten var införstådd i att det är en process 

som successivt stegras bidrar detta till en ökad självkänsla och self-efficacy. 

”Men att ha bokade tider, jag vet att det är den här tiden, varje vecka ska jag 

gå, finns den strukturen och att det inte är för mycket, så brukar det vara positivt och 

just till motsats då lägger man för mycket ansvar och frihet på patienten så kan det bli 

övermäktigt.” B 

Social stöttning och trygghet var en faktor som var viktig att ta hjälp utav visar 

analysen. Ta stöd av personer i patientens omgivning för support samt få hjälp med den 

upplevda kravbilden. Underlättande metod till social stöttning under behandling var an-

vändning av gruppträning. Det behöver inte vara en samordnad träning utan kan vara 

enskild träning i samma utrymme.  

Att patienten självmant vill göra en förändring eller signalerar genom att vara 

uppgiven eller trött på sin situation bör utnyttjas av behandlaren. Detta ger behandlaren 

möjlighet att insinuera för patienten att själv se möjlighet till en väg ut genom att göra 

en beteendeförändring eller interventionen som behandlaren anser vara lämplig för ett 

bättre mående. 

“Ehm. Ah, det är patientens egen vilja alltså om patienten själv är hjälpsökande 

om man har kommit till insikt att man behöver hjälp och att man vill ha hjälp och att 

man inser att det är ett samarbete, ett jobb som ska göras.” A 

Inför möten med denna patientgrupp förespråkades av informanterna att ta god 

tid i mötena och inte låta mötet styras av ett tidigare bestämt schema. Att flytta fokus 
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från behandling till att skapa kontakt och bygga relation bör prioriteras. Miljön behand-

laren skapade för patienten påverkar medgörligheten samt relationsbyggandet, därmed 

bör patientens hälsa samt mående prioriteras framför anamnestagning, undersökning 

och bedömning. Inkludering av patienten i processen samt låta patienten få påverka 

upplägget av behandling om patienten hade synpunkter, detta för att vara inkännande 

samt för att validera individen. Detta var viktiga faktorer för att patienten fick förtro-

ende för behandlaren samt att följsamheten behölls. 

Under samtal med patienter med depressiva symtom var det viktigt att undersöka 

livsstilsfaktorer, levnadsvanor samt sociala relationer. Här kunde orsaken till problemet 

finnas samt få en förståelse kring vilka beteende det finns möjlighet att ändra på.  

4.2 Att ha i åtanke inför möten med patienter med de-
pression  
Majoriteten av informanterna uppgav att patienter som blir behandlade för de-

pression sällan söker för depression som orsak då denna patientgrupp har svårt att 

koppla sin symtombild till att det är depression som är upphov eller en bakomliggande 

faktor till problematiken.  

”Men allt som oftast så är det en komorbiditet eller vad man ska säga tillsam-

mans med andra problem som smärta i kroppen eller liknande” D 

Patienter söker för smärta som påverkas av depressionen genom att patienten inte 

var så aktiv som patienten behöver vara eller att de depressiva symtomen och smärt-

sensationen var delar som i kombination påverkar patientens hälsa negativt. 

“Jag har träffat dem både för att de sökt primärt för det. Men oftare har det dykt 

upp som en annan sjukdom, fastän dem har sökt för någonting annat” C 

Detta gör att den här patientgruppen kan gå obemärkt förbi vilket leder till att bara 

en del av problematiken behandlas för individen och att depressionen inte upptäcks och 

således blir obehandlad.  
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Den tidigare och till viss del befintliga stigmatisering som funnits mot psykisk 

ohälsa påverkar patienternas egna föreställningar av depression som ett avvikande till-

stånd. Patientens ovilja att dela med sig av sin problematik försvårar möjligheten att 

upptäcka depression hos individer.  

“En del är rädda för att ha sjukdomen för att då är man ju galen om man är de-

primerad” E 

4.3 Fysioterapeuters förbättringsförslag för vård av 
patienter med depression  
Informanterna talar om att forskning visar att fysisk aktivitet leder till ökad tilltro 

och självkänsla hos utföraren samt ger liknande behandlande effekt mot depression som 

läkemedel. Fysisk aktivitet i kombination med läkemedelsbehandling har även den visat 

ha ökad effekt av läkemedlet. Därför borde fysisk aktivitet se som en naturlig behand-

lingsmetod och fysioterapeuter som första behandling instans vid lätt till medelsvår de-

pression. Andra vårdgivare kan vara ovetandes om detta men även patienter. Det inter-

professionella samarbetet behöver förbättras och utökas för att kunna ge den bästa vår-

den till vårdtagaren. 

“Sedan är det ett hinder att kollegorna på vårdcentralen ofta glömmer bort fysio-

terapeuterna” C 

Ett tätare samarbete mellan psykologer, läkare och fysioterapeuter ger patienten 

ett bättre flöde genom organisationen, ökar tryggheten för patienten samt minskar risken 

för dubbelarbete. De samhälleliga kostnaderna skulle även minska med mindre utskriv-

ningar av läkemedel och fler remitteringar till fysioterapeuter.  

En populär utbildning som kopplas till denna patientgrupp är basal kroppskänne-

dom när symtomen är stressrelaterade och det finns en ångestproblematik kopplat till 

beteende. Genom att introducera basal kroppskännedom finns det möjlighet för patien-

ter att kunna hantera en låggradig ångest snarare än panikångest samt stress i vardagen. 

Emellertid kan basal kroppskännedom uppfattas som en underlägsen metod jämfört med 

beteendeförändring och fysisk aktivitet.  
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“Du har mycket mer hjälp med att jobba aktivt med beteende, aktivering, komma 

ut och komma i gång” B 

Genom att hantera behandlingen som en ständig process vars duration man inte 

vet slutdatumet på kräver att patienten får med sig verktyg att kunna hantera framtida 

situationer. Det krävs att patienten har en realistisk uppfattning av sitt eget mående där 

patienten själv är observant på vad som bidrar till försämring samt förbättring av må-

ende för att tidigt kunna avvärja depressiva symtom tidigt när risk för en depressiv epi-

sod inträffar. Därför var det även viktigt att successivt göra patienten oberoende av pro-

fessionell hjälp och själv uppmärksamma signaler samt hantera dessa. 

“Just att man har en plan för att gradvis göra personen mer självständig i sin trä-

ning till exempel” D 

Samma situation kan uppstå igen och då måste patienten lärt sig hur hen ska 

hantera situationen för att inte upprepa tidigare misstag. Därmed behöver fysioterapeu-

ter vara följsamma och delaktiga i vidmakthållandet av interventionen man gjort.  

”Att jag finns där som ett telefonsamtal om två-tre månader för att kolla läget 

och se hur har det funkat?” D 

5 Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 
Ur analysen gick det att finna att informanterna betonade vikten av personlig kon-

takt mellan behandlare och patient till en god grund för behandling. Genom att skapa 

kontakt med god validering av patienten samt utan element av tidspress i möten. Detta 

för att vinna patientens tillit och tilltro till behandlare men även för att underlätta arbetet 

för behandlaren genom att enklare kunna hitta faktorer hos patienten som går att modifi-

era för att påverka beteenden som härstammar ifrån de depressiva symtomen. Väl under 

behandling sågs det som en viktig komponent att ha en tydlig struktur på behandlings-

planen där förväntningar, implementering av träning samt hantering av katastroftankar 
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var tydligt klargjorda. Efter avslutad behandling ansågs det även vara av vikt att inte 

släppa patienten för tidigt utan uppehålla kontakt över till exempel telefon månader efter 

för att följa upp vidmakthållandet av behandling och beteende. Informanterna ansåg att 

basal kroppskännedom samt fysisk aktivitet är bra behandlingsmetoder för att minska på 

depressiva symtom. Patienterna kunde finna stöd i behandlingarna där dem kunde återfå 

lugn i kroppen genom basal kroppskännedom samt aktivera kroppens egna glädjehor-

moner genom fysisk aktivitet. 

En viktig förberedelsefaktor enligt informanterna var att inte gå in med förutfat-

tade meningar kring hur en patient med depressiva symptom ter sig. Mötet bör ses som 

ett patientmöte med en patient med valfri symtombild. Dock ansågs det återigen att mö-

tena bör präglas av en lugn och trygg miljö. Därmed bör det på förhand avsättas tid in-

för ett möte med denna patientgrupp samt bör behandlaren vara förberedd på att de fy-

siska symtomen patienten söker för kan grunda sig i en psykologisk problembild. Det är 

av vikt att vara inställd samt förberedd på att leta efter psykologiska faktorer som kan ha 

inverkan på de fysiska problemen, därför bör detta vara det prioriterade undersöknings-

området under mötet snarare än fysiska undersökningar. Informanterna betonade för-

bättringspotentialen inom det interprofessionella samarbetet mellan yrkesgrupper som 

kommer i kontakt med patientgruppen där fysioterapeuter ser potential i effekten av sina 

behandlingar mot depressiva symtom. 

5.2 Resultatdiskussion 
I kategorin Nyckeln till framgång inför möten med patienter som lider av depress-

ion enligt fysioterapeuter upplevde informanterna att vidareutbildningar som t.ex. KBT 

och motiverande samtal var av stort värde som förberedande kunskaper inför möten 

med patienter som lider av depression. Längre yrkeserfarenhet samt att ha en ödmjukhet 

i sin inställning till nya möten och att vara inlyssnande till andras erfarenheter uppgavs 

vara till fördel, liknande resultat går att finna i en studie utförd i Kanada av Takeuchi et 

al. (28) där man kunde se att erfarenhet inom fysioterapeutyrket förbättrade behand-

lingen samt att kompetens inom yrket påverkades av kollegor och organisationen man 

befann sig i. Informanterna ansåg även att den sociala arbetsmiljön var av stor vikt för 

att vara väl förberedd inför möten med patienterna genom att exempelvis kunna ta hjälp 
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av kollegor som har haft mer erfarenhet inom området eller kunna få stöd från andra yr-

keskategorier. 

Samtliga informanter beskriver att behandlingsformen basal kroppskännedom 

(BK) är ett vedertaget system att använda sig utav i möte med patienter som lider av de-

pression. Basal kroppskännedom är enligt en studie av Gyllensten et al. (9) från 2019 en 

av de främst utforskade och kliniskt använda metoderna för fysioterapeuter i behandling 

av patienter med psykisk ohälsa i Skandinavien. Studiedeltagarna som utgjordes av ett 

internationellt lag uppger bl.a. att behandlingsformen hjälper patienterna att känna in i 

sin kropp och sina känslor, känna stabilitet och balans samt vara mer närvarande i nuet 

(29). En liknande form av behandlings kallas för medicinsk yoga (mediyoga). Förfat-

tarna hittade inga studier gällande behandlingens effektivitet för depression. Informan-

terna uppgav att behandlingsformen användes mer gentemot stress men även kunde vara 

av värde för patienter med depression. Mer forskning inom ämnet hade varit av värde 

för att styrka dessa påståenden. Olika träningsformer kan ha olika effekt där vissa trä-

ningsformer kan fungera bättre för att hjälpa till med att lindra symptomen av depress-

ion. Informanterna underströk dock vikten av att fokusera på beteendeförändring och fy-

sisk aktivitet då tanken med behandlingsupplägget är att hjälpa patienten tillbaka till 

egen, kontinuerlig fysisk aktivitet. Detta stöds av en omfattande studie av Kandola et al. 

från 2019 som beskriver hur den fysiska aktiviteten kan fungera antidepressivt ur ett bi-

opsykosocialt perspektiv. Den psykosociala biten som fysisk aktivitet påverkar är bland 

annat personens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga som ökar i takt med uppfyl-

landet av mindre mål (30). Behandlingsplanen bör alltså fokusera på att bygga upp nya 

rutiner där fysisk aktivitet tar upp en större del i personens vardag.   

Under kategorin Att ha i åtanke inför möten med patienter med depression uppgav 

informanterna att patienterna de möter sällan patienter som har sökt sig till vården med 

depression som främsta orsak utan att tillståndet ofta kommer fram i samband med 

andra besvär som t.ex. smärta. För att utveckla på exemplet av smärta gav en av infor-

manterna ett tydligt fall. Patienten har utvecklat en rörelserädsla, rörelserädslan leder till 

att patienten blir inaktiv, inaktivitet leder till att patienten blir deprimerad. Att många 

patienter inte söker för just depression trots att de kan ha det vid andra sjukdomstillstånd 
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gör att många patienter som lider av depression inte fångas upp av vården. Detta resone-

mang stärks i studie utförd av Matheson et al. (31) där man undersökte komorbiditeten 

mellan depression och muskuloskeletal smärta hos patienter som sökte för enbart 

smärta, studien visade att 22,3% av patienter med muskuloskeletal smärta även led av 

klinisk depression. Informanterna delgav att det gäller att vara vaksam inför varje pati-

entmöte för att screena för gula flaggor. En faktor som uppges vara försvårande i scre-

eningen är den underliggande sociala stigmatiseringen många kan bära av att uppge sig 

vara deprimerad. Då tillståndet berör psykisk ohälsa vill man inte förknippas med det. 

Informanterna uppgav under kategorin Fysioterapeuters förbättringsförslag för 

vård av patienter med depression att en tydlig struktur i mötet med patienter som lider 

av depression kan vara en bidragande faktor till att behandlingen uppfylls. Många pati-

enter med depression har en sänkt tilltro till sin egen förmåga varpå en strukturerad och 

tydlig progression hjälper till att bygga upp patientens self efficacy. Tanken är att inte 

sätta för höga krav utan att låta patienten bygga upp sin tilltro genom att uppnå små del-

mål. En annan faktor att ta tillvara på var enligt informanterna patientens sociala till-

varo. Man vill uppmuntra till att ha med social stöttning som kan motivera och upp-

muntra patienten till rörelse. Att boka in gruppträningspass anses vara uppskattat och 

underlätta behandlingen, detta är något som understryks i studie utförd av Danielsson et 

al. att gruppträning har en positiv effekt på patienter med depressiva symtom (32). I 

samma anda anser informanterna att fokus inför patientmötet bör vara att bygga en god 

relation och kontakt till patienten då detta kommer att öka patientens tillit till vårdaren. 

Man bör ge tid till själva mötet och ta en grundlig anamnes där levnadsvanor och social 

tillvaro tas med. 

Flera informanter ansåg att det saknas ett gott interprofessionellt samarbete och en 

bättre förståelse för fysioterapeutens roll i möten med patienter med depression (33). In-

terprofessionellt samarbete har i en systematisk litteraturstudie från 2012 (33) bevisats 

ha god effekt mätt i intervaller av 6, 12 och 24 månader efter vården påbörjats. Studien 

tar upp samarbeten mellan läkare och psykologer men har inte med fysioterapeuter. Fler 

studier inom ämnet med fokus på att få med fysioterapeuter som yrkesroll i det interpro-

fessionella samarbetet hade varit värdefullt för att bekräfta vikten av fysioterapeuters 
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roll i ett interprofessionellt samarbete för behandling av personer med depression. Fy-

sisk aktivitet har i ett flertal studier (10,11,13) bevisats ha en positiv påverkan på symp-

tom av depression, inte minst i synergi med antidepressiva läkemedel. Informanterna 

uppgav att de uppfattar det som att andra yrkeskategorier inte är införstådda i vikten av 

fysisk aktivitet och att fler patienter med depression borde möta fysioterapeuter.  

5.3 Metoddiskussion 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie där författarna använde sig av en de-

skriptiv design med en semistrukturerad intervju för att samla in data. Studiedesignen 

var lämplig för studien då författarna ämnade ta reda på informanternas erfarenheter och 

upplevelser. Båda författarna deltog i intervjuerna vilket bidrog till att samstämmig-

heten och tolkandet av informationen överensstämde dem emellan. Intervjuguiden änd-

rades och skalades ner efter första intervjun. Detta för att skära ned på repetition i frå-

gorna och att vara mer koncis över tid. Den uppdaterade intervjuguiden fungerade väl 

för sitt ändamål och kunde stödja intervjuaren till att erhålla relevant information. Inter-

vjuguiden följde en tydligare struktur efter avskalning med mer fokus mot frågeställ-

ningarna.  

Intervjuerna utfördes över Zoom där författarna använde sig av inspelningsverkty-

get i programmet. När intervjuerna spelades in var ej videofunktionen igång för att inte 

belasta internetuppkopplingen för mycket och få en så ren ljudfil som möjligt utan några 

störningar. Detta kan ses som en negativ faktor i datainsamlingen då det inte var möjligt 

att se kroppsspråk eller gestikuleringar vilket kan leda till misstolkningar och svårig-

heter att tolka innehållets karaktär. En annan aspekt är den personliga kontakten som 

uteblir när intervjun sker över Zoom, det kan kännas osäkert för informanterna då de 

inte ser författarnas reaktioner eller positiva förstärkningar till vad som sägs vilket kan 

skapa viss osäkerhet hos informanten om den kommer med väsentlig information. Även 

miljön kan ha påverkan då vissa informanter satt på sitt kontor, i fikarummet eller 

hemma med barn i närheten. Detta kan ha inverkan på fokuset under intervjun till-

skilland från ifall vi hade gjort intervjuerna på plats och själva kunna valt en lugn miljö 
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att hålla intervjun på. Dock var det för majoriteten av intervjuerna en nödvändighet att 

intervjuerna gjordes på distans för att informanter skulle kunna delta i studien. 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval där informanterna värvades genom 

att publicera ett kontaktbrev, se bilaga 2, i facebookinlägg i gruppen ”Fysioterapeuters 

framtidsgrupp” samt genom att skicka samma kontaktbrev till tidigare handledare. 

Nackdel med denna urvalsmetod är att det är låg extern validitet, detta gör att det inte 

går att överföra resultaten för hela yrkesgruppen (27). Att författarna fick hjälp av hand-

ledarna att hitta informanter kan ha gjort att förtroendet för författarna hos informan-

terna kan varit påverkad innan starten av intervjun och därmed bidragit till mer uttöm-

mande svar direkt i början av intervjuerna. Författarna använde sig av forskartriangule-

ring vilket betyder att båda författarna arbetade med att tolka och diskutera materialet 

från intervjuerna för att kunna hitta meningsbärande enheter, göra koder och kategori-

sera. Detta ökar trovärdigheten och stärker tillförlitligheten för studiens resultat (34). 

5.3.1 Etisk diskussion 

Informanterna informerades vid första kontakten angående deras samverkan i stu-

dien och samtycke till att delta. De blev informerade om att dem när som helst kunde 

avbryta sin samverkan samt att det insamlade materialet skulle hanteras konfidentiellt. 

Dem blev även informerade om att efter att studien är godkänd kommer allt insamlat 

material att raderas. När informanterna delade med sig av erfarenheter från patientmöten 

var dessa avidentifierade men även informanterna har blivit avidentifierad i arbetet och 

ersatts med en bokstav. När författarna skulle publicera sitt kontaktbrev i facebookgrup-

pen ”Fysioterapeuters framtidsgrupp” kontaktades gruppens administratör först för att få 

ett godkännande av att få publicera i gruppen. Som tidigare nämnts kan det finnas stig-

matisering kring ämnet depression, därför har en respektfullhet och nyfikenhet präglat 

samtalen både från författarna och informanternas sida för att på allvar försöka undersöka 

förbättringspotential i vården för patienter med depressiva symtom. 

5.3.2 Studiens trovärdighet 

Studiens resultat kan ligga som grund för en inblick i hur möten mellan fysiotera-

peuter och patienter med depression kan förbättras och minska eventuella svårigheter som 

kan uppstå i möten och under behandling. Studiens omfång är dock begränsad till ett litet 
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urval och man bör vara försiktig med att dra generella slutsatser utifrån individuella och 

subjektiva upplevelser.  

5.3.3 Klinisk nytta och framtida forskning 

Studien visar på att det finns förbättringspotential i arbetet med patienter med 

depressiva symtom, både i bemötande och behandling men också i det interprofession-

ella samarbetet mellan olika yrkesgrupper inom primärvården. Resultaten för studien är 

dock inte överförbara då det är en kvalitativ studie baserad på informanternas egna upp-

levelser och erfarenheter (27). Dock kan man se hos alla informanter att det finns pro-

blematik kring arbetet med deprimerade patienter samt att mer arbete krävs för att 

kunna underlätta behandlingen för patientgruppen. Det framkom i studien att fysiotera-

peuter har stor potential att främja behandlingen för deprimerade patienter och är ange-

lägna att få ett större erkännande för effekterna av sitt arbete från andra yrkesroller inom 

primärvården. Det finns redan forskning som understryker effekten av fysisk aktivitet 

och bör därmed erkännas som en prioriterad behandlingsmetod där fysioterapeuter är 

ansvariga behandlare. Däremot kan ytterligare forskning göras för att hjälpa till att un-

derlätta arbetet med deprimerade patienter då det finns en osäkerhet i hur upplägget av 

behandlingen ska se ut. 

6 Konklusion 
Studien visar på att behandling av patienter med depressiva symtom kan underlät-

tas genom tydliga förväntningar, strukturerat behandlingsupplägg samt användning av 

fysioterapeutiska behandlingsmetoder som basal kroppskännedom och fysisk aktivitet. 

Mötet med patienter med depressiva symtom bör fokuseras kring att undersöka underlig-

gande faktorer samt att hitta beteendeförändringar som kan stötta patienten att utföra sin 

behandling. Att skapa en lugn och trygg miljö för patienten anses vara en fördel för att få 

patienten mottaglig till den tänkta interventionen. Resultaten från studien belyser även 

brister i det interprofessionella samarbetet som i framtiden bör ses över. Studien hoppas 

kunna belysa svårigheter med behandling av patientgruppen och leda till fortsatt forsk-

ning i framtiden. 
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Bilagor 

BILAGA 1 
 

1.  Vad är din erfarenhet av arbete med patienter som lider av depression? 

a.   Har du vidareutbildat dig utöver din kandidatexamen? Om ja, vilka utbild-

ningar? Har de påverkat din behandlingsmetodik?  

2.  Hur ser ditt första möte ut med patienter som lider av depression? 

a.   Hur skiljer sig mötet jämfört med andra patientmöten? 

b. Har du ett exempel på ett möte som gick bra? Vad var det som hände då? 

c. Har du ett exempel på ett möte som gick dåligt? Vad var det som hände 

då? 

d. Har du några allmänna råd inför ett möte med en patient med depression? 

3.  Vilka fysioterapeutiska interventioner är tillgängliga för vård av patienter med 

depression? 

a. Vad upplever du är den bästa interventionen som kan göras för patienter med de-

pression? 

4.  Kan du beskriva dina erfarenheter av fysioterapeutisk behandling för patienter 

med depression? 

a.   Vad tycker du är försvårande faktorer, kan du beskriva på vilket sätt? 

b.   Vad tycker du är underlättande faktorer, kan du beskriva på vilket sätt? 

5.  Vad är dina erfarenheter och upplevelser gällande vidmakthållande av behand-

lingen för patienter med depression 

a.   Försvårande faktorer 

b.   Underlättande faktorer 

6.  Vilka förändringar hade du velat se kring arbetet med patienter som lider av de-

pression? 

7.  Har du något du vill tillägga till intervjun? 
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BILAGA 2  
Förfrågan om intervjuobjekt till kandidatuppsats inom fysioterapi  

 Hej!   

  

Vi heter Love och Kurdia och studerar till fysioterapeuter på Uppsala universitet.   

Under höstterminen kommer vi genomföra ett examensarbete på kandidatnivå med syftet 

att undersöka fysioterapeuters upplevelser av att arbeta med patienter som har depress-

ion.  Vi söker därför dig som fysioterapeut verksam inom primärvården som arbetar med 

patienter med svår depression för en intervju. Deltagande i studien är frivilligt och vill 

ni avsluta deltagandet i studien är det möjligt utan vidare motivering. Intervjun kommer 

utgå ifrån era erfarenheter av arbete med patienter som har lätt till medelsvår depression 

och beräknas ta max 45 min. Intervjun hålls på en plats efter ert önskemål, via zoom-

möte eller telefonsamtal. Intervjun kommer att spelas in. Vi kommer att behandla dina 

uppgifter konfidentiellt så att endast behöriga kommer att ha tillgång till dina personliga 

uppgifter. Allt som kommer att kunna kopplas till dig kommer sedan att avidentifieras. 

De uppgifter som kommer att samlas in kommer endast att användas för syftet. Vi kom-

mer att kontakta er via telefon för att tillfråga er om deltagande. Låter det intressant bokar 

vi en tid för intervju.   

  

Med vänliga hälsningar   

Love Nilson lovenilson@live.se  

Kurdia Mollazadegan kurdia.m@live.se  

Lena Zetterberg (Handledare) MD PhD i Fysioterapi lena.zetterberg@neuro.uu.se  
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BILAGA 3 
Hej!   

 

Vi heter Love och Kurdia och studerar i termin 6 till fysioterapeuter på Uppsala univer-

sitet.   

Under höstterminen kommer vi genomföra ett examensarbete på kandidatnivå med syftet 

att undersöka fysioterapeuters upplevelser av att arbeta med patienter som har depress-

ion.  Detta hade vi tänkt undersöka genom en intervjustudie. Vi söker därför fysiotera-

peuter som stämmer in på följande inklusionskriterier:  

• Legitimerad fysioterapeut  

• Arbetar inom primärvård   

• Har erfarenhet av arbete med patienter med lätt-medelsvår depression  

Vårt mål är att intervjua sex fysioterapeuter, därför kontaktar vi nu verksamhetschefer på 

primärvårdsavdelningar runt om landet.   

Vi skickar nu en förfrågan till dig för att undersöka om du har ett intervjuobjekt som 

stämmer in på kriterierna ovanför. Intervjun kommer troligen att utföras under arbetstid 

och söker därmed även ett godkännande för studien hos er.  

  

Deltagande i studien är frivillig, vill terapeuterna eller verksamhetschef avsluta deltagan-

det i studien är det möjligt utan vidare motivering. Intervjun kommer utgå ifrån terapeu-

ternas erfarenheter av arbete med patienter som har lätt till medelsvår depression och 

beräknas ta max 45 min. Intervjun hålls på en plats efter ert önskemål, via zoom möte 

eller telefonsamtal. Intervjun kommer att spelas in. Vi kommer att behandla uppgifterna 

konfidentiellt så att endast behöriga kommer att ha tillgång till terapeuternas personliga 

uppgifter. Allt som kommer att kunna kopplas till terapeuten kommer sedan att avidenti-

fieras. De uppgifter som kommer att samlas in kommer endast att användas för syftet och 

kommer efter att arbetet är klart raderas.   

  

Vänligen kontakta oss på nedanstående mailadresser om ni har möjlighet att tillhanda-

hålla oss med intervjuobjekt som stämmer in på inklusionskriterierna eller har frågor och 

funderingar.  



 
 

 
 

33 
 

Med vänliga hälsningar   

  

Love Nilson lovenilson@live.se  

 

Kurdia Mollazadegan kurdia.m@live.se   

  

Lena Zetterberg (Handledare) MD PhD i Fysioterapi lena.zetterberg@neuro.uu.se   

 

 


