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Sammanfattning 

Det finns mycket forskning kring hur individer med Parkinson har möjlighet att förbättra sina 

fysiologiska funktioner genom träning. Det finns dock få studier som beskriver upplevelser av 

träningen. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av sjukgymnastledd 

gruppträning hos individer med Parkinson och undersöka hur resultatet överensstämde med 

domänerna i Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(ICF). En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys tillämpades. Fem deltagare medverkade i 

studien. En intervjuguide sammanställdes, intervjuerna transkriberades och tolkades. Slutligen 

sammanställdes resultatet i en tabell med kategorier, subkategorier och koder. Ytterligare en 

tabell utformades för att redovisa resultatet enligt ICF:s domäner. Det framkom i studien att 

en sjukdomsspecifik grupp möjliggjorde en trygghet och en social samhörighet. Vidare 

placerades majoriteten av resultatet inom ICF:s domäner aktivitet/delaktighet samt 

omgivningsfaktorer, vilket belyste att de psykosociala faktorerna föreföll prägla deltagarnas 

uppfattningar i större omfattning än de fysiska.  

Keywords: Parkinson, physical therapist, group exercise, perceptions, International 

Classification of Functioning, Disability and Health.   

 



 

 

Abstract 

There is much research on how individuals with Parkinson through training have the 

opportunity to improve physiological function. However, there are few studies describing the 

experiences of training. The purpose of this study was to describe the experiences of physical 

therapist-led group exercise in individuals with Parkinson and examine how the results were 

consistent with the domains of the International Classification of Function, Disability and 

Health (ICF). A qualitative descriptive content analysis was applied. Five participants took 

part in the study. An interview guide was compiled and the interviews were transcribed and 

interpreted. Finally a table of categories, subcategories and codes was compiled. Another 

table was designed to present the results of the ICF domains. It was revealed that a disease-

specific group enabled a sense of security and a social togetherness. The majority of the 

results were placed within the ICF domains activity/participation and environmental factors, 

which highlighted that the psychosocial factors could be more important than the physical 

ones. 

Keywords: Parkinson, physical therapist, group exercise, perceptions, International 

Classification of Functioning, Disability and Health.   
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Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med 

Parkinson 

1. Bakgrund 

För att sjukgymnaster ska kunna bemöta individer med Parkinson och motivera dem till fysisk 

aktivitet och träning är det viktigt att förstå deras upplevelse av träning och hur träningen 

påverkar dem. I bakgrunden nedan följer en litteraturgenomgång samt tidigare forskning som 

är viktig för att kunna besvara frågeställningarna som presenteras. 

1.1. Parkinson sjukdom 

Parkinson är en kronisk progressiv neurologisk sjukdom vars prevalens ökar med åldern (1). I 

Sverige är prevalensen cirka 115 personer per 100 000 invånare (2). Patofysiologin bakom 

sjukdomen är främst förlagd till de grå strukturerna i subkortikala regionen i storhjärnan, 

främre hjärnloben och de basala ganglierna. De basala ganglierna består av striatum, globus 

pallidus, subthalamic nucleus och substansia nigra (3). Deras främsta funktion är att bearbeta 

och filtrera rörelsesignaler från hjärnbarken. Genom detta system säkerställs kvalitén på den 

motoriska rörelsen och den blir jämn och välkoordinerad (3). Den patologiska degenerationen 

sker framförallt i substansia nigra genom en programmerad celldöd (3). Destruktionen av 

dessa celler leder till ändrade neurologiska förhållanden, framförallt påverkas produktionen av 

substansen dopamin. Minskad mängd dopamin leder till kompensatoriska förändringar i de 

basala ganglierna. Dessa förändringar är orsaken till de symtom som individer med 

Parkinsons sjukdom uppvisar (3). De vanligaste fysiska symtomen som individer med 

Parkinsons sjukdom själva rapporterar är bland annat; tremor (skakande rörelser) i framförallt 

vila, skrivsvårigheter (minskad amplitud), nedsatt förflyttningsförmåga, fatigue 

(trötthetskänsla), muskelvärk och frysningsfenomen (rörelsestopp vid gång). Vidare 

rapporterar även 64% nedsatt minnesfunktion och 51% mental konfusion (4). De vanligaste 

psykologiska symtomen som dessa individer lyfter fram är svårigheter med sociala 

interaktioner, stress, verbal kommunikation, skamkänslor över sjukdomen samt depressioner 

(4). Kliniska fysiska symtom är bradykinesi (minskad hastighet och amplitud vid repetitiva 

rörelser), rigiditet (motstånd/ökad muskeltonus vid passivt rörelseuttag), kugghjulsfenomen 

("upphakningar" i rörelsebanan orsakad av rigiditet och tremor), tremor (3). Vanligt är även 

postural instabilitet kombinerat med ökad flekterad (framåtböjd) hållning, retro-/propulsion 

(tendens att falla bakåt/framåt), frysningsfenomen (senare i förloppet, orsakat av 

medicineringen) och minskad steglängd (3). Andra symptom som också ofta förekommer, 
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men som inte syns lika tydligt i klinik, är sömn och sväljsvårigheter (3). För att ställa 

diagnosen Parkinsons sjukdom krävs det att patienten har två av tre kardinalsymptom; 

bradykinesi, rigiditet och tremor i vila. Bradykinesi är ett symptom som alltid måste 

förekomma (3).  

1.2. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa  

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (5). Det är ett sätt att strukturera och enligt 

ett standardiserat språk kunna beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd (5). Strukturen 

består av två huvuddelar med respektive undergrupper. Huvudgruppen 

funktionstillstånd/hinder består av kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet 

medan huvudgruppen kontextuella faktorer består av omgivnings- och personfaktorer (5). 

Kroppsfunktion definieras som kroppssystemens fysiologiska funktioner (inklusive 

psykologiska funktioner) medan kroppsstrukturer definieras som kroppens anatomiska delar 

såsom organ, extremiteter och deras komponenter. Aktivitet är en persons utförande av en 

uppgift eller handling till skillnad från delaktighet som innebär personens engagemang i en 

livssituation. Omgivningsfaktorer omfattar den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning 

i vilken personen lever sitt liv. Personfaktorer utgörs av personliga egenskaper som inte hör 

till hälsobetingelsen eller hälsotillståndet, exempelvis kön, etnicitet och ålder (5).  

De symtom inom domänen kroppsfunktion som personer med Parkinson upplever som mest 

hindrande är bland annat ofrivilliga rörelser, förändrad muskeltonus samt emotionella 

förändringar (6). Inom domänen kroppsstruktur är det framförallt syn- och hörselrelaterade 

nedsättningar som är mest framträdande (6). De omgivningsfaktorer som de anser påverkar 

mest är medicinering, den närmaste familjen, sjukvårdssystem och riktlinjer (6). Inom 

aktivitet/delaktighet upplevs svårigheter med att gå, förmågan att bära saker, klä sig, 

finmotoriken och personlig hygien, så som att duscha (6).  

1.3. Träningseffekt kopplat till ICF:s domäner 

Nedan beskrivs möjliga träningseffekter som individer med Parkinsons sjukdom kan uppnå, 

enligt aktuell forskning, strukturerat enligt ICF (5). 

1.3.1. Kroppsfunktion  

Förbättring av kondition (VO2max) kan ses hos individer med Parkinson efter en träningsperiod 

i form av gång på löpband och cykelergometer. Denna träningsform leder även till förbättrad 
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reaktionstid vid rörelsestarter (7). Det påvisar att kontinuerlig konditionsträning kan leda till 

bibehållen neuromuskulär kontroll (7, 8). 

Balansträning kombinerat med styrketräning av nedre extremiteter har bättre effekt än enbart 

specifik balansträning (9). I en litteraturstudie framgår positiva resultat av individuellt 

anpassad träning för rörlighet av ryggen (10). Förbättrad rörlighet har även uppmätts vid 

traditionell gruppträning för patienter med Parkinson (11, 12). Det finns belägg för att 

högintensiv excentrisk styrketräning av musculus Quadriceps förbättrar muskelstyrkan samt 

minskar kardinalsymptomet bradykinesi (13). Träning av gång i nedförsbacke har visats sig 

förbättra postural hållning (kroppens upprätta hållning) genom att motverka thorakal kyfos 

(framåtböjd hållning i bröstryggen) (14). 

1.3.2. Personliga faktorer  

Cueingstrategier är underlättande strategier för att motverka frysningar eller för att återuppta 

en rörelse efter en frysning (15). Träning av cueingstrategier har en positiv effekt hos 

individer med Parkinson med avseende på self-efficacy (självförtroende till en specifik 

situation) under gång och förflyttningar. I samma studie framkommer även ett troligt samband 

mellan denna ökade self-efficacy och en samtidig förbättring av balans som de uppvisade 

efter avslutad träningsperiod (15). Vidare är self-efficacy en predicerande faktor för om en 

individ med Parkinson kommer att delta i träning. Det är dubbelt så stor sannolikhet att 

individer med hög self-efficacy deltar i träningen (16). 

1.3.3. Aktivitet/delaktighet  

Träningsformen pardans har visat god effekt med avseende på balans i olika positioner och 

vid gång (17). Mätmetoder som använts är bland annat Bergs balanstest (18), Timed Up And 

Go (TUG) (19) samt mätning av steglängd. Träning till rytmisk musik förbättrar steglängd 

och ökar gånghastigheten (17). Ett kombinerat träningsprogram som innehåller rörlighet och 

aktivitetsrelaterad träning (exempelvis gång och balans) har visat förbättra Activities Of Daily 

Living (ADL) (9, 20). Vidare har även stavgång visat sig förbättra ADL (21). Användning av 

cueingstrategier kan förbättra gångförmågan (15). Det finns fyra olika typer av strategier; 

visuella, auditiva, taktila och kognitiva (9). Visuella innebär exempelvis att gå över en linje på 

marken, auditiva kan vara att gå till musik eller att räkna, vid taktila strategier kan exempelvis 

rytmiska klappar på benet användas och vid kognitiva tillämpas bland annat mentala 
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föreställningar om korrekta motorisk utföranden. Den sistnämnda kan utöver att förbättra 

gångförmågan även underlätta övrig förflyttningsförmåga (9, 15). 

Förebyggandet av fall hos individer med Parkinson är väldigt svårt då förbättring av balans 

mätt via TUG (19), Bergs balanstest (18) samt fysisk aktivitetsnivå inte resulterar i minskat 

antal fall (22). 

1.4. Psykosociala och psykologiska aspekter vid Parkinsons sjukdom 

Depression och fatigue är vanligt bland individer med Parkinson (23, 24). Dessa tillsammans 

medför en ökad risk för låg motivation och minskad aktivitetsnivå hos dessa individer (23). 

Just fatigue är även associerat med apatiska symtom, depression och ångest (24). Ytterligare 

en studie har visat att fatigue, depression och apati leder till sämre livskvalitet (25).  

Individer med Parkinson känner sig ofta generade över sin sjukdom, otillräckliga, uttråkade 

och ensamma. Detta kan bero på deras fysiska hinder, avsaknaden av emotionella 

ansiktsuttryck och den stora ansträngning som krävs för att genomföra en enkel uppgift. Detta 

leder ofta till undvikande av sociala sammanhang och social isolering (26).  

1.5. Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och neuropsykiatriska symtom 

I en studie där korrelation mellan fysisk aktivitet och neuropsykiatriska symtom undersöktes 

fanns ett signifikant samband mellan dessa två parametrar (25). Starkast samband fanns 

mellan ökad fysisk aktivitetsnivå och minskad fatigue. Något svagare samband fanns även 

mellan depression/apati (likgiltighet) och fysisk aktivitet då depression/apati minskade med 

ökad aktivitetsnivå (25). 

Sjukgymnastledd gruppträning för individer med Parkinson har visat sig förbättra deras 

emotionella stämningsläge (26). Vidare förbättras även andra psykosociala faktorer som 

exempelvis minskad stigmatisering och ökad känsla av självständighet. Dessa förbättringar 

minskar risken för depression (26).  

1.6. Problemformulering 

Det finns idag mycket forskning som visar på de mätbara effekterna av fysisk träning för 

individer med diagnostiserad Parkinson. Överlag finns det få kvalitativa studier som 

undersöker upplevelser hos individer med Parkinson. De som finns berör främst de kognitiva 

svårigheter som dessa individer möter. Forskning som beskriver hur dessa individer upplever 

träningen och hur den påverkar dem i det vardagliga livet saknas helt idag. Detta är därför av 
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intresse att undersöka vidare för att se om det sjukgymnastiska träningsupplägget idag är 

tillräckligt anpassat för denna grupp av individer och för att beskriva variationer i deras 

upplevelser. Vi förmodar att ökad kunskap om individernas egna upplevelser kan leda till ett 

bättre träningsupplägg. För att åstadkomma en tydligare struktur av resultatet tillämpas ICF:s 

domäner. Genom detta förtydligas vilka domäner som är mest framträdande och vilka som i 

framtiden kan vara aktuella att uppmärksamma mer.  

1.7. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva variationer i hur individer med diagnostiserad 

Parkinson upplevde sjukgymnastledd gruppträning samt hur dessa upplevelser passade in i 

ICF:s olika domäner. 

 Hur upplevde individer med diagnostiserad Parkinson sjukgymnastledd gruppträning? 

 Det resultat som framkom ur föregående frågeställning, i vilka domäner passade dessa 

in i ICF? 

2. Metod 

2.1. Design 

Studien syftade till att beskriva och tolka individers upplevelser och tankar kring det aktuella 

ämnet. Detta gjorde att en kvalitativ deskriptiv innehållsanalys passade denna studie väl (27). 

Denna design är lämplig vid granskning och tolkning av bland annat bandade intervjuer och 

för att identifiera skillnader samt likheter (28). 

2.2. Urval 

Inklusionskriterier var vuxna individer (över 18 år) med diagnostiserad Parkinson sedan minst 

ett år tillbaka och som deltagit i sjukgymnastledd gruppträning under minst ett halvår. 

Deltagarna skulle ha haft sin Parkinsondiagnos i minst ett år för att de skulle ha hunnit 

uppleva sina symtom och dess påverkan i vardagen. Vidare skulle de även vara svensktalande.  

Exklusionskriterier var patienter med kommunikationsproblematik samt nedsatt kognition 

som hindrade deras förmåga att göra sig förstådda.  

Urvalet i studien baserades på bekvämlighetsurval, vilket innebar att individer inkluderades i 

studien beroende på tillgänglighet (28). Detta för att det endast fanns ett fåtal träningsgrupper 

som var anpassade för individer med Parkinson och som leddes av legitimerade 
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sjukgymnaster. Det var viktigt att gruppen var sjukgymnastledd på grund av att denna 

yrkesgrupp har utbildning inom träning generellt samt specifikt för denna sjukdomsgrupp.  

Då Uppsala inte hade någon aktuell grupp, genomfördes studien i en närliggande stad som var 

lätt att resa till.  En kontakt etablerades med ansvarig sjukgymnast för gruppen som gjorde en 

förfrågan till deltagarna om eventuellt intresse. Förväntningarna var att fem intervjuer skulle 

vara tillräckligt för att besvara frågeställningarna.  

2.3. Datainsamlingsmetoder 

Studien är baserad på semistrukturerade individuella intervjuer som var och en var 20-30 

minuter lång. Intervjuerna spelades in på band för att sedan kunna bearbetas. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuledaren har en lista på ämnen som ska 

diskuteras under intervjun. Intervjudeltagaren tilläts prata relativt fritt medan intervjuledaren 

hade som ansvar att se till att alla områden täcktes in. En skriven ämnesguide med färdiga 

teman och frågor användes för att säkerställa detta (29). För exempel på intervjufrågor se 

bilaga 1. 

Trovärdighet inom denna studie säkerställdes genom reflekterande och resonerande metoder, 

exempelvis konsensusfarande. Det innebar att texten reflekterades över och dess innehåll 

diskuterades vid tolkningen i syfte att uppnå samstämmighet (27). Under intervjuerna 

genomfördes avstämningar med intervjupersonerna, exempelvis genom att fråga "har jag 

förstått dig rätt när du säger att..?" i syfte att undvika missförstånd och säkerställa 

tillförlitligheten ytterligare (30). Vi hade båda med oss kunskap och erfarenhet in i 

intervjusituationen som vi var medvetna om. Exempel på detta är erfarenhet från tidigare 

klinisk praktik och kunskap inom området. Denna förförståelse skulle kunna ha påverkat både 

intervjusituation och analysen/tolkningen av materialet. Vid själva analysen av materialet var 

det viktigt att förbise dessa erfarenheter och kunskaper så att inte våra egna tolkningar 

användes som utgångspunkt. Detta kallas för bracketing, vilket betyder att forskningsledarna 

försöker sätta sina egna förutsättningar inom parentes i analysen av datamaterialet (30). För 

att öka tillförlitligheten ytterligare tillämpades forskartriangulering med handledaren under 

delar av bearbetningsfasen. Detta innebar att det fördes diskussioner mellan varandra samt 

med handledaren, under bearbetningen av materialet, för att se om materialets innehåll tolkats 

lika (31). 
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2.4. Genomförande 

I samband med gruppträningen genomfördes fem stycken intervjuer med deltagare i 

träningsgruppen. Fördelningen mellan könen var tre kvinnor och två män. Intervjuerna 

genomfördes av författarna. En var ansvarig för intervjun medan den andra fanns med och 

hade möjligheten att ställa följdfrågor. Att endast en ledde samtliga intervjuer var för att 

intervjusituationerna skulle bli så lika som möjligt vid varje möte. Under intervjuerna var en 

intervjuledare ansvarig för att alla frågeområden täcktes in och för att en struktur följdes. 

Detta gjorde att intervjusituationerna i högre grad liknade varandra. Den andra intervjuledaren 

fanns med och hade möjlighet att förtydliga och ställa följdfrågor. Samtalen ägde rum i 

lokaler i nära anslutning till träningen.  

Inför studien genomfördes en provintervju med en bekant (som ej uppfyllde inklusions-

/exklusionskriterierna) för att få en möjlighet att bli bekväm i situationen och för att korrigera 

frågor. Då vi var oerfarna intervjuare gjorde denna provintervju även att viss erfarenhet 

erhölls, vilket bidrog till en känsla av att vara bättre förberedd. 

2.5. Databearbetning 

Inledningsvis transkriberades (textades) själva intervjuerna utifrån inspelningarna (se 

transkriptionsnyckel, bilaga 2), alla mellanord och pauser inkluderades. Intervjuobjekten 

benämndes med bokstäver, A-E. Texten kontrollerades sedan och jämfördes ytterligare en 

gång mot bandinspelningarna för eventuell korrigering (27). För att åstadkomma en 

helhetskänsla av materialet lästes materialet ett flertal gånger och olika preliminära 

huvudteman bildades utifrån ett första intryck (30). Alla citat som beskrev upplevelser valdes 

ur texten, dessa kondenserades och abstraherades sedan. Kondensering innebär att göra texten 

kortare och mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevaras. Att abstrahera en 

text innebär att det som är viktigt lyfts fram och det som är oväsentligt förbises (27). De olika 

citaten försågs sedan med koder, vilket innebär en slags etikett som sammankopplar textbitar 

som har något gemensamt som sedan sammanförs till olika kategorier (30). Syftet med att 

koda de olika citaten var för att kortfattat kunna beskriva innehållet. En kategori bestod av 

flera koder som hade likartat innehåll (27). Slutligen rekontextualiserades innehållet vilket 

innebar att resultatet sammanfattades i form av återberättelser och tabeller (30). Denna 

struktur underlättade tolkningen av materialet och ledde till att innebörden i intervjuerna 

kunde urskiljas (27). Transkriberingen av intervjuerna skedde individuellt och fördelades jämt 

mellan författarna. Det första urvalet av citat skedde individuellt, även kondenseringen samt 
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abstraheringen av dessa skedde individuellt. Resultatet jämfördes sedan och fortsatt 

bearbetning skedde gemensamt. Efter detta, för att kunna besvara den andra frågeställningen, 

kategoriserades resultatet enligt ICF:s domäner. Varje kod analyserades individuellt och 

försågs med ytterligare en kod enligt ICF. Sedan jämfördes koderna inom en 

kategori/subkategori för att kunna avgöra inom vilken av ICF:s domäner den aktuella 

kategorin kunde placeras. Denna process genomfördes gemensamt för att kunna diskutera 

eventuella svårigheter.  

2.6. Etiska överväganden 

Deltagarna informerades om syftet med studien, genomförandet samt vad som förväntades av 

dem, både muntligt och skriftligt. Viktig att poängtera utöver detta var att deltagandet var helt 

frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Personliga uppgifter hanterades 

konfidentiellt, genom att namn samt personliga uppgifter utelämnades ur rapporten. Inför 

genomförandet av studien fick deltagarna ta del av ett informationsbrev där syftet med studien 

framgick, genomförandet, att anonymitet tillämpades samt att deltagandet var helt frivilligt. 

Vidare framgick det även hur resultatet, skulle komma att användas och att de hade möjlighet 

att ta del av resultatet (se bilaga 3). Verksamhetschefen godkände studien skriftligt (se bilaga 

4). 

3. Resultat 

Utifrån resultat som framkommit i intervjuerna har skapades två olika tabeller för att besvara 

frågeställningarna. Tabell I beskriver de olika upplevelserna av sjukgymnastledd gruppträning 

som gruppdeltagarna har berättat om. De kategorier som tagits fram är; känslomässiga 

upplevelser av träningen, betydelsen av sjukdomsspecifik grupp, betydelsen av träningens 

tillgänglighet, gruppdeltagarnas betydelse, psykiska fördelar med träningen, fysiska fördelar 

med träningen och betydelsen av ledarens egenskaper. Varje kategori beskrivs närmare och 

förtydligas genom olika exemplifierande citat. I tabell II redovisas sedan föregående resultat 

strukturerat enligt ICF:s domäner. Detta för att besvara den andra frågeställningen.   

3.1. Upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med Parkinson 

Utifrån analyserna skapades nedanstående tabell I som redovisar de olika koder som framkom 

i intervjuerna. Dessa placerades in i olika kategorier och subkategorier.  
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Tabell I. Olika upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer med diagnostiserad Parkinson. 

Bokstav A-E illustrerar vilket intervjuobjekt som har uttryckt koden.  

Kategori Subkategori Kod 

Känslomässiga 

upplevelser av 

träningen 

 Fåniga rörelser 

(A) 

Rolig träning (E) Tråkigt pass (A)  

Betydelsen av 

sjukdomsspecifik 

grupp 

Sjukdomsanpassad 

träning 

Anpassad träning 

(B,D,E) 

Anpassade 

rörelser (D,E) 

Anpassad nivå 

(C) 

Träning efter 

egen förmåga 

(D) 

Känna tillhörighet 

och trygghet 
Våga vara 

annorlunda (A) 

Passa in i 

gruppen (D) 

Känna sig 

accepterad (B,C) 

Förståelse från 

andra deltagare 

(B) 

Liknande upplevelser 

och erfarenheter 

Träffa andra med 

samma sjukdom 

(C) 

Liknande 

bekymmer hos 

deltagarna (B) 

Träffa andra som 

upplever samma 

symtom (E) 

 

Bearbetning av 

sjukdomen 

Acceptera 

sjukdomen 

(A,C,E) 

   

Betydelsen av 

träningens 

tillgänglighet 

Engagemang i en 

aktivitet 

Delaktighet i en 

aktivitet (B,C) 

   

Deltagande i en 

aktivitet 

Träningen blir av 

(C,D,E) 

Förbättrad 

initiativtagnings-

förmåga (A,D) 

Aktiveras i 

vardagen (D) 
 

Gruppdeltagarnas 

betydelse 

Förbättrade sociala 

förhållanden utanför 

hemmet 

Träffa vänner 

(A,E) 

Skaffa socialt 

nätverk (B) 

Socialt utbyte (C) Socialt umgänge 

(D) 

Samhörighet Samhörighet 

(A,B,E) 

Gemenskap (C) Sammanhållning 

(E) 
 

Betydelsen av 

ledarens 

egenskaper 

 Bra inställning 

och attityd hos 

sjukgymnasten 

(C) 

Informerar om 

sjukdomen (D,E) 

Avsaknad av 

positiv 

utstrålning hos 

sjukgymnasten 

(A) 

Syftet med 

rörelserna 

framgår inte (A) 

Psykiska fördelar 

med träningen 

Ökad tilltro Ökad tilltro till 

egen förmåga 

(D) 

   

Psykisk 

tillfredställelse 

Ökat 

välbefinnande 

(D) 

Ökat välmående 

(B,C) 

Upplevd glädje 

(D,E) 
 

Fysiska fördelar 

med träningen 

Förbättrad 

muskelfunktion 

Snabbare 

rörelsestart (A) 

Förbättrad 

muskulär styrka 

(B,C,E) 

  

Förbättrad 

ledfunktion 

Ökad rörlighet 

(B,C,D,E) 

Sträcka ut 

lederna (A) 
  

Förbättrad 

förflyttningsförmåga 

Förbättrad 

gångförmåga (D) 

Förbättrad balans 

(D) 
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Nedan presenteras varje kategori närmare. Tecknet (...) används då delar av citatet valts bort. 

3.1.1. Känslomässiga upplevelser av passet 

Denna kategori beskriver hur deltagarna upplevde passet i sin helhet. I detta ingick 

övningsval, musik, miljö och stämningen bland alla inblandade. Mer specifika upplevelser av 

exempelvis ledaren och relationerna mellan deltagarna uteslöts. Det fanns delade 

uppfattningar om denna känslomässiga upplevelse av passet.  

Ja, jag tycker det är väldigt roligt att åka hit på torsdagar. Det är roligt att bara träna, men också 

det här att träffas (Intervjuobjekt E).  

För ska jag vara ärlig tycker jag inte att det är något bra. (...) Du vet, man sitter och vickar såhär, 

lite. Och sen tycker jag att det ska vara lite glatt, man ska ha lite kul samtidigt va? Man behöver 

inte se ut som.. Uh. Som om döden är på antågande (Intervjuobjekt A).  

Det intervjuobjekt A menade var att en gladare och lättsammare stämning under passet skulle 

ha lett till att träningen blivit roligare. Det deltagaren föreslog var att både ledare och 

deltagare skulle uppmuntras till spontana utfall som exempelvis sång och dans. Dock tyckte 

intervjuobjekt A att stämningen innan och efter passet var trivsam och trevlig. 

Anmärkningsvärt var att endast en deltagare nämnde att träningen var rolig.  

3.1.2. Betydelsen av sjukdomsspecifik grupp 

Att ingå i en grupp där alla deltagare i stor utsträckning kände att de passade in var något som 

uppskattades och som återkom flera gånger under intervjuerna. De lyfte fram olika fördelar 

med detta som de även belyste ur olika aspekter.  

Sjukdomsanpassad träning var en underlättande faktor som gjorde att deltagarna gemensamt 

kunde träna utifrån sig egen funktionsnivå. Det fanns en medvetenhet om att träningen inte 

passade vem som helst, utan var uppbyggd och utformad för att rikta sig till individer med 

Parkinson.  

Jag tycker träningen är bra, den har konsekventa rörelser. Samtidigt som, hon hela tiden talar om 

att ni behöver inte följa med, om man inte orkar.. Det är mycket efter eget. Och det tycker jag 

passar bäst (Intervjuobjekt D). 

Man håller uppe elasticiteten på ett annat sätt, rörelserna som vi gör här är ju väldigt anpassade 

för de bekymmer man har. (...) Men sedan också förstås det här att träningen är avsedd och 

anpassad efter oss (Intervjuobjekt E). 

Deltagare berättade om att de tidigare tränat inom olika verksamheter ute i friskvården. Det de 

då upplevde var att träningen inte fungerade eftersom övningarna var för svåra då de inte hade 

kunskapen att anpassa dem efter sina egna besvär och hinder. Nu däremot, med denna 

sjukdomsspecifika gruppträning, var nivån lämplig för att de skulle orka genomföra passet. 
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De kände även att rörelserna var bra för att motverka vissa symtom som sjukdomen medförde 

och för att underlätta vissa svårigheter som de upplevde. En sjukdomsspecifik grupp var även 

betydelsefullt för att de skulle känna sig bekväma i situationen. Samtliga deltagare beskrev att 

de tack vare den här gruppen vågade träna tillsammans trots sina besvär och hinder, då det 

fanns en acceptans och förståelse hos alla.  

Jag tycker det är en jättebra form, och just att vi har samma.. Bekymmer när det kör ihop sig. Vi 

förstår ju varandra. (...) För mig var det självklart att söka en grupp som passade mig med de här 

bekymren. Fördelarna är ju då att.. Det finns förståelse runtomkring varför man inte kan göra 

allting, att man har lite olika dagar (Intervjuobjekt B). 

Naturligtvis är det en fördel många gånger man får träffa någon som har samma sjukdom. Man 

kan prata om det. Och det gör vi ju så fort vi träffas, även om det är gymnastik så.. Före det, i 

omklädningen och sånt, så pratar man om saker och ting (Intervjuobjekt C). 

Om man är flera stycken, som tillexempel när man sitter i omklädningsrummet, efter, då får man 

bättre kontakt. Om man har samma, samma sjukdom (Intervjuobjekt D).  

En sjukdomsspecifik träningsgrupp skapade förutsättningar för att deltagarna skulle kunna 

dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Det fanns även en förståelse i gruppen för att 

alla eventuellt inte klarade av allt varje dag och denna förståelse ledde i sin tur till att de 

kände sig trygga och vågade försöka. Det skapade i sig en miljö uppbyggd av trygghet och 

medkänsla. Deltagarna samtalade och delgav varandra sina känslor och erfarenheter i 

samband med träningen. De beskrev att dessa samtal hade haft stor betydelse för att de skulle 

kunna acceptera och förstå att det gick att leva med denna sjukdom. De hade erhållit en 

positivare syn på sin situation och kunde nu inse att det fanns många möjligheter. Att ha 

förebilder inom gruppen gjorde att det fanns möjlighet att se hur andra i samma situation 

hanterade sina svårigheter. De menade att detta var viktiga faktorer för att kunna bearbeta och 

acceptera sin sjukdom.  

3.1.3. Betydelsen av träningens tillgänglighet 

Att det fanns en grupp att vända sig till och delta i ledde till att gruppdeltagarna hade en 

aktivitet att engagera sig i. En tillgänglig grupp som passade dem gjorde även att de tränade 

regelbundet. Det skapade förutsättningar för att vara fysiskt aktiv trots sin sjukdom. 

Intervjuobjekten lyfte fram det faktum att träningen inte skulle bli av om inte denna grupp 

fanns och om ansvaret låg helt på dem själva att utöva egenträning.  

Man kommer ut, man får ha någonstans att gå.. Annars, man isolerar sig i den här sjukdomen 

gärna. (...) Och jag tycker att det är bra att ha någon tid att passa. Att göra någonting 

(Intervjuobjekt B). 
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Ja det är en fördel att det är regelbundenhet i det. För när man ska träna själv, är det ju inte att 

det blir det. Men här går man ju på torsdagar oavsett. Det ska vara väldigt, för mig i alla fall, 

starka skäl att inte komma hit (Intervjuobjekt E).  

I och för sig har jag en kopia på programmet, så man kan ju träna hemma om man vill. Men det 

hör ju till sakens natur att det är ju inte så säkert att det blir så ofta då (Intervjuobjekt C).  

Att det fanns en grupp att vända sig till gjorde att deltagarna kom ut och hade en aktivitet att 

delta och engagera sig i. De beskrev att det var viktigt att ha något att göra och se fram emot. 

De missade sällan något träningstillfälle.  

3.1.4. Gruppdeltagarnas betydelse 

Utöver den trygghet och förståelse som en sjukdomsspecifik grupp medförde fanns andra 

fördelar med att träna i grupp. Dessa var oberoende av fördelarna med den sjukdomsspecifika 

gruppen och författarna tolkade det som att dessa kunde ha varit likartade vid andra 

träningsgrupper. Av denna anledning är dessa två kategorier skilda från varandra. Det som 

främst lyftes fram var att de genom gruppen placerades i ett socialt sammanhang där de 

träffade andra personer. Dessa personer blev även i ett flertal fall vänner även utanför denna 

aktivitet. Den sociala interaktion som träningen innebar möjliggjorde en uppbyggnad av ett 

socialt nätverk.  

Det sociala har blivit mer.. I större grupp och man träffas på andra ställen och har en annan 

verksamhet utöver gymnastik och vattengymnastik (Intervjuobjekt B).  

Man träffar ju kamraterna. Nu tycker jag bara att det är roligt att träffas, alla är positiva. Det är 

fantastiskt. Och vi har väldigt roligt tillsammans. (...) Vi som går i gruppen träffas ju varje gång i 

princip då, och det gör ju att det blir en sammanhållning också. Man bryr sig om varandra. (...) 

Man tappar ju sina arbetskamrater och den samhörigheten som man hade med dem finns ju inte 

längre. Så det, därför är det ju viktigt att vara igång på annat sätt nu då (Intervjuobjekt E).  

Med träningen får jag den här kontakten, med människor (Intervjuobjekt D). 

Vänskapen i gruppen belystes ett flertal gånger under intervjuerna. De beskrev hur de 

umgicks i andra verksamheter utöver gruppträningen. Deltagarna hade väldigt roligt ihop, 

vilket var en viktig faktor för att de skulle uppleva denna sammanhållning och gemenskap 

som de berättade om. 

3.1.5. Betydelsen av ledarens egenskaper 

En annan aspekt som påverkade upplevelsen av träningen var ledarens egenskaper och 

förhållningssätt gentemot deltagarna. Detta lyftes fram i både positiv och negativ bemärkelse i 

intervjuerna.  
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Sedan är det lite avhängt.. Vilka sjukgymnaster vi har då. För närvarande har vi en underbar 

sjukgymnast. Och de flesta, eller ja, de vi har haft tidigare har också varit bra men de har varit på 

olika nivåer (Intervjuobjekt C). 

För jag tycker att den som är ledare kan bjuda på sig lite, och ha lite kul. Vi hade en annan förut, 

då var den inne på Skebäck där, hon liksom sjöng med och var lite skojig och det vart ju lite 

roligare. Det är ju så trist ändå den här sjukdomen va? Man måste ju ha lite roligt (Intervjuobjekt 

A).   

Det rådde delade meningar i frågan om ledarens roll med avseende på att informera om 

rörelser och om sjukdomen i sig. Vissa deltagarna upplevde att ledaren informerade och gav 

betydelsefulla upplysningar om sjukdomen och dess symtom. Samtidigt fanns även 

uppfattningen om att ledaren inte informerade om syftet med rörelserna och upplevde därför 

dessa som fåniga och meningslösa.  

3.1.6. Psykiska fördelar med träningen 

I denna kategori var det främst glädje och välmående som var framträdande. Deltagarna 

kände sig gladare och nöjdare med sig själva efter ett avslutat träningspass. Den upplevda 

glädjen kunde hänföras till olika faktorer, bl.a. umgänget med vänner, känslan av att ha 

genomfört ett pass eller det faktum att de såg andra i samma situation som trots sin sjukdom 

var aktiva och mådde bra. Det sistnämnda var även en del av bearbetning av diagnosen. 

Jag tycker att jag har blivit gladare på något vis genom träningen och att man har träffat andra. 

För när jag fick min diagnos så var det ju.. Puh, sådär. Man förstod ju inte, man ville ju inte förstå 

heller.. Förstås. (...) Så därför tycker jag att jag har, jag känner mig lite gladare nu (Intervjuobjekt 

E).  

Det är helt klart att det känns ju bättre efteråt. Själva träningspasset kan ju vara jobbigt, man till 

och med blir svettig. Men det känns ju bättre efteråt (Intervjuobjekt D). 

Vidare framkom det att det var uppmuntrande att se andra deltagare klara av övningar och 

rörelser som var svåra att utföra. Tilltron till den egna förmågan ökade tack vare förebilder i 

gruppen. Det uttrycktes som "kan han så kan jag".  

3.1.7. Fysiska fördelar med träningen 

En rad olika fysiska vinster av träningen framkom i samtliga intervjuer. Den mest 

framträdande, vilken samtliga intervjuobjekt framhöll, var ökad rörlighet och förbättrad 

ledfunktion.  

Vi gör sådana rörelser som man inte vill göra egentligen, det tar emot. Man håller uppe 

elasticiteten tycker jag på ett annat sätt (Intervjuobjekt E).  

Om jag inte gick på sådan här regelbunden träning tror jag.. Sitta där hemma med mina stela 

axlar. För min del skulle jag vara stelare om jag inte tränade (Intervjuobjekt B). 
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När intervjuobjekten blev tillfrågade om hur de skulle må idag om de inte tränade svarade de 

att de troligtvis skulle vara stelare. Samtidigt framhölls det även att den förbättrade 

rörligheten var den främsta fysiska fördelen med träningen. En annan fysisk fördel som 

angavs var förbättrad muskulär styrka. De berättade bl.a. om en minskad träningsvärk, att 

musklerna fick jobba samt att musklerna fick hålla igång, vilket ledde till ökad styrka. Utöver 

dessa fysiska fördelar framhölls även förbättrad gångförmåga och balans.  

3.2. Föregående resultat analyserat enligt ICF:s domäner 

Nedan presenteras föregående resultat organiserat enligt ICF:s domäner. Varje kod från 

analysen har försetts med en kod från ICF som beskriver dess innehåll, se bilaga 5.  

 

Tabell II. Resultatet (kategorier/subkategorier) från upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning hos individer 

med Parkinson, organiserat enligt ICF:s domäner. 

Funktionstillstånd/hinder Kontextuella faktorer 

Kroppsfunktion Kroppsstruktur Aktivitet/delaktighet Omgivningsfaktorer Personfaktorer 

Psykisk 

tillfredställelse 
 Känslomässiga 

upplevelser av passet 

Sjukdomsanpassad 

träning 

Bearbetning av 

sjukdomen 

Förbättrad ledfunktion  Förbättrad 

förflyttningsförmåga 

Känna tillhörighet och 

trygghet 

Ökad tilltro 

Förbättrad 

muskelfunktion 
 Deltagande i en 

aktivitet 

Liknande upplevelser 

och erfarenheter 
 

  Engagemang i en 

aktivitet 

Betydelsen av ledarens 

egenskaper 
 

  Samhörighet   

  Förbättrade sociala 

förhållanden utanför 

hemmet 

  

 

Det var möjligt att placera in alla subkategorier/kategorier i ICF:s klassifikationssystem. Det 

framkom att majoriteten av alla koder inom en kategori/subkategori tillhörde samma domän 

inom ICF. Den kod som inte föreföll under samma domän som resterande koder i 

subkategorin var "Deltagande i en aktivitet", se bilaga 5.  

4. Diskussion 

Resultatet i denna studie visar att deltagarnas upplevelser av sjukgymnastledd gruppträning, 

inom vissa områden i stor utsträckning, liknade varandras samtidigt som det inom andra 



15 

 

områden fanns variationer. Det resultat som var mest framträdande var betydelsen av en 

sjukdomsspecifik grupp. Samtliga berättade om vikten av denna aspekt och hur den påverkade 

dem. En sjukdomsspecifik grupp möjliggjorde bl.a. att de kunde känna sig trygga under 

gruppträningen och att de kunde utbyta erfarenheter i samband med träningen. Att träningen 

var anpassad efter deras förutsättningar och behov var även det en aspekt som betonades av 

deltagarna. Att ingå i en grupp fick deltagarna att uppleva en samhörighet och gemenskap, de 

uppskattade det sociala umgänge som träningen medförde.  

Efter att ha placerat resultatet i ICF:s klassifikationssystem tydiggjordes fördelningen mellan 

de olika domänerna. En stor del av resultatet överensstämde med domänerna 

aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer. Detta avspeglar troligtvis vilka domäner som 

intervjuobjekten upplevde som väldigt betydelsefulla.  

4.1. Upplevelser av att träna i grupp 

Det mest intressanta resultat som framkom i intervjuerna var betydelsen av en 

sjukdomsspecifik grupp. Detta eftersom att detta belystes ur ett flertal olika aspekter. Tidigare 

forskning har visat att individer med Parkinson ofta beskriver skamkänslor över sin sjukdom 

(4, 26). Detta kan delvis bero på deras fysiska hinder och den stora ansträngning som krävs 

för att genomföra en enkel uppgift (26). Detta överensstämde med resultatet från intervjuerna 

där deltagarna berättade om hur de kände sig illa till mods av att träna i friskvården. Deras 

fysiska hinder ledde då till oönskad uppmärksamhet och nivån på träningen upplevdes som 

för hög. Forskning har även visat att sjukgymnastledd gruppträning för individer med 

Parkinson leder till minskad stigmatisering och ökad känsla av självständighet (26), vilket var 

förenligt med resultatet från intervjuerna. Att få delta i en grupp där alla deltagare hade 

liknande svårigheter och hinder gjorde att de kände sig accepterade. Detta skapade en miljö 

dit deltagarna vågade gå, vilket torde vara en avgörande faktor för att träningen skulle bli av. 

Dock finns det idag få studier inom detta område.  

I samband med passet informerade ledaren om sjukdomen samt gav tips och råd. Att 

sjukvårdsgivare utbildar patienter om sin sjukdom menar Marks och Allegrante leder till 

reducerad emotionell stress (31). Vidare kan även det höja self-efficacy vid generell hantering 

av sin egen sjukdom (31). De intervjuade berättade att ledaren delvis informerade om 

sjukdomen och dess symtom. Vidare delgav de även varandra sin kunskap och erfarenhet. Det 

är troligt att information och utbildning om sjukdomen kan ha likvärdig betydelse oavsett vart 
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den kommer ifrån. Att informationen kommer från olika källor medför att kunskapen kan 

belysas ur olika perspektiv. Sjukgymnasten har ofta ett beteendemedicinskt perspektiv där 

hälsan och funktionen är i fokus. De individer med Parkinson som berättade om sina 

erfarenheter och upplevelser för varandra kunde även delge det emotionella perspektivet och 

ge personliga råd. Att träffa andra som befinner sig i en liknande situation och som trots sin 

sjukdom hanterar livet och vardagen kan ge en mer positiv syn på sitt eget tillstånd. Uttrycket 

"kan han så kan jag" belyser hur deltagare i gruppen blev uppmuntrade av att se andra klara 

av svåra uppgifter. Att se individer som i olika avseenden liknar en själv och som lyckas 

stärker självförtroendet (32). En sjukdomsspecifik träningsgrupp möjliggör detta. Förebilder 

är viktiga för att kunna se möjligheter i livet, för att kunna sätta egna mål utifrån vad som är 

rimligt och för att inte känna sig ensam i sin situation. Att se sina förebilder lyckas och att 

själv få uppnå sina mål är viktiga faktorer för att höja self-efficacy, vilket i sin tur är en 

predicerande faktor för om individer med Parkinson kommer att träna eller inte (16).  

Äldre som drabbas av en kronisk sjukdom upplever ofta ensamhet (33). De känner sig ofta 

instängda och lämnade själva, de längtar efter att ha någon att prata med. Ensamheten leder 

till att smärtan ökar och att deras svårigheter blir värre. Dagen känns tom och meningslös 

(33). Detta överensstämmer med det som framkommit i våra intervjuer. Deltagarna beskrev 

en förlust av samhörighet, dels genom sjukdomen som hindrade dem från att delta i vissa 

aktiviteter som de tidigare gjort samt dels genom naturliga förändringar i livet, t.ex. 

pensionering. Att individer med Parkinson upplever ensamhet beror ofta på att de undviker 

sociala sammanhang (26). Detta undvikande beror främst på att de känner sig generade över 

deras hinder och svårigheter (26). Genom gruppträningen hade de möjlighet att träffa vänner 

och ingå i ett socialt sammanhang där de kände sig trygga. Detta menar Faskunger är viktigt 

vid träning för att aktiviteterna ska uppfattas som roliga och sociala (32). Vidare beskrev de 

att träningen var viktigt för att ha något att göra och se fram emot, det gav dagen en 

meningsfullhet. Individer med Parkinson kan ha svårigheter med sociala interaktioner (4). 

Deltagarna beskrev också en trygghet i gruppen som medförde att de vågade ta kontakt med 

andra. Det fanns en förståelse för varandras svårigheter. Betydelsefulla faktorer för om 

träning generellt ska bli av är att finns en anläggning att vända sig till samt att denna ligger 

inom ett rimligt avstånd (34). Dock är en av de viktigaste faktorerna stöd från familj och 

vänner (34).  De intervjuade upplevde detta stöd från de andra deltagarna. Stöd från gruppen 

är troligtvis av stor betydelse då andra i deltagarnas omgivning, t.ex. familj och vänner 
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utanför gruppen, inte alltid har samma fulla förståelse för de hinder som deltagarna har. 

Människor upplever oftast att de bättre klarar av att genomföra ett träningspass i grupp än på 

egen hand. Detta på grund av det sociala stödet en grupp medför (32).  

4.2. Upplevda effekter av träningen 

Det finns idag mycket forskning om hur träning påverkar individer med Parkinson. Det finns 

positiva resultat som visar att olika typer av träning både förbättrar och bibehåller funktioner 

hos dessa individer. Detta gör att det finns stora möjligheter att konstruera ett träningsprogram 

som är anpassat efter sjukdomens symtom. Just detta framkom i intervjuerna då deltagarna 

upplevde att träningen var utformad och anpassad efter deras förutsättningar och svårigheter. 

De var positivt inställda till träningen och kände att den var betydelsefull för dem. Trots den 

positiva inställningen var åsikterna om träningen var rolig eller tråkig av delade åsikter. Att 

träningen var tråkig berodde till stor del på ledarens avsaknad av positiv utstrålning. Olika 

individer uppfattar situationer olika och har olika förväntningar på träningen. Vissa uppskattar 

en lättsam och informell stämning där egna initiativ är välkomna. Andra kan uppfatta samma 

situation som rörig vilket kan leda till att de har svårt att koncentrera sig. Detta kan vara en 

förklaring till de delade åsikterna om träningen. 

Ökad rörlighet är en av de funktioner som enligt litteraturen är möjlig att förbättra (10-12). 

Detta var en av de viktigaste fysiska fördelar som deltagarna upplevde och som upprepat 

framhölls under intervjuerna. Rörlighet är en komponent som alltid bör ingå vid träning för 

individer med Parkinson. Dels eftersom det finns goda resultat som visar på att träning kan 

förbättra rörligheten (10-12), dels för att deltagarna beskrev hur viktigt det är för dem att 

motverka stelhet. Vidare beskrev de även hur väl de upplevde denna förbättringen vid 

kontinuerlig träning, de kände sig allmänt stelare under sommaruppehållet.  

Enligt litteraturen har individer med Parkinson ofta nedsatt balans (3, 17). Genom olika 

former av träning är detta möjligt att förbättra, bl.a. annat genom pardans (17) samt genom 

balansträning kombinerat med styrketräning (9). Dock var det få deltagare som tog upp ämnet 

balans och fall och som tyckte att det hade förbättrats genom gruppträningen. Det framkom 

även att det fanns en tro om att balansen inte var möjligt att påverka. Detta skulle kunna tyda 

på en kunskapsbrist. Som tidigare nämnt är det viktigt att ha kunskap om sin sjukdom för att 

kunna höja sin self-efficacy (31). För att kunna uppleva en förbättring är det förmodligen 

viktigt att både ha kunskapen om att en förbättring är möjlig och att det finns en tilltro till att 
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klara av uppgiften. Då ledaren är utbildad och har kunskapen borde det vara dennes ansvar att 

informera deltagarna. Det fanns åsikter om att syftet med rörelserna under gruppträningen inte 

framgick, vilket återigen visar på betydelsen av att ledaren informerar och utbildar deltagarna.  

Utöver förbättrad rörlighet så upplevde deltagarna även förbättrad muskulär styrka och 

funktion. Vid jämförelse med tidigare forskning så är muskelstyrka i hög grad träningsbart vid 

Parkinsons sjukdom (9, 13). Det är troligt att individer med Parkinson har en minskad 

aktivitetsnivå pga. de svårigheter och hinder som sjukdomen medför. Den minskade 

aktivitetsnivån kan i sin tur leda till försämrad muskulär styrka och uthållighet. Trots att 

minskad muskelstyrka inte är ett symtom av sjukdomen så är det därför viktigt att 

styrketräning ingår i passet. Inför intervjuerna hade vi förväntningarna att fler fysiska fördelar 

skulle lyftas fram. Ytterligare något som förmodades inför studien, var att deltagarna skulle ha 

framhållit, att de genom träning av cueingstrategier skulle ha förbättrat sin gångförmåga (15).  

Det är intressant att forskningen visar på en mängd olika fysiska förbättringsområden genom 

träning, men att deltagarna i denna studie inte i så hög grad beskriver fysiska fördelar med 

gruppträning. Fokus i intervjuerna var istället av psykosocial karaktär. En anledning till detta 

skulle kunna vara just den brist på kunskap som tidigare beskrivits. En annan anledning kan 

vara att träningen inte är tillräckligt ofta då gruppträningen endast genomfördes en gång per 

vecka. Vidare kan även intensiteten och nivån på passet påverka resultatet. Flera upplevde 

dock att nivån var lagom och att de hade möjlighet att träna efter sin egen förmåga.  

4.3. Analys av resultat enligt ICF:s domäner 

Efter att ha placerat resultatet i ICF:s domäner (5), se tabell II, kunde en fördelning urskiljas. 

Majoriteten av resultatet placerades i domänerna aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer. 

Detta tydliggjorde vilka aspekter som hade betydelse för deltagarna. Inför studien fanns 

förväntningar om att domänen kroppsfunktion skulle vara mest framträdande, vilket inte blev 

fallet. Som tidigare diskuterat kan detta kan bero på för liten kunskap hos deltagarna, fel 

anpassad träningsnivå eller att träningen inte genomförs tillräckligt ofta.  

Att domänen aktivitet/delaktighet var framträdande belyste vikten av att ingå i ett socialt 

sammanhang. Det framgick tydligt i resultatet från intervjuerna att deltagarna upplevde en 

meningsfullhet i vardagen genom att ha en aktivitet att engagera sig i. Detta möjliggjorde ett 

socialt utbyte, trots att individer med Parkinson ofta upplever svårigheter med sociala 

interaktioner (4). Samtidigt är det tydligt att resultaten i domänerna aktivitet/delaktighet och 
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omgivningsfaktorer kan ha ett troligt samband med varandra. En förutsättning för att dessa 

individer ska engagera sig i gruppträning och det sociala sammanhanget det medför är att 

träningen är avsedd för denna sjukdomsgrupp. Trygghet och förståelse från andra med 

liknande upplevelser och erfarenheter är avgörande för att de ska välja att delta. Detta 

tydliggörs genom att individer med Parkinson valde att inte delta i liknande aktiviteter med 

andra omgivningsfaktorer. Ett exempel på detta är intervjuobjekt B som tidigare tränat inom 

friskvården men som inte kände sig trygg och bekväm i den situationen. Vidare påverkar 

omgivningsfaktorerna de personfaktorer som framkommit i intervjuerna. Deltagarna beskrev 

att bearbetningen av sjukdomen hade underlättats genom att träffa andra i samma situation 

som de kunde utbyta erfarenheter och upplevelser med. För att detta ska vara möjligt krävs 

det att gruppen är sjukdomsspecifik, vilket är en omgivningsfaktor.  

Att träningen bedrevs i grupp påverkade sannolikt att majoriteten av 

subkategorierna/kategorierna kunde klassificeras i ICF:s domäner aktivitet/delaktighet, 

omgivningsfaktorer och personfaktorer. Om patienterna hade tränat hemträning, tror vi, att 

fördelningen mellan domänerna potentiellt kunde ha sett annorlunda ut. Genom att 

omgivningsfaktorerna då hade varit förändrade skulle detta troligen påverka vilka domäner 

som skulle bli aktuella i klassificeringen av subkategorier/kategorier. Det är även möjligt att 

fler subkategorier/kategorier hade klassificerats inom domänen kroppsfunktion då träningen 

eventuellt vore i större fokus vid hemträning. Dock krävs det mer forskning inom detta 

område.   

4.4. Metoddiskussion  

Efter att ha genomfört och analyserat intervjuerna anser vi oss ha besvarat våra 

frågeställningar.  Det är dock möjligt att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om fler 

intervjupersoner inkluderats. Resultatet kan endast representera denna urvalsgrupp och inte 

generaliseras till alla.  

Denna studie byggde på tolkningar av resultatet, det var därför möjligt att våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper kunde ha påverkat resultatet. Då det fanns en medvetenhet om 

detta analyserades till en början intervjuerna var för sig, detta för att analyserna inte skulle 

påverka varandra. Sedan diskuterades resultatet med varandra samt med handledaren i syfte 

att höja tillförlitligheten ytterligare. Detta kallas forskartriangulering (29, 35). Vid 

klassificeringen av resultatet enligt ICF arbetade författarna tillsammans. Detta för att kunna 
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ha en öppen dialog och diskussion angående tolkningen av de olika domänerna. Vissa koder 

var svåra att placera, vilket medförde en dialog mellan författarna tills en samstämmighet 

uppnåtts.  Samhörighet är ett exempel på en kod som var svår att klassificera. Författarna 

ansåg att den kunde ha placerats under både d7504 "Informella relationer med kamrater" och 

även under e 425  "Personliga attityder bland bekanta, kamrater, kollegor, grannar och 

personer i umgängeskretsen". För att lösa detta analyserades citaten återigen för att tolka 

innebörden av koden och på så vis uppnåddes en samstämmighet och koden kunde 

klassificeras under d7504.  

I studien tillämpades ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att de som fanns tillgängliga blev 

tillfrågade att delta. Urvalet begränsades då det fanns få grupper inom ett rimligt geografiskt 

avstånd. Det var även en ekonomisk aspekt som ledde till att endast en grupp tillfrågades.  

Detta minskade representativiteten då urvalet inte skapades med hjälp av slumpen (28). Dock 

var inte studiens syfte att generalisera resultatet, utan att beskriva och belysa olika variationer 

av upplevelser för en fördjupad kunskap inom området. Fem deltagare inkluderades i studien 

vilket vi ansågs vara en rimlig mängd i förhållande till den tid som fanns till förfogande. Det 

visade sig även vara tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. För att 

ytterligare höja överförbarheten hade en slutgiltig beskrivning av gruppdeltagarna kunnat 

inkluderats. Dock ansåg forskarna att inklusionskriterierna var tillräckliga för att ge en 

grundläggande beskrivning av intervjuobjekten.  

Inför studien genomfördes en provintervju för att bli bekväma i intervjusituationen och för att 

ha möjlighet till en eventuell korrigering av frågorna. En svaghet med denna provintervju var 

att intervjuobjektet inte uppfyllde inklusionkriterierna. Detta kan ha medfört att frågorna 

godtogs på felaktiga grunder då de kanske passade denna intervju väl men studien i mindre 

utsträckning.  Att båda författarna deltog i intervjuerna gjorde det möjligt för båda att ställa 

följdfrågor. Detta säkerställde i högre grad att svaren tolkades lika mellan författarna. Som 

tidigare nämnt var vi inför intervjuerna relativt oerfarna intervjuledare, därför var det även en 

fördel att kunna hjälpas åt att ställa följdfrågor för att säkerställa att inget förbisågs. En 

nackdel med att vara två intervjuledare kan vara att intervjuobjektet är i minoritet och på så 

vis inte känner sig lika trygg i situationen. Detta hanterades genom att en intervjuledare satt 

mittemot intervjuobjektet och den andra satt bredvid. Detta i syfte att minska upplevelsen hos 

intervjuobjektet att vara i minoritet.  
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Deltagarna beskrev som tidigare nämnt få fysiska fördelar med träningen. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara utformningen av intervjuguiden, se bilaga 1. En fråga 

som mer specifikt inriktar sig mot detta ämne hade möjligen kunnat ge mer utförliga svar om 

de fysiska effekterna. Ett exempel på denna typ av fråga hade kunnat vara "vilka fysiska 

effekter upplever du att gruppträningen har medfört?". Dock var syftet att ställa öppna, icke 

ledande frågor för att fånga alla upplevelser och inte styra intervjuobjektens svar.  

4.5. Etisk diskussion 

Innan en kontakt togs med intervjuobjekten gav verksamhetschefen skriftligt samtycke till 

studiens genomförande, se bilaga 4. Deltagarna blev inför studien informerade både muntligt 

och skriftligt om studiens syfte och genomförande. De gav även ett skriftligt samtycke till 

deltagandet. Frivilligheten poängterades både skriftligt samt muntligt inför intervjuerna. De 

fick även information om att de när som helst under intervjun kunde avbryta samtalet samt att 

anonymitet i uppsatsen skulle tillämpas. Det var ingen deltagare som ville avbryta sin intervju 

eller önskade att delar av intervjun skulle strykas. Inget av det som redovisats i uppsatsen kan 

medföra att någon deltagare kommer att kunna identifieras eller lida skada. Efter att uppsatsen 

är godkänd kommer all insamlad data att raderas. 

4.6. Klinisk användbarhet 

Resultatet kan användas för att medvetengöra hur valet av träningsform påverkar upplevelsen 

av träningen hos individer med Parkinson. Vidare kan en ökad förståelse för vad de har för 

upplevelser i samband med gruppträning leda till ett bättre anpassat träningsupplägg samt en 

miljö där dessa individer känner sig trygga.   

4.7. Förslag till vidare forskning 

Det har i denna studie framkommit att träning i grupp är väldigt betydelsefullt och uppskattat 

av individer med Parkinson. De fysiska fördelarna med träning som finns beskrivna i 

bakgrunden är idag väl studerade och dokumenterade. Dock lämnar forskningen en lucka i 

hur individer med Parkinson själva upplever sin sjukdom och hur olika behandlingar påverkar 

dem i deras vardag ur ett psykosocialt perspektiv. Det finns beskrivet hur sjukdomen kan ge 

neuropsykiatriska symtom (25), men inte hur den påverkar deras upplevelse av aktiviteter i 

vardagen. Just den psykosociala aspekten vid gruppträning var det som var mest framträdande 

i denna studie. Ett sätt att belysa detta skulle kunna vara genom att beskriva skillnader och 

likheter av upplevelser vid gruppträning och hemträning.  
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4.8. Konklusion 

Det som individer med Parkinson upplever som positivt med sjukgymnastledd gruppträning 

är främst att gruppen är sjukdomsspecifik. Detta eftersom de känner en tillhörighet och 

trygghet i gruppen, då de i stor utsträckning delar liknande upplevelser och erfarenheter av sin 

sjukdom. Majoriteten av subkategorierna/kategorierna från intervjuobjektens uttalanden 

klassificerades inom domänerna aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer i ICF. Detta kan 

tyda på att faktorerna inom dessa domäner är viktiga för dessa individer i samband med 

sjukgymnastledd gruppträning. Dock krävs mer forskning inom detta område i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

5. Referenser 

1.  Jude Benharoch, Wiseman T. Participation in occupations: some experiences of people 

with Parkinson’s disease. British Journal of Occupational Therapy. 2004;67(9):380–387.  

2.  Von Campenhausen S, Bornschein B, Wick R, Bötzel K, Sampaio C, Poewe W, m.fl. 

Prevalence and incidence of Parkinson’s disease in Europe. European 

Neuropsychopharmacology. 2005;15(4):473–490.  

3.  Stokes M, Stack E. Physical management for neurological conditions. Edinburgh: 

Elsevier; 2011.  

4.  Bar-Tal Y, Abudi S, Fish M, Ziv L. Parkinson’s disease symptoms - patients perceptions. 

Journal of Advanced Nursing. 1997;25(2):54-59. 

5.  Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: svensk 

version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 

Stockholm: Socialstyrelsen; 2003.  

6.  Raggi A, Leonardi M, Ajovalasit D, Carella F, Soliveri P, Albanese A, m.fl. Disability 

and profiles of functioning of patients with Parkinsonʼs disease described with ICF 

classification. International Journal of Rehabilitation Research. 2011;34(2):141–150.  

7.  Bergen J, Toole T, Elliott R, Wallace B, Robinson K, Maitland C. Aerobic exercise 

intervention improves aerobic capacity and movement initiation in Parkinson’s disease 

patients. NeuroRehabilitation. 2002;17(2):161–168.  

8.  Herman T, Giladi N, Gruendlinger L, Hausdorff J. Six Weeks of intensive treadmill 

training improves gait and quality of life in patients with Parkinson’s disease: A pilot 

study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2007;88(9):1154–1158.  

9.  Keus S, Bloem B, Hendriks E, Bredero-Cohen A, Munneke M. Evidence-based analysis 

of physical therapy in Parkinson’s disease with recommendations for practice and 

research. Movement Disorders. 2007;22(4):451–460.  

10.  Crizzle A, Newhouse I. Is physical exercise beneficial for persons with Parkinson’s 

disease? Clinical Journal of Sport Medicine. 2006;16(5):422–425.  

11.  Gobbi L, Oliveira-Ferreira M, Caetano M, Lirani-Silva E, Barbieri F, Stella F, m.fl. 

Exercise programs improve mobility and balance in people with Parkinson’s disease. 

Parkinsonism & Related Disorders. 2009;15(3):49-52.  

12.  Combs S, Diehl M, Chrzastowski C, Didrick N, McCoin B, Mox N, m.fl. Community-

based group exercise for persons with Parkinson disease: A randomized controlled trial. 

NeuroRehabilitation. 2013;32(1):117–124.  

13.  Dibble L, Hale T, Marcus R, Gerber J, LaStayo P. High intensity eccentric resistance 

training decreases bradykinesia and improves quality of life in persons with Parkinson’s 

disease: A preliminary study. Parkinsonism & Related Disorders. 2009;15(10):752–757.  



24 

 

14.  Yang Y, Lee Y, Cheng S, Wang R. Downhill walking training in individuals with 

Parkinsonʼs disease. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 

2010;89(9):706–714.  

15.  Nieuwboer A, Kwakkel G, Rochester L, Jones D, Wegen E van, Willems A, m.fl. Cueing 

training in the home improves gait-related mobility in Parkinson’s disease: the RESCUE 

trial. Journal of Neurolgical Neurosurgery Psychiatry. 2007;78(2):134–140.  

16.  Ellis T, Cavanaugh J, Earhart G, Ford M, Foreman K, Fredman L, m.fl. Factors associated 

with exercise behavior in people with Parkinson disease. Physical Therapy.  

2011;91(12):1838–1848.  

17.  De Dreu M, van der Wilk A, Poppe E, Kwakkel G, van Wegen E. Rehabilitation, exercise 

therapy and music in patients with Parkinson’s disease: a meta-analysis of the effects of 

music-based movement therapy on walking ability, balance and quality of life. 

Parkinsonism & Related Disorders. 2012;18(1):114–119.  

18.  Lundin Olsson L, Jensen J, Waling K. Bergs balansskala, den svenska versionen av the 

balance scale. Sjukgymnasten. 1996;1(1):16–19.  

19.  Podsiadlo D, Richardson S. The timed ”Up & Go”: a test of basic functional mobility for 

frail elderly persons. Journal of American Geriatric Society. 1991;39(2):142–148.  

20.  Katz S. Studies of illness in the aged: The index of adl: a standardized measure of 

biological and psychosocial function. Journal of the American Medical Association. 

1963;185(12):914–919.  

21.  Miyai I, Fujimoto Y, Yamamoto H, Ueda Y, Saito T, Nozaki S, m.fl. Long-term effect of 

body weight–supported treadmill training in Parkinson’s disease: A randomized 

controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2002;83(10):1370–

1373.  

22.  Goodwin V, Richards S, Henley W, Ewings P, Taylor A, Campbell J. An exercise 

intervention to prevent falls in people with Parkinson’s disease: a pragmatic randomised 

controlled trial. Journal of Neurological Neurosurgery Psychiatry. 2011;82(11):1232–

1238.  

23.  Havlikova E, Rosenberger J, Nagyova I, Middel B, Dubayova T, Gdovinova Z, m.fl. 

Clinical and psychosocial factors associated with fatigue in patients with Parkinson’s 

disease. Parkinsonism & Related Disorders. 2008;14(3):187–192.  

24.  Sáez-Francàs N, Hernández-Vara J, Corominas Roso M, Alegre Martín J, Casas Brugué 

M. The association of apathy with central fatigue perception in patients with Parkinson’s 

disease. Behavioral Neuroscience. 2013;127(2):237–244.  

25.  Abrantes A, Friedman J, Brown R, Strong D, Desaulniers J, Ing E, m.fl. Physical activity 

and neuropsychiatric symptoms of Parkinson disease. Journal of Geriatric Psychiatry 

Neurology. 2012;0(0):1-8. 

26.  Dakof G, Mendelsohn G. Parkinson’s disease: The psychological aspects of a chronic 

illness. Psychological Bulletin. 1986;99(3):375–387.  



25 

 

27.  Granskär M, Höglund-Nielsen B. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2008.  

28.  Hassmén N, Hassmén P. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: SISU; 

2008.  

29.  Polit D, Beck C. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010.  

30.  Malterud K. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur; 2009.  

31.  Marks R, Allegrante J. A review and synthesis of research evidence for self-efficacy-

enhancing interventions for reducing chronic disability: implications for health education 

practice (Part II). Health Promotion Practice. 2005;6(2):148–156.  

32.  Faskunger J. Motivation för motion: en handbok för hälsovägledning steg för steg. Farsta: 

SISU idrottsböcker; 2001.  

33.  Kvaal K, Halding A-G, Kvigne K. Social provision and loneliness among older people 

suffering from chronic physical illness. A mixed-methods approach. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 2013;4(2):1-8.  

34.  Dyck D, Cardon G, Deforche B, Giles-Corti B, Sallis J, Owen N, m.fl. Environmental and 

psychosocial correlates of accelerometer-assessed and self-reported physical activity in 

Belgian adults. International Journal of Behavioral Medicine. 2010;18(3):235–245.  

35.  Gubrium J, Holstein J. The new language of qualitative method. New York: Oxford 

University Press; 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur ofta tränar du? 

Hur länge har du deltagit i gruppträning? 

Vad tycker du om att träna i grupp? 

Vilka för- och nackdelar upplever du med träningen? 

Vilken eller vilka av för- och nackdelarna du angav har störst betydelse för dig? 

Hur upplever du att träningen har påverkat dig?  

Hur tror du att du skulle må idag om du inte tränade? 

Upplever du att din sjukdom medför några hinder i vardagen? Vilka är i så fall de största 

hindren? Hur har dessa påverkats av din träning?  

Exempel på uppföljande frågor 

Berätta! 

Hur menar du? 

Kan du utveckla? 

Fortsätt! 

Kan du beskriva mer? 

På vilket sätt menar du? 

Kan du förtydliga? 
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Bilaga 2 

Transkriptionsnyckel 

(Skratt) Skrattar 

…  Pauser längre än 20 sekunder 

..  Pauser kortare än 20 sekunder 

(    ) Ohörbart ord 

(Suck) Suckar 

(Gråt) Gråter 

F. Forskare 

Int.  Intervjuobjekt 
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Josefin Löwdahl 

Sofia Takman 

Deltagare Datum Datum 

Datum 

Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som läser sista året på sjukgymnastprogrammet. 

Vi ska, på C-nivå, genomföra en studie som syftar till att beskriva hur individer med 

diagnostiserad Parkinson upplever effekten av sjukgymnastledd gruppträning. Vi har 

kontaktat ansvarig sjukgymnast för din träningsgrupp som gjort en förfrågan om eventuellt 

intresse att delta.  

Hur går studien till? 

Vi kommer att genomföra din intervju i samband med din träning. Intervjun kommer att vara 

ca 45 minuter lång. Intervjun kommer att spelas in i syfte att underlätta tolkning och 

bearbetning. Du kommer att vara helt anonym i uppsatsen, inga personuppgifter kommer att 

förekomma och personuppgifter kommer inte heller att lämnas vidare.  

Resultat 

Studiens resultat kommer att lämnas in till Uppsala Universitet för granskning och uppsatsen 

kommer att laddas upp i Universitetets databas. Du kommer att ha möjlighet att ta del av 

resultatet efter att studien avslutats, genom att tillhandahålla en kopia av uppsatsen via mail.  

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan, utan särskild förklaring/anledning, avbryta när du 

vill. Du kan även kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar.  

Ansvariga 

Josefin Löwdahl   Sofia Takman 

Tel. 073-585 25 18   Tel. 073-778 07 06 

Mail josse_lowdahl@hotmail.com  Mail sofia.takman@hotmail.com 

Samtycke 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till deltagande i studien 

_____________________   ________________________ 

    ________________________ 
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Datum Datum 

Datum 

Carine Norström Josefin Löwdahl 

Sofia Takman 

Bilaga 4 

Samtycke till genomförande av intervjustudie av patienter i 

aktuell verksamhet 

Hej! 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som läser sista året på sjukgymnastprogrammet. 

Vi ska, på C-nivå, genomföra en studie som syftar till att beskriva hur individer med 

diagnostiserad Parkinson upplever effekten av sjukgymnastledd gruppträning. Studien 

kommer att genomföras under våren 2013 och vara klar i slutet av maj 2013. Vi avser att 

intervjua fem individer med diagnostiserad Parkinson som deltar i sjukgymnastledd 

gruppträning. Intervjuerna kommer att ta ca 45 minuter och kommer att ledas av oss båda. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva uppge orsak. 

Deltagarna kommer att förbli helt anonyma i uppsatsen. Intervjuerna kommer endast att läsas 

av oss två. Du kommer att ha möjlighet att ta del av resultatet efter att studien avslutats, 

genom att tillhandahållas en kopia av uppsatsen via mail. 

Anledningen till att vi vänt oss till dig är p.g.a. inom din verksamhet finns en 

gruppverksamhet för Parkinsonpatienter som skulle passa vår studie väl. Vi ämnar tillfråga 

deltagarna i gruppverksamhet för Parkinson inom er verksamhet och skulle vara tacksamma 

för ett skriftligt samtycke även från er som chef. Av praktiska skäl så undrar vi om det finns 

möjlighet att genomföra intervjuerna i era lokaler i samband med träningen? 

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta oss genom följande uppgifter: 

Josefin Löwdahl   Sofia Takman 

Tel. 073-585 25 18   Tel. 073-778 07 06 

Mail josse_lowdahl@hotmail.com  Mail sofia.takman@hotmail.com 

Jag har tagit del av ovanstående information samt samtycker till att studien får genomföras 

inom min verksamhet 

_____________________   _____________________  

 

    _____________________  
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Bilaga 5 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa 

Kod/kategori:   Kod i ICF: 

Känslomässiga upplevelser av passet 

Rolig träning    d920 Rekreation och fritid 

Tråkigt pass     d920 Rekreation och fritid 

Fåniga rörelser   d920 Rekreation och fritid 

 

Betydelsen av sjukdomsspecifik grupp 

Anpassad träning    e580 Service, tjänster, system och 

    policies inom hälsovård 

Anpassade rörelser   e580 Service, tjänster, system och 

    policies inom hälsovård 

Anpassad nivå   e580 Service, tjänster, system och 

    policies inom hälsovård 

Träning efter egen förmåga   e580 Service, tjänster, system och 

    policies inom hälsovård 

Våga vara annorlunda   e420 Vänners personliga attityder 

Passa in i gruppen   e325 Bekanta, kamrater, kollegor, 

    grannar och personer i umgänget 

Känna sig accepterad   e420 Vänners personliga attityder 

Förståelse från andra deltagare  e325 Bekanta, kamrater, kollegor, 

    grannar och personer i umgänget 

Liknande bekymmer hos deltagarna  e325 Bekanta, kamrater, kollegor, 

    grannar och personer i umgänget 

Träffa andra med samma sjukdom  e325 Bekanta, kamrater, kollegor, 

    grannar och personer i umgänget 

Träffa andra som upplever samma symtom  e325 Bekanta, kamrater, kollegor, 

    grannar och personer i umgänget 
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Acceptera sjukdomen   Coping (se sid. 21 i Klassifikation av 

    funktionstillstånd, funktionshinder och 

    hälsa) 

Betydelsen av träningens tillgänglighet 

Träningen blir av   d920 Rekreation och fritid 

Aktiveras i vardagen    d920 Rekreation och fritid 

Förbättrad initiativtagningsförmåga  Förändrat beteendemönster (se sid. 21 i 

    Klassifikation av funktionstillstånd, 

    funktionshinder och hälsa) 

Delaktighet i en aktivitet   d920 Rekreation och fritid 

Gruppdeltagarnas betydelse 

Samhörighet    d7504 Informella relationer med 

    kamrater 

Gemenskap    d7504 Informella relationer med 

    kamrater 

Sammanhållning   d7504 Informella relationer med 

    kamrater 

Träffa vänner   d7502 Informella relationer med 

    bekanta 

Skaffa socialt nätverk    d7502 Informella relationer med 

    bekanta 

Socialt utbyte   d7502 Informella relationer med 

    bekanta 

Socialt umgänge   d7502 Informella relationer med 

    bekanta 

Betydelsen av ledarens egenskaper 

Bra inställning och attityd hos sjukgymnasten e355 Yrkesutövare inom hälso- och 

    sjukvård 

Informerar om sjukdomen   e355 Yrkesutövare inom hälso- och 

    sjukvård 

Avsaknad av positiv utstrålning hos sjukgymnasten e355 Yrkesutövare inom hälso- och 

    sjukvård 



32 

 

Syftet med rörelserna framgår inte  e355 Yrkesutövare inom hälso- och 

    sjukvård 

Psykiska fördelar med träningen 

Ökat välbefinnande   b1265 Optimism 

Ökat välmående   b1265 Optimism 

Upplevd glädje   b1265 Optimism 

Ökad tilltro till egen förmåga  Individuella psykologiska tillgångar (se 

    sid. 21 i Klassifikation av  

    funktionstillstånd, funktionshinder och 

    hälsa) 

Fysiska fördelar med träningen 

Förbättrad gångförmåga   d4501 Att gå längre sträckor 

Förbättrad balans   d4154 Att bibehålla en stående 

    ställning  

Sträcka ut lederna   b7102 Allmän rörlighet i leder 

Ökad rörlighet   b7102 Allmän rörlighet i leder 

Förbättrad hållning   b147 Psykomotoriska funktioner 

Förbättrad muskulär styrka   b7304 Kraft i musklerna i samtliga 

    muskler 

Snabbare rörelsestart   b1470 Kraft i kroppens samtliga 

    muskler  

 


