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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Långvarig smärta är ett tillstånd som cirka 18 % av befolkningen i Sverige är 

drabbat av. Detta tillstånd påverkar många aspekter i patientens liv och medför stort lidande 

såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Multimodal rehabilitering har visat sig vara den mest 

effektiva behandlingen för patienter med långvarig smärta. Delaktighet och motivation är 

grundstenar i behandlingen. 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka patienters upplevelse av multimodal 

smärtrehabilitering avseende bemötande och känsla av delaktighet i behandlingen.  Metod: 

En explorativ intervjustudie med kvalitativ induktiv ansats. Datainsamling skedde genom 

intervjuer med nio människor som genomgått multimodal rehabilitering. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Resultat: Deltagarna har upplevt 

genomgående ett mycket gott bemötande och en känsla av delaktighet i behandlingen på 

smärtrehabiliteringen. Upplevelsen bygger på att vissa förutsättningar uppfylls som direkt och 

indirekt bidrar till upplevelse av att man får hjälp. Mellanmänskliga, professionella, yttre och 

inre förutsättningar bidrar till en positiv upplevelse avseende bemötande och känsla av 

delaktighet. Slutsats: Det tycks finnas en tydlig koppling mellan upplevelse av ett gott 

bemötande och upplevelsen att ha fått hjälpt. Det tycks inte finnas, i deltagarnas livsvärld, en 

tydlig skiljelinje mellan rehabilitering och upplevelse av bemötande. Delaktighet tycks bygga 

på att man upplever ett gott bemötande.  

 

Nyckelord: multimodal behandling, långvarig smärta, bemötande, känsla av delaktighet, 

rehabiliteringsteam 
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ABSTRACT 

Background: Chronic pain is a condition that approximately 18% of the Swedish population 

suffers from. This condition affects many aspects of a person´s life and causes psychological, 

physiological and social suffering. Multimodal treatment is considered the most effective 

treatment for patients with chronic pain. Patient participation and motivation are very 

important to treatment. Aim: The aim of this study was to explore patients´ experience of a 

multimodal chronic pain treatment program regarding their experience of patient participation 

and interaction with the rehabilitation team. Method: An exploratory qualitative interview 

study with inductive approach. The data was collected through interviews with nine former 

outpatients at a pain clinic who underwent the multimodal rehabilitation program for patients 

with chronic pain. Data was analysed by using manifest content analysis. Results: The 

participants experienced that they had received a very good treatment from the team as a 

whole. They also had experienced participation during the rehabilitation program. The 

experience was built on some requirements being fulfilled, which directly or indirectly 

contributed to the feeling and experience of receiving help. Human, professional, external and 

inner conditions contributed to a positive experience regarding patient participation in the 

program and the good treatment and interaction with the rehabilitation team as a whole. 

Conclusions: There seem to be a connection between the participants´ experience of good 

treatment and the help they experience they have received. Apparently, for patients, there is 

no clear border between rehabilitation and feeling of receiving a good treatment. Participation 

in the program seems to be based on receiving a good treatment. 

 

Keywords: multimodal treatment, chronic pain, patient participation, treatment, 

rehabilitation team. 
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1.INTRODUKTION 

1.1 Långvarig smärta 

Långvarig smärta är definitionsmässigt en smärta som inte avklingar efter 3-6 månader på ett 

förväntat sätt trots att den primära orsaken till smärtan behandlats (Andersson, 2010). I en 

systematisk litteraturöversikt från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU](2006), 

om metoder för rehabilitering av långvarig smärta framkommer att 18 % av den svenska 

befolkningen är drabbat. Flera faktorer som fysiska, psykiska, emotionella och sociala har 

betydelse för utveckling av långvarig smärta. Dessa interagerar med varandra på ett komplext 

sätt och upprätthåller smärttillståndet (Nationella Medicinska Indikationer [NMI], 2011; 

Andersson, 2010; SBU, 2006).  

1.2 Multimodal rehabilitering 

SBU (2006) slår fast att det finns starkt vetenskapligt stöd för att multimodal rehabilitering 

[MMR] av detta tillstånd är den mest effektiva behandlingsformen för minskad sjukskrivning, 

återgång till arbete samt ökad självupplevd arbetsförmåga. Det multimodala 

rehabiliteringsprogrammet utgår ifrån ett biopsykosocialt synsätt vilket innebär en integrerad 

helhetssyn på smärta. Enligt detta synsätt bidrar medicinska, psykologiska, sociala, 

omgivnings- och personlighetsmässiga faktorer till patientens smärtproblematik (SBU, 2006; 

NMI, 2011).  Den multimodala behandlingsmodellen eftersträvar att knyta samman 

smärtproblematikens komplexa natur och samtidigt påverka flera faktorer som vidmakthåller 

smärttillståndet. Ett team av olika yrkeskategorier samarbetar mot ett gemensamt mål 

tillsammans med patienten (SBU, 2006). Rehabiliteringsprogrammet ska innefatta en 

kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik samt 

pedagogiska moment (NMI, 2011). Programmet syftar till att ge patienterna verktyg och 

strategier för att hantera de negativa konsekvenserna av långvarig smärta. Tankar, beteenden 

och kontextuella faktorer är därför centrala att påverka under rehabiliteringen för att uppnå 

bästa resultat. Förutsättningen för att detta ska kunna ske är att patienten är delaktig och 

motiverad till att förändra de tankemönster och beteenden som vidmakthåller smärttillståndet 

(SBU, 2006; NMI, 2011; Grahn, Stigmar & Ekdahl, 1999). En studie visade att patienter 

upplevt multimodal rehabilitering som en process som förändrat deras livsplaner. Där framgår 

också betydelsen av sjukvårdpersonalens kunskap som stöd i processen (Bremander, Bergman 
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& Arvidsson, 2009). En annan studie visade att programmet gett patienterna strategier att 

hantera smärtan samt att det startat en inre förändringsprocess mot en bättre självbild 

(Gustafsson, Ekholm & Öhman, 2004) .   

1.3 Indikation för behandling 

Det tycks inte finnas en enhetlig bild av vilka patienter som har störst förutsättningar att dra 

nytta av MMR (NMI,2011). Inom ramen för samarbetsprojektet Nationella Medicinska 

Indikationer har en arbetsgrupp ändå identifierat vissa förutsättningar som bör vara uppfyllda 

för att det ska vara relevant att erbjuda MMR till patienter med långvarig smärta.  Det finns 

patientrelaterade förutsättningar som bland annat innebär att patienten har potential för ett 

aktivt förändringsarbete trots smärtan och att smärtan är av sådan dignitet att den påverkar 

patientens dagliga liv. En vårdgivarrelaterad förutsättning är att flera professioner arbetar i 

team med planerade och synkroniserade åtgärder mot ett gemensamt mål som definieras 

tillsammans med patienten samt att teamet har den kompetens som krävs för att rehabilitera 

tillstånden. Bland de vårdprocessrelaterade förutsättningarna nämns att utredningen av 

patienten ska ha gjorts på ett systematiskt sätt vilket bland annat innebär att man gjort en 

grundlig och strukturerad anamnes, att andra tillstånd som skulle kunna orsaka smärtan 

uteslutits (röda flaggor) och att man gjort en screening för psykosociala riskfaktorer (gula 

flaggor). Man ska även ha gjort en bedömning och en gradering av smärtans komplexitet 

enligt en särskild modell samt ha kartlagt patientens förväntningar och beredskap för 

förändring (NMI, 2011). Indikationen kräver att patienten genomgår en smärtutredning för att 

se om patienten uppfyller de kriterier som finns för att erbjudas MMR. Smärtutredningen 

optimerar även förutsättningarna för en lyckad rehabilitering genom att man där kan se vilken 

typ av hjälp eller stöd patienten behöver. En studie (Rothman, Orthendahl, Rosenblad, 

Johansson, 2013) visade att patienter som genomgått multimodal smärtutredning före 

rehabiliteringen hade, efter behandlingen, minskade smärtsymtom, ökad patientnöjdhet och 

ökad känsla av livskvalitet jämfört med patienter som genomgått en ”vanlig utredning”. 

1.4  Smärtcentrum 

På ett sjukhus i en mellanstor stad i Sverige finns ett smärtcentrum som erbjuder ett 

multimodalt smärtrehabiliteringsprogram för patienter med långvarig och komplicerad 

smärtproblematik. Patienterna remitteras dit av läkare från länets primärvård eller 

specialistsjukvården från regionen eller övriga landet .  
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Alla remitterade patienter genomgår en smärtutredning av ett smärtteam . Därefter bedöms 

vilka åtgärder som är lämpliga för varje patient och om MMR ska erbjudas.  

Smärtrehabiliteringsprogrammen sker i grupp med cirka åtta deltagare i varje grupp. Det finns 

tre olika program att välja på som även kännetecknas av en färg, ett fem veckors program 

(grön grupp), ett sex veckors program (blå grupp) och ett nio veckors program (gul grupp).  

Arbetssättet för programmen är de samma men programmets upplägg varierar för att kunna 

passa patienters olika behov och förutsättningar. Målsättningen med programmen är ökad 

livskvalitet och funktionsförmåga, inte minskad smärta.  

Deltagarna lär sig olika smärthanteringsstrategier med syfte att bibehålla eller återfå 

arbetsförmåga samt att få vardagen att fungera smidigare. Programmen fokuserar 

huvudsakligen på beteendeförändring, det vill säga hur patienterna själva kan förändra sitt sätt 

att agera i syfte att uppnå ovan nämnda mål. Smärtrehabiliteringsteamet arbetar utifrån 

kognitiv beteendeterapi, tonvikt ligger i samspelet mellan individen och dess omgivning här 

och nu.  

Psykologen går igenom patientens tankar och beteenden som kan vara ett hinder i vardagen 

och arbetar tillsammans med patienterna för att nå en förändring. Med sjukgymnasten leder 

psykologen dagliga avspänningsövningar. Sjukgymnasten går igenom grundläggande anatomi 

och kroppskännedom, stabiliseringsträning, hållningskorrigering och strategier kring fysisk 

aktivitet. Tillsammans med patienten sammanställs under programmets gång ett individuellt 

träningsprogram. Arbetsterapeuten talar om ergonomi och aktivitetsbalans. Teori varvas med 

praktiska vardagliga aktiviteter. Stor vikt läggs vid att lära patienterna pausering och 

prioritering. I träningsverkstäder kan de teoretiska kunskaperna sedan omsättas till praktiska 

övningar i olika typer av hantverk. Kuratorn informerar om hur socialförsäkringen fungerar 

och för diskussion kring hur smärtan kan påverka den sociala delen av livet. Kurator finns 

även som stöd inför kontakt med försäkringskassan och för samtal om exempelvis ekonomi 

och framtidsplanering. Läkaren föreläser om smärtfysiologi och informerar om läkemedel. 

Sjuksköterskan har en samordnande funktion under programmet. 

Patienterna får hemuppgifter under programmets gång baserade på beteendeförändringar. 

Efter avslutat program sker en uppföljning vid tre, sex och tolv månader. Smärtcentrat 

rapporterar till Nationellt register över Smärtrehabilitering [NRS]. 

 

Nationellt Register över Smärtrehabilitering (2013) är ett kvalitetsregister som samlar, 

analyserar och bearbetar data från rehabiliteringsenheter runt om i Sverige som bedriver 

multimodal smärtrehabilitering. Varje år publiceras en årsrapport som baseras på data från 
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insamlade patientenkäter som rapporterats in. Enligt detta register så upplevde >95 % av 

patienterna på ovan nämnda smärtrehabiliteringscentrum år 2011 att de blivit bemötta med 

respekt och 70%  av patienterna uppgav att de upplevt delaktighet i planering av den egna 

vården.  

1.5 Bemötande och känsla av delaktighet i vården 

Fossum (2007) skriver att bemötande är ett relativt abstrakt begrepp som är svårdefinierat och 

rymmer många tolkningar och dimensioner. Det finns ingen entydig definition. Det handlar 

bland annat om hur samtal förs och genomförs. Han skriver att många studier tar upp 

betydelsen av att vara artig, vänlig och hjälpsam som grund för ett gott och respektfullt 

bemötande. Attityder, tonfall, kroppsspråk, närvaro och öppenhet påverkar hur patienter 

upplever bemötandet vilket i sin tur påverkar hur patienter upplever vården och behandlingen 

(Fossum, 2007). En svensk studie undersökte patienter och vårdpersonals upplevelse av vad 

som kännetecknade ett meningsfullt möte, översatt till engelskan som ”meaningful 

encounter”. Resultatet visade att personliga kvalitéer och mänskliga egenskaper som lugn, 

förståelse, ödmjukhet, empati och mod ger patienten livskraft, hopp, styrka och bättre 

självkänsla. I sådana situationer upplever patienterna att de blir bemötta som människor med 

egna mål och mening i livet. Ömsesidigheten och respekten mellan vårdpersonal och patient 

tas upp i denna studie som förutsättning för ett meningsfullt möte liksom att vårdpersonalen 

har tid för kommunikation och information samt att vårdpersonalen stöttar och guidar 

patienten (Snellman, Gustafsson & Gustafsson, 2012). 

 Clarke och Iphofen (2005) har gjort en litteraturöversikt över artiklar som undersöker 

patienters upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården utifrån vilken effekt det har att tro 

på patientens smärtupplevelse. Återkommande i dessa studier är patienternas upplevelse att 

inte bli betrodda, inte bli lyssnade till och en känsla att de inte får den bekräftelse de behöver. 

De drar slutsatsen att ”bli trodd” är en fundamental komponent för en god relation mellan 

patient och personal.   

En svensk intervjustudie (Säll, Fridlund, Brunt & Rask, 2011) visade till skillnad från andra 

studier att patienterna generellt upplevde att de fick ett bra bemötande men att i likhet med 

Clarke och Iphofen (2005) så upplevdes ett sämre bemötande då deras smärta inte togs på 

allvar och ifrågasattes. När vårdpersonalen hade ett helhetstänk kring patienten så ledde det 

till att patienterna kände sig som människor och inte bara som smärtpatienter. Att visa empati 

och förståelse upplevdes som att bli tagen på allvar och inte ifrågasatt (Säll et al., 2011). Flera 

studier betonar vikten av ett bra bemötande för att hjälpa patienten att finna styrka i vardagen, 
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tro på sig själva och lära sig leva med sin smärta (Clarke & Iphofen, 2005; Säll et al.,2011; 

Snellman et al.,2012).  

 

Delaktighet i vården är något som lyfts fram i olika sammanhang och med olika betydelser 

och innebörd. I Sverige är delaktigheten i vården lagstadgad. Enligt patientsäkerhetslagen ska 

vården kring en patient i så stor utsträckning som möjligt utformas i överenskommelse med 

patienten. Detta innebär bland annat att patienten ska få individuellt anpassad information om 

sitt tillstånd eller sjukdom samt information om relevanta behandlingar och undersökningar, 

detta för att kunna vara med och fatta beslut om sin vård. Patienten ska även visas omtanke 

och respekt (SFS 2010:659).  

Socialstyrelsen tar upp patientens delaktighet i vården bland annat som del i kvalitet och 

patientsäkerhetsarbetet. Man utgår ifrån att patienten är expert på sig själv, och sina 

förutsättningar. Delaktigheten menar de, är därför en förutsättning för att vården ska anpassas 

till de egna sammanhangen och levnadsvanorna. Man klargör att det är viktigt att 

delaktigheten inte ska påtvingas utan ansvaret för vården ligger alltid i vårdarens händer 

(Socialstyrelsen, 2013). Ytterligare aspekter på delaktighet ses hos en svensk studie som 

undersökte förutsättningar för patienters delaktighet och inte-delaktighet i vården. Studien 

kommer fram till att respekt för individen är ett nödvändigt villkor för delaktighet.  

Respekten för individen, innefattar kommunikation, där information inte bara delges som bas 

för beslutsfattande utan är en grund för tilliten mellan patient och vårdtagare. Som grund för 

tilliten men också för att uppnå detta behövs att sjukvårdspersonalen erkänner varje patients 

unika kunskap och erfarenhet samt respekterar patientens personliga beskrivning av sin 

situation.(Eldh et al., 2006). 

 

1.6 Problemformulering 

Vikten av delaktighet och motivation till förändring från patienternas sida i den multimodala 

rehabiliteringsformen är central (NMI, 2011; SBU, 2010; Grahn et al.1999) Respekten för 

individen och dess kunskap är en förutsättning för delaktighet (Eldh et al., 2006) Kvalitativa 

studier som undersökt patienter med långvarig smärta och deras upplevelse av mötet med 

hälso- och sjukvården betonar vikten av ett bra bemötande.(Bremander et al., 2009; Säll et al., 

2011; Clarke & Iphofen, 2005; Eldh et al. 2006; Gustafsson et al., 2004). Därmed blir de 

mellanmänskliga relationerna mellan sjukvårdspersonalen och patientgruppen under 

rehabiliteringen av största vikt för att uppnå bästa möjliga långsiktiga resultat.  Som 
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sjuksköterskor är det mycket viktigt att ha insikt i vad som generellt bidrar till upplevelse av 

gott bemötande och känsla av delaktighet i vården. Men det är också viktigt att förstå denna 

specifika patientgrupp som består av 18 % av Sveriges befolkning. Genom att undersöka 

dessa aspekter av rehabiliteringen kan man få inblick i faktorer som bidrar till upplevelsen. 

Inga kvalitativa studier har gjorts som undersöker denna patientgrupps upplevelse av 

bemötande och känsla av delaktighet i mötet med det multimodala rehabiliteringsteamet. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelse av multimodal rehabilitering 

med avseende bemötande och känsla av delaktighet. 

Frågeställningar: 

1. Hur har patienter som genomgått multimodal rehabilitering upplevt bemötandet på 

smärtcentrum? 

2. På vilket sätt har patienterna känt sig delaktiga i sin vård? 

2. METOD 

2.1 Design 

Explorativ intervjustudie med induktiv ansats har valts till denna studie enligt Lundman och 

Graneheim (2008). Den induktiva ansatsen möjliggör att förutsättningslöst undersöka 

patienters subjektiva upplevelser, tankar och känslor kring bemötande och känsla av 

delaktighet i det multimodala rehabiliteringsprogrammet de genomgått (Lundman & 

Graneheim, 2008). 

 

2.2 Urval 

I studien deltog sex män och tre kvinnor som genomgått ett multimodalt 

smärtrehabiliteringsprogram vid ett sjukhus i en mellanstor stad. Inklusionskriterier för att 

delta i studien var att man var minst 30 år samt haft en smärtproblematik under minst 5 år. 

Detta ansågs viktigt för att deltagarna skulle ha mer livserfarenhet men också erfarenhet av 

olika vårdinstanser och möten med vårdpersonal att jämföra och reflektera kring. För att ta 

reda på smärtproblematikens varaktighet på minst fem år visade det sig i praktiken att man var 

tvungen att gå in och läsa deltagarnas journaler. Detta ansågs inte etiskt försvarbart eller 

nödvändigt för studiens syfte varpå detta kriterium togs bort. Deltagarna skulle ha påbörjat 
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och avslutat sin rehabilitering mellan hösten 2010 och hösten 2011. Detta för att deltagarna 

skulle ha ett visst avstånd, både tidsmässigt men även känslomässigt till rehabiliteringen för 

en mer distanserad reflektion. Det skulle inte heller ha gått alldeles för lång tid från avslutad 

behandling så att de inte skulle minnas och kunna reflektera kring frågorna. De skulle även 

behärska det svenska språket i tal och skrift. 

Nio personer intervjuades, sex män och tre kvinnor. Den äldsta var 51 år och den yngsta 33 

(median 41). Smärtproblematikens varaktighet varierade mellan 3 år och 35 år (medelvärde 

15år). Fyra personer hade universitetsutbildning, två hade högskoleutbildning, två hade inte 

avslutat sina universitetsstudier och en hade gymnasieutbildning. Sex hade familj och barn, en 

hade barn och var frånskild, en var gift utan barn och en var singel. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Enskilda intervjuer genomfördes med de nio deltagarna. Intervjun bestod av två delar. I den 

första delen besvarades frågor av demografisk och medicinsk karaktär som ålder, kön, 

sysselsättning, familj, diagnos och smärtproblematikens varaktighet. Den andra delen bestod 

av en semistrukturerad intervju med öppna frågor om hur de upplevt och känt kring 

rehabiliteringen avseende bemötande och känsla av delaktighet i vården. Tre frågor rörande 

bemötande ställdes. Två frågor handlade om vad deltagarna upplevde som ett gott bemötande 

respektive ett dåligt bemötande i vården i generella termer. Den andra frågan undersökte 

deltagarnas specifika upplevelse av bemötandet på smärtrehabiliteringen. Deltagarna fick 

besvara två frågor som berörde frågan om delaktighet i vården. Den första undersökte vad det 

innebar för deltagarna att vara delaktiga i sin vård i generella termer den andra frågan ställdes 

för att förstå hur deltagarna förstod och tolkade begreppet. Den andra frågan undersökte om 

deltagarna upplevt delaktighet i sin vård på smärtrehabiliteringen och i så fall hur de upplevt 

att de varit delaktiga. I de fyra första intervjuerna ställdes inte den första frågan och den andra 

frågan ställdes inte med den ordalydelsen eftersom intervjuaren där sökte svar på frågan om 

delaktighet genom att ställa frågor om individanpassad vård och utformning av 

målformulering. Detta resulterade i att endast fem deltagare besvarade dessa frågor med den 

formuleringen som beskrivits ovan. Även frågor om deltagarnas upplevelse av 

rehabiliteringsteamet och gruppens betydelse ingick i frågeguiden. En pilotintervju 

genomfördes för att se om frågorna fyllde sitt syfte, var lättförståeliga samt om ytterligare 

frågor måste läggas till för att få så stor bredd och variation på svaren som möjligt. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

Smärtcentrum tillhandahöll listor med 69 individer från nio olika grupper (tre av varje 

program eller färg) som påbörjat och avslutat sin rehabilitering inom de tidsramar som 

inklusionkriterierna angav. Därefter exkluderades tio individer eftersom de inte uppfyllde 

ålderskriterierna. Ett informationsbrev (Bilaga 1) skickades ut till resterande 58 deltagare från 

smärtrehabiliteringens patientlista. Av de 58 tillfrågade fick författaren bara ett positivt svar 

om deltagande som senare fick förhinder och hoppade av utan förklaring. Eftersom detta 

första försök inte gav något resultat valde man att återigen ta kontakt med samma patienter 

men via mejl och telefon. Av bekvämlighetsskäl för att underlätta intervjutillfället för 

deltagarna och för intervjuaren gjordes en ny lista på deltagare som bodde i Uppsala och inom 

lokaltrafikgränserna. Av de initialt 58 personer återstod därefter 28 personer. 

Könsuppdelningen vid detta tillfälle var: 18 kvinnor och 10 män. Sex personer hade uppgett 

mejl adress varpå man kontaktade de via mejl. Fyra personer svarade positivt till deltagande 

och två personer svarade inte alls. En av de som svarade positivt valde sedan att inte delta 

utan att ge förklaring. De resterande 22 personerna som hade lämnat telefonnummer 

kontaktades. Fem personer svarade inte i telefonen. Tre personer meddelade att de inte var 

intresserade. Två personer meddelade att de inte kunde just nu. Elva personer svarade att de 

ville delta i en intervju. Av dessa genomfördes intervjuer med sex personer, en meddelade att 

hon inte kunde, en svarade inte när tid skulle bestämmas, tre intervjuer avbokades. Vilket 

resulterade i att slutligen nio intervjuer genomfördes. Intervjuerna tog i genomsnitt 51 minuter 

(den längsta 71 minuter och den kortaste 27 min.) Deltagarna fick själva välja vilken plats de 

ansåg vara mest lämpad. Intervjuerna genomfördes på caféer (6), på universitetets grupprum 

(1) och i deltagarnas hem (2). Fyra intervjuer gjordes i oktober 2012 och fem intervjuer 

gjordes i januari 2013.  Intervjuerna spelades in och kodades. De delar av intervjuerna som 

ansågs vara av betydelse för studien transkriberades ordagrant och förvaras kodade i en 

separat hårddisk. 

2.5 Dataanalys 

Data har analyserats utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2008). Det inspelade materialet lyssnades igenom flera gånger av författaren. Därefter 

transkriberades inspelningarna ordagrant. De styckena av irrelevans för studiens syfte och 

frågeställningar och som inte heller bidrog till tolkning av materialet sammanfattades istället 

fortlöpande i den transkriberade texten. Texterna lästes igenom flera gånger och delades sedan 

in i tre huvud domäner, dessa var bemötande, behandling/rehabilitering och delaktighet. 
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Meningsbärande enheter skiljdes ut, kondenserades och kodades under varje domän. Koderna 

kategoriserades i subkategorier och kategorier.  

 

Tabell1. Exempel på innehållsanalys med. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

Ja det var ju som 

att komma 

hem…någon som 

förstod och tog det 

helt på allvar…det 

var helt fantastiskt 

att komma dit 

Som att komma 

hem, någon 

som förstod 

och tog det helt 

på allvar 

Förståelse 

och tog det 

på allvar 

Bli tagen på 

allvar 

Mellanmänskliga 

förutsättningar 

Att få 

hjälp 

”Man har inte 

samma stress, har 

man väl kommit in 

på smärtrehab så är 

det några veckor vi 

kommer att 

träffas…det får ta 

tid…” 

Inte samma 

stress[…] det 

får ta tid 

Ingen 

stress, tid 

Tid Yttre 

förutsättningar 

 

”..att alla var 

intresserade av 

hur helheten går 

hur alltihopa 

fungerade för 

varje människa 

…” 

Intresserade av 

helheten hos 

varje människa 

Intresse för 

helheten 

Se helheten Professionella 

förutsättningar. 

 

 

Resultatet av deltagarnas upplevelse av behandlingen, teamets samverkan och gruppens 

betydelse under domänen behandling har inte presenterats i resultatet därför att det inte svarar 

på studiens frågeställning eller syfte. Däremot har det funnits som stöd vid analysen genom att 

det ger ett bredare sammanhang, individuell kontext och djupare förståelse för de delar i 

intervjun som svarar till syftet. Indelningen i meningsbärande enheter, kondensering och 

koder skedde utifrån deltagarens associationsvärld och så gjorde även analysen. Författaren 

valde att göra så för att ta del av deltagarens upplevelse och associationer till 
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frågeställningarna. Resultatet av detta förfaringssätt gav en bredare bild av vad bemötande 

och känsla av delaktighet betyder för deltagarna och i förlängningen vad det är och leder till 

för deltagarna (Tabell 1). I resultatdelen åtföljs citaten av bokstaven ”D” som står för 

deltagare och en siffra som står för vilken intervju i ordningen som citatet hämtats från.  

 

Kategorierna i denna studie är en abstraktion av subkategorierna och avser spegla aspekter i 

bemötandet som direkt och indirekt bidragit till att deltagarna upplevt att de har blivit hjälpta. 

Att bli hjälpt är det tema som framträder eftersom det är ett återkommande tema i samtliga 

intervjuer i fråga om bemötande och även deltagarnas syfte med behandlingen.  

2.6 Etiska överväganden 

Det klargjordes för deltagarna i informationsbrevet, vid telefonkontakt och mejlkontakt att 

medverkan var frivillig, att deltagare kunde dra sig ur när så önskades och att intervjun kunde 

avslutas när deltagaren ville. Att det insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt och 

att materialet skulle kodas så att koppling till enskild inte kunde ske vare sig för utomstående 

eller för personal på kliniken. Då studien är ett uppsatsarbete på grundläggande nivå och inte 

anses skada personerna varken fysiskt, psykiskt eller är integritetsmässigt ansågs den inte i 

behov av etikprövning (Codex, 2011). 
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3. RESULTAT 

 

Tabell 2. Resultat av innehållsanalys med domäner, subkategorier, kategorier och teman 

Domäner Subkategorier Kategorier Tema 

 

Bemötande 

 

Bemötande 

 

 

Bemötande 

 

 

Att bli förstådd 

 

Att bli tagen på allvar 

och bli trodd på 

 

Att kunna kommunicera 

 

 

 

Mellanmänskliga  

förutsättningar 

 

 

 

Upplevelse av att 

ha fått hjälp 

 

Bemötande 

 

Bemötande 

 

Bemötande och 

Delaktighet 

 

Att se helheten 

 

Att ställa rätt frågor 

 

Att ha kunskap 

 

 

 

Profesionella 

förutsättningar 

 

 

 

Bemötande 

 

 

Delaktighet 

 

Att ha tid 

 

 

Att vara i grupp 

 

 

 

 

Yttre förutsättningar 

 

 

Delaktighet 

 

 

Delaktighet 

 

Att vara med och 

formulera egna mål 

 

Att vara med och utforma 

ett individanpassat 

program 

 

 

Inre förutsättningar 
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Analysen av hur patienter som genomgått ett multimodalt rehabiliteringsprogram på ett 

smärtrehabiliteringscentrum upplevt bemötandet och känsla av delaktighet resulterade i ett 

tema, fyra kategorier och tio subkategorier (Tabell2). 

Deltagarna har genomgående upplevt bemötandet på smärtcentrum som positivt och bra till 

mycket positivt och fantastiskt. De har också upplevt att de varit delaktiga i sin rehabilitering i 

olika grad utifrån hur de har uppfattat begreppet. 

 När deltagarna sedan skulle precisera sin upplevelse och ge exempel blev det tydligt att det 

goda bemötandet i synnerhet förknippades med den vårdpersonal eller grupp personer som 

man även upplevde att man fått mest hjälp av. Upplevelsen av att ha fått hjälp var 

genomgående hos alla deltagare och genom alla samtalsämnen som togs upp i intervjun. Det 

tema som därför framträdde från data i intervjuerna var ”upplevelse av att få hjälp”. De fyra 

kategorier som framträder beskriver de förutsättningar som utgör grund för bemötandet och 

känsla av delaktighet på smärtcentrum och som leder till temat ”upplevelse av att ha fått 

hjälp”. De fyra förutsättningarna bildar varsin kategori, ”mellanmänskliga förutsättningar”, 

”professionella förutsättningar”, ”yttre förutsättningar” och ”inre förutsättningar”. 

Resultaten kommer att presenteras utifrån dessa kategorier. 

3.1 Mellanmänskliga förutsättningar 

Kategorin mellanmänskliga förutsättningar avser mänskliga inneboende förmågor och 

egenskaper. Denna kategori framträder både i samtal om bemötande och känsla av delaktighet 

i vården. 

3.1.1 Att bli förstådd 

Informanterna beskriver gott bemötande i termer av förståelse, empati och medkänsla från 

vårdpersonalens sida. Det kunde beskrivas som ett grunddrag som genomsyrade hela 

personalgruppen, enskild vårdpersonal men även som ett grunddrag som kännetecknar ett gott 

bemötande. Några deltagare uppgav att de också upplevde förståelse från andra 

gruppdeltagare.  

 

”när jag började programmet märkte jag att varenda person som jag pratade 

med förstod precis vad jag menade”(D7) 
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3.1.2. Att bli tagen på allvar och bli trodd på 

Deltagarna uttryckte också att de upplevde att de blivit tagna på allvar vilket hörde samman 

med att bli trodd på. Detta förknippade en deltagande med känsla av att komma hem, känna 

sig välkomnad och att de brydde sig från hjärtat. Det bidrog till att de upplevt ett fantastiskt 

bemötande. Alla deltagare utom en hade flera erfarenheter av bemötande inom vården som de 

kunde relatera till och jämföra med. 

 

” … man kände att de var intresserade av att höra av det man hade att säga, det 

fanns ett värde i det man hade att säga. Och det måste jag säga att när jag kom 

dit var nog faktiskt första gången som jag hört någon inom vården säga ”du 

känner din kropp bäst själv” … lite den attityden liksom. För annars är det ju 

oftast sådär att doktorn vet bäst”(D8)  

 

3.1.3. Att kunna kommunicera 

Deltagare nämnde att de upplevde att vårdpersonalen lyssnade på vad de sade, denna känsla 

hängde nära ihop med känslan att bli trodd på, att bli tagen på allvar och att bli förstådd. En 

deltagare beskrev att han upplevde att han hela tiden fick respons på det han sa och att det var 

också mycket viktigt för personalen att förstå vad han menade så att det inte skulle uppstå 

missförstånd. En annan deltagare associerade det goda bemötandet i termer av att ha en 

dialog. Beroende på hur denna dialog fungerade så upplevdes ett bra eller ett mindre bra 

bemötande. 

”… för mig var det att det var en bra balans mellan … allvar, lättsamhet humor 

och … fakta men ändå att man kände att man blev lyssnad på. Man har ju varit 

med om att gå till doktorn och så kör de bara sitt race och så går man därifrån 

och då, va’? liksom.”(D8) 

 

”… den som jag har minst förtroende för eller som det inte funkade med, 

fungerade inte så bra med dialogen, jag tror nog hon försökte men vi pratade 

för olika…”(D2) 

 

Många deltagare uttryckte att delaktighet i behandlingen i generella termer handlar om 

kommunikation, att någon lyssnar och att det man säger hörs. Detta var även något deltagarna 

upplevde på smärtrehabiliteringen och beskrev i termer av dialog, kommunikation och idé-
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bollning. Kommunikationen tycktess utgöra förutsättningen för känsla av delaktighet på 

smärtrehabiliteringen vilket framkommer av deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser 

och erfarenheter. 

 

”man kan ju gå flera olika vägar fram men det är just den här kommunikationen 

fram och tillbaka det är ju den som gör att man får känslan av att man är 

delaktig”(D9) 

3.2 Professionella förutsättningar 

Med professionella förutsättningar menas yrkesmässiga kvalifikationer och egenskaper hos 

enskilda, men även hos teamet som helhet. Egenskaper som bygger på professionell 

erfarenhet och kunskap. Denna kategori framträder i samtal om bemötande. 

3.2.1 Att se helheten  

Återkommande i intervjuerna framkom hur deltagarna upplevde att man på 

smärtrehabiliteringen har sett de som människor och att de har uppskattat att man har sett och 

tagit hänsyn till helheten i deras liv. Detta har deltagarna upplevt som väldigt viktigt för 

rehabiliteringen och bidrog till att de upplevt ett gott bemötande. Helhetssynen har deltagare 

upplevt som något som har genomsyrat hela behandlingen och något som teammedlemmarna 

haft i åtanke hela tiden. 

 

”det som jag tror var skönast, det var att man såg helhetsbiten … ja … hela livet 

[…] jag tyckte att de hjälpte mig och de ville se hela människan på nåt sätt i och 

med att de jobbade i team, och alla tänkte så även om det var sjukgymnast eller 

kurator eller psykolog eller vad det än var så tänkte alla helhet ändå och det var 

väldigt skönt”(D4) 

 

3.2.2  Att ställa rätt frågor 

Många deltagare associerade i samtal kring bemötande hur vårdpersonal hjälpt dem vidare i 

sina tankegångar genom att ställa frågor och låta de själva hitta svaren. Det sättet att ställa 

frågor återkom i deltagarnas beskrivningar av den hjälp de upplevt att de fått på 

smärtrehabiliteringen. En deltagare beskrev ett samtal med psykologen, hon berättar hur hon 

fick frågor och motfrågor och vilken skillnad hon upplevde i det samtalet i förhållande till 
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samtal med vänner. Hon beskrev hur dessa samtal med psykologen har hjälpt henne att 

komma vidare med sitt liv och sina tankegångar. Detta sättet att arbeta hade de flesta 

deltagarna aldrig upplevt inom vården tidigare och det har upplevts som nytt och mycket 

viktig för behandlingen och upplevelse av bemötande. 

”Hon lyssnade bra och frågade rätt frågor, hon kunde hjälpa mig med mina 

tankegångar genom att ställa frågor och sen genom att fråga om man kan se det 

på det här sättet och såna saker, och inte bara peka utan låta mig själv 

upptäcka vägen också.(D6) 

3.2.3 Att ha kunskap 

Deltagarna pratade direkt och indirekt om den kunskap som finns på smärtcentrum, vad den 

betyder och har betytt. De berättar hur de olika yrkeskategorierna med sin kunskap har 

bidragit till att de fått hjälp med många aspekter i livet, allt från små praktiska vardagliga ting 

till större frågor av psykologisk, social men också existentiell karaktär. Den kunskap 

vårdpersonalen innehar har varit ovärderlig för hur man har upplevt bemötandet genom den 

hjälp man har fått.  

 

”… jag var väldigt glad att jag fick chansen att gå här, jag fattar inte vad jag 

hade gjort annars … alltså man vet inte vart man ska få hjälp det är ingen som 

kan någonting om smärta […] och just att man kan få hjälp så brett (D1)” 

 

En annan aspekt utöver kunskapen men förknippad med den var de praktiska resurser som 

avslappningssalar och gymnastiksalar som teamet och deltagarna hade tillgång till. 

 

3.3 Yttre förutsättningar 

Med yttre förutsättningar avses faktorer som enligt deltagarna bidragit till upplevelsen av gott 

bemötande på smärtcentrum men som inte är avhängiga av personalen eller deras kunskap. 

Denna kategori framträder i samtal om både bemötande och delaktighet. 

3.3.1 Att ha tid  

Deltagarna nämnde tiden som en faktor som bidrog till att de upplevde att de fick ett gott 

bemötande. De upplevde att vårdpersonalen hade tid för samtal och tid för att lyssna och 

också tid för att hjälpa.  Det finns en relation mellan den tid man har till förfogande och de 
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samtal man kan utveckla, och därmed även den helhetsbild man kan skaffa sig av patienten. 

Det bidrar därmed även till den hjälp man kan erbjuda och i vilken omfattning. Deltagarna 

upplevde även att den stressfria och lugna miljön på smärtrehabiliteringen bidrog till ett gott 

bemötande. Stressfriheten var kopplad till tidsfaktorn men även till vårdpersonalens 

mänskliga egenskaper. 

 

”alla var… intresserade av hur helheten går, hur alltihopa fungerade för varje 

människa … de hade kanske tid helt enkelt till att tänka på så’na saker hur 

fungerar livet och kartlägga och hjälpa till och ge en pusselbit…[…] man har 

inte samma stress[…] det får ta tid (D4) 

3.3.2 Att vara i grupp 

För de flesta deltagare har gruppen generellt haft en mycket viktig betydelse. Några deltagare 

nämnde gruppen som av stor betydelse för känsla av delaktighet i behandlingen. En deltagare 

förstod begreppet delaktighet i termer av vem som styrde och utifrån att vara delaktig i en 

grupp. Utifrån det perspektivet upplevde han delaktighet genom att gruppen kunde styra 

samtalets innehåll. Några deltagare uppfattade det som att det individuella ibland fick ge vika 

för gruppen men att det fyllde ett syfte i behandlingen. Delaktighet uttrycktes också i termer 

av att dela med sig av erfarenheter inom gruppen och ge varandra tips. Några deltagare 

tycktes associera delaktighet med samhörighet inom gruppen. För andra deltagare har gruppen 

beskrivits mera som en trevlig social upplevelse.  

  

”… det finns mycket öppenhet för samtal och diskussioner och sånt och gruppen 

påverkar ganska mycket i det […]… sen så individbiten tror jag kanske… lite 

kommer i skymundan och samtidigt är det väl lite grann poängen att man ska 

vara i grupp tror jag  …jag tror det finns lite där att man lär sig av varandra 

…man kommer vidare[…] man får jobba med egna grejer och själv komma 

fram till vad man har för egna mål och såhär men man gör det ofta utifrån att 

man är en grupp som går igenom olika saker på olika sätt..”(D4) 

3.4 Inre förutsättningar 

Inre förutsättningar avser faktorer eller skeenden i vården som förutsätter att deltagaren har en 

aktiv roll i rehabiliteringen. Denna kategori framträder endast i samtal om delaktighet i 

vården. 
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3.4.1 Att vara med och utforma egna mål 

Flera deltagare nämnde målformuleringen som en del av behandlingen som gav de en känsla 

av delaktighet i sin rehabilitering. Att själva få sätta upp mål och tillsammans med teamet 

formulera delmål har upplevts som mycket positivt och förknippats med känsla av delaktighet 

i vården. Under rehabiliteringen fick deltagarna sedan stöd och hjälp att uppnå målen men 

ibland också att formulera om så de blev mer realistiska och anpassade till deltagarens 

faktiska förmåga. 

 

”… däremot så var det ju efter vägen ett antal mål som skulle formuleras och 

det var ju nå’nting som det var ju jag som gjorde väsentligen så i den meningen 

så har jag ju haft ett oerhört inflytande så[…] delaktighet är ju bara 

förnamnet…” (D2) 

3.4.2 Att vara med och utforma ett individanpassat program 

Flera deltagare uttryckte även känsla av delaktighet som att få vara med och utforma sitt eget 

program. De beskrivev också hur detta gick till som en dialog som förs mellan deltagaren och 

vårdpersonalen där deltagarens förutsättningar, upplevelser men också erfarenheter 

tillvaratogs och respekteras i utformningen av programmet. En deltagare beskrev teamets 

arbete med att bistå deltagarna i arbetet med delmål och målplan i termer av ”coaching” där 

man lyfter fram styrkor och arbetar utifrån de förutsättningar och önskemål som finns hos var 

och en. 

 

”Om jag tar ett exempel, NN, om jag tillsammans med NN kan ta fram mitt eget 

program, det som passar mig, just mig och vi tillsammans testar och jag 

återkommer och får ge feedback så att säga…, det här funkade jätte-bra det här 

gör ont ska vi backa lite grann[…] säga det här har jag möjlighet att göra 

hemma, det här har jag inte möjlighet att göra hemma . De här redskapen har 

jag och de här har jag inte . Det är ju bara grunden för det hela men att sen då 

tillsammans med sjukgymnasten under flera gånger utvärdera och göra ett 

program för just mig”(D6) 

 

Några deltagare uttryckte även brister i den individanpassade behandlingen. De menade att 

det inom patientgruppen fanns stora skillnader i förmåga att klara av olika moment i 

uppgifterna och att det var svårt att tillgodose alla deltagares behov och nivå. Detta upplevdes 
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bland annat som att det då fanns brister i kommunikationen vilket påverkade känslan av 

delaktighet. 

 

4.DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter med långvarig smärta som genomgått 

ett multimodalt smärtrehabiliteringsprogram, upplevt programmet avseende bemötande och 

känsla av delaktighet i vården. 

I föreliggande studie framkom att deltagarna upplevt genomgående ett mycket gott bemötande 

och en känsla av delaktighet i behandlingen på smärtrehabiliteringen. Upplevelsen byggde på 

att vissa förutsättningar uppfyllts som direkt och indirekt bidragit till upplevelse av att man 

har fått hjälp. Mellanmänskliga, professionella, yttre och inre förutsättningar bidrog till en 

positiv upplevelse avseende bemötande och känsla av delaktighet.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

I informanternas associationsvärld eller upplevelser på smärtrehabiliteringen så tycks 

upplevelsen av bemötandet inte skiljas från den hjälp eller vård de upplever att de har fått. 

Detta är i linje med Fossums beskrivning (2007) som skriver att bemötandet påverkar hur 

patienter upplever vården och behandlingen och att detta kan bland annat ses i att många 

anmälningar om dåliga behandlingar eller vård, egentligen handlar om ett dåligt bemötande.  

  

4.1.1 Mellanmänskliga förutsättningar  

Deltagarna på smärtrehabiliteringen upplevde att vårdpersonalen lyssnade aktivt och att 

kommunikationen var god. Ett uppmärksamt och respektfullt lyssnande förstärker helande 

processen och kan bidra till bättre behandlingsresultat, men är också en förutsättning för att 

förstå patienten (Jagosh, Boudreau, Steinert, Mac Donald & Ingram, 2011) Möjligheten att 

diskutera sig fram och föra en dialog med vårdpersonalen upplevdes av deltagarna i denna 

studie som mycket viktig för upplevelse av ett gott bemötande och känsla av delaktighet. 

Bristen på dialog eller kommunikation ledde till att man upplevde ett sämre bemötande och 

att man inte fick den hjälp man förväntade sig.  
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Detta överensstämmer med andra studier som påstår att respektfull kommunikationen mellan 

patient och vårdpersonal är en förutsättning för tillit och delaktighet i vården (Eldh et al 2006; 

Slade et al. 2009).  

Informanterna i denna studie beskrev att de upplevde att de fått ett gott bemötande då de 

upplevde att de blev förstådda. Detta hörde samman med att de kände att deras problem blev 

tagna på allvar och att de inte blev ifrågasatta. Detta har tidigare rapporterats i flera tidigare 

studieresultat om vad som kännetecknar upplevelsen av ett gott bemötande (Säll et al. 2010; 

Clarke & Iphofen, 2005; Slade, Molloy & Keating, 2009). En studie visade att dessa aspekter 

av bemötande från personalen gör att patienterna upplever att de blir bemötta som människor 

med egenvärde och värdighet. De får på så vis bekräftelse på sin upplevelse vilket leder till att 

det blir lättare för dem att hantera sin smärta (Säll et al. 2010). Det skapar också 

förutsättningar för att utveckla en bra tillitsfull relation mellan patient och personal (Slade et 

al. 2009). Enligt denna studies resultat så utgör mellanmänskliga förutsättningar grunden för 

ett gott bemötande som i sin tur utgör grund för delaktighet i vården. 

4.1.2 Professionella förutsättningar  

Deltagarna i denna studie har beskrivit att de uppskattade att teamet hade ett helhetsperspektiv 

där alla aspekter av deltagarnas liv var betydelsefulla och viktiga för behandlingen. Detta 

upplevdes som mycket positivt av deltagarna och uttrycktes som något de upplevt hjälpt de 

mycket och som associerades till känsla av gott bemötande. Multimodal smärtrehabilitering 

bygger på den biopsykosociala modellen som utgår från en helhetssyn av patienten (SBU, 

2006; NMI;2011). Säll et al. (2011) skriver att ett holistiskt tänkande hos personalen leder till 

att patienterna känner sig som människor och inte som smärtpatienter. För att kunna göra 

detta så krävs det att personalen har insyn i alla aspekter av en människas liv. Slade et al. 

(2009) skriver att hänsyn till livsomständigheter är av viktig och kan optimera 

behandlingsresultaten. I föreliggande studie framkommer hur den multimodala 

smärtrehabiliteringen på ovan nämnda klinik har inbyggda förutsättningar för att 

vårdpersonalen ska kunna skapa sig en helhetsbild av patienten. 

Att ställa rätt frågor handlade om hjälp att komma vidare i livet genom att tänka om kring sin 

situation. Det är en teknik som används inom KBT-behandlingar och kallas sokratiska frågor 

som syftar till att utforska verkligheten, tankemönster och hitta alternativa sätt att tänka. Detta 

upplevde deltagarna hjälpte de på ett psykologiskt och mentalt plan som de sedan kunde 

applicera i sina liv. Detta upplevde deltagarna som något de upplevde bidrog till ett gott 

bemötande. KBT har visat sig ge en bättre social och fysisk funktion samt en bättre förmåga 
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att bemästra smärtan. (SBU, 2006). En studie visar hur KBT- behandling inom multimodal 

rehabilitering har lett till att patienter upplevt förändringar i sina livsplaner vilket inkluderade 

att kunna hantera sitt liv (Bremander at al.2009). Här blir tydligt hur upplevelse av bemötande 

förknippas med den hjälp man får. Detta visar också att det för deltagarna i denna studie inte 

finns en tydlig åtskillnad mellan bemötande och behandling. Vårdpersonalens kunskap har av 

deltagarna upplevts som mycket viktig för att få hjälp och stöd och associerats till ett gott 

bemötande. Detta är något som även framkommer i Bremanders et al (2009) studie.  

4.1.3 Yttre förutsättningar 

Att vårdpersonalen hade tid är en aspekt som framkom i denna studie som en viktig 

förutsättning för upplevelsen av gott bemötande. För deltagarna tycks tiden vara viktig för det 

är en förutsättning för stressfrihet, avslappnad miljö men också för att lyssna på patienten och 

ta in helheten. Att se helheten är enligt några studier (Säll et al.2011; Snellman et al.2012) 

viktig för att patienterna ska känna att de blir sedda som människor vilket i sin tur leder till att 

de kan mobilisera egna styrkor och läkandeprocesser. Snellman et al. (2012) tar också upp 

tiden som en faktor som kännetecknar ett meningsfullt möte och som grundläggande för en 

bra kommunikation och information.  

Gruppen nämndes av några deltagare som viktig utifrån ett delaktighetsperspektiv. Några 

upplevde att delaktigheten blev påverkad av gruppens inflytande men att den i gengäld gav 

något tillbaka. Man upplevde att gruppens heterogena förutsättningar och förmågor påverkade 

i praktiken utformningen av den individanpassade vården. Det negativa tycktes dock jämnas 

ut av det positiva. Deltagarna nämnde också att man inom gruppen lyssnade och tog varandra 

på allvar. Andra deltagare hade upplevt att de lärt sig av gruppen men också att deras 

erfarenhet har hjälpt andra.   

I likhet med en studie av Bremander et al. (2009) innebar gruppen att man delade upplevelser, 

vilket gjorde att man kunde relatera till liknande erfarenheter och lärde av varandra. Gruppen 

var på så vis varit ett stöd och det styrks av Bremander et al (2009) som tar upp gruppen som 

en bidragande faktor för stöd och hjälp i rehabiliteringsprocessen.  

4.1.4 Inre förutsättningar 

Deltagarna upplevde delaktighet i vården då de formulerade egna mål och då de deras 

erfarenheter och förutsättningar låg till grund för utformandet av ett individanpassat program 

som de var med och utformade. Detta är förenligt med de indikationer som finns för 

behandling (NMI, 2011; SBU 2006). Resultatet överensstämmer också med studien av Eldh et 
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al. (2006) som menar att tillvaratagande av patientens egna erfarenheter och önskemål är 

förutsättningar för känsla delaktighet. För att kunna tillvarata patientens önskemål och 

samtidigt anpassa programmet efter patientens förutsättningar krävs det av vårdpersonalen att 

de lyssnar och har en klar och tydlig kommunikation som bygger på respekt och tillit (Eldh et 

al, 2006). Detta var just vad deltagare i denna studie associerade till förutsättningar för ett gott 

bemötande. Man skulle kunna säga att för deltagarna i denna studie var ett gott bemötande en 

förutsättning för delaktighet.  

Inre förutsättningar för känsla av delaktighet i vården kan förstås som mobiliserandet av den 

egna förmågan och kraften att medverka i rehabiliteringen.  

4.2 Metoddiskussion 

 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) så är ett resultat giltigt om det lyfter fram de 

karaktäristika som var avsett att beskrivas. I föreliggande studie har syfte och frågeställningar 

besvarats och resultatet har kunnat styrkas genom andra studiers resultat. En stor svaghet 

avseende studiens giltighet är att en enda person har gjort alla intervjuer, transkriberingar och 

den slutliga analysen. Då ingen, förutom författaren själv gjort en validering av datamaterialet 

så anses det påverka giltigheten och därmed även studiens trovärdighet.    

Enligt Lundman och Graneheim (2008) har valet av deltagare och antalet betydelse för 

resultatets giltighet. Det fanns ett för litet underlag av intresserade patienter och begränsad tid 

för att välja deltagare och få en bred representation och variation på deltagare. Den slutliga 

könsuppdelningen var 2/3 män och 1/3 kvinnor. Könsuppdelningen avspeglar inte 

smärtrehabiliteringens patienter däremot är det en bred variation i ålder och sysselsättning, 

Deltagarna hade också mycket tidigare erfarenhet av vården att jämföra och reflektera kring 

vilket ökar studiens giltighet.  

 

För bedömning av studiens trovärdighet så bör följande förtydligas. 

Det uppstod problem med pilotintervjun eftersom frågeguiden inte visade sig fungera på ett 

för författaren önskvärt sätt. Detta för att frågorna var i en ordning och formulerade på ett sätt 

som inte gav utrymme för reflektion, samtal och rikliga svar och beskrivningar som svarade 

på studiens syfte och frågeställningar. Fyra intervjuer genomfördes därefter som till viss mån 

fungerade som pilotintervjuer såtillvida att intervjuaren ställde mer öppna och utforskande 

frågor. Detta resulterade i de slutliga fem intervjuerna som följde en bestämd frågeguide där 

frågorna var i en följd och formulerades på ett sätt som främjade datainsamlingen. Eftersom 
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det var få personer som var intresserade och hade möjlighet att delta i studien, valde 

författaren att använda samtliga intervjuer i studien. De långa intervjuerna och frågornas 

karaktär (se Bilaga 2) gav författaren mycket mer material än det som var användbart för 

studiens syfte och frågeställning.  Detta minskade tolkningsutrymmet i materialet eftersom 

författaren hade en större kontext att tolka sina resultat. Det ökar resultatets giltighet och 

tillförlitlighet. Till exempel så fanns svårigheter att hålla respondenterna till att besvara frågor 

kring studiens syfte. Samtalet gick lätt över till att handla om tidigare erfarenheter av vården, 

jämföra olika behandlingar och berätta om läkemedel och tidigare medicinska behandlingar. 

Detta har påverkat resultatet såtillvida att det, enligt författaren, stödjer och stärker idén om 

att det inte finns en klar skiljelinje mellan bemötande och behandling i deltagarnas värld.    

Vissa frågor kring analysförfarandet kan ifrågasättas och påverkar tillförlitligheten i studien. 

Analysen utgick ifrån vad deltagarna associerade till i samtal om bemötande och känsla av 

delaktighet. Författaren ville på så vis undvika att en akademisk förförståelse av vad 

bemötande är skulle begränsa eller välja ut de delar av materialet som överensstämmer med 

den förförståelsen. Detta är ett komplicerat förfaringssätt eftersom författaren tolkar 

associationer respondenterna gör och analyserar i termer av bemötande. Associationer är ett 

resultat av en människans livsvärld och är intressanta att tolka, de kan dessutom bredda 

definitionen och förståelsen av ett begrepp som exempelvis bemötande. Tanken bakom detta 

förfaringssätt är intressant men kan diskuteras om det är lämpligt med tanke på att all analys 

skedde av enbart en person. Det kan förvisso också försvaras med att arbetet skulle analyseras 

med manifest innehållsanalys just på grund av detta faktum och därför skulle det som faktiskt 

uttrycktes analyseras. Resultatet överensstämmer med det nationella kvalitetsregistret data 

över cirka 80 % av Sveriges rehabiliteringscentra avseende patienters upplevelse av 

bemötande och delaktighet vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

 

Enligt Lundman och Graneheim (2008) handlar en studies överförbarhet om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och situationer. Författaren anser att 

resultatet är överförbart till andra personer som har genomgått och avslutat sitt multimodala 

smärtrehabiliteringsprogram. Tiden från behandlingsavslut kan ha betydelse för upplevelsen 

av behandlingen, därför förbehåller sig författaren till att begränsa överförbarheten till minst 

ett år och max två år från intervjutillfället.  Som studien visar så finns det en mellanmänsklig 

faktor som kan variera mellan olika rehabiliteringscentra och därmed påverka resultatet. 

Såtillvida kan resultatet variera.  
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4.3 Slutsats 

Den multimodala behandlingsformen tycks till stor del kunna bidra till att patienter generellt 

upplever att de är delaktiga och får ett gott bemötande. Det mänskliga samspelet, personalens 

kunnande, att vara i grupp och att ha tid nämns som viktiga förutsättningar som bidrar till 

upplevelsen.  

Bemötandet och delaktigheten blir en del av rehabiliteringen och en förutsättning för ett 

tillfredställande resultat. Ett gott bemötande tycks även ligga till grund för förutsättning av 

delaktighet och känsla av delaktighet i vården. 

4:4 Klinisk implikation 

Författarens förhoppning är att denna studie ska bidra till att bredda förståelsen av betydelsen 

för bemötande och delaktighet i vården, att ett gott bemötande är en förutsättning för 

delaktighet samt att dessa tycks vara kärnan i upplevelsen av god vård och behandling. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv så har man ett stort ansvar i detta avseende då sjuksköterskor har 

tillgång till en helhetsbild kring patienten som andra professioner saknar. För ett gott 

bemötande tycks även tiden vara en förutsättning, det betyder att det finns faktorer bortom de 

mänskliga egenskaperna hos enskild vårdpersonal som ligger på en mera organisatorisk och 

politisk nivå som är av stor vikt och som måste tillgodoses.  

Denna studies resultat ställer frågor till framtida forskning om relationen mellan bemötande, 

känsla av delaktighet och behandlingsresultat utifrån ett patientperspektiv.  
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6.  BILAGOR                                                                                                                           

Bilaga 1- Informationsbrev 

Till dig som genomgått det multimodala rehabiliteringsprogrammet på Akademiska 

Sjukhuset. 

Under hösten 2012 kommer en forskningsstudie om patienters upplevelse av multimodal 

behandling äga rum på smärtcentrum i Uppsala.  Studien är på kandidatexamensnivå på 

Institutionen för vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. 

 

Varför görs studien? 

Syftet med studien är att undersöka vad patienter som genomgått det multimodala 

rehabiliteringsprogrammet på Akademiska sjukhuset har för upplevelse av programmet 

avseende bemötande och känsla av delaktighet i programmet. Eftersom studien sker i samråd 

mellan Uppsala Universitet och Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset så har dina 

kontaktuppgifter hämtats från smärtrehabiliteringscentrums patientlista. 

 

Hur går studien till? 

För att genomföra studien behöver studiens författare ta del av patienters personliga 

upplevelser av det multimodala programmet som du genomgått. Därför kommer intervjuer 

genomföras med patienter som liksom du genomgått detta rehabiliteringsprogram.  

Intervjun tar ungefär en timme och kommer att handla om dig, dina tankar och känslor kring 

smärtrehabiliteringsprogrammet. Eftersom du kommer att berätta om dina tankar och känslor 

kan detta upplevas som väldigt personligt och ibland svårt. Det kan också bli en positiv 

erfarenhet och möjlighet för dig att berätta om din upplevelse för en person som har tid och 

vill lyssna till vad du har att berätta. 

 

Hur behandlas de uppgifter du lämnar under intervjun? 

Intervjun kommer att spelas in på band och behandlas konfidentiellt, det betyder att inga 

utomstående kan ta del av det inspelade materialet samt att ingen kommer att kunna 

identifiera enskilda deltagare i studien . I det slutliga resultatet kommer inga svar att kunna 

kopplas till en enskild person. Resultatet av studien kommer att presenteras i en C-uppsats på 

våren 2013 och finnas tillgänglig i en databas för studentuppsatser. Det du berättar kommer 

inte att kunna härledas till dig. 

Genom att dela din erfarenhet kan du bidra till en djupare förståelse som förbättrar vården och 

behandlingen.   

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan välja att hoppa av studien eller avbryta intervjun 

när du vill eller helt avstå utan närmare förklaring. 

Om du är intresserad av att delta är du välkommen att höra av dig via mejl eller telefon till 

kontaktpersonen. 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor och funderingar kring 

studien till: 

 

Kontaktperson 

Clarisa Ezpeleta, sjuksköterskestudent termin 5 

Institutionen för Vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. 

Mail : Clarisa.Ezpeleta.1976@student.uu.se 

 

Handledare 
Roya Hakimnia 
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Bilaga 2- Intervjuguide                                                                                                                                                     

 

Bakgrundsfrågor                                                                                    

Ålder 

Kön 

Sysselsättning 

Yrke/ utbildning 

Familj, barn 

Diagnos 

Hur länge har du levt med långvarig smärta? 

Hur lång tid gick det till du fick diagnos? 

Har du genomgått/fått annan hjälp/rehabilitering innan du kom till smärtrehabiliteringen? 

Hur kom du till smärtrehabiliteringen? 

 

Fördjupningsfrågor vid intervju 

Vad är ett gott bemötande för dig? 

Vad är ett dåligt bemötande? 

Hur upplevde du bemötandet på smärtrehab? Kan du ge något exempel? 

Vad är det för dig att få vara delaktig i din vård/behandling? 

Upplevde du att du fick/var delaktig i utformandet av din vård/behandling? Kan du ge något 

exempel? 

Vad betydde gruppen för dig? 

Hur tyckte du att teamet samarbetade kring dig? 

Vill du lägga till något? 


