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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Digitala patientmöten ökar med visionen om ökad e-hälsa, det kan användas för 

att nå fler patienter och verka kompletterande till traditionell fysioterapi. Det finns lite 

information om digitala patientmöten med fokus på att kunna stödja beteendeförändring. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sina möjligheter 

och begränsningar att kunna stödja beteendeförändringar hos patienter i digitala 

patientmöten. 

Metod: Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Sex 

fysioterapeuter deltog i studien och data från intervjuerna analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys.   

Resultat: Intervjuerna resulterade i fem kategorier med tolv underkategorier. Dessa 

kategorier var: behov att överbrygga det fysiska avståndet, digital fysioterapi passar kortare, 

enklare kontakter, krävs mer tydlighet i digitala möten för att få med patienten, avsaknaden 

av fysisk kontakt vid digital fysioterapi hindrar samt rutin för uppföljning. 

Slutsatser: Deltagarna beskrev det digitala patientmötet som positivt för enkla och snabba 

patientkontakter. Dock menade de att det inte kan ersätta traditionell fysioterapi då 

avsaknaden av den fysiska kontakten och den bristande uppföljningen begränsar deras 

möjligheter att stödja beteendeförändringar. Studien ger grund för fortsatt forskning om 

organisatorisk implementering av stödjande arbetssätt för beteendeförändringar i digital 

miljö.  

 

Nyckelord: Beteendemedicinskt arbetssätt, e-hälsa, erfarenheter, health action process 

approach, socialkognitiv teori. 

 

  



ABSTRACT 

Background: Meeting patients in a digital format increases with the vision of increased e-

health. It can be useful to reach more patients and work complementary to traditional 

physiotherapy. There is little information on digital patient meetings with a focus on being 

able to support behavioral changes. 

Aim: The aim of this study was to investigate how physiotherapists describe their 

possibilities and limitations to support behavioral changes in digital patient meetings. 

Method: The study was conducted as a qualitative interview study with an inductive 

approach. Six physiotherapists participated in this study and data from the interviews were 

analyzed with a qualitative content analysis. 

Result: The interviews resulted in five categories with twelve subcategories. These 

categories were: the need to bridge the physical distance, digital physiotherapy fits for 

shorter, simpler contacts, more clarity is required in digital meetings to engage the patient, 

the lack of physical contact during digital physiotherapy prevents and routines for follow-up. 

Conclusions: The participants described the digital patient meetings as positive for simple 

and quick patient contacts. However, they meant that it could not replace the traditional 

physiotherapy since the lack of physical contact and the lack of follow-up limits their ability 

to support behavioral changes. This study provides support for continued research on the 

organizational implementation of supporting working methods for behavioral change in a 

digital environment. 

 

Keywords: Behavioral medicine, e-health, experience, health action process approach, 

social cognitive theory. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Professionen fysioterapi står inför en förändring och en ny utmaning som innebär att möta 

fler patienter digitalt. Detta på grund av den nya visionen som Regeringen och Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) antog 2016 att ”år 2025 ska Sverige vara bäst i världen på 

att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för 

människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna 

resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet” (Socialdepartementet & 

SKL, 2016, s9). E-hälsa definieras som “att använda digitala verktyg och utbyta 

information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa” (Socialstyrelsen, 2017). En annan 

definition av E-hälsa är Eysenbachs (2001, s. 1):  

”Ett framväxande område mellan medicinsk information, folkhälsa och näringsliv, med 

hänvisning till hälso- och sjukvårdstjänster och information som levererats eller förbättrats 

via Internet och tillhörande teknik. I en vidare bemärkelse, kännetecknar termen inte bara 

en teknisk utveckling, utan också en sinnesstämning, ett sätt att tänka, en attityd, och ett 

engagemang för nätverksanslutet, globalt tänkande, för att förbättra hälso- och sjukvården 

lokalt, regionalt och världsomfattande med hjälp av information- och 

kommunikationsteknik.” (vår översättning) 

Digitaliseringen av vården har formats under 2010-talet och nu finns både privata och 

offentliga vårdgivare representerade digitalt via hemsidor med videomöte eller applikationer. 

Vid en sökning 20180507 på Googles applikationshämtningstjänst Play Store fanns 25 

applikationer bland de 500 mest nedladdade fria applikationerna för sjukvård där man möter 

en fysisk person digitalt 

(https://play.google.com/store/apps/category/MEDICAL/collection/topselling_free). Av 

dessa är det nästan uteslutande vårdcentraler där man främst träffar sjuksköterskor eller 

läkare och få där man träffar fysioterapeuter.  Att få kontakt med fysioterapeuter via sin 

smartmobil är inte lika lätt, därför har Fysioterapeuternas förbundsstyrelse tillsatt en 

projektgrupp för att inventera pågående arbeten kring e-hälsa med målet att senast 2020 

kunna erbjuda digitala möten som komplement hos 75 procent av verksamma 

fysioterapeuter (Fysioterapeuterna, 2018).  Definitionen av digitala patientmöten för denna 

studie avser möten som sker via mobilapplikation, surfplatta eller dator där man trådlöst kan 

se och samtala med patienten. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS nr: 2017:30) skall en god vård vara av god kvalité, 

tillgodose patientens trygghet och behov, verka med respekt för patientens 

självbestämmande, vara lättillgänglig samt främja goda kontakter mellan vårdgivare och 

https://play.google.com/store/apps/category/MEDICAL/collection/topselling_free
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patienter. Enligt lagens nya version ska också hela den offentligt finansierad hälso- och 

sjukvårdsverksamheten verka kostnadseffektivt, inte bara dess ledning (Hälso- och 

sjukvårdslagen SFS nr: 2017:30). 

En kompletterande lag till att säkerställa patientens goda vård är Patientlagen (SFS 

nr:2014:821) som verkar för att stärka patientens ställning genom att tydliggöra och främja 

deras delaktighet och självbestämmande inom hälso- och sjukvården. Den upprepar Hälso- 

och sjukvårdslagens (SFS nr:2017:30) punkt om att vården skall vara lättillgänglig och att 

patienten snarast skall kunna få en medicinsk bedömning. Patientlagen (SFS nr:2014:821) 

främjar att patienten vård skall göras så långt som möjligt i samråd med patienten samt ta 

tillvara på hens önskemål och individuella förutsättningar. Detta i sin tur ökar patientens 

delaktighet och självbestämmande i hälso- och sjukvården. E-hälsovård kan således verka 

främjande för lättillgängligheten och tydliggörande av patientens delaktighet då patienten 

själv kan bestämma när, var och hur vården skall ske utifrån dess önskemål och individuella 

förutsättningar. 

1.2 Fysioterapi 

Fysioterapi som har sitt namn från ”läran om fysikaliska behandlingsmetoder inom 

medicinen” (Svenska Akademins Ordbok, SAOB), syftar till att främja hälsa, förebygga 

ohälsa, bota eller lindra skador och sjukdomar samt arbeta för att återfå, förbättra eller 

bibehålla funktionsförmåga. Detta genom terapeutiska, manuella eller pedagogiska 

interventioner som är evidensbaserade (Broberg & Lenné, 2017). Sjukgymnast är en 

yrkesskyddad titel som sedan 2014 bytte namn till fysioterapeut och kräver giltig 

yrkeslegitimation för att utföra. Rörelse och kunskap om kroppen är professionens grund och 

genom rörelse kan människan påverka sin hälsa och således öka livskvaliteten. Den 

fysioterapeutiska behandlingen skall anpassas efter varje patients behov, problematik och 

mål. Den skall också grundas i rådande evidens och ta hänsyn till etiska och kliniska 

resonemang. Ett besök bör ta form i ett första anamnestagande, sedan ställs en 

funktionsdiagnos och slutligen upprättas en behandlingsplan allt detta i samråd med patient 

och dennes mål (Broberg & Lenné, 2017). 

1.3 Beteende 

1.3.1 Vad är ett beteende? 

Beteende är det man gör, tänker och känner (Baldwin & Baldwin, 2009, s. 5). Varje beteende 

är knutet till en specifik situation som ofta kan innefatta flera andra typer av beteenden. De 

kan delas upp i yttre och inre beteenden, sådant som andra kan se och sådant man själv kan 

känna. Verbala beteenden, alltså saker man säger, hur man talar samt motoriska beteenden, 

hur man använder kroppen, är exempel på yttre beteenden. Inre beteenden handlar mer om  

fysiska reaktioner, tankar och känslor samt hur man tolkar dessa (Denison & Åsenlöf, 2012).  
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Beteendet är en ständigt föränderlig process som utvecklas av de förutsättningarna man får 

av arv och erfarenheter. Man kan alltså lära in nya beteenden och förändra sitt beteende av 

nya erfarenheter (Denison & Åsenlöf, 2012). Ett beteende som beskrivs vara relevant för 

fysioterapeuter är rörelsebeteende. Det beskrivs dels som en kedja av fysiska händelser som 

koordinerar rörelse, också som anledningen till varför vissa rörelser sker i en specifik 

situation. Det har att göra med olika interna och externa faktorer som påverkar 

rörelsebeteendet såsom tankar och känslor, upplevelser, miljön och social kontext. 

Patientens tankar och känslor påverkar vilka beslut man gör och vilka beteende som skapas. 

Därför är dessa relevanta för fysioterapeuten, då vardagliga beteenden påverkar de 

kroppsliga funktionerna och tvärtom kan de kroppsliga funktionerna påverka tankarna och 

känslorna liksom beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.3.2 Beteendemedicin inom fysioterapi 

Beteendemedicin definieras som ett tvärvetenskapligt område som syftar till att förstå och 

forska på hur beteende, sociala, psykologiska och medicinska faktorer påverkar människors 

hälsa och sjukdomar (https://www.svenskbeteendemedicin.se/). Detta gör man med hjälp av 

olika hälsopsykologiska teorier som beskriver hur beteende förhåller sig till hälsa och 

sjukdom från olika perspektiv. Det är en del inom det biopsykosociala perspektivet, alltså att 

man utgår från det biologiska, psykologiska och sociala perspektiv som alla påverkar 

beteende, hälsa och sjukdom (Denison & Åsenlöf, 2012). 

Fysioterapeuter med beteendemedicinsk utbildning integrerar beteendemedicin i 

arbetssättet, där man i större utsträckning fokuserar på de faktorer som påverkar patienters 

beteenden i relation till medicinska faktorer. Där ingår de biologiska, psykologiska och 

sociala faktorerna men också beteendemedicinska teorier och modeller som förklarar 

patientens hälsorelaterade beteenden (Denison & Åsenlöf, 2012).  

Fysioterapeuten arbetar systematiskt för att uppnå patientens självsatta mål som ska handla 

om att öka patientens aktivitet och delaktighet, problemlösningsförmåga och funktion 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Genom att analysera patientens beteende, fysiska och 

psykologiska förutsättningar samt omgivningsfaktorer skapas hypoteser som ligger till grund 

för hur behandling ska gå till. Behandlingen ska få patienten att successivt bli mer 

självständig i rehabiliteringen och ta kontroll över sitt problembeteende i situationer som 

varit problematiska. Beteendeförändringen sker på ett organiserat sätt tillsammans med 

fysioterapeuten för att finna verktyg så patienten kan kontrollera en prioriterad specifik 

aktivitet vilket patienten tidigare känt sig hindrad av på grund av inskränkning i funktion 

eller smärta. Sedan ska detta kunna generaliseras till flera situationer. Fysioterapeuten 

diskuterar även med patienten om deras tankar genom processen, vilka föreställningar och 

förväntningar de har inför beteendeförändringen. Mycket i det beteendemedicinska 

arbetssättet handlar om att patienten i högsta möjliga mån ska “behandla sig själv” och att 

fysioterapeuten agerar vägledande. Fysioterapeuter som arbetar enligt det 

beteendemedicinskt arbetssättet arbetar med att identifiera och observera flera beteenden. 

Man hittar tillsammans med patienten beteenden som bidrar till patientens besvär, dens 

problembeteenden. Sedan hittas ett eller flera målbeteenden. Problembeteenden som 

fysioterapeuter kan stöta på kan handla om tankesätt eller begränsande individfaktorer som 

https://www.svenskbeteendemedicin.se/
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förhindrar eller försvårar patientens delaktighet, aktivitet eller rörelsemönster. Det kan 

handla om rörelserädsla eller rörelseinskränkning som försvårar patientens utförande av en 

vardaglig eller specifik aktivitet, exempelvis en ruptur av en sena, artros i leder eller långvarig 

smärta. Problembeteendet skall sedan med hjälp av interventioner för att stödja 

beteendeförändring formas om till dessa målbeteenden. Målbeteendet har valts tillsammans 

med patienten och är prioriterade, relevanta, specifika och genomförbara aktiviteter som att 

klä på sig en tröja eller stå vid köksbänken och skala grönsaker. Ibland kan 

problembeteenden handla om beteendeöverskott eller underskott, alltså att 

problembeteendet behöver minskas eller ökas för formas till målbeteendet. Exempel på ett 

sådant problembeteende kan vara underskott av fysisk aktivitet. Målen som sätts utgår ifrån 

patienten, de ska vara viktiga, relevanta, specifika och aktivitetsrelaterade. För att lättare 

kunna arbeta mot målet är det också viktigt att det är genomförbart och tidsbestämt 

(Denison & Åsenlöf, 2012).  

För att stödja en beteendeförändring använder fysioterapeuten beteendeinriktade metoder 

som utgår från olika teoretiska modeller såsom operant och respondent inlärning eller 

modellinlärning inom socialkognitiv teori. De används för att stödja yttre beteenden samt 

tillsammans med kognitiva metoder för att påverka inre beteenden. För att fysioterapeuter 

skall kunna utföra en detta behöver de samla information och undersöka kring patientens 

upplevda problem, situation, beteenden samt tankar och känslor kring dessa för att kunna 

identifiera samt prioritera målbeteendet. Man behöver kunna göra en kartläggning och 

analys av patienters rörelser, tankar och känslor för att således kunna ge respons, öka 

följsamhet samt öka förståelsen för problemet (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta kan tänkas 

behöva utföras på något sätt också när man väljer att stödja en beteendeförändring i den 

digitala miljön. 

Beteendeförändringstekniker som används kan definieras som “observerbara, 

reproducerbara, tydliga, aktiva ingredienser av en intervention för att ändra eller omdirigera 

orsaker som reglerar ens beteende” (Michie et al., 2013, sid 82, vår översättning). 

Beteendeförändringarna består ofta av flera komplexa handlingar som kan ske med hjälp av 

flera beteendeförändringstekniker men även utan användning av teknikerna. Teknikerna har 

däremot visats effektiva för interventioner gällande tobaksanvändande, fysisk aktivitet och 

alkoholkonsumtion. Några beteendeförändringstekniker som används av fysioterapeuter är 

information och rådgivning, mål och planering, självmonitorering uppmuntrande och 

påminnelse om nya beteenden (Michie et al., 2013). För att kunna utföra dessa tekniker över 

tid samt kunna ge förstärkning och feedback på utförande krävs också uppföljning som blir 

en viktig del i stödjandet av beteendeförändringen (Michie et al., 2013). Michie, Abraham, 

Whittington, McAteer och Gupta (2009) menar att kombinera självreglerande tekniker 

såsom att föra dagbok, ge påminnelser eller återfallsprevention, i samband med andra 

stödjande tekniker som exempelvis prioritering av aktivitet, målsättning och uppföljningar 

med feedback är mer effektivt än att bara använda en teknik.  

Teknikerna kan härledas till olika beteendeförändringsmodeller som är teoretiskt utformade 

för att finna vad som skapar eller underlättar en beteendeförändring (Hellénius & Eckerlund, 

2007).  
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1.4 Beteendemedicinska teorier 

1.4.1 Social Kognitiv Teori 

Socialkognitiva teorin (SCT) är en hälsopsykologisk teori där den grundläggande principen är 

en interaktion mellan individ, miljö och beteende. En individs beteende beror således inte 

enbart på en enskild faktor utan sker genom en samverkan av dessa komponenter (Bandura, 

1986). Studien belyser hur fysioterapeuternas och patienternas miljö flyttas till en digital 

miljö. Patienternas beteende ska stödjas under en beteendeförändring och individfaktorerna 

är patienternas fysiska och psykiska faktorer för det specifika beteendet som undersöks i en 

digital miljö. 

Ett av de huvudsakliga begreppen inom SCT är “Self-Efficacy”. Det handlar om en individs 

tilltro till sin egen förmåga att klara av en specifik uppgift i en specifik situation (Bandura, 

1977). Att det just handlar om individens tilltro till sin förmåga i en specifik situation och inte 

till sin förmåga rent allmänt gör begreppet mer inriktat till ett beteende. Self-efficacy beskrivs 

som avgörande om en patient kommer utföra ett beteende eller ej och hänger samman med 

utfallsförväntningarna en individ har för ett beteende. Om utförandet av beteendet känns 

viktigt och meningsfullt samt resultatförväntningarna av beteendeförändringen är positiva 

ökar utfallsförväntningarna(Denison & Åsenlöf, 2012). Det finns olika faktorer som påverkar 

en individs self-efficacy, exempelvis tidigare erfarenheter som man har av ett beteende, 

genom att observera andra individer som behärskar beteendet, uppmuntran från andra samt 

fysiologiska reaktioner i samband med beteendet (Bandura, 1977).   

Att lära in nya beteenden genom att observera andra runt omkring en kallas för social 

inlärning (Bandura, 1971).  Beteenden lärs in genom observeringar av vilka konsekvenser 

andra får av ett beteende eller genom att reproducera något en modell, eller förebild gör, som 

kallar för modellinlärning. Inom SCT sker en beteendeförändring i tre olika skeenden. 

Förmågan att lära in nya beteenden, kunna upprätthålla dessa beteenden samt att kunna 

generalisera beteenden till andra situationer (Bandura, 1986). Genom digital fysioterapi har 

individen förmåga att lära in nya beteenden genom visuella möjligheter som vid 

videokonsultationer. Modellinlärningen kan stärkas då patienten kan se vårdgivaren 

instruera vilket även framkom i Dunphy et. als (2017) studie där patienter beskrev hur det 

gemensamma användandet av det digitala verktyget bidrog till en positiv inlärning samt 

stödet de fick av varandra.  

Något fysioterapeuter kan anamma angående patienternas miljö är de kontextuella 

faktorerna som kan påverka placebo eller noceboeffekten för en patients smärtnivå utöver 

behandlingen (Rossettini, Carlino, & Testa, 2018). Kontextuella faktorer handlar om 

fysioterapeutens och patientens person och individfaktorer, relationen mellan dem, hur 

behandlingen går till och hur sjukvårdsmiljön ser ut. Fler fysiska besök, större 

uppmärksamhet, aktivt lyssnande, extra tid och mer uppmuntran och stöd minskar smärtan 

avsevärt för patienter än samma behandling med ett mer neutralt förhållningssätt. Ju mer 

man tar eller använder invasiva interventioner har också visat sig minska smärtan mer än 

mer muntliga interventioner. Att ha en anpassad vårdcentral/klinik som inretts efter 

metoder som bevisats med forskning underlättar de kontextuella faktorerna för placeboeffekt 
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som minskar smärtan mer än samma behandling utan dessa faktorer. Dessa kan ha att göra 

med hur byggnaden ser ut med färg och storlek, till vad som sker när patienten kommer till 

väntrummet (Rossettini, Carlino, & Testa, 2018). När man flyttar vården från vårdcentralen 

till den digitala miljön kan inte terapeuten i samma utsträckning kontrollera de kontextuella 

faktorerna som handlar om miljön, då patienten kan befinna sig vart den behagar. Detta kan i 

sin tur leda till ökade eller minskade effekter av den digitala behandlingen. 

Fysioterapeuten har även betydande roll i behandlingsupplägget för att få patienten följsam 

till behandlingen. För att öka följsamheten finns tre viktiga aspekter inom SCT: Målsättning, 

reflektion/registrering samt self-efficacy över sitt eget beteende. För att ändra ett beteende i 

rehabiliteringsprocessen är self-efficacy viktigt och kan ändra sig mellan olika situationer 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). En annan viktig roll fysioterapeuten har är att bidra 

med socialt stöd i form av feedback till patienten. Genom feedback kan fysioterapeuten 

positivt bidra till att patienten mer effektivt kan hantera sin smärta. Om mer tid utnyttjas för 

att stötta och få patienten mer benägen till beteendet är det mer troligt att personen kommer 

följa rekommenderad frekvens av fysisk förmåga och vidmakthålla det nya beteendet (Garg et 

al. 2016).  

1.4.2 Health Action Process Approach  

En annan beteendeförändringsteori är Health Action Process Approach (HAPA), vilken ses 

som en modell som fokuserar på hur man startar och bibehåller hälsorelaterade beteenden. 

Den utgår från att beteenden skapas genom ett samspel mellan en motivationsfas till 

förändring och en handlingsfas till ett bibehållande av beteendet (Weinstein, Sandman & 

Blalock, 2008).  Ett lyckat genomförande av dessa faser resulterar i en långvarig 

beteendeförändring (Michie, West, Campbell, Brown & Gainforth, 2014). 

I motivationsfasen tar individen ett beslut att välja ett hälsoskyddande eller ett 

hälsofrämjande beteende som förändring. Avgörande faktorer för detta är self-efficacy, 

utfallsförväntningar samt individens uppfattning av hur allvarlig konsekvensen är och hur 

känslig individen är för att drabbas. Denna uppfattning i sig själv är inte tillräckligt starkt för 

fatta beslut om en beteendeförändring men kan stimulera övervägandet till 

utfallsförväntningar och self-efficacy som sedan kan forma detta beslut (Michie et al., 2014). 

Handlingsfasen är en process där tanken av nya beteenden blir till beteenden. För att detta 

ska ske måste tanken av beteendet bli till handling, till hjälp skapas en handlingsplan. 

Handlingsplanens kvalitet och kvantitet påverkas av self-efficacyn till det nya beteendet. 

Efter att en individ har påbörjat handlingsplanen beror vidmakthållandet av beteendet bland 

annat på självreglering där störningar i rutiner och oväntade handlingar kan riskera att 

individer avbryter beteendet. Hög self-efficacy individen för det nya beteendet gör det lättare 

att lyckas med att överkomma dessa hinder (Michie et al., 2014).  

Digital fysioterapi har möjligheter att främja motivationsskapandet för patienten då digital 

vård verkar för en ökad tillgänglighet bland patienterna. Att då som patient ha fler 

möjligheter att komma i kontakt med fysioterapeuter kan således underlätta i 

beteendeförändringen då steget till motivationsfasen, att starta beteendeförändringen, blir 
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kortare (Dunphy et al., 2017). Även handlingsfasen kan underlättas av digital fysioterapi då 

patienten har större möjlighet att medverka på uppföljningar där det passar dem, alltså med 

ökad tillgänglighet. Detta kan ses som ökade chanser för vidmakthållande av den upprättade 

handlingsplanen där patienterna lättare får fler träffar med fysioterapeuten digitalt 

(Eriksson, 2009). 

1.5 Digitalisering av fysioterapi 

Fysioterapeuterna (2018) menar att digital fysioterapi kan vara ett framgångsrikt verktyg för 

att bättre stödja vården och erbjuda jämlik hälsa. Fysioterapeuternas fackförbund ser en stor 

potential i digitaliseringen och menar att en utökad e-hälsa kan stödja deras vision om ett 

samhälle där alla, utifrån sina förutsättningar skall kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse 

(Fysioterapeuterna, 2018). Digital fysioterapi innefattar olika typer av arbetssätt där 

fysioterapeuten arbetar med patienten för att främja denne till att erhålla sig ny kunskap 

samt att främja förmågan till problemlösning, motivera patienten med feedback och hålla 

koll på utvecklingen. På det sättet kan man med denna typ av behandling som har en 

beteendeinriktning gynnsamt influera patientens följsamhet till behandling (Rini, Williams, 

Broderick, Keefe, 2012). En typ av e-hälsovårdslösning är interaktiv videobaserad fysioterapi 

vilket skapar möjligheter att träffa patienter på distans. Fördelar är att inga längre resor 

behövs och vården kan således blir mer lättillgänglig, rehabiliteringsmiljön i den digitala 

miljön blir patientens egen valda miljö som den kan känna sig bekväm i vilket kan medverka 

till en mer effektiv vård (Eriksson, 2012).  

Digitala vårdtjänster kan kategoriseras, beroende på dess innehåll, till tre olika grupper (Rini 

et al., 2012). Första gruppen är digitala tjänster vars kommunikation mellan terapeut och 

patient är direkt eller indirekt samt guidad av en professionell terapeut. Exempelvis där man 

genom videosamtal kan se och prata direkt med sin fysioterapeut. Andra gruppen är mer 

grundläggande, avsedd för automatiska program utan kontakt med en terapeut samt sista 

tredje gruppen som de kategoriserar till mer snäva och specialiserade mobila 

hälsoapplikationer. Många av de mest grundläggande digitala vårdtjänsterna är, eftersom det 

är så lätt att sprida information via internet, främst informationsfokuserade. Rini et al (2012) 

menar att de informationsfokuserade tjänsterna inte är lika effektiva att skapa bestående 

beteendeförändringar som tjänster som använder sig av modellinlärning, självmonitorering, 

interaktiva övningar eller färdighetsträning som syftar till att främja beteendeförändringar.  

Digital fysioterapi för patienter med ryggmärgsskador är genomförbart enligt en 

randomiserad kontrollerad studie gjord på 24 patienter med ryggmärgsskada och patienterna 

visade sig positiva till digitalt möte, de kunde tänka sig använda det igen samt 

rekommendera det vidare. De ryggmärgsskadade patienterna hade god följsamhet och ansåg 

den fördelaktig för deras hälsofrämjande och välmående efter skadan (Coulter et al., 2016). 

Den positiva inställningen till digitala hälsointerventionerna fanns även från patienter som 

använde ett digitalt verktyg som komplement vid uppföljning av främre 

korsbandsrekonstruktioner medan fysioterapeuterna såg mer svårigheter (Dunphy, 

Hamilton, Spasić & Button, 2017). Patienterna upplevde fördelar som tillgång till 
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videomaterial, ökat självförtroende och ökad motivation för utförande av behandling. Brist 

på tid och datorer påverkade fysioterapeuternas acceptans för implementeringen av 

arbetssättet i vardagligt arbete. De upplevde att organisatoriska förändringar behövde ske för 

att bättre integrera användandet av verktyget (Dunphy et al., 2017). En annan studie gjord på 

137 kliniskt arbetande personal på ett rehabiliteringscenter, varav 12 fysioterapeuter, visade 

liknande resultat där flera ansåg sig vara redo att integrera e-hälsovård i arbetet, men ansåg 

att arbetsplatsen inte var organisatoriskt redo. Man menade därför att organisatorisk 

förberedelse är av stor vikt (Torue, Poissant & R. Swaine, 2012). Den organisatoriska 

förberedelsen granskades i Ross, Stevenson, Lau och Murrays (2016) omfattande 

systematiska översiktsartikel där översiktsartiklar granskades. Några av de viktigaste 

organisatoriska faktorerna för ett effektivt införande av e-hälsosystem var stödjande 

lagstiftning och nationella standarder men även att kunna anpassa systemet till sitt 

nuvarande arbetssätt. Personal inom hälso- och sjukvårdvården är positiva till att 

implementera det digitala arbetssättet. Den positiviteten korrelerade med tidigare 

erfarenheten av digital teknik (Ariens et al., 2017; Morilla, Sans, Casasa & Giménez, 2017). 

Ariens et al. (2017) undersökte hudläkares upplevelse av e-hälsa  där de såg positivt till att 

kunna genomföra och använda e-hälsotjänster för att kunna ge digitala konsultationer, 

monitorering och självreglerande tekniker. Morilla et al. (2017) undersökte erfarenheter från 

760 läkare i Spanien där de flesta ansåg digitala patientmöten som användbara. För hälso- 

och sjukvårdspersonal inom primärvården fick digitala patientmöten dem att kände sig 

professionella och att det utvecklade deras professionalitet (Berman et al., 2018). 

Gemensamt för dessa artiklar var dock upplevelsen att dessa digitala möten inte kunde 

ersätta den personliga kontakten och således endast verka kompletterande. De såg också 

utmaningar som begränsad tid, teknisk färdighet, organisatoriska resurser och brist på 

utbildning inom de digitala mötena (Ariens et al., 2017; Berman et al., 2018; Morilla et al., 

2017).   

Det finns en svensk studie som utforskat effekter av digital videobaserad fysioterapi som 

undersökte patienter som genomgått skulderledsplastik och fått videobaserad fysioterapi i 

hemmet (Eriksson, Lindström, Gard, & Lysholm, 2009). De inkluderade 22 patienter varav 

12 var i kontrollgrupp som endast fick sedvanlig behandling med fysiska möten hos en 

fysioterapeutklinik och 10 i gruppen med digital fysioterapi. För patienterna i den digitala 

fysioterapigruppen fanns inget avbrott av den postoperativa fysioterapeutiska träningen 

medans kontrollgruppen kunde få vänta 7 till 15 dagar efter att de lämnat sjukhuset för sin 

första träning med fysioterapeuten. Interventionsgruppen fick större förbättringar i smärta, 

skulderfunktion och utåtrotation än kontrollgruppen. De upplevde sig mer stärkta, säkrare 

och kompetenta i sin dagliga träning, den ökade kompetensen gjorde dem mer motiverade 

till smärtfri träning. De upplevde också en känsla av närhet till fysioterapeuten även då 

fysioterapeuten var långt bort. Den ökade effekten kan eventuellt ha berott på att 

interventionsgruppen fick betydligt fler tillfällen med sin fysioterapeut än kontrollgruppen. 

Deltagarna i interventionsgruppen betonade dock att det personliga mötet inte kunde bytas 

ut helt mot ett digitalt, men att den digitala fysioterapin var ett bra komplement (Eriksson et 

al., 2009). 
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Wantland, Portillo, Holzemer, Slaughter och Mcghee (2004) kom i sin metaanalys fram till 

att digitala interventioner fungerar effektivt för lyckad beteendeförändring hos patienter med 

olika kroniska sjukdomar. Det sociala stödet att chatta eller träffa någon online, att få mer 

och längre tider av interventionerna samt att de kunde skräddarsys till de individuella 

deltagarna var de viktiga faktorerna till de lyckade beteendeförändringarna. I Duff et als 

(2017) systematiska översiktsartikel om e-hälsoapplikationer för patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar visade det sig att de främsta beteendeförändringsteknikerna som 

används digitalt var information om hälsokonsekvenser, målsättning, det sociala stödet och 

egenkartläggning. Andra tekniker som användes var instruktion/demonstration samt 

feedback på utförande. Genomsnittligen användes sju tekniker för att stödja 

beteendeförändring digitalt.  

2 PROBLEMFORMULERING 

Fysioterapin utvecklas ständigt för att nå ut till fler patientgrupper. I och med visionen att 

Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter står den 

fysioterapeutiska professionen i en digital förändringsfas. Sveriges befolkning ökar, vilket gör 

att den digitala fysioterapin kan tillämpas som ett gynnsamt verktyg till det ökade 

vårdbehovet. Möjliga fördelar för patienter är att inga längre resor behövs och vården kan 

blir mer lättillgänglig när vård kan fås på distans. Då fysioterapiyrket använder mycket 

manuella metoder måste digitala möten anpassas efter detta. Digital vård är genomförbart 

för att förändra patienters beteenden ändå bedriver få fysioterapeuter digital vård och det 

finns lite information om deras upplevelser av digitala patientmöten med fokus på att kunna 

stödja patienters beteendeförändringar. När vården flyttas från vårdcentral till en digital 

miljö påverkas både fysioterapeutens och patientens förutsättningar för patientens 

beteendeförändring. Fysioterapeuten kan inte längre i samma utsträckning kontrollera 

miljömässiga kontextuella faktorer som kan påverka patientens behandling. Studien vill 

belysa möjligheter och begränsningar att kunna stödja patienters beteende när vården flyttas 

till en digital miljö.  

3 SYFTE 

Att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sina möjligheter och begränsningar att kunna 

stödja beteendeförändringar hos patienter i digitala patientmöten. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Design 

Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Lundman & 

Graneheim, 2017). Designen valdes då syftet var att öka förståelsen för fysioterapeuters 

upplevelse att arbeta med beteendeförändringar genom digitala patientmöten och den 

induktiva ansatsen ansågs ge möjlighet att förutsättningslöst skaffa förståelse för enskilda 

individer. 

4.2 Urval 

Urvalet var ett ändamålsenligt urval av sex stycken fysioterapeuter/sjukgymnaster som 

arbetar helt eller delvis med digital fysioterapi (Carter & Lubinsky, 2016). Med detta menas 

att de kan arbeta med digital fysioterapi som förstagångsbesök, anamnestagande, 

undersökning, diagnostisering, behandling och uppföljning. 

Av de fysioterapeuter som intervjuats har två utbildning inom beteendemedicin, medans 

andra har specialiteter inom ortopedisk medicin eller idrottsmedicin. Deltagarna var 

uppdelade till hälften kvinnor och män. Merparten arbetade via videobaserade möten, en 

fysioterapeut arbetade främst med text och bild digitalt med kompletterande videosamtal. 

Fyra av fysioterapeuterna fanns representerade via digitala applikationer medan de två 

resterande var genom internet. Hälften av fysioterapeuterna arbetade inom landstinget 

medans hälften arbetade inom privat sektor. En fysioterapeut arbetade endast med digitala 

möten medan de andra också arbetade med fysiska besök. Nedan följer en tabell angående 

fysioterapeuternas arbetslivserfarenhet (Tabell 1). 

Tabell 1. Beskrivning av informanternas fysioterapeutiska erfarenhet 

 Person A Person B Person C Person D Person E Person F 

Antal 

yrkesverksamma 

år 

15 år 10 år 2,5 år 21 år 2,5 år 15 år 

Arbetat med 

digital 

fysioterapi 

3 år, 1år 

med 

video 

1,5 år 1 år 3 år 5 mån 1 år 
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4.2.1 Inklusionskriterier 

Fysioterapeuter som helt eller delvis använder sig utav digitala patientmöten för 

anamnestagande, undersökning, diagnostisering och behandlingsintervention.  

4.2.2 Exklusionskriterier 

Fysioterapeuter som inte talar svenska eller fysioterapeuter som endast arbetar digitalt med 

enkla uppföljningar som att skicka ut träningsprogram via mail. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom muntliga intervjuer med verksamma fysioterapeuter 

utifrån intervjuguiden (bilaga A) som byggt på fysioterapeutens möjligheter att arbeta med 

beteendeförändringar vid digitala patientmöten. Intervjuerna var semistrukturerade och 

utgick från öppna frågor i frågeguiden med tilläggande följdfrågor som format sig specifikt 

för varje person för att möjliggöra för utförligare och djupare diskussioner om erfarenheter 

(Trost, 2010). De första fyra frågorna i intervjuerna var frågor med bakgrundskaraktär, 

resterande frågor fokuserade mer på erfarenheterna utav digitala patientmöten och mer 

specifikt hur de arbetar med att stödja patienternas beteenden vid digitala patientmöten. 

Följdfrågorna som ställdes fokuserade på att fysioterapeuterna skulle utveckla sina svar för 

att öka förståelsen och att undvika felaktiga tolkningar av författarna. 

Två intervjuer utfördes för att avgöra om intervjuguiden behövde revideras samt för att 

utveckla intervjutekniken. Dessa intervjuer ansågs vara adekvata för studien och dess syfte 

och valdes därför att inkluderas i studien. 

4.4 Tillvägagångssätt  

För att få kontakt med fysioterapeuter lämpliga enligt studien inklusions- och 

exklusionskriterier söktes olika kliniker som erbjöd digital fysioterapi. Dessa hittades via 

internetbaserade sökmotorer, samt genom Google play store med applikationer som erbjöd 

digital fysioterapi. Därefter söktes kontaktuppgifter till verksamhetschefer för dessa lämpliga 

verksamheter för att erhålla tillstånd om att kontakta fysioterapeuter lämpliga för studien. 

Eftersom urvalet av verksamma fysioterapeuter inom digital fysioterapi var begränsat söktes 

fysioterapeuter spritt inom Sveriges gränser vilket begränsade möjligheten att utföra 

samtliga intervjuer fysiskt. Första kontakten gav antingen direkt svar av verksamhetschefen 

eller härleddes till verksamhetschefen för berörd enhet. Efter att verksamhetscheferna skrivit 

under intyget härleddes kontakt vidare från dem till berörda fysioterapeuter de ansåg 

lämpliga för studien. I mejlet till de potentiella deltagarna fanns ett informationsbrev, se 

bilaga B. Av informationsbrevet framgick studiens syfte, studiens betydelse, vad deltagande 

innebar samt att deltagande var helt frivilligt och deras personuppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt. Det framgick ytterligare av informationsmejlet om intervjuns tidsåtgång, att 
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den skulle spelas in med diktafon och att intervjun kunde göras på deras villkor, detta för att 

deltagaren ska känna sig mer avslappnad i intervjusammanhanget (Trost, 2010). Förfrågan 

av deltagande godkändes skriftligen via mejl. Där bokades också tid för intervju som 

godkändes ytterligare med muntligt samtycke i samband med intervjustarten.  

Intervjuerna tog i snitt ca 35-45 minuter. På grund av de geografiska avstånden genomfördes 

endast en personlig intervju medan de resterande fem intervjuerna genomfördes via telefon 

eller videomötesverktyg. Intervjuerna utfördes med högtalarfunktion så båda författarna gavs 

möjligheten att sitta med och lyssna. Ena författaren bar intervjuansvaret och ställde 

frågorna medan medsittande författare agerade observatör, dock var båda författarna aktiva i 

intervjun och ställde ömsesidigt följdfrågor. Intervjuerna spelades in med diktafon och när 

intervjun slutförts fördes ljudfilerna över till ett USB-minne som hölls i säkert förvar hos ena 

författaren, ljudfilen raderades sedan från diktafonen. Intervjuerna transkriberades och 

förvaras tillfälligt i en av författarnas datorer försedd med digital låsteknik. Efter att studien 

lämnades in och godkändes raderades all data. 

4.5 Dataanalys 

Dataanalysen utfördes med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats där materialet 

förutsättningslöst analyserades från en text av fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter 

(Lundman & Graneheim, 2017). Intervjuerna transkriberades av båda författarna där hela 

intervjuerna ordagrant skrevs ned i ett ordbehandlingsprogram. Efter transkriberingen 

färgades intervjuerna med enskilda färgkoder för att enklare hålla isär texterna. Den 

nedskrivna texten lästes både översiktligt och djupgående av varje författare enskilt. 

Meningsbärande enheter togs ut individuellt av båda författarna för att sedan tillsammans 

diskutera och plocka ut de meningsbärande enheter som upplevdes relevant för studiens 

syfte. Detta för att kalibrera att tankesättet var liknande samt för att få en djupare tolkning 

och inte gå miste om perspektiv som den andra författaren kunnat erbjuda. Meningsbärande 

enheter är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) en lagom stor del av en text, 

vilket kan vara enstaka ord, meningar eller stycken som genom sitt innehåll eller 

sammanhang hör ihop och bildar viktig information. De meningsbärande enheterna 

kondenseras sedan tillsammans av båda författarna för att minska textmassan till mer 

lätthanterligt material utan att förändra den huvudsakliga innebörden. Vid kondenseringen 

översattes och tolkades en del av vad fysioterapeuterna beskrivit till 

beteendeförändringstekniker med mer beteendemedicinsk terminologi för att underlätta 

sorteringen. Det kondenserade materialet kodades för att ge en enkel beskrivning av 

innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Allt detta utfördes digitalt, därefter 

skrevs koderna tillsammans med det kondenserade materialet ut i pappersform och 

grovsorterades in i olika kategorier, efter grovsorteringen sågs mer samhörighet mellan koder 

inom kategorierna som då delades in i underkategorier. Sorteringen av kategorier och 

underkategorier gjordes utifrån att koderna till de meningsbärande enheterna parades ihop 

med andra koder som upplevdes samhöriga. De sammanförda koderna kategoriserades 

utefter det fysioterapeuterna uttryckte i datainsamlingen som svarade på syftet. Sorteringen 
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utfördes flera gånger under flera dagar för att skapa ytterligare synvinklar på materialet. Ett 

exempel från analysprocessen presenteras nedan (Tabell 2).  

Tabell 2: Exempel på intervjudata från analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Underkate

gori 

Kategori 

Det som blir skillnaden är ju 

att jag klämmer och känner på 

denhär personen vilket gör att 

det är klart att vi kommer 

komma närmare allting på 

något sätt och förstå 

problemet mer då än när det 

bara är det här (videomötet). 

Det blir skillnad 

när jag klämmer 

och känner för då 

kan jag komma 

närmare och förstå 

problemet mer 

Kommer närmare 

problemet 

genom att 

klämma och 

känna 

Ta på 

patient för 

ökad 

förståelse 

Avsaknad av 

fysisk kontakt 

vid digital 

fysioterapi 

hindrar 

de är väldigt mkt snabba korta 

bedömningar på akuta saker 

(..) Jag får inte in patienter 

med långvarit 

smärtproblematik eller 

behöver hjälp med ngn from 

av aktivitet. De får jag ju inte 

på appen utan de jag har är ju 

akutsaker. Och för det 

fungerar det bra. 

Mest snabba korta 

bedömningar, inga 

patienter med lång 

smärtproblematik. 

Mest akutsaker. 

Mer 

akutbedömningar 

digitalt än 

långvariga 

smärtproblem. 

Mer akuta 

besvär 

Digital 

fysioterapi 

lämpar sig mer 

till korta, 

enklare 

kontakter  

4.6 Etiska överväganden  

De etiska principerna studien utgår ifrån kommer från Helsingforsdeklarationen 

(Vetenskapsrådet, 2017). Dessa respekterades då våra deltagare förmedlades att deltagande i 

studien var helt frivilligt och att deltagarna när som helst hade möjlighet att avsluta studien 

om de så ville. Samtliga deltagare nåddes via e-post och informerades om studiens syfte och 

vad deltagande innebar. 

Då författarna själva genomförde intervjun kunde anonymitet inte garanteras för deltagarna, 

istället garanterades att uppgifterna behandlades konfidentiellt, vilket innebar att 

deltagarnas uppgifter skyddades från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom båda 

författarna intervjuade en deltagare fanns en risk att denna kände sig trängd då intervjuarna 

var fler än informanten (Trost, 2010). Denna risk minskades under telefonintervjuerna då 

intervjuarna inte syntes på samma sätt samt att informanten hade möjlighet att vara på en 

plats den fann trygg. 
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Intervjuerna spelades in med diktafon där ljudfilerna sparades i en dator med digital 

låsteknik innan de lades över på ett USB-minne som förvarades säkert hos en av författarna. 

Ljudfilerna raderades efter studiens godkännande från enheter ljudfilerna fanns på. De 

platser och individer som nämndes under intervjuerna avidentifierades sedan för att inte 

data skulle kunna spåras till de enskilda deltagarna i det färdiga arbetet. 

5 RESULTAT 

Innehållsanalysen av materialet från de sex intervjuerna utmynnade i fem olika kategorier 

med tillhörande underkategorier som tillsammans svarade på studiens syfte. Dessa visas i 

tabell 3. Beskrivningar av fysioterapeuternas reflektioner och uttryck tas vidare upp i följande 

delar av resultatet.  

Tabell 3: Kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

Behov att överbrygga avståndet i den digitala 

miljön 

Anamnes och samtal, ett verbalt verktyg 

Med kamera kan man både se och visa 

Digital fysioterapi passar kortare, enkla 

kontakter 

Patienterna vill ha quick-fix och snabb 

bedömning 

Mer akuta besvär 

Krävs mer tydlighet i digitala möten för att få 

med patienten 

Göra det mer greppbart för patienten 

Hitta motivation genom förklaring 

Få den viktigaste informationen, hitta ”the 

key-point” 

Avsaknaden av fysisk kontakt vid digital 

fysioterapi hindrar 

Mer egenvårdsråd  

Opersonligt möte i kamera 

Att inte ta på patienten begränsar förståelsen 

Rutin för uppföljning Uppföljning som verktyg  

Ingen uppföljning 
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5.1 Behov att överbrygga avståndet i den digitala miljön 

Flera fysioterapeuter beskrev att det skapas ett avstånd i den digitala miljön. Den sågs som en 

begränsning som behövde hanteras. Fysioterapeuterna beskrev att flera faktorer i det digitala 

arbetssättet möjliggör att arbeta närmare patienten trots avståndet. Mycket handlade om att 

man fick ut samt gav informationen till patienten med verbala verktyg samt att med hjälp av 

videokamera kunde man både se och visa på samma sätt som man kunde göra vid ett fysiskt 

möte. Detta minskade känslan av det upplevda avståndet i den digitala miljön och deras 

arbete underlättades i stödjandet av patienten samt för eventuell beteendeförändring. 

5.1.1 Anamnes och samtal, ett verbalt verktyg 

Det beskrevs att flera av de viktiga arbetsmomenten såsom anamnes, rådgivning, 

förklaringar och diagnosställande främst sker verbalt. På detta sätt menade fysioterapeuterna 

att i de verbala samtalen kändes inte det fysiska avståndet av. 

”Det handlar om ett samtal och ändå kunna lyssna in och förstå patientens situation och vad 

den vill i det hela och det kan man prata om lika väl via ett videomöte som fysiskt.” – Person C 

”Om jag tar anamnes via en digital plattform eller om jag gör det face to face fysiskt, sker 

ingen skillnad egentligen” – Person B 

5.1.2 Med kamera kan man både se och visa 

Andra sätt som fysioterapeuterna beskrev att de kunde minska det fysiska avståndet var med 

hjälp av att se varandra i kamera och där direkt kunna ge feedback på utförande, förklara 

med kroppen samt instruera åtgärder. Med hjälp av kameran beskrev fysioterapeuter att en 

annars upplevd skillnad i mötet med patienterna försvann och man lättare kunde stödja 

patienten i eventuella beteendeförändringar.  

”Du måste ju ändå kunna förklara (åtgärderna) för patienten, så det är mycket verbalt. Och 

till viss del visa, du har ju egen kamera naturligtvis så du kan ju själv visa” – Person B 

”Alltså egentligen när det gäller dedär sakerna så känner jag inte så jättestor skillnad, jag 

tycker att det känns väldigt likvärdigt, vi diskuterar ju kring det här vad hon gör, hur det 

känns och vad hon kan göra annorlunda. Hon visar ju och jag kan visa, så det är samma.”  

– Person D 

5.2 Digital fysioterapi passar kortare, enkla kontakter 

Fysioterapeuterna beskrev att digital fysioterapi lämpade sig mer till kortare möten. De 

beskrev digital patientmöten som bra lämpade för patienter med akuta besvär och inte i 

samma utsträckning för patienter med långvarig smärtproblematik eller de som är i behov av 

en längre beteendeförändring. De fick också fler patienter utav den typen då flera av de 

digitala plattformarna blev som akuta vårdinsatser, vilket medförde att de digitala 

patientmötena blev mer inriktade på denna vårdtyp.  
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5.2.1 Patienterna vill ha quick-fix och snabb bedömning 

Det beskrevs att patienter som valde denna vårdtyp främst ville ha lite “quick-fix” och få 

feedback på egna tankar och vad som behövde göras för att gå vidare i rehabiliteringen. Detta 

skedde främst genom information om tillståndet och lättare övningar för att komma igång. 

Vidare beskrevs det att patienterna var väldigt nöjda med att snabbt kunna komma till en 

fysioterapeut, få en snabb bedömning, information och råd och sedan återgå till sin vardag. 

De räknade inte med att få världens behandling vid digitala möten, mer att de vill veta om de 

kunde vänta eller behövde träffa fysioterapeuterna fysiskt. Vidare beskrevs det att 

fysioterapeuterna fått feedback från patienterna att de korta digitala mötena kändes väldigt 

bra och effektiva, men att det inte upplevdes lika tidseffektivt för fysioterapeuterna då 

besöket från deras sida tog lika lång tid som ett traditionellt besök. 

”De som väljer en sån här typ av vård vill bara ha lite quick-fix, men att de får lite feedback på 

vad de själva tänkt plus att de får lite hjälp på vägen för att komma vidare (…) de vill få lite 

information om tillståndet, lite lättare övningar för att komma igång egentligen.” – Person A 

”Patienterna verkar jättenöjda när man ändå gör en bedömning och har en misstanke ’jag 

tror att det är något muskulärt, det skulle behövas en fysisk bedömning’ och de kanske inte 

räknar med att de får världens bästa behandling via sådana (digitala) möten, utan de vill veta 

mer om de ska vänta eller komma till oss. För jag tror det är lite den bedömningen de allra 

mest vill ha.” – Person E 

5.2.2 Mer akuta besvär 

Att akuta besvär var den främsta patientgruppen beskrev fysioterapeuterna berodde på att 

flera av de digitala plattformarna härledde att bli som akuta vårdinsatser där patienternas 

problematik inte handlat om mer komplicerade beteendeförändringar utan främst kortare 

konsultationer och akuta behandlingar. Fokus låg på att göra det som gick att göra för att 

patienten skulle bli bättre i just då och hade det behövts en längre behandling hade 

patienterna tagits in på ett fysiskt besök istället.  

”Patienterna som vi mest har haft här via digitala besök har inte främst handlat om att man 

ska göra något långsiktigt, att det har behövt en beteendeförändring egentligen på lång sikt 

utan har mer handlat om korta konsultationer eller mer akuta behandlingar. ’Vad kan jag 

göra nu och inte för att det här ska bli bättre’. Sen ifall man hade behövt en lite längre 

beteendeförändring hade man tagit in dem på ett besök här istället”- Person C 

”Det är väldigt mycket snabba korta bedömningar (…) jag får inte in patienter med 

långvarigt smärtproblematik eller som behöver hjälp med någon form av aktivitet. Det jag 

får är akutsaker och för det fungerar det bra” – Person B 

5.3 Krävs mer tydlighet i digitala möten för att få med patienten 

Något fysioterapeuterna beskrev var att de behövde vara tydligare i den digitala miljön. Detta 

då mycket av den icke-verbala kommunikationen inte fångades upp på samma sätt, det 

krävdes också tydligare förklaringar för att patienten ska förstå samt för att väcka motivation 
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till en förändring som blev svårare när de inte kunde vara närvarande i samma rum som 

patienten. Vidare beskrevs vikten av att göra det specifikt för den patienten man möter i det 

digitala mötet. De menade att man ännu mer behövde få fram de viktigaste frågorna, 

undersökningarna och åtgärderna för patienten när man mötte dem digitalt för att lättare få 

patienterna att medverka i rehabiliteringsprocessen och beteendeförändringen.  

5.3.1 Göra det mer greppbart för patienten 

Ett sätt att vara tydligare var att göra informationen mer greppbar för patienterna, detta 

kunde ske genom att associera informationen till saker som var bekanta för patienten, eller 

att man var mer utförlig i beskrivningar, där vissa använde sig av anatomiböcker som 

förklarades över video medan andra skickade långa utförliga kompletterande mail till 

patienterna. 

”Försöker lägga in lite olika liknelser till saker i deras miljö som de kan associera till, om de 

gör något idrottsmässigt och såna saker eller går in i yrkesvägen. Har man en arkitekt 

kanske man pratar om byggnader och konstruktionerna på det liksom (…) en bilmekaniker 

liknar man kroppen med hur bilen är uppbyggd och sånt där” – Person F 

5.3.2 Hitta motivation genom förklaring 

Det behövdes också vara tydligare i den digitala miljön för att underlätta 

motivationsskapande till en förändring. Genom att förenkla det fysioterapeutiska förloppet 

från undersökning till åtgärd eller att mer utförligt förklara och dra orsakssamband 

tillsammans med patienten upplevde fysioterapeuter att de kunde skapa motivation för 

förändring. 

”Genom att förklara så mycket som möjligt brukar, jaa, det brukar ge en motivator helt 

enkelt, de känner att de kan få en förändring och att de faktiskt kan göra någonting själva” 

– Person F 

”Att förändra ett beteende, det handlar bara om personen men så handlar det om för oss att 

kunna motivera denhär personen så mycket som möjligt och att personen förstår det och 

direkt kan, egentligen hur kan jag göra det enkelt som möjligt för dig att följa det jag säger, 

det är ju det det handlar om egentligen.” – Person A  

5.3.3 Få den viktigaste informationen, hitta ”the key-point” 

Vidare var ett sätt att vara extra tydliga under de digitala mötena att sålla, fysioterapeuterna 

upplevde inte att de kunde vara lika utförliga i sin undersökning som vid fysiska möten och 

samtidigt behövde de snabbt skapa ett förtroende för att få patienten med sig i förändringen. 

Genom att snabbt få fram den viktigaste informationen för sin egen undersökning och för 

patienten kunde arbetet att stödja patientens beteendeförändring underlättas. 
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”Därför måste man verkligen hitta ’the key-point’ hela tiden, vad är det viktigaste jag måste 

göra. Det går inte att göra 17 tester, utan jag måste veta vad är det viktigaste jag måste veta? 

Okej, jag måste veta det här, sen får man välja det och be patienten utföra det så gått det går 

eller en anhörig då. Då fungerar det ganska bra.” – Person B 

”Då har jag liksom fångat något hos denhär människan som de tror på för att de ska ge 

någonting. Det är liksom bland det viktigaste och då blir det ju lättare och liksom hänga på i 

det jag kanske föreslår som en förändring (…) det är sällan att det blir bra om man bara säga 

att man ska göra på ett visst sätt, det handlar om att möta människan var hon befinner sig 

då” – Person D 

5.4 Avsaknaden av fysisk kontakt vid digital fysioterapi hindrar 

Genomgående för intervjuerna var beskrivningen att fysioterapeuterna saknar den fysiska 

kontakten att inte vara där på plats själv med patienten med möjlighet att känna på 

patienterna. De beskrev att detta försvårade den sociala kontakten med patienten, säkerheten 

i undersökningen och att åtgärderna blev begränsade till egenvårdsråd.  

5.4.1 Mer egenvårdsråd 

Fysioterapeuter beskrev den digitala fysioterapin som mer begränsad när fysioterapeuten 

inte kunde vara på plats med patienten, de menade att det blir en brist i utförandet då 

fysioterapeuterna upplevde att egenvårdsråden inte nådde lika långt med patienterna då de 

helst ville göra mer i sitt yrke samt kunna ta på patienten i samband med undersökning och 

åtgärder. Andra fysioterapeuter beskrev istället egenvårdsråden som ett sätt att ge kontrollen 

till patienterna och således också undvika passiv behandling. 

”Annars har vi mycket träning och egenvårdsråd för att man ska känna att man som patient 

har kontroll över sin egna situation, att man själv vet vad man kan göra åt saken istället för 

att det ska ligga i mina händer och att de alltid ska höra av sig när det är någonting.”  

– Person C 

”Man gör mer fysiskt än digitalt, man blir lite begränsad när jag inte kan vara hands-on. 

Digitalt kan jag bara göra egenvårdsråd, och i mitt sjukgymnasthjärta vill jag göra mer än 

bara egenvårdråd. Man vill ju träffa människor fysiskt.” – Person B 

5.4.2 Opersonligt möte i kamera 

Att inte vara på plats tillsammans med patienten beskrev fysioterapeuterna skapade 

opersonlighet i mötet, även om de hade kamera och kunde både se och visa beskrev 

fysioterapeuter att det ändå upplevdes som opersonligt. Det blev svårare för både patienten 

och fysioterapeuten att visa och uppfatta känslor vilket således försvårade fysioterapeutens 

förmåga att vinna över patientens förtroende. Detta upplevdes begränsande i stödjandet av 

beteendeförändringen.  
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”Det är svårt att visa känsla och medkänsla digitalt, jag tror inte de känslorna förmedlas lika 

väl via en skärm men det är inte så att det inte går, men det blir en liten distans tycker jag.” – 

Person C 

”Jag kan ju göra precis allt jag vill i ett fysiskt möte, och sen får man lite bättre kontakt, det är 

det här sociala också att man vill vinna över patientens förtroende, kroppsspråk, visst kanske 

man får lite i kameran men det blir inte samma sak. Det är lite mer opersonligt i en kamera 

även om det fungerar bra (…) man är så långt ifrån varandra, det är en bild och så ser man 

inte hela personens kroppsspråk, det blir lite opersonligt.” – Person E 

5.4.3 Att inte ta på patienten begränsar förståelsen 

Fysioterapeuterna beskrev att mötet inte blev lika givande för dem när de inte kunde få fysisk 

bekräftelse och icke-verbal kommunikation. Det beskrev att undersökningen kunde utföras 

bättre med patienterna på plats då möjligheten att ”klämma och känna” på ett annat sätt 

fanns, vilket i sig underlättade deras möjligheter att stödja patienten. Det gjorde att 

undersökningsdelen i det digitala mötet blev mindre noggrant och utgick mer från 

sannolikhet av möjliga problemorsaker till skillnad från fysiska möten. Att inte ha samma typ 

av information angående patientens problem, situation eller tankar försvårar stödjandet av 

beteendeförändringen. 

”Det som blir skillnaden är ju att jag klämmer och känner på denhär personen vilket gör att 

det är klart att vi kommer komma närmare allting på något sätt och förstå problemet mer då 

än när det bara är det här (videomötet).” – Person D 

”Ett digitalt besök är mycket mer, screena av allvarlig skada än att gå på djupet exakt vad det 

är för lesion/problem, för den möjligheten har man inte riktigt digitalt utan man går mer på 

sannolikhet” – Person B  

5.5 Rutin för uppföljning 

Uppföljningen skiljdes åt i fysioterapeuternas beskrivningar. Flera fysioterapeuter hade ingen 

eller bristande uppföljning när det gäller digitala patientmöten. Det varierade från ingen 

uppföljning alls till ett par få mejlkontakter som uppföljning efter ett digitalt besök. Andra 

fysioterapeuter hade haft flera uppföljningar med patienter som de träffat tidigare digitalt 

eller fysiskt. Där upplevde de att uppföljningen fungerade som ett verktyg för att stödja 

patienten i beteendeförändringen då de kunde få feedback från patienterna, kunde 

kontrollera att patienterna utförde åtgärderna och hade möjligheten att förändra eller stegra 

patientens åtgärder.  

5.5.1 Uppföljning som verktyg 

Fysioterapeuter som haft uppföljningar menade att det fungerade bra som ett verktyg för att 

få patienten att följa deras ordinationer eller att de kunde få en bra feedback på hur deras 

åtgärder fungerar och således revidera för ett bättre utfall.  
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”Jag tror ju att den kontinuerliga uppföljningen gör att du (som patient) måste på något sätt 

bevisa att du gjort något” – Person A 

5.5.2 Ingen uppföljning 

De som inte hade några uppföljningar menade att det försvårade deras arbete att göra något 

långsiktigt med sina patienter och stödja beteendeförändring men förklarade det med att de 

flesta patienter de hade digitalt ändå mest fick rådgivning eller bedömning för något akut. 

Andra menade att patienterna inte vill betala flera hundra kronor för ett uppföljningsmöte 

och därför saknades uppföljningar med patienterna. Några hade ingen uppföljning då det 

organisatoriskt inte var uppbyggt så, patienterna bokade själva onlinetiden via sin 

dator/telefon, när det digitala patientmötet var slut fick patienterna boka in ett nytt möte till 

sin egna fysiska vårdcentral eller boka in ny tid via onlineplattformen till den eventuella 

lediga fysioterapeuten.  

”Jag skulle säga att i dagsläget helt ärligt så har vi för dålig uppföljning på det för att kunna 

säga att det fungerar eller ej.” – Person B 

”Vid fysiska möten har jag alltid tight uppföljning, redan nästa vecka. Det är så dumt att vid 

onlinebesöken har vi inga uppföljningar (…) patienten får återkoppla till sin egen (fysiska) 

vårdcentral och då kan inte jag alltid ha den uppföljningen. Vi kan ju fasen inte ha någon 

bra rutin på det (…) så det blir ingen bra uppföljning faktiskt kan jag erkänna”. – Person E 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur fysioterapeuter beskriver sina möjligheter och 

begränsningar att kunna stödja beteendeförändringar hos patienter i digitala patientmöten. 

Fysioterapeuterna beskrev aspekter de upplevde kunde påverka patientmötet när det 

utfördes digitalt istället för fysiskt. Det framkom att genom att överbrygga det fysiska 

avståndet genom samtal och kamera kan man lättare stödja patienten men det krävs då mer 

tydlighet i de digitala mötena för att få med patienten och få den viktigaste informationen. 

Det framkom också att digital fysioterapi lämpar sig mer till korta konsultationer och akuta 

behandlingar än mer komplexa patientkontakter, att avsaknaden av fysisk kontakt vid digital 

fysioterapi försvårar stödjandet av beteendeförändringen samt att rutinen för uppföljning 

skiljde mellan arbetsplatserna.  Fysioterapeuterna hade en positiv inställning till digitala 

patientmöten men flera negativa aspekter uppkom som ansågs begränsande för att på ett 

effektivt sätt behandla och stödja patienters beteenden digitalt. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Studien resulterade i delade meningar av att kunna stödja patienters beteendeförändringar 

genom digitala patientmöten. Fysioterapeuterna beskrev att de möttes av bra respons från 

patienterna angående de digitala mötena och beskrev vidare att patienterna kunde möta 

fysioterapeuten direkt där de befann sig, exempelvis deras arbetsplats, utan att behöva vara 

borta i flera timmar. Något Eriksson (2012) menade gjorde digitala möten till effektivare och 

lättillgängliga var att patientens självbestämmande miljö blev rehabiliteringsmiljön där 

patienten kan känna sig trygg. De flesta av de digitala besöken var kortare i besökstid vilket 

sänkte den totala tidsåtgången, vilket kan ha att göra med att fysioterapeuterna upplevde att 

de digitala mötena fungerade främst för kortare konsultationer och mer akuta behandlingar 

än möten som krävde längre beteendeförändringar.  

Deltagarna beskrev att de ofta ville kunna ta på patienterna. Avsaknaden av den fysiska 

kontakten att vara “hands-on” med patienterna beskrevs som den största skillnaden mellan 

digitala och fysiska möten, dock fanns en positivitet till det digitala arbetssättet. Precis som 

andra studier om hälso- och sjukvårdspersonal visat finns det positiva syner på digitala 

patientmöten likväl begränsningar. De kunde vara tid, organisatoriska resurser eller 

avsaknad av personlig kontakt vilket fick personal att se digitala patientmöten som 

kompletterande istället för ersättande till traditionella patientmöten  (Ariens et al., 2017; 

Berman et al., 2018; Morilla et al., 2017; Dunphy et. al, 2017; Torué, Poissant & R. Swaine, 

2012). Fysioterapeuterna i vår studie menade att digitala möten verkar kompletterande då 

det kan ta över för korta konsultationer och snabb ”quick-fix” som patienterna sökte. De 

menade att mer komplexa patientfall som krävde längre beteendeförändringar behövde 

träffas fysiskt för att således kunna få den personliga kemin och också ha chansen att följa 

upp dem tätare och bättre än vid de digitala patientmötena. Den digitala miljön begränsade 

deras möjligheter i att arbeta med stödjandet av beteendeförändringar för sådana komplexa 

patientkontakter.  

Andra studier har visat att det går att stödja beteendeförändringar digitalt (Wantland et al., 

2004) samt det finns en positiv inställning till att göra det (Ariens et al., 2017). Lyckade 

beteendeförändringstekniker för digitala patientmöten är information om 

hälsokonsekvenser, instruktion/demonstration, feedback på utförande och kartläggning 

(Duff et al., 2017). Deltagarna i vår studie beskrev använda flera av dessa tekniker digitalt och 

menade att var enkla att använda i den digitala miljön då många av teknikerna kunde utföras 

verbalt och där man behövde visa eller se patienten fanns kamera.  

Möjligheterna till uppföljning var bristande för flera fysioterapeuter och upplevdes därför 

som en begränsning för att stödja beteendeförändring digitalt. Vissa fysioterapeuter hade 

ingen uppföljning alls och för några fungerade den dåligt medan för andra fungerade 

uppföljningen väl. Den bristande uppföljningen berodde i flera fall på dålig organisatorisk 

förberedelse där vårdcentralen inte löst hur uppföljningen på digitala möten skulle fungera. 

Organisatorisk förberedelse kan vara att följa samma nationella standarder och riktlinjer har 

visats vara av stor vikt för att framgångsrikt implementera e-hälsovården i arbetet, även om 

fysioterapeuterna i fråga är positiva till att implementera det i arbetssättet (Torue, Poissant & 

Swaine, 2012; Ross et.al, 2016). Uppföljning som feedback är en viktig 
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beteendeförändringsteknik för att kunna stödja en beteendeförändring (Michie et. al, 2013). 

Uppföljningen var en del av det som i Eriksson et als (2009) studie gjorde att patienterna 

upplevde de digitala mötena som välfungerande. Detta då de fick mer och snabbare 

återkoppling med fysioterapeuterna jämfört med kontrollgruppen som enbart fick sedvanliga 

fysiska möten med fysioterapeuten men tyckte inte heller att det digitala mötet kunde ersätta 

det traditionella mötet.  

Att arbeta med självreglerande tekniker såsom dagbok tillsammans med målsättningar och 

granskning av målen eller feedback på utförande visade sig mer effektivt för en 

beteendeförändring än att bara använda en av dessa tekniker (Michie et al., 2009). 

Självreglering är ett centralt begrepp inom den socialkognitiva teorin (Bandura, 1977) där 

self-efficacy, självförstärkning och förmågan att lägga fokus på ett specifikt beteende är 

kritiska faktorer. Att arbeta med de självreglerande teknikerna är grundläggande inom den 

strukturella beteendemedicinska arbetsmodellen (Denison & Åsenlöf, 2012). För att kunna 

utföra dessa beteendeinterventioner krävs dock uppföljningar. Då flera av studiens deltagare 

saknade rutin för uppföljningar efter digitala patientmöten leder detta till svårigheter att 

vidmakthålla beteendeförändringar i digitala patientmöten. Något som kan påverka 

deltagarnas beskrivning om digitala möten som mer lämpat till korta konsultationer och 

akuta behandlingar än för komplicerade patientkontakter.   

Att fysioterapeuter menade att digitala patientmötena var sämre lämpat för patienter med 

långvarig smärtproblematik eller patienter där en längre intervention för beteendeförändring 

behövdes kan också bero på att de främst använde sig av råd och information som verktyg för 

förändring. Detta är inte alls lika effektivt verktyg för att stödja beteendeförändringar som 

självmonitorering eller interaktiva övningar som syftar till att främja beteendeförändringar 

(Rini et. al, 2012).  

En persons beteende förklaras utifrån den socialkognitiva teorin som en interaktion av 

individen, miljön och beteendet (Bandura, 1986). Med detta menas att patientens beteende 

kan ändras genom att ändra de fysiska eller psykiska förutsättningarna eller miljön för 

personen. Likaså kan patientens förutsättningar ändras genom att förändra beteendet 

(Bandura, 1986). Vid digitala patientmöten förändras patients miljö i rehabiliteringen, de 

kan vara en plats de känner sig trygg på som deras arbetsplats eller hemmiljö. Således 

försvinner påverkan av fysioterapeutens väntrum eller hur vårdcentralen ser ut för patienten 

(Rossettini, Carlino, & Testa, 2018). Detta var dock inget våra deltagare upplevde eller 

beskrev. Fysioterapeuter beskrev att den digitala miljön skapade avstånd vilket fick 

patienterna att visa mindre känslor samt att det begränsade fysioterapeuternas möjlighet att 

både visa och uppfatta känslor i den digitala miljön. Vissa deltagare beskrev dock detta som 

underlättande faktorer för deras arbete att stödja patienters beteendeförändring digitalt då 

avståndet gjorde samtalet mer rakt fram, riktat mot problemen och relevanta faktorer. Andra 

fysioterapeuter beskrev det mer som en begränsande faktor då att förstå patientens känslor 

var en del av de viktiga faktorerna i stödjandet av beteendeförändringar. 

HAPA-modellen beskriver motivation och handling för förändring. För motivationsskapande 

hjälper att patienten har tillit till sin förmåga samt känner att konsekvensen av att fortsätta 

ett skadligt beteende är allvarligt och känner risk att drabbas av konsekvenser (Michi et. al, 
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2014). Deltagarna beskrev att många patienter som sökte sig till digitala möten gjorde detta 

för att just få svar på hur allvarlig konsekvensen var och hur känslig individen var att 

drabbas. De flesta undrade vad som var fel och om det var allvarligt. Det fysioterapeuterna 

kunde göra var att erbjuda information om tillståndet och ge råd vad som kunde göras i form 

av egenvårdsråd. Detta skulle då kunna öka patienters motiverande förmåga då de fått 

information om tillståndet och dess allvarlighet samt uppmuntran och råd om hur de kan 

behandla tillståndet. Uppmuntran i samband med ett nytt beteende eller observationer av 

andra som behärskar beteendet är faktorer som Bandura (1986) menar påverkar tilliten till 

den egna förmågan för en specifik uppgift, self-efficacy. Denna observation gavs i detta 

sammanhang i videoform från fysioterapeutens webbkamera i videomötet. 

6.3  Metoddiskussion  

Studien utgick från en kvalitativ design med induktiv ansats där data analyserades 

förutsättningslöst (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Den kvalitativa designen bidrog 

med ett bredare perspektiv av fysioterapeuternas beskrivningar om stödjandet av patienters 

beteendeförändringar genom digitala patientmöten. Den kvalitativa innehållsanalysen kan 

användas vid tolkning av texter, som transkriberade intervjuer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Kvantitativa studier lämpar sig generellt för undersökningar om frekvens 

och kvalitativa studier för en ökad förståelse för människors erfarenheter och resonemang 

(Trost, 2010), därav ansågs en kvalitativ intervjustudie bättre lämpat till studiens syfte. En 

kvalitativ studies trovärdighet är ett resultat av tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

delaktighet i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Med överförbarhet menas hur 

man kan överföra studiens resultat till andra grupper. Överförbarheten bedöms av läsaren 

men författarna kan underlätta detta genom att beskriva studien tydligt (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). För denna studie har författarna försökt att beskriva hela 

studiens tillvägagångssätt och analysarbete noggrant för att skapa dessa förutsättningar.  

Dessvärre är det svårt att skapa en konkret överförbarhet till andra grupper i en kvalitativ 

studie då informanternas subjektiva upplevelse är individuell (Carter & Lubinsky, 2016).  

Studien använde ändamålsenligt urval (Carter & Lubinsky, 2016). Urvalet var ändamålsenligt 

då det riktade sig specifikt till kliniskt verksamma fysioterapeuter som använde digitala 

patientmöten. Ändamålsenligt urval är effektivt när forskaren har en specifik anledning för 

urval av en typ av deltagare, exempelvis att hitta deltagare som är mest kunniga inom 

området (Carter & Lubinsky, 2016). Av samma anledning ansågs urvalet lämpat till denna 

studies syfte då studien krävde fysioterapeuter med erfarenhet av digitala patientmöten. 

Fysioterapeuterna som intervjuades var uppdelade i hälften kvinnor och män med olika lång 

erfarenhet. Detta ger studien större giltighet då båda könen och olika erfarenheter finns 

representerade vilket ger olika synvinklar och kunskaper, då giltighet handlar om hur 

trovärdig studiens data är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Likaså ökas giltigheten 

då deltagarna hade en större geografisk spridning samt arbetade inom både landsting och 

privat sektor. Dessvärre var den genomsnittliga tiden för deltagarna inom digital fysioterapi 

relativt låg, där lägst var 5 mån och högst 3 år. Detta minskar studiens giltighet då en del av 

kriterierna för en studies giltighet handlar om att deltagarna bedöms ha god erfarenhet 
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(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Med detta sagt är också den digitala fysioterapin ett 

relativt nytt fenomen och det är svårt att finna deltagare med längre erfarenhet. Genom 

urvalets spridning fås ändå upplevelser från olika verksamheter, orter, kön och personer med 

olika lång erfarenhet vilket kan påverka till en högre överförbarhet. 

En begränsning som försvårade möjligheten att svara på studiens syfte var att det hittades få 

fysioterapeuter med beteendemedicinsk bakgrund, vilket också kan ha sänkt studiens 

giltighet. Detta var även skälet till att det inte var ett krav med beteendemedicinsk utbildning 

i inklusionskriterierna. Endast två av deltagarna hade någon form av beteendemedicinsk 

utbildning vilket medförde att resterande fysioterapeuter hade svårt att utrycka sig i 

beteendemedicinska termer, även om de också arbetade till viss del med att stödja 

beteendeförändringar. Det var också bara en av deltagarna som arbetade utefter en 

strukturerad beteendemedicinsk modell. Att resterande fysioterapeuter inte gjorde det 

försvårade deras möjligheter att svara på frågor rörande det beteendemedicinska arbetssättet 

och författarna fick både förklara för deltagarna vad beteendemedicin innebar samt göra en 

översättande tolkning i analysprocessen till de beteendemedicinska verktyg som de beskrev 

använda, vilket också ökade författarnas delaktighet i studien. Något som även gjordes i 

Duffs et al (2017) systematiska översiktsartikel där de hade svårt att inkludera studier som 

nämnt att de använde beteendeförändringstekniker. Där fick de också översätta studiernas 

beskrivningar till de beteendeförändringstekniker som faktiskt användes. Vår studies syfte 

hade gynnats mer av att endast intervjua fysioterapeuter med beteendemedicinsk bakgrund 

för att lättare skapa en diskussion angående deras upplevelser i stödjandet av 

beteendeförändringar genom digitala patientmöten. Viktigt är också att poängtera att man 

kan arbeta med beteendeförändringar utan en strukturerad modell. Våra deltagare kan ha 

missuppfattat innebörden av beteende. De talade mer om fysiska beteenden än tankar och 

känslor och såg eventuellt inte att de påverkade patienternas beteenden när de utförde vissa 

metoder. 

Data för analysen kom från semistrukturerade intervjuer, vilket lämpar sig bättre om syftet 

är att fånga upp något abstrakt (Trost, 2010). Det skapar en större frihet att på djupet och 

utforska områden av intresse än strukturerade intervjuer, vilka kan liknas vid muntliga 

enkäter där informanterna inte har samma möjlighet att utveckla sina svar (Carter & 

Lubinsky, 2016). Hade denna studie haft ett väl avgränsat forskningsområde och större antal 

deltagare hade den strukturerade intervjun varit bäst lämpad till studiens syfte. Vidare anses 

den ostrukturerade intervjun bäst när syftet är att undersöka någons åsikt eller upplevelse av 

åsikter dock krävs tid och träning för att bli en bra intervjuare (Carter & Lubinsky, 2016). Av 

dessa anledningar ansågs den semistrukturerade intervjustrukturen bäst lämpad för denna 

studies syfte, dels då författarna saknade intervjuerfarenhet samtidigt som det skapade ett 

ramverk för utförandet av undersökningen. Intervjuguiden gav en grundstruktur med 

utrymme för eventuella följdfrågor samt möjlighet till fördjupning från responsen som 

erhölls (Trost, 2010). Intervjuguiden var ej utformad utifrån en existerande teori eller modell 

vilket stärker det förutsättningslösa tolkandet i den induktiva ansatsen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Dock skulle en intervjuguide formad utifrån en beteendemedicinsk teori 

eller modell kunna lämpats bra för att fånga in fysioterapeuternas tankar kring just 

utförandet av beteendeförändringen digitalt, dock kunde det tagit fokus från deras upplevelse 

om  arbetet att stödja beteendeförändring digitalt. Frågorna till intervjuguiden var avsedda 



25 

att locka deltagarna att prata fritt om stödjandet av beteendeförändringar för att minska 

delaktigheten från författarna. Detta var svårare än väntat då de flesta fysioterapeuter inte 

var beteendemedicinskt skolade, vilket gjorde att frågor missuppfattades eller inte fick den 

betydelsen som var ursprungligen var tänkt och således blev delaktigheten under 

intervjuerna större. Det medförde att informationen som författarna förväntade sig inte alltid 

kom fram, samtidigt uppkom intressanta tankegångar och följdfrågorna möjliggjorde 

fördjupning.  

Intervjuerna genomfördes fysiskt, via telefon och videobaserade samtal. Att intervjua 

personer fysiskt ger möjligheten att skapa en känsla av ömsesidig relation och att observera 

ickeverbala signaler eller beteenden som inte kan uppmärksammas vid telefonintervjuer 

(Trost, 2010). Däremot ger telefonintervjuer möjlighet att intervjua personer som inte är 

tillgängliga av geografiska skäl eller som är svårtillgängliga fysiskt (Carter & Lubinsky, 2016). 

Då utbudet av fysioterapeuter inom digitala patientmöten var begränsat togs kontakt med 

fysioterapeuter som arbetar långt från författarnas verksamhetssort. Tids- och 

resursaspekten försvårade möjligheten att boka platsbestämda möten med fysioterapeuterna 

varav genomförandet av intervjuer via telefon och videobaserade möten beslutades trots 

ovanstående nackdelar. Transkriberingen försvårades något av de icke fysiska intervjuerna 

då ljudkvaliteten inte uppnådde samma kvalitet som för fysiska möten. Detta ökade risken 

för inkomplett förståelse. Av begränsningen av fysioterapeuter som arbetar med digitala 

patientmöten utifrån studiens inklusionskriterier samt studiens tidsram bedömdes sex 

deltagare till studien vara lämpligt. Det kunde dock varit mer fördelaktigt med fler deltagare 

för att således kunna täcka en datamättnad vilket inte kunde ses i denna studie samt för att 

kunna få en större överförbarhet till studiens resultat. Det kunde också varit fördelaktigt att 

ha fler deltagare för att författarna skulle få utökad kunskap och erfarenhet om 

intervjuteknik. 

För samtliga intervjuer var båda författarna närvarande, rollerna varvades där den ena 

agerade intervjuledare, den andra som bisittare för den övergripande känslan, utvärdera den 

andra studentens intervjuteknik, ha möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor. Detta för 

att skapa en mer levande diskussion och öka studiens tillförlitlighet men framförallt i 

utvecklingssyftet att utveckla varandras förmåga som intervjuledare. Naturligt förändrades 

karaktären av följdfrågor när intervjuledare och bisittare ändrades mellan intervjuerna, 

något som kan ses som en nackdel som kan minska tillförlitligheten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Författarna ansåg dock att möjligheten till att förbättra intervjuförmågan 

och erfarenheten av att leda intervju var viktigare ur studiesyfte. Att vara fler närvarande än 

informanten kan ändra förhållandet till informanten och det finns en risk att den känner sig 

underlägsen (Trost, 2010). Med vår ställning som blivande fysioterapeuter som intervjuar en 

verksam fysioterapeut finns en omvänd hierarkisk ordning som kan tänkas eliminera risken 

att informanten känner sig underlägsen. Vid telefonintervjuerna bör detta spelat mindre roll 

då närvarandet inte syns på samma sätt, också att informanterna kan vara på en plats de 

bestämt, som får dem att känna sig mer trygga och mer avslappnade i intervjusammanhanget 

(Trost, 2010). Samtliga intervjuer avslutades med frågan om de ville tillägga eller berätta mer 

om något som eventuellt inte kom fram vid frågorna. Detta är ett ytterligare sätt att få fram 

viktig information som annars kunde ha missats (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Diktafon användes som ljudupptagning för intervjuerna. Ljudupptagning bidrar med flera 

fördelar, men också nackdelar (Trost, 2010). Fördelarna med diktafon är upprepade 

möjligheter att lyssna på vad informanten säger, inkluderande tonfall, ordval samt möjlighet 

som intervjuare i större utsträckning kunna fokusera på informantens ickeverbala språk . 

Tyvärr kan ljudupptagning också innebära att informanterna känner sig obekväma eller 

hämmade, vilket påverkar intervjun negativt (Trost, 2010). Eftersom flera av intervjuerna var 

via telefon eller videotelefon syntes inte diktafonen, vilket kan påverkat att informanterna 

lättare glömde bort att diktafonen fanns där och således inte kände sig hämmade eller 

obekväma. Alla intervjuer transkriberades sedan av huvudsakliga intervjuledaren. 

Uppdelningen valdes för att minska arbetsbelastningen samt att den ansvariga 

intervjuledaren enklare förstod delar som var svåruppfattade på grund av otydlighet eller 

ljudets kvalité. 

Under dataanalysen valdes meningsbärande enheter ut av författarna enskilt (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Efter detta jämfördes dem tillsammans med båda författarna. 

Således togs meningsbärande enheter fram utan att författarna påverkades av varandra i 

analysprocessen och olika synvinklar kunde argumenteras för att inkluderas eller exkluderas. 

Författarna hade tagit ut merparten av samma meningsbärande enheter vilket skulle kunna 

bidra till en ökad tillförlitlighet. Kodningen och kategoriseringen gjordes tillsammans med 

båda författarna. Materialet kodades och kategoriserades i en iterativ process som kan stärka 

resultatets tillförlitlighet. Att två som samtidigt och parallellt varit delaktiga i 

analysprocessen bidrar också till en ökad tillförlitlighet än om det endast varit en enskild 

delaktig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Att också utomstående personer som 

handledare och studenter i handledningsgrupper läst och diskuterat sorteringen med 

författarna gav flera yttre synvinklar till studien för ytterligare överensstämmelse och 

tillförlitlighet i studien.  

Den kvalitativa metoden ansågs lämplig för syftet, men området kan också studeras utifrån 

olika metoder. En litteraturöversikt som redovisar tidigare forskning inom ämnet hade 

lämpat sig om frågeställningen varit angående den allmänna synen på digitala patientmöten 

(Carter & Lubinsky, 2016). Med denna metod kan dock fysioterapeuters enskilda och djupa 

upplevelser försummas. En experimentell kvantitativ studie hade ansetts lämpad om studien 

syftade till att undersöka effekten av digital fysioterapi och en beskrivande studie om vilka 

beteendetekniker som främst används hos fysioterapeuter som arbetar med digitala 

patientmöten. Syftet i denna studie var istället att undersöka fysioterapeuters egna 

erfarenheter och utgick därför från en design inom det kvalitativa paradigmet där 

undersökare och objekt är beroende av varandra och verkligheten är subjektiv till den 

individuella personen (Carter & Lubinsky, 2016). Därför ansågs den kvalitativa metoden mer 

relevant. 
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6.4 Etikdiskussion 

Under studiens gång upplevdes inte några större etiska problem och utfördes enligt rådande 

etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017).  Transkriberingar av intervjuerna 

konfidentialiserades genom att personliga uppgifter kodades om för att försäkra att 

deltagarnas konfidentialitet, samt att den informationen förvarades utom räckhåll för 

obehöriga. Då individerna fick förklarat för sig att deras personliga information blev 

konfidentiellt hanterat samt att deltagande till studien var av fri vilja kan detta ha ökat 

möjligheten att dela med sig av sina tankar. Då de flesta av fysioterapeuterna som 

intervjuades inte hade en beteendemedicinsk bakgrund kunde frågorna som ställdes väcka en 

osäkerhet. Det faktum att författarna då kom med nya kunskaper som deltagarna eventuellt 

inte har kunde väcka obehag samt försvårar för dem att berätta om bristerna i arbetssätt. Ett 

möjligt hot mot konfidentialiteten var då verksamhetschefer var svåra att hitta för vissa 

verksamheter sändes intyget om tillstånd för examensarbete istället ut till samtliga 

fysioterapeuter på verksamheten med information om ärendet och en förfrågan att få kontakt 

med berörd verksamhetschef. I samband med att få tag i berörd verksamhetschef kom dock 

även besked om intresse att deltaga från fysioterapeuter innan verksamhetschefen hade 

nåtts. Ingen förfrågan har dock lämnats till dessa fysioterapeuter och inget samtycke till att 

delta i studien gavs förrän kontakt med verksamhetschefen erhållits och intyget var påskrivet 

och inlämnat till kursansvarig på akademin.  

7 SLUTSATS 

I denna kvalitativa intervjustudie beskrev fysioterapeuter digitala patientmöten som positiva 

och som ett enkelt och effektivt sätt att snabbt ge patienten bedömning och egenvårdsråd, 

men komplexa patientkontakter vill de istället träffa fysiskt för stödjandet av 

beteendeförändringar. De beskrev också svårigheter att arbeta med beteendeförändringar i 

digital miljö då det sker på ett längre fysiskt avstånd som begränsar fysioterapeuternas 

möjligheter till den fysiska kontakten med patienterna samt att uppföljning som behövs för 

stödjandet av beteendeförändring var bristfällig för flera verksamheter. De beskrev att de 

måste arbeta på olika sätt för att överbrygga det fysiska avståndet i den digitala miljön samt 

att vara extra tydlig i mötet då man i samma utsträckning inte kan uppfatta den icke-verbala 

kommunikationen som vid ett fysiskt möte. Tidigare forskning har sett att 

beteendeförändring är genomförbart genom digitala patientmöten, och har även beskrivit 

vårdpersonals och patienters upplevelser av digitala patientmöten. Däremot har forskningen 

inte tittat specifikt på fysioterapeuternas egna upplevelser av deras möjligheter och 

begränsningar att kunna stödja beteendeförändringar digitalt. Därför kan denna studie ses 

som ett komplement till den tidigare forskningen. Urvalet gav en variation av beskrivningar 

från olika synvinkar och verksamheter, men på grund av det låga deltagarantalet samt att 

endast två deltagare hade beteendemedicinskt bakgrund behövs större studier med fler 

deltagare med beteendemedicinsk bakgrund och längre erfarenhet för att få ett mer 

trovärdigt resultat. 
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8 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING 

Denna studie tyder på att det digitala arbetet för att stödja beteendeförändringar är under 

uppkomst och fortfarande inte väletablerat inom den svenska hälso- sjukvården. För att den 

digitala vården samt arbetet med att stödja beteendeförändringar digitalt ska etableras och 

bli välfungerade krävs just att man studerar och synliggör brister och förbättringar för 

implementering. Studien ger stöd för vidare forskning om hur man organisatoriskt skulle 

kunna implementera mer stöd för beteendeförändringar och komplexa patientkontakter till 

de digitala plattformarna för att således kunna öka fysioterapeuternas möjligheter att enklare 

kunna arbeta med att stödja patienters beteendeförändringar genom digitala patientmöten.  
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BILAGA A 

Bakgrundsfrågor: 

1.    Hur länge har du arbetat som Fysioterapeut/sjukgymnast? 

2.    Har du någon beteendemedicinsk utbildning, isåfall vilken?  

3.    Hur länge har du arbetat med digitala patientmöten? 

4.    Hur kom det sig att du började arbeta med digitala patientmöten? 

 

 

Intervjuguide: 

•    Kan du berätta om din upplevelse att hålla patientmöten digitalt? 

•    Kan du berätta om ett digitalt patientmöte som du tycker gått bra?   

•    Vad upplever du är skillnaden med digitala patientmöten från faktiska patientmöten? 

•    Hur tror du att du kan påverka en patients beteende via digitala patientmöten?  

•    Hur gör du för att få en patient att följa dina ordinationer i ett digitalt patientmöte? 

•   Beskriv hur du får en helhetsbild av patienters problem och situation vid digitala 

patientkontakter? 

•    Vad tror du är viktigast för att få ett bra digitalt patientmöte?  

 

 

 



 

 

BILAGA B  

Hej!    

Vi heter Mikael och Kristofer och studerar till fysioterapeuter på Mälardalens högskola. 

Under höstterminen kommer vi genomföra ett examensarbete på kandidatnivå med syftet att 

undersöka fysioterapeuters upplevelser av att påverka patienters hälsorelaterande beteenden 

genom digitala patientmöten.  

Vi söker därför dig som fysioterapeut verksam helt eller delvis inom internetbaserade digitala 

patientmöten som då kan innefatta t.ex. videokonferenser genom dator eller mobil etc. till en 

intervju. 

Då detta är ett relativt nytt område för professionen avser vi av att skapa en djupare och mer 

mångsidig förståelse för hur fysioterapeuter upplever digitala patientmöten. Att delta i studien 

är helt frivilligt och vill ni någon gång avsluta deltagandet i studien är det möjligt utan vidare 

motivering.  

Intervjun kommer utgå ifrån era erfarenheter av digitala patientmöten och beräknas ta max 60 

min. Den kan göras på en plats efter ert önskemål, med möjlighet för oss att ta oss dit eller via 

telefonsamtal. Intervjun kommer att spelas in med en diktafon. Efter intervjun kommer 

ljudfilerna föras över till ett USB-minne och därefter raderas ljudfilerna från diktafonen. Vi 

kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt så att endast behöriga kommer att ha 

tillgång till dina personliga uppgifter. Allt som kommer att kunna kopplas till dig kommer 

sedan att avidentifieras. De uppgifter som kommer att samlas in kommer endast att användas 

för syftet. 

Vi kommer att kontakta er via telefon för att tillfråga om deltagarskap. Är detta något ni 

tycker låter intressant bokar vi en tid för intervju.  

 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Fant  

Fysioterapeutstudent 

Mft16001@student.mdh.se  
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