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SAMMANFATTNING 

 

Sjukgymnaster behandlar människor med olika världsuppfattningar och medicinsk tro, vilket 

ställer krav på god förståelse för kulturella skillnader. Ett sätt att uppnå kulturell förståelse är 

genom självreflektion i en ny kontext. Under fem veckor genomförde författarna, två 

sjukgymnaststudenter, verksamhetsförlagd utbildning på rehabiliteringscentrat Pina 

Palmera, Zipolite, Oaxaca, Mexiko.  I början av perioden valdes en kritisk händelse då 

ansvarig sjukgymnast för avdelningen Cuidados Especiales försökte sälja smycken till 

författarna under pågående patientbehandling. Författarna har med hjälp av reflektions 

ramverket ” Framework to guide reflective process” och analysmetoden Tolkande 

Fenomenologisk Analys (IPA) diskuterat olika sätt att kommunicera, patientföljsamhet, 

utbildning, samt självreflektion och kritiskt tänkande. I diskussionen speglades resultatet 

mot Social Kognitiv Teori (SCT). Den viktigaste slutsatsen som drogs i studien var att 

självreflektion och kritiskt tänkande är nödvändigt för både personlig utveckling samt 

utveckling av en arbetsplats. Andra slutsatser var insikten om vikten av noggrann 

kartläggning och en ödmjukhet inför patienters världsuppfattning och medicinska tro för att 

uppnå patientföljsamhet. Författarna kom även fram till att det kan finnas ett etiskt dilemma 

i att kompromissa med patienter angående behandling. Det kan vara svårt att möta 

patienterna i deras tro och uppfattningar, och fortfarande arbeta inom 

sjukgymnastlegitimationens ramar.  

Nyckelord: Kulturella skillnader, Kvalitativ, Patientföljsamhet, Pina Palmera, Sjukgymnastik, 

Självreflektion. 

  



 

ABSTRACT 

Physiotherapists treat people with different views of the world and medical beliefs, which 

require a good understanding of cultural differences. One way to achieve cultural 

understanding is through self-reflection in a new context. During five weeks the authors, two 

physiotherapy students, completed a clinical practice at the rehabilitation center Pina 

Palmera, Zipolite, Oaxaca, Mexico. At the beginning of the period a critical incident was 

chosen, when the head physiotherapist for the ward Cuidados Especiales intended to sell 

jewellery to the authors during a treatment of a patient. The authors have by using the 

reflection framework “Framework to guide reflective process”, and Interpretive 

Phenomenological Analysis (IPA) for analysis, discussed different ways of communication, 

adherence, education, and self-reflection and critical thinking. In the discussion the result 

was reflected against Social Cognitive Theory (SCT). The main conclusion drawn in this study 

was that self-reflection and critical thinking is necessary for both personal development, and 

the development of a workplace. Other findings were the recognition of the importance of an 

accurate mapping, and humility for the patients‟ view of the world and medical believes, to 

achieve adherence. The authors also came to the conclusion that there may be an ethical 

dilemma in compromising with patients regarding treatment. It may be difficult to meet 

patients in their faith and beliefs, and still work within the frames of the physiotherapists‟ 

legitimation.     

 

Keywords: Adherence, Cultural differences, Physical therapy, Pina Palmera, Qualitative, Self-

reflection
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1 INLEDNING 

Det svenska samhället är idag mångkulturellt vilket ställer särskilda kompetenskrav på hälso- 

och sjukvården. I det kliniska arbetet bemöter och behandlar sjukgymnaster människor med 

olika världsuppfattningar och tro på medicinska behandlingar. Detta ställer krav på god 

förståelse för kulturella skillnader. Då vi tror att självreflektion i en ny kontext kan leda till 

ökad kulturell förståelse valde vi att skriva vårt examensarbete utomlands. Vi genomförde en 

fem veckor lång verksamhetsförlagd utbildningsperiod i sjukgymnastik på 

rehabiliteringscentrat Pina Palmera, Zipolite, Oaxaca, Mexiko. Centrats arbetssätt baseras på 

Community Based Rehabilitation (CBR), framtaget av World Health Organisation (WHO). På 

Pina Palmera gjorde vi en kvalitativ självreflektionsstudie. Vi använde oss av Jenny 

Wickfords reflektionsramverk ”Framework to guide reflective process”, då denna är 

framtagen för just självreflektion i en ny kontext. Ingen av oss har tidigare erfarenhet av att 

arbeta med varken självreflektions- eller kvalitativa studier. 

2  BAKGRUND 

För att säkerställa kvaliteten på vården för olika patientgrupper är det viktigt att vårdgivaren 

har en god kulturell kompetens. Detta kan definieras som terapeutens förståelse för 

betydelsen av patientens kulturella och sociala bakgrund, dennes beteende och 

föreställningar om hälsa och hur dessa faktorer samverkar (Betancourt, Green, Carrillo & 

Firempong, 2003). Även Hunt (2007) menar att det är viktigt att sjukgymnaster har en god 

förståelse för patienters kulturella bakgrund för att uppnå goda behandlingsresultat. Förstår 

patienten inte syftet med en specifik behandling är det mindre troligt att den kommer att 

fullföljas (Betancourt et al., 2003). Patientföljsamheten, så kallad adherence, blir med andra 

ord sämre, vilket även Athsel (2002) menar i sin studie. Sabaté & World Health Organization 

(WHO) (2003) har definierat begreppet Adherence som "The extent to which the patient 

follows medical instructions" (s. 3). I denna studie likställs definitionen med begreppet 

patientföljsamhet, då även WHO likställer begreppen i CBR-sammanhang. Enligt Unevik, 

Wickford och Melander Wikman (2012) finns det risk att patienten inte kommer söka vård i 

framtiden om sjukgymnasten inte varit förstående för dennes kulturella bakgrund.  

Sjukgymnaster behöver bland annat, utöver kulturell förståelse, erfarenhetsbaserad kunskap, 

så kallad anekdotisk kunskap. Detta för att kunna anpassa arbetssättet efter olika 

patientgrupper. Anekdotisk kunskap kan erhållas genom självreflektion (Donaghy & Morss, 

2000). Självreflektion kan definieras som förmåga att analysera mening och sammanhang 
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samt självförståelse (Högskoleverket Swedish National Agency for Higher Education, 2012). 

Reflektion definieras enligt Rodgers (2002) som ett verktyg för förståelse av upplevelser. 

Specifikt för sjukgymnaster kan begreppet defineras som ”the higher order intellectual and 

affective activities in which physiotherapists engage to critically analyse an evaluate their 

experiences in order to lead to new understandings and appreciation of the way they think 

and operate in the clinical setting” (Donaghy och Morss, 2000, s. 6).  

Wickford (2012) uttrycker i sin studie att självreflektion kan leda till ökad självinsikt och 

förståelse för andra. Hon menar även att detta kan uppnås genom diskussion kring 

upplevelser i nya kritiska situationer. Enligt Heron (2005) kan även kunskap om våra roller i 

sociala sammanhang och ny kunskap om oss själva erhållas genom självreflektion. 

Sjukgymnaststudent Unevik (2012) skriver i sin studie att självreflektion är mycket lärorikt 

för att förstå andra kulturer. Han menar även att för att kunna förstå vad kultur är, krävs det 

att lämna sin egen kultur för att träffa en ny. Delany och Watkin (2008) menar att kritisk 

reflektion är viktigt för sjukgymnaster, och Donaghy och Morss (2000) menar att det finns 

risk att det kliniska arbetssättet inte utvecklas, utan istället bara upprepas om kliniker 

inte reflekterar.  

I självreflektionsstudier som denna är det viktigt att presentera författarna samt kontexten 

datagenereringen sker i för att läsaren ska förstå sammanhanget (Unevik et al. 2012). 

Datagenerering till den här studien sker i Oaxaca, Mexiko. 

2.1 Kontext 

Mexiko är en republik belägen i Nordamerika och är uppdelad i 31 stater. Landet har en 

befolkningsmängd på cirka 114 miljoner invånare med stora inkomstskillnader mellan fattiga 

indiangrupper och en rik minoritet spanskättlingar. De fattigaste delarna är belägna på 

landsbygden i landets södra delar. Befolkningen är där i stor utsträckning låg- eller 

outbildade och en majoritet arbetar både inom den reglerade och icke reglerade sektorn, med 

bland annat gatuförsäljning  (Landguiden utrikespolitiska institutet, 2011). En av de största 

inkomstkällorna i delstaten Oaxaca är att smuggla människor till USA eller befinna sig där 

illegalt för att arbeta (Handledare S.Wolfbrandt, handledningsmöte, 4 december 2012). 

Samtidigt som regeringen för en kamp mot den illegala migrationen, organiserade 

brottsligheten och narkotikahandeln finns det stora problem med korruption inom det 

politiska styret och rättsväsendet. Katolicism är den största religionen i landet men är på 

flera håll uppblandad med traditionella indianreligioner innehållande bland annat 

andedyrkan (Landguiden utrikespolitiska institutet, 2011). 
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Rehabiliteringscentrat Pina Palmera ligger beläget i landets södra del, i delstaten Oaxaca. 

Landskapet består främst av bergsområden och staten är en av landets fattigaste. Majoriteten 

av Oaxacas 3,6 miljoner invånare tillhör Mexikos ursprungsbefolkning. (Handledare 

S.Wolfbrandt, handledningsmöte, 4 december 2012). Pina Palmera startades 1984 och 

arbetssättet baseras på modellen CBR (Pina Palmera, 2012).  

CBR är ett arbetsupplägg för främst utvecklingsregioner med syfte att rehabilitera/habilitera, 

inkludera människor med funktionshinder i samhället, samt arbeta för minskad fattigdom. 

WHO har tagit fram riktlinjer för CBR innehållande fem olika huvuddelar, så kallade matrix, 

hälsa, utbildning, försörjning, socialt och egenmakt (health, education, livelihood, social och 

empowerment). Rosato et al. (2008) beskriver empowerment eller egenmakt som “the 

process and outcome of those without power gaining information, skills, and confidence and 

thus control over decisions about their own lives, and can take place on an individual, 

organizational, and community level.” (s.962). Varje CBR projekt väljer ut de delar av 

matrixen där det finns störst behov och resurser för åtgärder i den aktuella regionen. Innan 

ett CBR projekt startas görs en noggrann kartläggning över regionen innehållande, behov, 

resurser, infrastruktur, klimat, befolkning, stakeholders (personer som är involverade i 

projektet eller på något sätt påverkar det) och social service. Inom CBR projekt används olika 

strategier för att nå de uppsatta målen, vilka exempelvis kan vara att hjälpa människor till 

försörjning (World Health Organisation, 2012). Pina Palmera använder sig bland annat av 

strategin att starta självhjälpsgrupper för att patienterna ska finna stöd i varandra under 

rehabiliteringsprocessen. Centrat arbetar för att utbilda människor med 

funktionsnedsättningar och lokal personal, för att utnyttja resurser och skapa arbetstillfällen. 

Ett av Pina Palmeras mål är att öka inkludering av människor med funktionsnedsättningar, 

det vill säga hjälpa dem att leva i samhället på samma premisser som människor utan 

funktionsnedsättningar. Centrat arbetar även med attitydförändringar mot människor med 

funktionsnedsättningar, genom att bjuda in till seminarier och föreläsningar för politiker, 

skolelever och lärare. I Pina Palmeras arbetslag ingår människor med olika 

funktionsnedsättningar, människor som talar olika språk, har olika tro och olika bakgrund. 

Rehabiliteringsarbetet bedrivs huvudsakligen i byar belägna på landsbygden i Oaxaca, men 

även på centrat (Handledare S.Wolfbrandt, handledningsmöte, 4 december 2012). I 

dagsläget ingår cirka 350 människor med olika funktionsnedsättningar i Pina Palmeras olika 

projekt (Pina Palmera, 2012). 

2.2 Författarna 

Författarna till studien är två kvinnliga sjukgymnaststudenter, 28 och 29 år gamla, utan 
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tidigare erfarenhet av Mexiko, CBR eller sjukgymnastiskt arbete utomlands. Båda är födda 

och uppväxta i Sverige under liknande välordnade förhållanden. Författarna studerar femte 

terminen av sex på sjukgymnastprogrammet, med beteendemedicinsk inriktning på 

Mälardalens Högskola i Västerås och känner varandra väl sedan tre år. Författarnas 

modersmål är svenska, båda talar flytande engelska men ingen spanska. 

2.3 Social Kognitiv Teori 

 

I denna studies diskussionsavsnitt speglas resultatet mot SCT, då författarna har ett 

beteendemedicinskt synsätt på sjukgymnastik. Inom beteendemedicin är Social Kognitiv 

Teori (SCT), vilken härstammar från behaviorismen, en central teori där individen beskrivs i 

ett större sammanhang, både i förhållande till fysisk omgivning, och social kontext (Kowalski 

& Westen, 2011). Människors beteenden beskrivs som ett resultat av samspelet mellan 

fysiska-, psykiska- och omgivningsfaktorer (McAlister, Perry, & Parcel, 2008). Hur 

förväntningar och förkunskaper påverkar individens beteende och upplevelser är viktiga 

komponenter i SCT (Ogden, 2007). SCT är en passande teori för denna studie då den baseras 

på en kritisk händelse, där författarna befinner sig i en ny omgivning och social kontext.  

Inom SCT finns det flera begrepp som syftar till att förklara människors beteenden (Kowalski 

& Westen, 2011). Self-efficacy är ett av de centrala begreppen. Detta kan definieras som 

individens tilltro till den egna förmågan att utföra ett specifikt beteende i en specifik 

situation. Self-efficacy påverkas bland annat av tidigare erfarenheter av beteendet, 

uppmuntran och andras erfarenheter av beteendet (Denison & Åsenlöf, 2012).  

I denna studie speglas författarnas beteenden mot utfallsförväntningar och tidigare 

erfarenheter. Utfallsförväntningar är de individuella förväntade konsekvenserna av ett visst 

beteende. De baseras ofta på tidigare erfarenheter, påverkar resultatet i antingen negativ eller 

positiv riktning och är en indikator på hur eller om beteendet kommer att utföras (Kowalski 

& Westen, 2011). Enligt SCT är även inlärning och information viktiga faktorer för ett 

beteende (Kowalski & Westen, 2011). Modellinlärning är ett centralt begrepp inom SCT. 

Detta är en form av inlärning där individen försöker härma och återskapa ett beteende som 

observerats hos någon annan person (Denison & Åsenlöf, 2012). Kowalski och Westen 

(2011) definierar Modellinlärning som ” a social learning procedur in which a person learns 

to reproduce behavior exhibited by a model” (s.192).  
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2.4 Studiens betydelse 

Genom erfarenheten av självreflektion som erhålls av denna studie kommer författarna på ett 

strukturerat sätt troligtvis kunna guida patienter i självreflektion. Förhoppningen är att 

studien även kommer verka som inspiration för sjukgymnaster att mer aktivt arbeta med 

självreflektion för att möjliggöra utveckling av det kliniska arbetssättet.    

3 SYFTE 

Syftet med studien är att subjektivt beskriva, reflektera över, och analysera hur författarna 

upplever en kritisk händelse kopplad till sjukgymnastik, på rehabiliteringscentrat Pina 

Palmera i Mexiko. 

4 METOD 

4.1 Design 

Ett kvalitativt paradigm valdes då ett omätbart fenomen i form av våra upplevelser 

studerades (Domholt, 2005). En explorativ design användes då det inte fanns någon 

förbestämd hypotes innan studien påbörjades. Syftet med studien var inte att den skulle vara 

överförbar (Patel, 1987). Fenomenologisk ansats användes då mänskliga fenomen i form av 

författarnas beteenden beskrevs och uppmärksammades (Domholt, 2005). Datan 

analyserades med Tolkande Fenomenologisk Analys (IPA). IPA är ett verktyg för att främja 

systematisk reflektion och analys över en specifik händelse, och därigenom ge en djupare 

förståelse för beteenden. (Smith & Osborn, 2003) Smith och Osborn (2003) definierar syftet 

med IPA som “to explore in detail how participants are making sense of their personal and 

social world” (s.53). 

4.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval av deltagare gjordes, då specifika individer krävdes för just detta 

forskningssyfte (Smith & Osborn, 2003). Urval av den kritiska händelsen gjordes efter 
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kriterierna: Båda författarna var närvarande vid händelsen som var kopplad till 

sjukgymnastik. Händelsen avvek tydligt från det ordinära, i enlighet med Carlssons (2011)  

definition av en kritisk händelse.  

4.3 Datagenerering 

Datagenereringen ägde rum på Pina Palmera där deltagande, ostrukturerad observation 

gjordes (Domholt, 2005). Reflektionsramverket ”Framework to guide reflective process” 

(Bilaga A) som användes är utvecklad av Jenny Wickford. Detta stegvis uppbyggda ramverk 

är framtaget för att främja självreflektion i en ny kontext. Liknande studieupplägg har 

tidigare använts av sjukgymnaststudent Unevik (Unevik et al. 2012). Ett nätverksbaserat 

kommunikationsverktyg (Adobe Connect) användes för att spela in samtalet mellan 

författarna och handledaren. Kommunikationen mellan författarna spelades in med ett 

ljudupptagningsprogram i en mobiltelefon. Samtalen transkriberades ordagrant. Nedan 

följer en beskrivning av hur datagenereringen gick till utifrån reflektionsramverket 

”Framework to guide reflective process”. 

4.3.1 Steg 1 - Individuell reflektion över en kritisk händelse 

Författarna skrev ner varsin objektiv beskrivning av en kritisk händelse som båda upplevt, 

och som var kopplad till sjukgymnastik. Beskrivningarna var så detaljerade och objektiva 

som möjligt. De objektiva beskrivningarna gjordes samma dag som den kritiska händelsen 

inträffade. Där beskrevs utförligt när händelsen inträffade, hur omgivningen såg ut, vilka 

personer som var inblandade och hur samtalet mellan de inblandade gick till. Egna åsikter 

och känslor kring händelsen framfördes inte. Varje författare svarade sedan skriftligt 

individuellt på frågor ur reflektionsramverket ”Framework to guide reflective process” kring 

händelsen. (Bilaga A)  

4.3.2 Steg 2  - Kommunikativ reflektion tillsammans 

Författarna läste varandras beskrivningar av händelsen och diskuterade sedan denna. 

Diskussionen spelades in dagen efter den kritiska händelsen, och transkriberades ordagrant.  

4.3.3 Steg 3 - Guidad kommunikativ reflektion med handledaren 

De båda objektiva beskrivningarna av situationen skickades till handledaren. De lästes av 

handledaren, varefter en dialog via Adobe Connect hölls mellan författarna och handledaren. 

Författarna beskrev under samtalet situationen och tankar och känslor kring den. 
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Handledaren lyssnade och ställde frågor för att stimulera till ytterligare reflektion. Samtalet 

spelades in, och transkriberas ordagrant av författarna för att sedan analyseras. Samtalet 

ägde rum tre veckor efter den kritiska händelsen. 

4.4 Dataanalys 

Det transkriberade materialet skrevs ut och kodades genom sid- och radnumrering. 

Dataanalysen gjordes stegvis utifrån analysmetoden IPA. 

 

Materialet lästes individuellt flera gånger av författarna. Tankar som väcktes kring det, 

antecknades för hand i vänster marginal. Huvudbetydelsen i anteckningarna specificerades 

och namngavs i höger marginal, som teman.(Bilaga B) Teman speglades mot 

grunddata/texten tre gånger individuellt innan en gemensam spegling gjordes, så kallad 

triangulering. Teman med likande innebörd organiserades sedan i grupper, så kallade 

kluster, som namngavs. Varje tema styrktes med citat från grunddatan. Dessa citat skrevs om 

till skriftspråk utan att innebörden ändrades. Exempel på hur data strukturerats illustreras i 

tabell 1 nedan.  

4.5 Tabell 1 

Tabell 1: Exempel på strukturering av data. Koden visar sid- och radnummer i det transkriberade 

materialet citaten finns på. Siffran innan citaten visar vem av författarna som uttalat sig.  

 

 Kluster: Pina Palmera som arbetsplats 

Tema: CBR 14.13-16 2”Att i CBR program så utbildar man personal, lokal personal på plats som kan 

göra till exempel sjukgymnastik. Från början tyckte vi att det var märkligt att en 

outbildad person arbetar som ansvarig för sjukgymnastiken på en avdelning på 

centrat. Nu när vi vet hur CBR projekt, program fungerar så känns det inte 

konstigt längre.”   

Tema: 

Utbildning av 

personal 

 
 

1.18-19 

 

 

3.11-13 

2”Han är outbildad efter den Mexikanska grundskolan men har ca 15 års klinisk 

erfarenhet av habiliteringsarbete på Pina Palmera.”  

2 ”Terapeut R frågar mig någonting på spanska blandat med lite engelska som jag 

uppfattar som att han vill att jag lär honom massagegrepp framöver.” 
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4.6 Etiska överväganden 

Europarådets konvention ”lag för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet” (Sveriges 

Riksdag, 2003) menar att människor har rätt att tacka ja eller nej till att delta i studier, samt 

har rätt att avbryta sitt deltagande. Då vi var deltagare i vår egen studie var detta inget etiskt 

dilemma. Informationen om studien förmedlades till berörda parter genom klinisk 

handledare, Leg Sjukgymnast Sofia Wolfbrandt. Människorna på Pina Palmera godkände 

även sitt eventuella deltagande muntligt genom Sofia Wolfbrandt. Studien genomfördes inte 

på den avdelning av centrat där Sofia arbetar. Detta gör att det inte finns någon 

beroendeställning mellan henne och deltagarna i studien vilket annars hade kunnat innebära 

ett etiskt dilemma. Innan studien påbörjades lämnades ett informationsbrev innehållande 

studiens syfte och metod till verksamhetsansvarig på Pina Palmera, som undertecknade sitt 

godkännande av studien. Då denna studie genomfördes i Mexiko var det viktigt att ta hänsyn 

till eventuella skillnader i etiska värderingar mellan Sverige och Mexiko (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning, 2011). Detta gjordes genom samtal om studieupplägget, med klinisk 

handledare och verksamhetsansvarig, innan studien påbörjades.  

5 RESULTAT 

I följande stycke beskrivs först den kritiska händelsen objektivt (Box 1).  Efter denna följer 

beskrivningar av samtliga kluster som analysen av grunddatan resulterat i. Beskrivningarna 

är styrkta med citat, vilka är kodade med sid- och radnumrering, samt vem som citerats. 

Samtalet med handledaren triggade ytterligare reflektion kring den kritiska händelsen och 

även kring kontexten vi befann oss i. Att händelseutvecklingen under den kritiska händelsen 

kopplades till ett större sammanhang under samtalet kan ses som ytterligare ett led ur 

reflektionsprocessen. Diskussioner kring specifika delar ur den kritiska händelsen triggade 

diskussion kring större fenomen, så som skillnader i reella och formella strukturer inom 

rättsväsendet i Mexiko, kommunikation, och patientföljsamhet. 

 

Box 1. Beskrivning av den kritiska händelsen 

Den kritiska händelsen utspelade sig andra dagen av den verksamhetsförlagda utbildningen, 

på avdelningen Cuidados Especiales. På avdelningen fanns två sovrum, ett duschrum och en 

betongveranda, där fyra personer med olika funktionsnedsättningar bodde. Inredningen var 

mycket sliten. På en säng ute på verandan låg Patient A, på rygg, i grodställning, med benen 
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abducerade och flekterade knän. Bredvid sängen stod en hemmabyggd rullstol. Bredvid 

Patient A låg hans journal vilken var en pärm med information om vilken diagnos han hade 

och vilka mediciner han tog. Journalen innehöll även ett brev. Detta var skrivet som att det 

var Patient A själv som skrivit det. I brevet beskrevs hans föräldrar och hur han kom till 

centrat. Journalpärmen innehöll även en förklaring på, och bilder som visade hur 

kontrakurprofylax på Patient A skulle utföras. Terapeut R som var ansvarig sjukgymnast på 

avdelningen, och Författare 2 satt på var sida om Patient A. Terapeut R visade 

kontrakturprofylax på Patient A. Då Terapeut R var nästintill blind kände han på Författare 

2:s händer då hon utförde kontrakturprofylaxen. Terapeut R visade även töjningar för 

höftadduktorerna. Under hela behandlingen hade Patient A ett intetsägande ansiktsuttryck. 

Då Författare 2 masserade Patient A:s lår frågade Terapeut R om hon kunde lära honom 

massagegrepp. Terapeut R hämtade en necessär, och placerade ut smycken, på sängen 

bredvid Patient A. Han sa någonting på blandad spanska/engelska. Författare 2 uppfattade 

detta som att han ville sälja smyckena. Författare 2 försökte förklara att hon inte hade pengar 

med sig. Terapeut R sa då ”imorgon” på spanska, och packade ihop smyckena. Författare 2 sa 

ingenting och massagen fortgick under tiden. Författare 1 kom gående och frågade hur 

behandlingen av Patient A utförts. Terapeut R sa någonting på spanska som Författare 1 inte 

förstod. Han plockade återigen fram necessären och lade upp smycken jämte Patient A. 

Författare1 sa ”no comprande” och stod sedan tyst. Terapeut R packade återigen ner 

smyckena, reste sig och gick. Författare 1 och 2 tittade frågande på varandra. Författare 2 sa 

”det blev jättekonstigt när han plockade fram smyckena och ville sälja. Det kändes jätte 

obekvämt. Jag får väll ta med pengar och köpa imorgon”.   

5.1 Kommunikation 

Kommunikation är ett vitt begrepp. Under vår kritiska händelse förkom det på olika sätt 

genom exempelvis tal, kroppsspråk och bilder. Vi upplevde språkbarriären som ett hinder vid 

verbal kommunikation då vi varken kunde förstå eller göra oss förstådda eftersom vi inte 

talar spanska och Terapeut R endast behärskar ett fåtal ord på engelska. Under vår kritiska 

händelse som ägde rum i början av praktiken upplevdes språkbarriären som ett större 

problem än vid samtalet med handledaren tre veckor senare då vi lärt oss en del spanska ord 

och fraser. Vi hade då även förbättrat vår förmåga att kommunicera med kroppsspråk.  

10.25-26. 2: ”Jag kände också att jag lärde mig att få förståelse för hur jobbigt det är 

när man inte kan göra sig förstådd. I och med språkbarriären.” 

Att inte kunna kommunicera på samma språk utnyttjades även för att slippa konfrontation i 

den obekväma situation som uppstod under vår kritiska händelse. 
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9.31. 1: …”jag egentligen utnyttjade att jag inte kan språket.” 

Viss kommunikation kan vara svårtolkad. Patienten som behandlades under vår kritiska 

händelse led av en grav funktionsnedsättning och uttryckte sig med varken ansiktsuttryck, tal 

eller ljud. Detta upplevde vi som svårt då vi inte kunde bedöma hur patienten reagerade på 

behandlingen (Box 1). 

9.1-3. 1: ”Jag kan inte bedöma om han tyckte att det var skönt med massage eller en 

obekväm situation, om han ens reagerade på situationen.” 

I en ovan situation kan brist på kommunikation upplevas som frustrerande. Då Terapeut R 

inte sa någonting utan endast reste sig och gick under vår kritiska händelse upplevde vi 

situationen som förvirrande och otydlig.  

5.2 Pina Palmera som arbetsplats 

Vi upplevde från början standarden på Cuidados Especiales som mycket låg. Exempelvis var 

hjälpmedel som fanns på plats egentillverkade (Box 1) och patienternas sängkläder trasiga.  

5.7-8. 1:”Det står även en hemmabyggd rullstol där. I taket hänger något trasigt pynt 

gjort av en korg, en plastblomma och två cd-skivor.” 

Efter att ha besökt ett lokalt sjukhus insåg vi att standarden på Cuidados Especiales trots allt 

är ganska hög i relation till andra vårdinrättningar i Oaxaca.   

Då den kritiska händelsen inträffade upplevde vi det som oprofessionellt att Terapeut R som 

saknar formell sjukgymnastutbildning ansvarade för sjukgymnastiken på avdelningen. Under 

de tre veckor som passerade mellan den kritiska händelsen och samtalet med handledaren 

erhöll vi en djupare förståelse för hur ett CBR projekt kan fungera. På Pina Palmera arbetade 

man bland annat med att utbilda personal med funktionsnedsättningar i sjukgymnastik som 

en del i inkluderingsarbetet. Detta visade sig i vår situation genom att Terapeut R, som var 

nästintill blind var utbildad på plats, samt ansvarig för avdelningen Cuidados Especiales. 

14.13-16. 2:”Att i CBR program så utbildar man personal, lokal personal på plats som 

kan göra till exempel sjukgymnastik. Från början tyckte vi att det var märkligt att en 

outbildad person arbetar som ansvarig för sjukgymnastiken på en avdelning på 

centrat. Nu när vi vet hur CBR projekt, program fungerar så känns det inte konstigt 

längre.” 

Terapeut R använde sig av känsel för att förstå omgivningen och kunna utföra sitt arbete som 

sjukgymnast. Vid den kritiska händelsen kände Terapeut R på Författare 2:s händer för att 

kunna ge feedback på hennes arbetssätt.  



13 

2.30. 2: ”Han känner på mina händer ibland och nickar och säger bra på spanska.” 

På Pina Palmera arbetar personalen utifrån att lärande inte skall vara påtvingande, 

vidareutbildning sker om individen själv ber om det. Under vår kritiska händelse blev detta 

tydligt då Terapeut R frågade Författare 2 om hon kunde lära honom massagegrepp (Box 1). 

Även hjälp med exempelvis rehabilitering sker då människor ber om det. Detta hade vi svårt 

att förstå, då vi inte tror att alla vet vilken typ av hjälp det finns att be om. Ledningen ger 

personalen på Pina Palmera mycket stor individuell frihet i hur de väljer att arbeta. Detta 

visas under den kritiska händelsen genom att Terapeut R försökte sälja smycken mitt under 

pågående behandling av en patient (Box 1). Vi upplevde arbetskulturen på Pina Palmera som 

något oorganiserad och otydlig på grund av detta.  

19.11-13. 2: ”På något sätt måste det finnas en tydlig ledarperson som vågar ställa lite 

krav, men som ställer krav på rätt sätt så de får med sig personalen istället för att det 

blir motsatt.” 

5.3 Skillnad mellan reellt och formellt 

Vi upplevde att det fanns en stor skillnad mellan det reella och formella strukturer både på 

Pina Palmera och inom exempelvis rättsväsendet i Mexiko. Detta visade sig under vår 

kritiska händelse genom att Terapeut R, som arbetade som ansvarig för avdelningen 

Cuidados Especiales, enligt vår handledare på Pina Palmera, inte tjänade tillräckligt för att 

kunna leva på sin lön. Han behövde där av en sidoverksamhet för att klara sig ekonomiskt. 

Detta upplevde vi som etiskt inkorrekt baserat på våra tidigare erfarenheter från Sverige. Det 

finns i Sverige ett socialt skyddsnät som hjälper människor ekonomiskt, något som till stora 

delar saknas i Mexiko. Det var enligt handledaren inte bara Terapeut R som inte kunde leva 

på lönen från Pina Palmera, utan flertalet av de anställda behövde ha någon form av 

sidoinkomst. 

7.10-11. 1: ”Samtidigt är det ju sjukt att han jobbar som chef där men är så fattig att han 

inte kan leva på sin lön, och måste extraknäcka för att klara sig.” 

Då den kritiska händelsen inträffade reagerade vi väldigt starkt på att Terapeut R försökte 

sälja smycken. Tre veckor senare under samtalet med handledaren hade vi fått ökad 

förståelse för att i delstaten Oaxaca är de vanligaste sidoverksamheterna illegala såsom 

prostitution, vapen-, droghandel och människosmuggling. I relation till detta upplevde vi då 

smyckesförsäljningen som harmlös. 

Under samtalet med handledaren tre veckor efter den kritiska händelsen hade vi hunnit 

reflektera kring skillnader mellan reella och formella samhällsstrukturer på Pina Palmera och 
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idet mexikanska samhället. Vi hade även hunnit reflektera över och jämföra detta med vår 

hemmiljö. Vi upplevde att det inom rättsväsendet i Oaxaca fanns en stor skillnad mellan 

reella och formella samhällsstrukturer och att det fanns problem med korruption, vilket 

personalen på Pina Palmera vittnade om. 

16.29-32. 1: ”De hade ett jätte hemskt fall på Pina med barnprostitution med en 

funktionshindrad flicka. De går till polisen för att anmäla. Det som händer då är att det 

blir hot till cheferna på Pina och hot till personer på Pina. Därför att polisen på något 

sätt är inblandad i det här.” 

Vi har aldrig tidigare behövt fundera på mänskliga rättigheter i Sverige. I Sverige uppfattar vi 

det som självklart att de finns och efterlevs i den miljö som vi har vistats i. I Mexiko däremot 

fick vi oss en tankeställare då mänskliga rättigheter finns, men inget fungerande system för 

att efterleva dem överallt, som vi är vana vid.    

5.4 Patientföljsamhet i en ny kultur 

Under tiden mellan den kritiska händelsen och samtalet med handledaren insåg vi vikten av 

en noggrann kartläggning av både patienten och kontexten som individen befinner sig i. 

Detta för att kunna uppnå en god patientföljsamhet. Kontextanalysen bör innehålla 

kartläggning av exempelvis infrastruktur, vilka språk som talas i området, vilka 

trosuppfattningar som finns, hur människor försörjer sig och hur den sociala samvaron 

mellan människor ser ut. Det är även viktigt att undersöka hur arbetsplatskulturen ser ut på 

den vårdinstans där arbetet med patienter kommer att utföras.  

22. 18-20 2: ”Att man behöver kunskap och insikt om vilken miljö och i vilka 

”sanningar” som finns i just den kulturen man befinner sig i. Hur är arbetssättet? Hur 

är upplägget här?  

För att få en god patientföljsamhet krävs det även förståelse för patientens 

världsuppfattning och tilltro till medicinsk behandling. Dessa faktorer kan undersökas 

genom kartläggning av patienten. För att lyckas med denna är det mycket viktigt att 

terapeuten som genomför kartläggningen inte låter de egna förutfattade meningarna 

påverka. För detta krävs det att terapeuten är ödmjuk och har ett öppet sinne för att 

patientens världsuppfattning och medicinska tro eventuellt skiljer sig från den egna 

tron. För att resultatet av både kontext- och patientkartläggningen ska bli så exakt som 

möjligt krävs det att personen som genomför analysen har god kännedom om 

kontexten. För att få god kännedom om en ny kulturell kontext krävs det en längre tids 

vistelse för att kunna förstå nyanser i kultur och språk.  
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25. 21-23. 2: ”Och ha kvar ett ödmjukt tänk för att alla inte har samma 

världsuppfattning som jag. Det gäller att ta reda på var just den patienten där och då 

har för att kunna möta den och lägg upp en så bra behandling som möjligt.”  

Vi upplevde en stor skillnad i världsuppfattningar i Mexiko, jämfört mot våra tidigare 

erfarenheter från Sverige. I den kulturella kontexten som vi befann oss i tror många 

människor att en funktionsnedsättning beror på trolldom, och därmed är något 

västerländsk medicin inte kan bota.  

15. 24-26. 1:”Hur får man med sig denna patient? Det går inte att komma med 

västerländsmedicin och tänka, den här behandlingen kommer hjälpa.” 

5.5 Vård 

Sjukgymnasterna på Pina Palmera behövde vara kreativa. Behövdes träningsredskap eller 

hjälpmedel måste sjukgymnasten själv bygga det då det inte fanns på plats. 

Behandlingsuppläggen behövde modifieras då patienterna inte hade ekonomisk möjlighet att 

träna på gym eller köpa några redskap. Största delen av behandlingen under den kritiska 

händelsen upplevde vi som mycket bra medan det även fanns delar som skulle kunna 

förbättras.  Exempelvis fann vi töjning av höftadduktorer som onödigt då patienten låg i 

”grodställning”, med benen abducerade, med flekterade knän. Omvårdnadsbehandlingen av 

patienterna på centrat var mycket hårdhänt vilket vi reagerade stark på. Patienterna lyftes 

upp och i stort sett slängdes ner på en träbänk för att duschas eller tvättas. 

Journalernas utformning och hanteringen av dessa var mycket annorlunda gentemot hur vi 

upplevt den i Sverige (Box 1).  På Pina Palmera låg journalerna framme i patienternas rum 

för alla att läsa, vilket vi upplevde som bristfällig patientintegritet. Journalens utformning 

illustreras i följande citat: 

5.25-30. 1 : …”Patient A:s journal, eller sjukdomshistoria. Det är en pärm med 

information om vilken diagnos han har, vilka mediciner han tar och vilken mat/ dryck 

han inte tål. Den innehåller även ett brev som är skrivet, som om av Patient A själv, där 

det står om hans föräldrar och hur han kom till centret. I pärmen finns även en kort 

förklaring över hur kontrakturprofylaxet ska gå till och foton på hur en kvinna utför 

detta på Patient A. Allt i pärmen är skrivet på spanska.” 

Vi upplevde det som mindre professionellt att Terapeut R under pågående behandling 

försökte avbryta för att sälja sina smycken. Vi tyckte att det kändes etiskt inkorrekt mot både 

patienten och Författare 2. Hon upplevde en moralisk konflikt i frågan om att avbryta 

behandlingen eller inte för att göra Terapeut R tillags. Samtidigt som det var viktigt för oss 
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att hålla ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten, värderade vi en bra relation 

till medarbetare högt. Att Terapeut R stod högre i hierarkin på arbetsplatsen än oss och 

under den kritiska händelsen var vår chef, förstärkte det etiska dilemmat. Då vi var nya på 

arbetsplasten när den kritiska händelsen inträffade var det viktigt för oss att inför honom visa 

oss öppensinnade för den rådande arbetskulturen på Pina Palmera. Vi ville även, som 

författare 2 uttryckte det ”Visa oss duktiga”. Vi var under den kritiska händelsen dessutom 

medvetna om att Terapeut R i framtiden skulle bestämma delar av våra arbetsuppgifter. 

Detta innebar att vi befann oss i en beroendeställning i förhållande till honom. Baserat på 

våra tidigare arbetserfarenheter från Sverige såg vi det som självklart att göra som en chef 

säger. Vi såg det även som en självklarhet att en chef inte försöker sälja smycken under 

pågående patientbehandling, baserat på våra tidigare erfarenheter. En moralisk konflikt 

uppkom inom oss och vi visste inte hur vi skulle agera i situationen. Borde vi avbryta 

behandlingen för att vara chefen till lags, eller fullfölja patientbehandlingen? Den moraliska 

konflikten, tillsammans med de känslor av obekvämhet och förvirring som uppstod utgjorde 

grunden till att situationen valdes som studiens kritiska händelse.  

20.3-4. 2: ”Mot patienten, är det etiskt korrekt att avbryta en behandling. Mot mig, är 

det etiskt korrekt av en chef att försöka sälja till underordnad?” 

5.6 Vikten av självreflektion och kritiskt tänkande  

Det är mycket viktigt med både självreflektion och kritiskt tänkande kring upplevelser för att 

möjliggöra utveckling på ett personligt plan och på en arbetsplats. För fortgående utveckling 

krävs fortsatt självreflektion och kritiskt tänkande över nya situationer även i Sverige.  

25.25-27.2: …”lättare än vad man tror att falla in i gamla mönster när man kommer 

hem till Sverige, jag tror det är viktigt att reflektera över vad man vart med om och 

aktivt ta vara på det.” 

För att bibehålla och utveckla ett reflekterande tankesätt kan tankar och idéer exempelvis 

skrivas ner eller verbalt diskuteras. 

Då samtalet med handledaren ägde rum tre veckor efter den kritiska händelsen hade vi 

hunnit habituera oss, med andra ord vant oss vid kontexten vi befann oss i. Vi upplevde inte 

längre delar av händelsen lika upprörande, då vi exempelvis besökt vårdinrättningar med 

lägre standard än den på Pina Palmera. Vi hade då även informerats om vilka 

försörjningsalternativ som fanns, och var vanligast i regionen.  

17. 22-26.1: ”Ja. Och som sagt, nu när det har gått några veckor så hade jag inte 

reagerat på att han säljer smycken som chef och att han inte har utbildning och ger 
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behandling, och att journalerna ligger uppe för alla, att det inte finns någon 

tystnadsplikt, att den behandlingen som han fick i mina ögon verkar ganska konstig, det 

är så små grejer här, i förhållande till allt annat.” 

Risken med habituering, utan att reflektera är att falla in i mönster och acceptera det som till 

en början upplevdes etiskt oacceptabelt. Även om omgivningen i vår kritiska händelse var av 

högre standard än på andra vårdinrättningar i regionen kan fortfarande utveckling och 

förbättring ske.  

18. 1-2.2: ”Det går fortfarande att tänka och reflektera över det man ser och tänka 

kritiskt, även om det finns mycket värre saker just här.”  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Reflektionsramverket ” Framework to guide reflective process” som valts för datagenering 

passar bra för vårt syfte. Den är tydligt och lätt att följa då mallen är stegvis uppbyggd, vilket 

gör att den är överförbar till andra studier med liknande syfte. Analysmetoden, IPA, som 

även den är uppbyggd stegvis, var lätt att följa och passade bra för syftet. 

Svagheter med metoden är att den objektiva situationsbeskrivningen upprepas flera gånger i 

råmaterialet, vilket gör materialet svåröversiktligt. Första frågan vid samtalet med 

handledaren var att beskriva situationen, trots att de individuella objektiva beskrivningarna 

redan skickats till handledaren. Detta gjorde att samma data återkom tre gånger i 

råmaterialet. Däremot att diskussioner med likande innehåll uppkom flera gånger i 

materialet gav en djupare reflektion. Vi rekommenderar att i framtida studier som använder 

reflektionsramverket ” Framework to guide reflective process” utesluta fråga 1, steg 3 

”Guidad kommunikativ reflektion med handledaren” vid samtalet med handledaren.    

Vi valde vår kritiska händelse i början av praktikperioden vilket vi tycker var mycket bra för 

denna typ av studie. Hade händelsen inträffat senare skulle vi redan hunnit habituera i 

kontexten och antagligen inte reagerat lika starkt. Enligt tidsplanen skulle samtalet med 

handledaren hållas en vecka efter den kritiska händelsen. Omständigheter gjorde att detta 

inte var genomförbart och samtalet hölls istället tre veckor efter den kritiska händelsen. 

Detta gjorde att vi hade mer tid för att habituera i kontexten och samtidigt reflektera över 



18 

den kritiska händelsen. Vi tror att detta gav en mer givande diskussion under samtalet med 

handledaren, då vi hunnit reflektera över händelsen flera gånger. Hade samtalet hållits vid 

tänkt tidpunkt hade vi endast haft våra tidigare erfarenheter och förkunskaper från Sverige 

att jämföra med och samtalet hade troligtvis blivit mindre nyanserat. Våra förväntningar över 

hur det skulle vara att praktisera som sjukgymnast i Mexiko, så kallade utfallsförväntningar, 

hade färgat samtalet mer. Innan erfarenheten av att vara på plats i Mexiko antog vi att det 

där krävs formell utbildning för att arbeta som sjukgymnast, att en chef inte säljer saker till 

anställda, samt att det är full fokus på patienten under behandling. 

Det nätverksbaserade kommunikationsverktyget Adobe Connect som användes för att spela 

in samtalet med handledaren fungerade inte optimalt. Ljudinspelningen var mycket 

svårtolkad då det var tyst mellan fem sekunder till en minut då vi spolade tillbaka 

inspelningen för att lyssna på samma stycke igen. Synkronisering mellan mikrofonerna 

fungerade bitvis inte. Svar kom på vissa ställen före frågan, vilket gjorde materialet 

svårtranskriberat. Detta sänker den transkriberade datans tillförlitlighet. För att kunna 

använda sig av Adobe Connect krävs en god internetuppkoppling. Både inspelning och 

uppspelning av samtal krävde internetuppkoppling, vilket vi tidvis saknade. Inspelade 

ljudfiler från Adobe Connect gick inte att spara på dator utan måste streamas från en server. 

Detta gjorde att vi var tvungna att transkribera i ljudliga offentliga miljöer vilket sänker 

verktygets noggrannhet. Vi rekommenderar ett annat nätverksbaserat verktyg för denna typ 

av studier, som tar hänsyn till dessa krav. 

Användandet av triangulering i analysen stimulerade till ytterligare reflektion och ökade 

tillförlitligheten, då materialet lästes och analyserades flera gånger, både individuellt och 

tillsammans. Att läsa varandras tankar kring materialet öppnade upp för ytterligare 

reflektion och gav nya synvinklar. Trianguleringen resulterade i en djupare reflektion, och en 

mer nyanserad blid av den kritiska händelsen. 

Då studien har hög intersubjektivitet går resultatet inte att generalisera och är därmed inte 

överförbart till andra populationer. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har fått förståelse för hur det känns att inte kunna förstå eller göra sig förstådd på grund 

av språkbarriären, vilket upplevdes som ett funktionshinder. Det finns många olika typer av 

funktionsnedsättningar som försvårar kommunikation. Det etiska dilemmat med att 

behandla en så svårtolkad patient som Patient A var att inte förstå hur han reagerade på 

behandlingen, hans tankar eller önskemål, men trots detta utföra behandling. Att vi upplevde 
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kommunikationen som nästintill obefintlig kan bero på att vi var nya på centrat och där av 

inte kände honom väl nog för att kunna läsa av hans sätt att uttrycka sig. Vi tror att det är 

viktigt att samma personal arbetar kontinuerligt med gravt funktionshindrade för att lära sig 

läsa av eventuella små kommunikationstecken. Det är viktigt som sjukgymnast att kunna läsa 

av patienter då många har svårt att uttrycka sig på grund av funktionsnedsättningar eller 

själva väljer att uttrycka sig på ett visst sätt på grund av kulturella normer. Utan att fullt ut 

förstå patienten är det svårt att förstå dennes önskade prioriterad aktivitet. Vi upplevde 

kroppsspråk för att förtydliga instruktioner som tydligare och lättare att förstå, än endast 

verbala instruktioner, då vi inte förstod spanska. Detta sätt att förtydliga instruktioner på, 

kommer vi använda oss av i möte med framtida patienter. Vi tror att alla individer tar till sig 

information på olika sätt vilket gör att sjukgymnaster behöver kunna variera sättet att 

kommunicera för att patienter ska förstå. Om patienten inte förstår sjukgymnasten är det 

svårt att uppnå patientföljsamhet. Med ett varierat sätt att kommunicera menar vi 

exempelvis att kunna anpassa språket, använda kroppsspråk och/eller visa bilder eller filmer. 

 

Ett funktionshinder är inte samma sak som en funktionsnedsättning. En nedsättning är inte 

ett hinder utan den sociala kontextens påverkan. Enligt SCT påverkar omgivning, individ och 

beteende varandra vilket tydligt visas under vår kritiska händelse. Terapeut R, har en 

funktionsnedsättning då han är nästintill blind, men är under händelsen inte 

funktionshindrad av det. Han använde sig av andra sinnesintryck än synen för att läsa av 

omgivningen och kunde på det sättet arbeta som ansvarig på avdelningen. Omgivningen, i 

det här sammanhanget Pina Palmera som arbetsplats, ser inte Terapeut R som 

funktionshindrad då de väljer att sätta honom på den positionen han har. Detta visar att de 

framgångsrikt arbetar med inkludering av människor med funktionsnedsättningar, vilket är 

ett av deras mål. Ingen av författarna har någon fysisk funktionsnedsättning men i kontexten 

var vi båda funktionshindrade. Vi upplevde språkbarriären som ett hinder då människor i vår 

omgivning inte talade svenska eller engelska och vi inte behärskade spanska. 

Utifrån våra erfarenheter på Pina Palmera har vi börjat ifrågasätta vår tidigare syn på vad 

utbildning är. Vi kallade Terapeut R outbildad då han saknade formell högskoleutbildning 

som sjukgymnast. I Sverige hade han inte varit tillåten att arbeta som ansvarig sjukgymnast 

utan legitimation och ansetts outbildad. I kontexten vi befann oss räknades däremot klinisk 

erfarenhet som utbildning. Det är alltså i detta fall omgivningen som avgör om personen är 

utbildad eller inte. Detta har fått oss att fundera över vad utbildning egentligen är. Vilket ger 

högst kompetens, formell utbildning eller klinisk erfarenhet? Det finns flera sätt att lära och 

formell utbildning är endast ett av dem. Vi tror i enlighet med Donaghy & Morss (2000) att 

det är viktigt att som sjukgymnast söka erfarenhetsbaserad, så kallad anekdotisk kunskap. 

Denna anser vi bör kombineras med en formell högskoleutbildning för högst kompetens. Då 
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vi upplevde delar av behandlingen som bristfällig väcks frågan om den kliniska, 

erfarenhetsbaserade utbildningen Terapeut R har är tillräcklig. Vi ställer oss frågan om han 

har kompetens nog att ansvara för sjukgymnastiken på Cuidados Especiales, och om 

patienterna haft bättre fysisk funktion med annan behandling. Under vår kritiska händelse 

ifrågasatte vi syftet med töjning av höftadduktorer då patienten redan låg vilandes med 

abducerade höfter. 

Kanske hade Terapeut R haft mer kunskap inom sjukgymnastik om han själv inte behövt be 

om råd, utan haft vidareutbildningskrav från sin chef. Terapeut R:s fråga om massagegrepp 

kan tyda på att han inte vet att det finns personal på plats med den kunskapen, vilket 

eventuellt skulle kunna härledas till otydlig ledning. Detta kan vara ett exempel på att 

omgivningen, i det här fallet ledningen, påverkar individens beteende. Ledningen påverkar 

eventuellt Terapeut R:s beteende till att inte fråga om vidareutbildning genom bristfällig 

information. Tydlig information och direktiv från ledning är viktiga faktorer för utveckling av 

ett team och därigenom en arbetsplats (Sandberg, 2006).  Vi tror att just tydlighet även är 

viktigt i möte med framtida patienter för att de ska förstå syftet med en specifik behandling, 

och där igenom uppnå patientföljsamhet. Terapeut R:s sjukgymnastiska kunskaper skulle 

eventuellt kunna förbättras genom modellinlärning. Detta genom att låta honom arbeta 

tillsammans med de andra sjukgymnasterna på centrat, vilka då hade kunnat fungera som 

förebilder som han kan relatera till, och lära sig av. 

Delar av vår inlärning under den kritiska händelsen, och praktikperioden skedde genom just 

modellinlärning. Genom observation av arbetssättet på Pina Palmera och deras syn på 

människor med funktionsnedsättningar lärde vi oss att funktionshinder inte är samma sak 

som funktionsnedsättning. Detta hade vi inte tidigare lärt oss från praktikplatser i Sverige, 

trots att vi även där mött flertalet patienter med funktionsnedsättningar.  Modellinlärning 

skedde även genom vår observation av hur Terapeut R kommunicerade med patienterna på 

Cuidados Especiales, och oss som inte förstod spanska. Han kommunicerade exempelvis 

genom att använda mycket kroppsspråk för att förtydliga det han ville framföra. Även vi 

använde oss av kroppsspråk i större utsträckning efter observation av Terapeut R:s 

kommunikationssätt. Vi såg Terapeut R som en förebild i sitt engagemang för patienterna på 

Cuidados Especiales. Vi såg honom även som en person vi kunde relatera till, som blivande 

sjukgymnaster, vilket är en förutsättning för att möjliggöra modellinlärning. 

Utformningen och hanteringen av journaler på Pina Palmera skilde sig mot hur 

journalsystem ser ut i Sverige. I Sverige finns de flesta journaler i skyddade datasystem, och 

endast behandlande vårdpersonal har rätt att läsa dem. Detta sätt att hantera journaler 

upplever vi har fungerat bra på våra tidigare praktikplatser, och som en självklarhet för att 

upprätthålla en god patientintegritet. På Pina Palmera däremot låg journalerna framme i 
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patienternas rum för alla att läsa. Vi upplevde detta som bristfällig patientintegritet. Även 

hur journalerna var utformade skilde sig från vad vi tidigare sett i Sverige, där journaler 

oftast formuleras neutralt och kortfattat. På Pina Palmera var däremot en del av journalen 

skriven som om att patienten skrivit ett brev om sig själv. Vi upplevde det som märkligt att 

läsa en journal som var skriven i jagform, från en patient som inte på något språk kunde 

uttrycka sig i varken skrift eller tal. 

Enligt SCT är omgivningsfaktorer mycket viktiga att ta hänsyn till vid behandling av 

patienter. En omgivningsfaktor som var viktig i kontexten vi befann oss i var patienternas 

ekonomiska situation. Att be någon köpa träningsredskap eller gymkort var en omöjlighet. 

Kreativitet var där av en viktig egenskap hos sjukgymnasterna på Pina Palmera. Vi tror att 

detta är en lärdom att ta hänsyn till i vårt framtida arbete som sjukgymnaster i Sverige. Det 

är viktigt att inte anta att patienten har råd att köpa redskap eller gymkort, även om de i våra 

ögon är billiga, utan ta hänsyn till ekonomi som omgivningsfaktor även i Sverige. 

En individfaktor som är viktig att ta hänsyn till är patientens världsuppfattning och 

medicinska tro. För att få reda på denna faktor krävs noggrann kartläggning innan 

behandling påbörjas. Med kartläggning menar vi att ta reda på påverkande 

omgivningsfaktorer, fysiska och psykiska funktioner, yttre och inre beteenden. Det är 

nödvändigt att möta patienten där denne befinner sig och individanpassa behandlingen för 

att uppnå patientföljsamhet. I enlighet med Betancourt et al (2003) och Athsel (2002)  anser 

vi att det är nödvändigt att patienten förstår syftet med behandlingen för lyckat resultat. Vi 

anser även att det är minst lika viktigt att patienten tror på behandlingsupplägget för att 

uppnå målet med behandlingen. Med detta menar vi att det är nödvändigt att arbeta med 

patienten och inte emot i samband med en behandling. Placebo- och noceboeffekter har 

troligtvis stor betydelse. 

”Placebo: ’ jag vill behaga’ på latin. Effekt av ett läkemedel eller en behandling som inte 
beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan som kan hänföras till patientens 
egna förväntningar på att medicinen och behandlingen ska hjälpa denne att tillfriskna. 
 
 Nocebo: ’jag skall skada’. Negativa förväntningar hos en patient förvärrar dennes 
symptom.” (White, 2009). 

 

Vi upplevde att det fanns en stor skillnad mellan människors världsuppfattning och 

medicinsk tro i Mexiko, jämfört mot den vi upplevt generellt råder i Sverige. Tron att en 

funktionsnedsättning beror på exempelvis onda andar, som är vanligt förekommande i 

Mexiko, är ovanlig i Sverige. Vad vi erfarit från Sverige är att de flesta människor har högre 

tilltro till evidensbaserad vetenskap än obevisade rön.  I Mexiko upplevde vi däremot att det 

fanns en stor tro på icke vetenskapligt bevisade fakta, exempelvis förekomsten av trolldomar. 

Det var även vanligt att människor sökte hjälp hos shamaner för att bryta trolldom. Trots att 
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majoriteten i Sverige idag, vad vi erfarit, har en evidensbaserad världsuppfattning är det 

viktigt att ta hänsyn till att det förekommer flera olika trosuppfattningar även här. Det finns 

exempelvis många människor som söker hjälp hos healare eller zonterapeuter för att bota 

sina besvär. Detta trots att dessa behandlingsformer inte är evidensbaserade. Då 

sjukgymnaster i Sverige arbetar under legitimation kan detta leda till ett svårt etiskt dilemma 

då de behöver möta patienten i dennes medicinska tro, men samtidigt inte kompromissa till 

den grad att vi arbetar utanför vår legitimations regelverk.  

Den främsta lärdomen vi tar med oss från den kritiska händelsen på Pina Palmera är vikten 

av reflektion och kritiskt tänkande, framför allt vid habituering i en ny kontext. Vi tror att 

detta krävs för både personlig utveckling och utveckling av arbetsplatser. Vi anser i enlighet 

med Delany och Watkin (2008) att kritisk reflektion är viktigt för sjukgymnaster. Även då ett 

arbetssätt eller en arbetsplats fungerar bra är det viktigt med fortlöpande kritiskt tänkande 

och reflektion över vad som gör att det fungerar, och vad som skulle kunna förbättras. Vi tror 

att alla arbetsplatser kan utvecklas till det bättre med hjälp av dessa verktyg. Det är även 

viktigt med reflektion och kritiskt tänkande för att inte tappa sin etiska ståndpunkt. 

6.3 Etikdiskussion 

Ett etiskt dilemma uppstod genom språkbarriären. Detta innebar att vi inte själva kunde 

informera om studien och fråga människorna på Pina Palmera om de godkände sitt 

eventuella deltagande. Vi fick förlita oss på att informationen om studien framfördes på ett 

tydligt och korrekt sätt genom vår kliniska handledare. Då godkännandena om deltagande i 

studien skedde mutligt, och sedan förmedlades vidare till oss, fick vi även här förlita oss på 

handledarens ord. Ytterligare ett etiskt dilemma är att en deltagare i vår situation inte kunde 

uttrycka sin åsikt och där av inte tacka nej till deltagande.  

Vi har valt att koda namn på deltagarna i den kritiska händelsen för att identiteter inte ska 

vara möjliga att spåra. Vi har inte avidentifierat den kliniska handledaren, eller namnet på 

centrat den kritiska händelsen inträffade på då vi använt dessa som referenser. 
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7 SLUTSATS 

De slutsatser vi kom fram till i studien är vår insikt om att:  

 Självreflektion och kritiskt tänkande är nödvändigt för både personlig utveckling samt 

utveckling av en arbetsplats. 

 Det är viktigt att kunna kommunicera på flera olika sätt för att nå patienter och uppnå 

patientföljsamhet. 

 Ett funktionshinder inte är samma sak som en funktionsnedsättning, utan det är 

patientens uppfattning och omgivningens påverkan som avgör. 

 Lärande och utbildning kan ske på många olika sätt exempelvis genom erfarenhet 

eller högskoleutbildning. Vi tror att en kombination av dessa ger högst kompetens. 

 Ekonomi är en viktig omgivningsfaktor att ta hänsyn till vid behandlingsupplägg, 

även i Sverige. 

 Noggrann kartläggning och ödmjukhet inför patienters världsuppfattning och 

medicinska tro är nödvändig för att uppnå patientföljsamhet. 

 Det kan finnas ett etiskt dilemma i att möta patienten i dennes medicinska tro och 

fortfarande arbeta inom sjukgymnastlegitimationens ramar. 
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BILAGA A: Framework to guide reflective process. 

Framework to guide reflective process  
Developed by Jenny Wickford. Framework inspired by Donaghy and Morss (2007; 2000) 
with permission by the authors. Questions for the individual narrative relfection are inspired 
by inspired by questions suggested by Jensen and Greenfield (2012) and Delaney et al. 
(2010).  
 
Pre-step – Expectations  
 
Individual reflection: Before leaving their own country, each student writes a personal 
reflection in terms of their views and expectations of the forthcoming trip, based on the 
following questions:  
1. Why did you apply for the exchange programme?  
2. What are your expectations for your stay in x?  
3. What do you hope to learn?  
4. What is your view of country x? (Have you been there before?)  
These reflections are written by hand and left with the supervisor, to be returned to the 
students after their time in country x, during Step 4.  
Methodological preparation: The framework is explained, reflection is discussed.  
 
Step 1 – Individual reflection over case  
 
Description of incident: A critical incident or disorienting dilemma is described, where each 
students writes their version of the situation. The incident can be anything related to their 
clinical practice. The desription should be as objective and as detailed as possible. This is 
based on the ethnographic approach of participant observation (Fangen, 2005), where one 
describes in as much detail as possible the situation one participates in. Ideally, it should be a 
situation that both students have experienced, but if not possible, each choses one that they 
have experienced.  
Instruction: Please describe a situation related to your clinical practice that you found 
challenging or difficult to understand, where you felt you were misunderstood, or where 
you did not agree with what was being done. Describe the setting, the time and place, and 
the people involved. Try to be as objective as possible, and recall the conversation that took 
place. Do not describe your views or your feelings about the situation at this point. But try 
to be as descriptive as possible!  
Narrative reflection: The students then reflect over this case based on a 
specific questions (see table 1). Each describes their version of the incident, 
and each answers the related questions individually. Table 1. Questions to 
guide individual narrative reflection  
 
Individual narrative reflection  
1. What was the most difficult aspect of this incident? Why?  
2. Are there ethical and moral conflicts in the situation, and if so, by whose 
definition?  
3. What was your immediate reaction during the situation? Describe your feelings.  
4. Why did you act/respond as you did?  
5. How did you interpret the actions of the others in the situation?  
6. How did you interpret the manner of communication of the others in the 
situation?  
7. Whose voice and/or perspective is not being heard in the telling of this case?  
8. Could this case have been told in a different way?  
9. What did you find confusing about the situation or the way the others acted?  
10. What would you do if a similar situation arises?  
11. What did you learn about yourself?  

 



 

 

Step 2 – Communicative reflection with peer  
 
Each student describes reads the others description of the situation, after 
which they discuss the case together based on the questions shown in table 2. 
Their reflections are recorded and later transcribed. Table 2. Questions to guide 
collaborative communicative reflection with peer  
 
Communicative reflection with peer  
1. What did we view as the most difficult aspect of this situation, and why?  
2. What ethical and moral conflicts did we identify, and why?  
3. Feedback to each other about our actions.  
4. How did we interpret the actions and the manner of communication of the others in 
the situation?  
5. Discuss how you would like to act if in a similar situation again.  
6. Discuss what you found confusing about the situation or the others actions.  
7. Discuss (not compulsory) what you learned about yourself.  
8. What can we learn from each other?  

 
Step 3 – Guided communicative reflection with supervisor  
 
Guided communicative reflection with supervisor: The students description of the 
situation, their reflections of the questions, and their joint reflections, are sent to 
the supervisor. These are read by the supervisor, after which a skype dialogue is 
held with the supervisor. The students are first given the chance to describe the 
situation, and then their feelings and reactions. The supervisor listens, and then 
questions the students to stimulate further reflection. Suggested promptor 
questions for the supervisor are shown in Table 3. This skype session is recorded by 
the students and later transcribed. Table 3. Questions for guided communicative 
reflection with supervisor  
 
Communicative reflection with supervisor  
1. Describe the critical incident or disorienting dilemma.  
2. Describe your actions and immediate feelings.  
3. Why did you react in the way you did?  
a. Can you see links to previous experiences, that have affected the way you reacted?  
b. Can you see links to specific views you have of the world, beliefs, that made you react the 
way you did?  
c. What do you think the other people thought of your way of reacting?  
4. Describe the ethical issues and difficulties in this dilemma.  
5. Why did you identify these? Do you think that the other people involved have the same 
view as you?  
6. What can we learn from each other?  

Individual reflections: After the discussion, the students each consider if there was anything 
new that they thought of in terms of their situation after discussing together with the 
supervisor. Their reflections are written down.  
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BILAGA B: Exempelsida ur det transkriberade materialet. 
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