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ABSTRACT

The aim of this investigation was to elucidate and describe those patients who had
discontinued their participation and/or participated infrequently in physiotherapy
treatment based on their own activity and responsibility. The ambition was to un-
derstand the phenomenon of compliance/adherence from various perspectives in
behavioural as well as social science.

In study I the phenomenon compliance/adherence was studied in relation to
health locus of control (HLC) variables and health belief (HB) variables. This
study was based on a questionnaire that was answered by all patients before the
beginning of treatment. Questions concerning the patients’ conceptions about both
health locus of control and health beliefs were the focus. The definitions of compli-
ance/adherence were completed treatment period and exercise frequency, respec-
tively. Those patients who completed the treatment were compared with those who
did not. Those who completed the treatment were also studied regarded exercise
frequency.

The results of study I showed that those who discontinued their treatment
reported a higher perceived threat from their health condition (higher pain inten-
sity) and a higher perceived severity of their health condition (higher level of dys-
function, worse general health) than those who completed their treatment. The
results also showed that those who exercised once a week or less often valued the
significance of the caring situation as lower (HLC), perceived a higher threat from
their health condition (higher pain intensity), a higher severity of their health con-
dition (higher level of dysfunction, worse general health, greater distribution of
impairment), more barriers to treatment (lower expectations), and had certain dif-
ferences in demographic variables (younger individuals, more women) than those
who exercised more often (HB).

Study II investigated patients’ descriptions of their reasons for discontinuing
the treatment, whether those reasons varied, and if so how they varied. Sixteen
patients who had discontinued their treatment were interviewed with open-ended
questions. The interviews began with a question about the background to the
physiotherapy treatment. There were questions concerning carrying out the treat-
ment as well as concerning what they thought about their impairment. The patients
were also asked about their priorities in daily life, as these were presumed to be an
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obstacle to the treatment over  a shorter or longer period of time. The third domain
concerned how they experienced the patient/physiotherapist relationship. The in-
terviews were analysed qualitatively.

Analysis of study II resulted in four different descriptions of reasons for
treatment discontinuation. A) It was about time to end the treatment and continue
on alone. B) The treatment was not the most important activity to spend time on.
C) An agreement with the physiotherapist to discontinue the treatment due to lack
of effect. D) No viewpoint as to why they discontinued the treatment. In a further
analysis of category D, this group appeared to experience various forms of power-
lessness. They felt that their trustworthiness was often questioned.  They experi-
enced frustration in their life situation as others made the important decisions and
they themselves had little to say. They defended themselves by talking about their
own conceptions of the reasons for their impairments and what should be done
about them. In comparing category D with categories A, B, C it was found that
those in the latter three categories experienced varying degrees of control in differ-
ent situations, whereas those in category D did not experience a feeling of control.

Conclusion: The concept of compliance in physiotherapy is ambiguous. The
concept involves one party defining what will  concern the other party. It is clear
that the physiotherapist and the patient do not always agree about the aim of the
treatment. Instead, we should develop the concept of concordance in encounters
with the patients and abandon the reasoning of compliance.

Keywords: Adherence, Compliance  Physiotherapy, Longstanding pain, Primary health
care, Health Locus of Control, Health Belief, Patient perspective, Qualitative inquiry, Gen-
der perspective, Health-care provider/patient relationship
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SAMMANFATTNING

Syftet med denna undersökning var att tydliggöra och beskriva de patienter som
avbrutit sitt deltagande och/eller deltagit sällan i en behandling med sjukgymnastik
baserad på egen aktivitet och eget ansvar. En ambition var att förstå fenomenet
följsamhet utifrån några olika teoretiska perspektiv inom såväl beteende- som sam-
hällsvetenskap.

I Delstudie I studerades fenomenet följsamhet i relation till beteendeaspekter
avseende patientuppfattningar om styrmekanismer som påverkar den egna hälsan
(HLC) och patientupplevda hälsohot och hälsohotens konsekvenser (HB). Denna
delstudie bygger på frågeformulär, som besvarades av samtliga patienter innan
behandlingsstart. De frågor som mäter patientens uppfattningar om  vad som styr
den egna hälsan och frågor som mäter patientupplevda hälsohot och hälsoerfaren-
heter har bearbetats.  Definitionerna på följsamhet var dels fullföljd träningsperiod,
dels träningsfrekvens. De patienter som genomförde träningen jämfördes med de
som avbröt den. De som genomförde träningen studerades dessutom avseende trä-
ningsfrekvens.

Resultatet i Delstudie I visade att de som avbröt sin behandling, rapporterade
större hot av sitt hälsotillstånd (högre smärtintensitet) och större konsekvenser av
hälsotillståndet (sämre funktionsförmåga, sämre allmänt hälsotillstånd) än de som
genomförde den. Resultatet visade dessutom att de som tränade en gång i veckan
eller mer sällan hade värderat vårdsituationens betydelse lägre (HLC), upplevde
större hot av sitt hälsotillstånd (högre smärtintensitet), större konsekvenser av häl-
sotillståndet (större funktionsnedsättning, sämre allmänt hälsotillstånd, större be-
svärsutbredning), fler hinder för behandlingen (lägre förväntningar) och uppvisade
andra demografiska faktorer (yngre individer, fler kvinnor) än de som tränade ofta-
re (HB).

I Delstudie II studerades hur patienter själva beskriver anledningen till av-
brott i behandlingen, om dessa anledningar kan variera och hur de varierar. Sexton
patienter som avbrutit sin behandling intervjuades med öppna frågor. Intervjun
inleddes med en fråga om bakgrunden till den sjukgymnastiska behandlingen. De
ställdes inför frågor som hade anknytning till genomförandet av behandlingen och
vad de trodde själva om sina besvär. Frågor om patienternas prioriteringar i varda-
gen ingick, vilka antogs kunna utgöra hinder för behandling under en kortare eller
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längre tid. Ett tredje område som ingick, rörde deras erfarenheter av pati-
ent/sjukgymnast relationen. Intervjuerna analyserades  kvalitativt.

Analysen i Delstudie II resulterade i att fyra olika beskrivningar av orsaker
till avbrott i behandlingen genererades. A) Det var dags att avsluta och gå vidare på
egen hand. B) Behandlingen var inte det viktigaste att lägga sin tid på. C) Överens-
kommelse med sjukgymnasten att avbryta behandlingen på grund av uteblivna
resultat. D) Avsaknad av ställningstagande till avbrott i behandlingen. Vid en för-
djupad analys av kategori D framstod att denna grupp erfar olika former av makt-
löshet. Det yttrade sig i beskrivningar av att deras trovärdighet ofta är ifrågasatt, att
deras  livssituation är en ständig frustration där andra tar de viktiga besluten och
där de själva inte har mycket att säga till om, samt att de värjer sig mot att berätta
om sina föreställningar om vad de själva tror besvären beror på och vad man gör åt
dem. Vid en jämförelse mellan kategori D och A, B, C har kategorierna A, B och C
varierande grad av kontroll i olika situationer medan kategori D saknar kontroll.

Konklusion: Begreppet följsamhet i sjukgymnastik är mångtydigt. Begreppet
antyder att det finns en part som definierar vad som ska gälla för en annan part. Det
är inte självklart att sjukgymnast och patient alltid är eniga om behandlingens syfte.
Man borde istället utveckla begreppet samstämmighet i mötet mellan patient och
vårdgivare och därmed överge följsamhetstänkandet.

Keywords: Adherence, Compliance  Physiotherapy, Longstanding pain, Primary health
care, Health Locus of Control, Health Belief, Patient perspective, Qualitative inquiry, Gen-
der perspective,  Health-care provider/patient relationship
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INTRODUKTION

Varför forska om bristande följsamhet?
Mina egna erfarenheter av möten med smärtpatienter i primärvården under många
år, ligger till grund för denna forskning. Patienters bristande följsamhet har varit en
källa till bryderi för mig i mer än 25 år. Varför avbryter vissa patienter sin behand-
ling? Varför kommer andra endast sporadiskt till sina behandlingar? De flesta
sjukgymnastmottagningar har väntetider för sina patienter. Trots att sjukgymnas-
tiska tjänster är efterfrågade finns det en grupp individer som när de fått tid till
sjukgymnastik inte alls kommer trots avtalad tid. Ett annat mönster kan vara att de
kommer en eller några gånger och sedan uteblir, eller kommer litet då och då efter
påstötning och med olika ursäkter.

Upplevelsen av dessa patienter är att de upptar en förhållandevis stor andel
av den tid som sjukgymnaster lägger ned på patienter i primärvården. Det är en
grupp som är krävande och tar mycket resurser i anspråk i sjukvården genom att de
ofta söker hjälp och remitteras runt i sjukvårdssystemet mellan olika vårdgivare
(Andersson, 1998). När sjukgymnastjournalerna datoriserades i början av 90-talet
öppnades nya möjligheter att söka ut olika uppgifter ur journalerna. Patientpopula-
tionen på sjukgymnastiken kunde studeras i olika avseenden. Vid en granskning
uppskattades att det rörde sig om 20-30 % som i någon bemärkelse avbrutit sin
behandling. Sökfunktionerna var emellertid inte sådana att det gick att dra några
slutsatser om gemensamma drag hos de, som avbrutit behandlingen eller på annat
vis sätta fingret på problemet.

Vägen till en fördjupad egen förståelse för den här patientgruppen har två
spår. Det första är litteraturfördjupning om följsamhetsbegreppet och andra be-
grepp inom beteendevetenskapen som relaterar till hälso- och sjukvård. Inom detta
kunskapsområde finns teorier, som generellt beskriver människors handlanden och
sätt att tänka i situationer av stress av någon form. Kroppslig sjukdom kan vara en
form av stress. Det andra spåret har varit att relatera teorin till empiriska studier av
patienter i primärvården och därmed kunna sätta ord på ett från början obegripligt
fenomen.
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Avhandlingens uppläggning
Den första delen av avhandlingen behandlar teoretiska perspektiv på följsamhets-
begreppet och beskriver även hur arbetet med patienterna går till på den enhet var-
ifrån studierna utgår.

Därefter redovisas de två delarna som avhandlingen bygger på. Den första
delen är en enkätundersökning. Intentionen var att studera om det går att på för-
hand urskilja och beskriva icke följsamma patienter från följsamma med hjälp av
enkäter, där frågorna handlade om beteende. Enkäterna besvarades av samtliga
patienter innan behandlingsstart hos sjukgymnast. Den andra delen är en intervju-
undersökning med före detta patienter, som intervjuades för att få en ökad förståel-
se för anledningen till deras avbrott.

I den sista delen diskuteras följsamhetsbegreppet utifrån resultatet i delstudi-
erna mot några olika teoretiska perspektiv.

Teoretiska perspektiv på problemområdet följsamhet
Det som vanligtvis benämns som brist på följsamhet med ordinationer och regim-
råd är och har varit ett problem sedan långa tider för dem som delar ut råden. Det är
osäkert om även mottagarna av regimföreskrifterna upplever problem. Redan Hip-
pokrates beklagade sig över att hans patienter ljög om sina medicinintag (Holloway
et al., 1992). Att fenomenet bristande följsamhet är utbrett visar inte minst det fak-
tum att det fram till 1990 fanns åtminstone 8000 engelskspråkiga artiklar skrivna
över ämnet (Donovan & Blake, 1992) och att man funnit över 250 faktorer som har
samband med följsamhet (Cameron, 1996, Sluijs & Knibbe, 1991, Turk & Rudy,
1991). Trots, eller på grund av, att det finns en så stor mängd av uppgifter kring
patienters följsamhet, beskrivs forskningen som osammanhängande och saknar
riktning (Turk & Rudy, 1991). Teorin behöver organiseras, interventionerna stan-
dardiseras och mer systematisk utvärdering av följsamhetsförbättringar behöver
prövas menar Cameron & Best, (1987).

Det multifaktoriella orsakssammanhanget belyses i en rapport från Lands-
tingsförbundet om följsamhet med läkemedelsordination. Där ger man exempel på
en rad faktorer som påverkar användningen av läkemedel. Dessa faktorer är attityd
till läkemedel och till sjukdomen, praktiska problem, behandlingens komplexitet,
tidigare erfarenheter, ekonomi, massmedier, påverkan från vänner etc, mötet med
olika vårdpersonal och kunskap (Nilsson, 2000).
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Redskap för att förstå patienters följsamhet med ordinationer och regimråd
kan också sökas inom beteendevetenskapen. Inom detta kunskapsområde finns
teoribildningar om beteenden i samband med sjukdom och medicinska eller livs-
stilsförändrande interventioner. Här finns även modeller för förutsägande av följ-
samhet vid olika behandlingar och regimföreskrifter (Horne & Weinman, 1998,
Leventhal & Cameron, 1987), varav några redogörs för i det följande avsnittet.
Leventhal och Cameron (1987) beskriver i artikeln "Behavioral theories & the pro-
blem of compliance" på ett lättillgängligt sätt olika teoretiska modeller för att förstå
och bemöta följsamhetsproblem. Även Horne och Weinman (1998) beskriver i
kapitlet ”Predicting treatment adherence: An overview of theoretical models” i
boken ”Adherence to treatment in Medical Conditions” (1998), de vanligast före-
kommande modellerna.  Beskrivningarna av de olika perspektiven är i det följande
framför allt hämtade från dessa bägge referenser.

Biomedicinskt och kommunikativt perspektiv
I ett dualistiskt, biomedicinskt perspektiv, med normalitetsbegreppet som ledstjär-
na, ser hälsoexperten på patienten som en mottagare av information och föreskrif-
ter, som denne har att hålla sig till. Eftersom patienters bristande följsamhet ofta är
ett problem för den medicinske experten, så kompletteras ibland informationen
med någon form av undervisning. I ett kommunikativt perspektiv, så som det be-
skrivs av Leventhal & Cameron, 1987, förväntas patienten följa anvisningar om
hon får tillräckligt tydliga förklaringar till varför hon ska göra det, och vilka konse-
kvenser det får. Denna kombination av det biomedicinska och det kommunikativa
perspektivet synliggörs i olika ”skolor”, såsom ryggskola, astmaskola o.s.v. Dessa
”skolor” brukar innehålla information om sjukdomen, vilken medicinsk hjälp som
finns att tillgå och goda råd om hur man själv som patient kan dämpa symptomen.

Brist på följsamhet sett ur ovan nämnda två perspektiv ansågs av den renod-
lade medicinske experten bero på avvikelser i personligheten. Men den mångfaldi-
ga forskning som bedrivits om följsamhet relaterat till karaktärsdrag och demogra-
fiska faktorer har inte kunnat verifiera denna hypotes. Och, studier om följsam-
hetsbeteende bland läkare har inte visat på bättre resultat än bland patienter i all-
mänhet. Detta kan vara en av anledningarna till att forskningen om följsamhet
inom medicin numera även fokuserar på andra förutsättningar för följsamhet; från
att studera personlighetsdrag till att istället studera de patientbeteenden som är
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nödvändiga för följsamhet och som kanske också är lättare att förändra (Leventhal
& Cameron, 1987).

Beteendevetenskapliga perspektiv
Beteendemodeller, sprungna ur inlärningsteorier tillför utökade kunskapsområden
och forskningsfält inom medicinen. Man har till exempel funnit att uppmuntrande
förstärkning av ett visst beteende har större betydelse för resultatet än poängteran-
det av resultatet i sig (Fordyce, 1976, Leventhal & Cameron, 1987). Det beteende-
vetenskapliga synsättet innebär att man intresserar sig för individens beteende och
tankar för att förstå hur och varför personen hanterar olika situationer på olika sätt.
Genom att fråga hur individen vanligtvis brukar göra och tänka i olika situationer
kan man skaffa sig en uppfattning om vilka strategier för inlärning som kan vara
lämpade för vem. Det finns i detta sammanhang en mängd instrument med olika
inriktningar att tillgå, som rör copingstrategier, fear-avoidance (undvikande bete-
ende), self-efficacy (tilltro till sin egen förmåga) och liknande.

Inom operant beteendeteori menar man att beteendet styrs av sina konse-
kvenser och att ett nytt oprövat beteende kan ge nya oväntade konsekvenser. Tan-
ken är att understödja vissa beteenden hos patienten, vilka anses gynnsamma och
sedan förstärka och upprepa det önskade beteendet tillräckligt många gånger för att
det ska leda till förändrat beteende (Fordyce, 1976, Harding, 1998). Denna för-
klaringsmodell används för att  förstå och påverka hälsobeteenden och hälsorelate-
rade handlingar.

Kognitiv beteendeteori menar att beteendet styrs av sina konsekvenser, men
dessutom av föreställningar och förväntningar. Det mänskliga beteendet bestäms av
en objektiv, logisk tankeprocess och grundar sig oftast på tidigare erfarenheter.
Man anser att de avgörande faktorerna för följsamhet med råd och anvisningar är
individens upplevelse av hot och sårbarhet av sin sjukdom samt upplevd/a
hjälp/hinder för att vidta åtgärder (Bandura, 1986, Becker & Maiman, 1975, Horne
& Weinman, 1998, Leventhal & Cameron, 1987, Nagy & Wolfe, 1984, Rydén &
Stenström, 1994). ”Self-efficacy” teorin (tilltro till sin egen förmåga) hör också hit
och poängterar vikten av individens egen förväntan på sin förmåga att vidta nöd-
vändiga förändringar i sin livsstil (Bandura, 1986, Horne & Weinman, 1998, Jo-
hansson, 1999).

I en självreglerande systemteori ingår element från både operant och kogni-
tiv beteendeteori, men man adderar känslornas betydelse för beslutsfattandet. Den-
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na teori kritiserar ett statiskt betraktande av individer och menar att handlandet sker
utifrån processer då nya erfarenheter gör att man ändrar sina strategier (Horne &
Weinman, 1998, Leventhal & Cameron, 1987).

Det biomedicinska kombinerat med det kommunikativa perspektivet får,
utifrån vad som beskrivits ovan, ses som vårdgivarstyrt. Det vill säga att experten
anses veta vad som är bäst för patienten och vill på olika sätt få patienten att agera
så som experten anser är bäst för henne.

De operanta och kognitiva beteendeteorierna beskriver hur olika beteenden,
tankar och föreställningar underlättar eller hindrar följsamhet med de råd, som
experten anser att patienten bör följa. Operanta och kognitiva beteendemodeller
innehåller dessutom tekniker för att förändra individers beteenden och föreställ-
ningar. Även dessa modeller får betraktas som vårdgivarstyrda om inte patienten
själv är medveten om och har samtyckt till att behandlingens syfte är en beteende-
förändring. Ett problem med dessa teorier är att de i praktiken framför allt förutsä-
ger intentionen till förändring eller följsamhet, inte själva handlandet (Horne &
Weinman, 1998).

I  en självreglerande systemteori betraktas människan som en aktivt pro-
blemlösande individ, vars beteende återspeglar ett försök att minska det upplevda
gapet mellan hennes nuvarande tillstånd och ett mål eller idealtillstånd (Leventhal
& Cameron, 1987). Detta synsätt förutsätter att vårdgivaren känner till och med-
verkar till att uppnå samma mål som patienten och att följsamhet med regimen är
önskad av patienten. Följsamhetsbegreppet i denna teori innebär ett av individen
själv önskat förändrat beteende, som är tänkt att upprätthållas under lång tid och bli
en norm eller självklar vana (Sluijs & Knibbe, 1991). Ett sådant synsätt innebär
följaktligen att patienten avstår från att följa rekommendationer som hon inte erfar
leder mot målet (Lazarus, 1999).

Följsamhet och sjukgymnastik
Handledning i att förändra sitt rörelsebeteende, ingår som en stor del av den sjuk-
gymnastiska behandlingen av patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.
Handledningen innebär även rådgivning för att hantera och påverka smärta. Be-
handlingsmässigt kan träningen eller övandet röra sig inom ett fält från styrketrä-
ning till kroppskännedomsträning. Den typ av behandling som avses i denna studie
är den när patienten själv utför någon form av rörelseträning.
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Beroende på hur man beräknar följsamhet med sjukgymnastik finns det indi-
kationer på att en tredjedel till två tredjedelar av patienterna inte följer rekommen-
derad regim. Beräkningar av patienters följsamhet saknas oftast i forskningen om
träningsinsatsers betydelse för utfallet, vilket är en begränsning, eftersom man an-
ser att resultatet är beroende av att patienten följer programmet (Sluijs et al., 1998).

Följsamhetsbegreppet är, som nämnts tidigare, multifaktoriellt och kan ur
patientens synvinkel involvera olika aspekter på följsamhet. Studier av patienter
med muskuloskelettala besvär avseende behandling och regim hos sjukgymnast
fokuserar på tre olika förutsättningar som är av betydelse:
- Genomförandet; närvaro eller inte, frekvens, utsträckningen i tid och kvalitén

på genomförandet (Brookes, 1992, Crook et al., 1998).
- Patientens inre och yttre förutsättningar till följsamhet; De förutsättningar som

krävs är olika för korttids- och långtidsföljsamhet (Sluijs et al., 1993).
- Attityder och beteende hos vårdpersonal och rutinerna i vården har betydelse

för mötet med patienten och på följsamhet (Jensen & Lorish, 1994, Sluijs et al.,
1998).

Aspekter som avser patientens närvarofrekvens kan knytas till operant bete-
endeteori och uppfattas som vårdgivarstyrda. Ytterligare en aspekt, som skulle
kunna vara i fokus är kvalitén på rörelseutförandet. Min uppfattning är att denna
aspekt hör samman med andra dimensioner av följsamhet, som jag inte har för
avsikt att fördjupa i det här sammanhanget. Patientens inre och yttre förutsättningar
beaktar kognitiva föreställningar (inre) och sociala förutsättningar (yttre) och
anknyter till kognitiv beteendeteori. I denna studie har korttidsföljsamhet tagits
som utgångspunkt, vilken belyser följsamheten under en begränsad tid och under
sjukgymnastiskt överinseende. Korttidsföljsamhet kan relateras till både operant
och kognitiv beteendeteori, och beteendeförändringen kan vara önskad både av
patienten och vårdgivaren. Betydelsen av attityder och beteende hos vårdpersonal
för följsamhet och rutiner i vården kommer inte att bearbetas i de empiriska studi-
erna, men jämväl diskuteras längre fram.

Följsamhetsbegreppet visar sig vara ett svårfångat fenomen och används på
ett högst varierande sätt i den medicinska forskningen. Leventhal och Cameron
(1987) anser dessutom att medicinskt orienterade studier saknar vissa teoretiska
frågor. De menar att man behöver förstå hur patienten föreställer sig och hur hon
klarar av att hantera och bedöma sitt sjukdomstillstånd. Dessutom bör man beakta
om det krävs olika nödvändiga färdigheter för följsamhet vid preventiva hälso-
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handlingar, vid akut sjukdom och vid kronisk sjukdom. Vidare, menar de, behöver
man fråga sig vilka aspekter på vårdgivarbeteende och vårdstruktur som behövs för
att uppnå dessa olika följsamhetsmål (Leventhal & Cameron, 1987).

I det följande avsnittet kommer de beteendemodeller som används i denna
studie för att förstå  följsamhet att redovisas.  De har sin grund i den teori som be-
skrivits ovan. Även den verksamhet, varifrån patientmaterialet är hämtat, kommer
att beskrivas för att läsaren ska få en inblick i arbetssättet, som också har sin grund
i beteendeteori.

Beteendemodeller i denna studie
Konstruktionen av ”locus of control” modeller (ung. styrmekanismer på svenska),
stöder sig på operant beteendeteori. Modellen används för att förstå  hur olika indi-
vider uppfattar orsakssamband. Man skiljer på om individen uppfattar sig ha inre
(=egen) eller yttre (=andra betydelsefulla personer eller andra yttre betingelser)
kontroll över sitt liv, eller om det är slumpen som styr. Den enskilde individens
uppfattning av de egna kontrollmöjligheterna över händelser kan förklara hans
coping/stresshanterings strategier. Denna konstruktion har gett upphov till en mo-
dell för bedömning av individens uppfattning om hälsans styrmekanismer, som
visat sig förutsäga olika hälsobeteenden (Nagy & Wolfe, 1984). Några forskare har
använt sig av ”Health Locus of Control” (HLC) modellen för att undersöka vilka
samband som förekommer mellan individernas uppfattningar om det är yttre eller
inre faktorer som styr hälsan, och villigheten att träna (Abbott et al., 1996, Barlow
et al., 1993, Chen et al., 1999, Crisson & Keefe, 1988, Hooper & Veneziano, 1995,
Harkapaa et al., 1991).

”Health Belief Model” (HB) eller ung. ”modell för hälsobeteende” på svens-
ka, stöder sig på kognitiv beteendeteori. Beroende på i vilken utsträckning indivi-
den upplever sitt hälsotillståndet som hotfullt och konsekvenserna på hälsan som
allvarligt så är hon mer eller mindre benägen att förändra sitt hälsobeteende. Ut-
ifrån denna modell kan man förutsäga och förklara hälsobeteenden på så sätt att ju
större individens upplevelse är av hot och sårbarhet av hälsotillståndet och ju större
konsekvenserna blir av det, desto större är sannolikheten att man följer råd och
regim. Om hindren upplevs som små och nyttan som stor ökar beredskapen att följa
regimen (Becker & Maiman, 1975, Bradley, 1989, Cameron, 1996, Hooper & Ve-
neziano, 1995, Janz & Becker, 1984, Jette, 1982, Leventhal & Cameron, 1987,
Nagy & Wolfe, 1984, Roberts et al., 1984, Rydén & Stenström, 1994, Williams &
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Thorn, 1989). Modellen har använts i några studier med sjukgymnastisk anknyt-
ning för att undersöka dessa samband (Abbott et al., 1996, Belcon et al., 1984,
Chen et al., 1999, Dunbar et al., 1989, Sluijs et al., 1993).

Figur 1. Beteendeteorier med sammanhörande modeller, vilka används i delstudie I

Smärtpatienter och sjukgymnastik i primärvården
Smärtrelaterade besvär från rörelse- och stödjeorganen är den absolut vanligaste
anledningen för remiss till sjukgymnastik i primärvård. Mellan 85-98 %  av remis-
serna är patienter som lider av besvär från det muskuloskelettala systemet visar
undersökningar från Holland, Sverige och Danmark (Kerssens & Groenewegen,
1990, Norgren & Öberg, 2000, Krogh Jorgensen, 2001). Många behandlingskon-
cept för patienter med långdragna smärtproblem innehåller idag beteendeföränd-
rande element, som kan vara både operanta (Fordyce, 1976) och kognitiva (d'Elia,
2000, Palm, 1994) eller kombinerade (Basler et al., 1997, Jonsson & Nachemson,
1999, Harding, 1995). I SBU rapport nr 102, 1999, kan man ta del av studier som
visar att behandlingsstrategier med inslag av beteendeförändrande moment har
evidens för effekt på smärta och funktion (Harms-Ringdahl et al., 1999). Dessa
behandlingsstrategier innebär att patienten tar aktiv del i behandlingen och själv
tränar olika funktioner antingen hos sjukgymnasten, hemma eller på sitt arbete.
Idén går ut på att man tränar moment som är så pass lätta att man klarar av dem.
Sedan ökas successivt belastning eller svårighetsgrad när patienten är mogen för
det, både fysiskt och mentalt.

Operant beteendeteori   -   Health Locus of Control model    HLC
� Beteendet styrs av sina konsekvenser

Kognitiv beteendeteori  -   Health Belief model HB
� Beteendet styrs av sina konsekvenser
� + av föreställningar och förväntningar
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Behandlingskonceptet i den verksamhet varifrån patientmaterialet har
sitt ursprung

Studiematerialet i denna avhandling utgörs av patienter från en sjukgymnastikenhet
i primärvården. Behandlingskonceptet på den här enheten har sedan början av 90-
talet en tydlig inriktning mot patientens egen aktivitet och egna ansvar. Behand-
lingen syftar till att individen ska komma igång, uppskatta att röra på sig, och på
sikt våga lita till sin egen förmåga trots eventuella besvär (Bandura, 1986, Fordyce,
1976, Harding & Williams, 1995, Harding, 1998, Johansson, 1999, Lindström et
al., 1992). Denna behandlingsansats ligger i linje med vad forskningen idag har
bäst evidens för, vad gäller behandling av patienter med besvär från rygg-
nackregionerna (Jonsson & Nachemson, 1999). Den beteendeinriktade ansatsen har
inspirerats av Fordyce (1976) och kombineras med ett kognitivt förhållningssätt,
där man försöker stärka patientens positiva föreställningar och tona ned eller ifrå-
gasätta de negativa (d'Elia, 2000, Palm, 1994, Harding, 1995). Målet med verk-
samheten är att patienten ska uppnå en högre autonomi i hanterandet av sina besvär
efter genomförd träning/behandling.

Genom att sjukgymnasterna på enheten aktivt förstärker patientens upplevel-
se av att hon själv är den som har gjort arbetet och därför själv ska ta äran åt sig av
resultatet, så ökar patientens erfarenhet av att själv klara av att påverka sina besvär.
Den egna aktiviteten består i att patienten själv bestämmer tider för träning, bokar
in dessa samt genomför träningen på egen hand under överinseende av sjukgym-
nast. Patienten uppmanas att boka tider två gånger i veckan under åtminstone sex
veckor för att komma igång och uppleva att det sker en förändring.

Vid patientens första besök har hon och sjukgymnasten ett inledande samtal
på ett enskilt undersökningsrum. Samtalet berör förutom vanliga anamnestiska
uppgifter även patientens förväntningar på behandlingen. Förväntningarna handlar
både om innehållet och resultatet. Samtidigt diskuteras patientens konkreta och
personliga mål med behandlingen. Exempel på övergripande mål kan vara en öns-
kan att komma igång och vara mer aktiv eller att våga mer. Sjukgymnasten försö-
ker dessutom skaffa sig en uppfattning om, och få patienten att själv berätta om
egna tankar om orsaken till sina besvär och vad hon själv gör för att må bättre. De
flesta patienter vet redan innan de kommer första gången att det handlar om en
strategi där de själva ska träna. Sjukgymnasten frågar hur de ställer sig till det och
om de tror att de kan avsätta tid två gånger i veckan under ett antal veckor framåt.
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Efter samtalet görs ett funktionstest, som innehåller moment för rörlighet
och uthållighet, men sjukgymnasten studerar samtidigt hur momenten genomförs.
Detta test utgör en  motivation för patienten för att längre fram med siffror kunna
se en förändring. Om behandlingsformen därefter bedöms lämplig sätter sjukgym-
nasten samman ett program med övningar baserade på dels patientens uttryckta
behov och dels sjukgymnastens bedömning. Denna bedömning grundar sig både på
samtalet med patienten och på funktionsundersökningen. Patient och sjukgymnast
gör tillsammans upp om träningsfrekvens och antal veckor som träningen beräknas
pågå. När patienten har avslutat detta första tillfälle sammanställer sjukgymnasten
det planerade programmet.

Vid nästa besök förhör sig sjukgymnasten om upplevelsen efter förra gång-
en. Efter uppvärmning på cykel (vanligtvis) får patienten prova de av sjukgymnas-
ten individuellt anpassade övningarna en och en för att se om de fungerar som av-
sågs. Sjukgymnasten lägger vikt vid att övningarna är anpassade så att patienten
känner att hon klarar dem och att hon ska känna sig litet bättre när hon går ut än när
hon kom in. Häri ligger den operanta aspekten på behandlingen.

Vid de två första träningstillfällena anslås tid till att instruera och anpassa
programmet. Denna träning sker i en större sal tillsammans med övriga patienter på
enheten. Efter 6-8 gångers träning på egen hand gör den patientansvariga sjukgym-
nasten en uppföljning där man konfirmerar med patienten att övningarna upplevs
leda mot målet. Sjukgymnasten strävar vid dessa tillfällen att belysa för patienten
vad hon faktiskt kan, för att göra henne uppmärksam på sina egna möjligheter. Vid
denna första uppföljning tas på nytt en diskussion upp om hur länge träningen på
enheten kan behöva ta. Patienten ansvarar sedan själv för sin träning och bokar
tider två gånger i veckan.

Belastningen eller svårighetsgraden stegras under träningens gång alltefter-
som funktionsnivån och förmågan ökar. Andra ändringar i programmet kan komma
till stånd efter patientens önskemål eller nyupptäckta behov. Patienten har alltid
möjlighet att vid upplevt behov boka tid med sin sjukgymnast för antingen ett
samtal på rummet eller diskussion om programmet i salen. Dessa samtal kan röra
det mesta, och sjukgymnastens roll i dessa samtal är återigen att stödja patienten att
se sin egen styrka och vad hon kan bygga vidare på. Sjukgymnastens förhållnings-
sätt är att försöka möta ängslan och oro på ett konstruktivt sätt. Häri ligger den
kognitiva aspekten på behandlingen.
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Under träningens gång finns någon av sjukgymnasterna på enheten alltid
tillgänglig för att kunna hjälpa till, för att patienten ska känna sig trygg i att hon gör
övningarna som de var avsedda att göras, eller för andra frågor. Denna sjukgym-
nast övervakar samtidigt att träningen utförs adekvat och går in och stödjer om
någon verkar behöva hjälp i något avseende.

Den patientansvariga sjukgymnasten gör uppföljningarna. Vid den andra
uppföljningen diskuteras åter hur lång ytterligare tid patienten kan tänkas behöva
innan den slutliga uppföljningen med ett nytt funktionstest görs. Utifrån den dis-
kussionen bestämmer man tid för avslut och ber patienten tänka igenom hur hon
planerar att följa upp sin träning efteråt. Patienten får ta del av olika förslag på
aktiviteter, som finns att tillgå och uppmuntras att välja något hon tycker om och
som är roligt. I receptionen finns broschyrer och ”prova på kort” för olika aktivite-
ter.

Vid behandlingsperiodens slut gör patient och sjukgymnast gemensamt en
utvärdering av i vilken utsträckning de uppställda förväntningarna eller målen upp-
nåtts och diskuterar igen hur fortsatt träning eller annan fysisk aktivitet kan gå till.

Sjukgymnastikenheten har som rutin att samtliga patienter besvarar en enkät
före behandlingsstart, vilken följs upp med ny enkät efter avslutad behandling,
samt 6 och 12 månader efter behandlingsstart.
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ÖVERGRIPANDE SYFTE

Det övergripande syftet med denna avhandling är att tydliggöra och beskriva
de patienter som avbrutit sitt deltagande och/eller deltagit sällan i en behandling
med sjukgymnastik, vilken baseras på egen aktivitet och eget ansvar. En ambition
är att förstå fenomenet följsamhet utifrån några olika teoretiska perspektiv inom
såväl beteende- som samhällsvetenskap.

I delstudie I studeras fenomenet följsamhet i relation till beteendeaspekter
avseende uppfattningar om styrfaktorer av betydelse för den egna hälsan (HLC)
och patientupplevda hälsohot och hälsohotens konsekvenser (HB). I delstudie II
studeras hur patienter själva beskriver anledningen till avbrott i behandlingen och
hur dessa anledningar varierar samt vilka yttre och inre faktorer, som kan skapa
hinder för träning.
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DELSTUDIE I: OM PATIENTERS DELTAGANDE I
INDIVIDUALISERAT REHABILITERINGSPROGRAM

Introduktion
Den föreställning som används som utgångspunkt för att studera följsamhet med
träning är att den behöver utföras i en sådan mängd och frekvens att den ger resul-
tat. Gordis (1976) i (Williams & Thorn, 1989) föreslår följande gräns för följsam-
het: ”den punkt under vilken det önskade preventiva eller önskade terapeutiska
resultatet är osannolikt att uppnå” (min översättning). Patienterna, på den sjukgym-
nastiska enheten varifrån patientmaterialet är hämtat, uppmanades att träna 2-3
gånger i veckan, vilket grundar sig på de fysiologiska kunskaper, som säger att
effekterna på muskulatur och syreupptagningsförmåga på grund av den fysiska
aktiviteten börjar klinga av efter två till tre dagars inaktivitet (Åstrand, 1999). En-
ligt detta sätt att betrakta följsamhet ansåg vi att om patienterna avbröt sin behand-
ling skulle resultatet utebli. Det samma gällde för den grupp patienter, som de facto
genomförde sin träning, men gjorde det så sällan att man inte kan förvänta sig att
träningen skulle ge något resultat.

Frågeställningar
- Hur stort är fenomenet bristande följsamhet?
- Hur relaterar följsamhet till

a) patientuppfattningar om styrmekanismer för den egna hälsan (HLC)
b) patientupplevda hälsohot och hälsohotens konsekvenser (HB)

- Hur gestaltar sig icke följsamma patienter för vårdgivarna/sjukgymnasterna?

Metod
Definitioner
Definitionerna på följsamhet grundade sig pragmatiskt på de i förväg överenskom-
na förutsättningar som gällde på den sjukgymnastiska enheten. Dessa inkluderade:
A) fullföljd träningsperiod, B) träningsfrekvens.

Fullföljd träningsperiod definieras som: Patienten har fullföljt den i förväg
bestämda behandlingsperioden. De patienter som inte fullföljde träningsperioden
blev noterade som "avbrott" i ett vårdgivarformulär. Vårdgivarformuläret fylldes i
efter en fullföljd träningsperiod eller när träningen uppfattades som avbruten. Helt
följsam träningsfrekvens definieras som en träningsfrekvens på 2 gånger i veckan
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eller mer efter den doseringsordination, som inte var individualiserad och benämns
i detta arbete som hög träningsfrekvens. Icke följsam träningsfrekvens definieras
som en träningsfrekvens på en gång i veckan eller mindre och benämns låg trä-
ningsfrekvens. Med delvis följsam träningsfrekvens menas mer än 1 men mindre
än 2 gånger i veckan och benämns medelhög  träningsfrekvens.

Material
Materialet består av 353 konsekutiva patienter, som besökte den sjukgymnastiska
enheten under en tvåårsperiod, och som avslutat sin behandling eller bedömts ha
avbrutit den under tvåårsperiodens slut. Samtliga hade besvarat ett frågeformulär
före behandlingsstart.

Tvåhundrasjuttionio patienter fullföljde träningen. Sjuttiofyra patienter av-
bröt av olika anledningar; 20 på egen begäran, 9 för att träningsformen ej var rele-
vant, 17 av okända anledningar, 28 av andra varierande anledningar. De 279 pati-
enter som fullföljde träningen delades in i tre grupper avseende genomsnittlig trä-
ningsfrekvens: 61 patienter tränade 2 gånger i veckan eller mer, 170 patienter trä-
nade mer än en men mindre än två gånger i veckan och 28 patienter tränade en
gång i veckan eller mindre. Ett internt bortfall på 20 patienter (13 kvinnor, 7 män),
där träningsperiodens längd blivit felaktigt angiven i databasen, uteslöts vid beräk-
ningar av träningsfrekvens. Medelåldern var 40 (SD+/- 12) år och 79 % hade haft
sina besvär mer än tre månader. Tio procent hade nackbesvär, 50 % ryggbesvär, 31
% nack- och ryggbesvär, och 9 % hade andra ospecificerade besvärslokalisationer.
Sextiofyra procent av patienterna var kvinnor.

Genomförande
A) Hela patientmaterialet (n=353) analyserades utifrån de patienter som fullföljt

respektive avbrutit sin träning. Dessa grupper jämfördes mot HLC variabler
och faktorer, samt HB anknutna  variabler.

B) De patienter som fullföljt träningen (n=279) analyserades avseende hög, me-
delhög respektive låg träningsfrekvens och jämfördes mot samma faktorer och
variabler.

Flödesschema beskrivs i figur 2.
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Samtliga patienter som besvarade frågeformuläret
n=353

Två olika sätt att bedöma följsamhet:

A                                                   B

Fullföljt eller avbrutit
n=353

Träningsfrekvens
n=259 (bortfall n=20)

Fullföljt
n=279

Avbrutit
n=74

Hög
n=61

Medelhög
n=170

Låg
n=28

Figur 2. Beskrivning av hur patientmaterialet fördelade sig i
olika grupper

Frågeformulär
Rutinen på enheten där studien genomfördes är att alla patienter, innan behandling-
en startar, besvarar ett större frågeformulär, som innehåller flera olika delar. Ur
detta frågeformulär har de frågor som mäter patientens uppfattningar om styrmeka-
nismer över den egna hälsan valts ut. Dessutom har frågor valts ut där patienten
skattar upplevda hälsohot och tidigare erfarenheter av behandling. De frågor som
använts i denna studie redovisas nedan.

1. Frågor om patientuppfattningar om styrmekanismer avseende den egna hälsan
I frågeformuläret ingår en variant av HLC modellen, som mäter uppfattningen om
styrmekanismer över hälsa med hjälp av ett antal påståenden (Horne & Weinman,
1998, Wallston et al., 1976, Skargren et al., 1994). Genom att använda sjukdoms-
specifika mått i frågekonstruktionen för bedömning av HLC kan man öka möjlig-
heten att bedöma beteende (Horne & Weinman, 1998).

Påståendena i detta frågeformulär var:
 Framgång i behandlingen är helt beroende av …
..egen vilja,
..biologiska/kroppsliga orsaker,
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..årstiden,

..omgivningen (arbete),

..omgivningen (familj etc.),

..vårdgivaren,

..behandlingsformen,

..antal behandlingar.

Dessa påståenden värderades av patienterna på en Likertskala från 1 (det
håller jag inte alls med om) till 6 (det håller jag helt med om). En faktoranalys av
detta frågeformulär genomfördes för att göra en begreppsvalidering. Faktoranaly-
sen belyses mer detaljerat i en rapport av (Oldfors Engström & Öberg, 1996). Fyra
faktorer formerade sig (tabell 1). Påståendena bearbetades därefter var för sig men
även som de fyra sammanslagna faktorerna.

Tabell 1. Faktoranalys av HLC-formuläret visar  fyra faktorer samt variablernas hem-
mahörighet.

Faktor 1 Omgivning
(External Health Locus of Control)

Faktor 2 Vårdsituation
(Powerful others Health Locus of Control)

Faktor 3 Egen vilja
(Internal Health Locus of Control)

Faktor 4 Fysiskt status

arbete
familj
årstiden

vårdgivaren
behandlingsformen
antal behandlingar

egen vilja

biologiska/kroppsliga orsaker

Faktor 1,2 och 4 betraktas som yttre påverkansfaktorer och ej påverkade av indivi-
den själv. Faktor 3 ses som en inre påverkansfaktor och påverkade av individen
själv (Oldfors Engström & Öberg, 1996).
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2. Frågor som anknyter till Health Belief modellen
Ett batteri med frågor som anknyter till HB modellen valdes ut ur det större fråge-
formuläret. HB söker svar på frågor som har att göra med (1) individers upplevelse
av hot och sårbarhet av sitt hälsotillstånd, (2) upplevelsen av de konsekvenser som
hälsotillståndet medför, (3) möjligheter och hinder för att vidtaga olika hälsobete-
enden, samt beaktar (4) demografiska faktorer. Denna modell kan användas för att
predicera förändringsbeteende (Horne & Weinman, 1998, Leventhal & Cameron,
1987, Nagy & Wolfe, 1984, Rydén & Stenström, 1994).

Följande delfrågor har bearbetats:
Upplevelse av hot och sårbarhet av sitt hälsotillstånd mättes genom skattningar av:
- frekvens av intag av smärtstillande läkemedel med en fyrgradig skala från 1 (flera
ggr/dag) till 4 (aldrig).
- smärtfrekvens med en femgradig skala från 1 (alltid, dag och natt) till 5 (aldrig).
- smärtintensitet med en visuell analog skala (VAS i mm) (Scott & Huskisson,
1976) med ändpunkterna 0 (ingen smärta) till 100 (outhärdlig smärta).
Upplevelsen av de konsekvenser som hälsotillståndet medför mättes genom skatt-
ningar av:
- Oswestry för skattning av funktionsnedsättning (Fairbanks et al., 1980), där re-
sultaten beskrivs på en skala från 0 procent (ingen smärta eller svårigheter) till 100
procent (högsta skattningen av smärta och svårigheter på alla punkter).
- allmän hälsa med en VAS (i mm) med ändpunkterna 0 (bästa tänkbara) - 100
(värsta tänkbara).
- besvärsduration på en fyrgradig skala från 1 (mindre än 1 vecka) till 4 (mer än tre
månader).
- sjukskrivningsduration med en fyrgradig skala från 1 (mindre än 1 vecka) till 4
(mer än tre månader)
- besvärslokalisation (nacke, rygg, kombinerat nacke och rygg, samt annan lokali-
sation).
Möjligheter eller hinder för att tillägna sig beteendet (tränandet/övandet) mättes
genom skattningar av:
- erfarenheter av tidigare behandlingar med en fyrgradig skala från 1 (jag blev helt
bra) till 4 (jag blev mycket försämrad),
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- förväntningar med en fyrgradig skala från 1 (bli fullt återställd) till 4 (har inga
förväntningar vare sig på att bli återställd eller få lindring)
Demografiska variabler som registrerades avsåg:
- ålder
- kön

Statistisk bearbetning
Jämförelser mellan oberoende grupper beräknades med Mann Whitney U test för
variablerna egen vilja, biologiska/kroppsliga orsaker, årstiden, omgivningen (ar-
bete), omgivningen (familj etc.), vårdgivaren, behandlingsformen, antal behand-
lingar, faktor 1 Omgivningen, faktor 2 Vårdsituationen, frekvens av intag av smärt-
stillande läkemedel, smärtfrekvens, besvärsduration, sjukskrivningsduration, erfa-
renheter av tidigare behandlingar, förväntningar. Median värdet har angetts vid
rangordnade variabler och som spridningsmått användes interkvartilavstånd (IQR).
Vid jämförelser mellan fler än två oberoende grupper (låg, medel och hög tränings-
frekvens) användes Kruskal-Wallis envägs variansanalys. När skillnader framkom
användes Mann-Whitney U test för att se mellan vilka grupper skillnaderna fanns.
Kontrolljämförelser med icke parat Students t-test gjordes utan att några skillnader
i resultatet framkom.

Icke parat Students t-test användes för jämförelser mellan två oberoende
grupper (genomfört och avbrutit träning) för variablerna Oswestry, smärtintensitet
VAS, allmän hälsa VAS, ålder. Medelvärdet har angetts för variablerna och som
spridningsmått har  95 % konfidensintervall (95 % CI) använts. Dessa variabler har
betraktats som intervallskala och som normalfördelade. Vid jämförelser av skillna-
der mellan fler än två oberoende grupper (låg, medel och hög träningsfrekvens),
användes enfaktors (factorial) ANOVA för oberoende grupper och Fischer´s PLSD
post-hoc test.

Jämförelser mellan oberoende grupper beräknades med chi2 test för rygg
eller nacke, eller kombinerade rygg och nacke (en eller flera lokalisationer) och
kön. Antal individer har angivits för variablerna besvärslokalisation och kön. Vid
beräkningar av en eller flera besvärslokalisationer har svarsalternativet annan lo-
kalisation uteslutits eftersom det inte framgår i datamaterialet om det är en eller
flera lokalisationer.

Signifikansnivån för samtliga beräkningar har bestämts till 5 %.
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Resultat
Sjuttionio procent av hela patientmaterialet fullföljde träningen och 21 % avbröt.
Kvinnor och män fullföljde i samma utsträckning. Tjugofyra procent av de som
fullföljde behandlingen tränade 2 eller fler ggr/v och 66 % mer än 1 gång men
mindre än 2 ggr/v. Tio procent tränade 1 gång eller mindre per vecka och av dessa
var 96 % kvinnor (27 av 28). Fyra procent av hela patientmaterialet, 15 individer,
både avbröt och tränade mindre än 1 gång/vecka. I medeltal tränade samtliga pati-
enter 1,6 (95 % CI 1,5-1,7) ggr/v (tabell 2).

Tabell 2. Träningsfrekvens i medeltal (m) med 95 % konfidensintervall (CI) hos de med
hög, medelhög och låg träningsfrekvens

Hög
m (CI 95 %)

Medelhög
m (CI 95 %)

Låg
m (CI 95 %)

2,4 (2,2 – 2,5) 1,6 (1,5 –1,6) 0,7 (0,6 – 0,8)

Patienter som avbryter respektive genomför sjukgymnastisk träning
Skattningen av patientuppfattade styrmekanismer för att påverka hälsan skilde inte
mellan de som genomförde och de som avbröt. Båda grupperna skattade högst på
den egna viljans (md 6) och vårdsituationens (md 5) betydelse (tabell 3).

Upplevda hot och konsekvenser av hälsotillståndet skilde mellan de som
avbröt och de som fullföljde. Högre smärtintensitet, större funktionsnedsättning
och sämre allmänt hälsotillstånd karaktäriserade dem (tabell 4), men inte sjuk-
skrivningstid, besvärsduration och besvärslokalisationer. Upplevda hinder eller
vinster eller demografiska faktorer som kön och ålder skiljde inte mellan grupper-
na.
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Tabell 3. Värdering av varje enskild variabel och av de fyra faktorerna i HLC formulä-
ret för de som fullföljt respektive avbrutit träningen anges med median (md)
och kvartilavstånd (IQR).

Fullföljt Avbrutit
n=279 n=74
md (IQR) md (IQR)

Varje enskild variabel
Egen vilja 6 (1) 6 (1)
Biol/kroppsl. ors 4 (3) 4 (2)
Årstiden 1 (2) 2 (2)
Omgivning (arbete) 4 (2) 4 (3)
Omgivning (familj) 4 (3) 4 (3)
Vårdgivaren 5 (2) 5 (3)
Behandlingsformen 5 (1) 5 (2)
Antal behandlingar 5 (2) 5 (2)
Sammanslagna faktorer
Faktor 1, Omgivningen 3 (2) 3 (1)
Faktor 2, Vårdsituationen 5 (2) 5 (2)
Faktor 3, Egen vilja 6 (1) 6 (1)
Faktor 4, Fysiskt status 4 (3) 4 (2)

Median (md) och IQR = kvartilavstånd.  Likertskala från 1 håller inte alls med om - 6 håller helt med om.
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Tabell 4. Värdering av HB-associerade variabler för de som fullföljt och avbrutit
träningen anges med median (md) och kvartilavstånd (IQR), med medel-
värde (m) och 95 % konfidensintervall (95 % CI) eller med andel av po-
pulationen. Signifikansnivå (p) för skillnad mellan grupperna anges i
förekommande fall.

Fullföljt
n=279
m/md
(95 % CI/IQR)

Avbrutit
n=74
m/md
(95 % CI/IQR)

p

Upplevt hot av hälsotillståndet
Smärtfrekvens¹ (1 alltid, dag och natt - 5 aldrig)

Smärtintensitet VAS mm² (0 ingen-100 outhärdlig smärta)

Frekvens smärtstillande¹ (1 flera ggr/dag - 4 aldrig)

2,0 (0,5)
39 (36-41)
3,0 (1,0)

2,0 (1,0)
51 (46-55)
3,0(1,0)

.0001

Upplevda konsekvenser av hälsotillståndet
Sjukskrivningstid¹ (1 <1 vecka-4 >3 månader)

Oswestry %²

Allmän hälsa, VAS mm²     
Besvärsduration¹ (1 < 1 vecka – 4 > 3 månader)

Besvärslokalisation  n=320:
Rygg el nacke/Rygg och nacke

3,0 (2,0)
23 (22-25)
30 (28-33)
4,0 (0,0)

170/80

3,0 (2,0)
28 (25-31)
41 (37-45)
4,0(0,0)

38/32

.008

.0001

Möjligheter eller hinder
Tidigare behandlingseffekt¹ (1 helt bra - 4 mycket försäm-

rad)

Förväntningar¹ (1 bli fullt återställd - 4 inga förväntningar)

3,0 (2,0)
1,0 (1,0)

4,0 (1,0)
2,0 (1,0)

Demografiska faktorer
Ålder ²
Kön:  Kvinnor/Män

41 (39-42)
182/97

39(36-41)
46/28

¹median (md), ² medelvärde (m), CI = konfidensintervall, IQR = kvartilavstånd,
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Patienters följsamhet relaterat till träningsfrekvens
Skattningen av patientuppfattade styrmekanismer för att påverka hälsan visade sig
ha betydelse för träningsfrekvensen. Det fanns en skillnad i skattningen mellan
grupperna avseende vårdsituationen, faktor 2. De med hög och medelhög tränings-
frekvens har skattat betydelsen av vårdsituationen högre än de med låg träningsfre-
kvens. Däremot finns det ingen skillnad i skattningen mellan de med hög och me-
delhög träningsfrekvens i något avseende (tabell 5).

Tabell 5. Värdering av de fyra faktorerna i HLC instrumentet för  de med hög, me-
delhög och låg träningsfrekvens anges med median (md) och kvartilavstånd
(IQR)samt signifikansnivå (p) för skillnaden mellan dem i förekommande
fall.

1 Hög
n=61
md (IQR)

2 Medelhög
n=170
md (IQR)

3 Låg
n=28
md (IQR)

1-2
p

2-3 1-3

Faktor 1, Omgivning
Faktor 2, Vårdsituation
Faktor 3, Egen vilja
Faktor 4, Fysiskt status

3 (2)
5 (2)
6 (1)
5 (3)

3 (2)
5 (2)
6 (1)
4 (3)

3 (2)
4 (1)
6 (1)
4 (2)

.0006 .005

Median (md) och IQR = kvartilavstånd. Likertskala från 1 håller inte alls med om - 6 håller helt med om.

Upplevda hot och allvar av hälsotillståndet skiljde mellan dem som hade låg
träningsfrekvens och de som tränade mer än en gång i veckan. De som tränade med
låg träningsfrekvens upplevde högre smärtintensitet, större funktionsnedsättning,
sämre allmänt hälsotillstånd och hade mer utbredda besvär. De upplevde hinder för
träningen i form av lägre förväntningar på behandlingen. De var yngre och en stör-
re andel var kvinnor (tabell 6).
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Tabell 6. Värdering av HB variabler för de med hög, medelhög och låg träningsfre-
kvens anges med medelvärde/median och 95 % CI/IQR samt signifikansni-
vå (p) för skillnaden mellan dem med hög/medelhög, medelhög/låg och
hög/låg träningsfrekvens i förekommande fall. För besvärslokalisationer
och kön anges antal samt signifikansnivå (p) för skillnaden i andel av po-
pulationen i respektive träningsfrekvensgrupp i förekommande fall.

1 Hög
n=61
m/md

(95 % CI/ IQR)

2 Medelhög
n=170
m/md

(95 % CI/IQR)

3 Låg
n=28
m/md

(95 % CI/IQR)
1-2

p
2-3 1-3

Upplevt hot av hälsotillståndet
Smärtfrekvens¹

(1 alltid - 5 aldrig)

Smärtintensitet VASmm²

(0 ingen - 100 outhärdlig smärta)

Frekv. Smärtstillande¹

(1 flera ggr/dag - 4 aldrig)

2 (2)

37 (31-42)

3 (1)

2 (1)

40 (37-43)

3 (1)

2 (1)

50 (43-56)

3 (1)

.01 .001

Upplevda konsekvenser av hälsotillståndet
Sjukskrivningstid¹

(1 < 1 vecka - 4 > 3 månader)

Oswestry %²

( 0 funktionsneds-100 högsta tänkb)

Allmän hälsa VAS mm²

(0 bästa tänkbar - 100 sämsta tänkb)

Besvärsduration¹

(1 < 1 vecka – 4 > 3 månader)

Besvärslokalisation:
Rygg eller nacke, antal
p
Rygg och nacke, antal

3 (2)

22 (19-25)

30 (26-35)

4 (0)

     40

     12

  3 (2)

22 (20-24)

31 (29-34)

  4 (0,5)

   100

     49

3 (3)

28 (24-33)

40 (34-45)

4 (0)

     12
     .02
     13

.03

.01

.02

.02

Möjligheter eller hinder
Tidigare behandl.effekt¹

 (1 helt bra - 4 mycket försämrad)

Förväntningar¹

(1 bli fullt återställd - 4 inga förvänt)

3 (2)

1 (1)

3 (2)

1 (1)

4 (2)

2 (1) .01 .04

Demografiska faktorer
Ålder²

Kön:
Kvinnor, antal
p
Män, antal

44 (40-47)

  27

  34

41(39-43)

       115

         55

35 (32-39)

     27
      .0001
        1

.01 .001

¹ Median (md) och kvartilavstånd (IQR), ² Medelvärde (m) och 95 % konfidensintervall (95 % CI).
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Sammanfattning av resultatet
Det som karaktäriserar de som avbrutit gentemot de som fullföljde träningen var
HB-faktorer. De skattade större funktionsnedsättning, lägre allmänt hälsotillstånd
och högre smärtintensitet. De upplevde större hot och konsekvenser av hälsotill-
ståndet än de som fullföljde. Se figur 3. Jämfört med de som tränade mer än en
gång i veckan värderade de som tränade mindre än en gång i veckan betydelsen av
vårdsituationens lägre. Fler HB-faktorer var av betydelse för de med låg tränings-
frekvens än för de som avbröt behandlingen. De upplevde större hot och konse-
kvenser av hälsotillståndet än de som tränade oftare i form av högre smärtintensi-
tet, större utbredning av besvären, större funktionsnedsättning och sämre allmän
hälsa. De upplevde hinder i form av lägre förväntningar på behandlingen och de
demografiska faktorer som skiljde var kvinnligt kön och lägre ålder. De patientupp-
fattningar om styrmekanismer (HLC) som föll ut var hur betydelsefull vårdsitua-
tionen hade värderats, men enbart för de som tränade mindre än en gång i veckan
Se figur 4.

Figur 3.    Sammanfattande karaktäristika
för de som avbröt sin träning jämfört med
de som genomförde den.

Figur 4.    Sammanfattande karaktäristika
för de som tränade mindre än en gång  i
veckan jämfört med de som tränade oftare.

Avbrutit

Sämre funktionsförmåga
Sämre allmänt hälsotillstånd
Högre smärtintensitet

Låg träningsfrekvens

Värderar vårdsituationen lägre

Sämre funktionsförmåga
Sämre allmänt hälsotillstånd
Högre smärtintensitet
Större besvärsutbredning

Lägre förväntningar på behand-
lingen

Lägre ålder
Fler kvinnor
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Diskussion

Omfattningen av fenomenet bristande följsamhet
Sjuttionio procent fullföljde träningen och 90 % av de som fullföljde träningen
tränade regelbundet en till två gånger i veckan eller mer i denna studie. I en hol-
ländsk studie på öppenvårdspatienter var 76 % delvis eller helt följsamma med sin
hemträning (Sluijs et al., 1993). I Finland studerade man graden av träning på bl.a.
en öppenvårdsmottagning och då tränade 65 % av patienterna en till tre gånger i
veckan eller mer (Harkapaa et al., 1989) och i Missouri, USA utförde 68 % av pati-
enterna sin hemträningen till mer än 50 % (Chen et al., 1999). Beräkningarna av
följsamhet är inte standardiserade, så direkta jämförelser är svåra att göra.

Trenden i forskningen om hur ofta och hur länge man bör träna fysisk akti-
vitet för att påverka sin hälsa i olika avseenden har ändrats de senaste åren
(Folkhälsoinstitutet, 1999). Enligt en konsensusrapport i JAMA 1995 rekommen-
derar man träning en halvtimme dagligen (Pate et al., 1995). Denna halvtimme kan
med fördel genomföras exempelvis 3 gånger 10 minuter eftersom volymen av fy-
sisk aktivitet kan vara viktigare än intensiteten för att påverka olika hälsoaspekter
(Folkhälsoinstitutet, 1999).

Genomförande kontra avbrott i behandlingen
De individer som avbröt träningen karaktäriserades av att vara mer begränsade i
dagliga aktiviteter än de som fullföljde i kombination med högre smärtintensitet
och sämre allmänt hälsotillstånd. Detta att de var mer handikappade kanske kunde
utgöra en anledning till att de inte kunde genomföra sin behandling. Liknande re-
sultat visade Carosella, Lackner et al (1994) då de studerade vilka faktorer som
utmärkte dem som avbröt ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram, vilket bl.a.
innehöll fysisk träning. Predicerande faktorer för avbrott var högre somatiserings-
grad, högre smärtintensitet och högre upplevd funktionsnedsättning (Carosella et
al., 1994). Även Lansinger et al. (1994 ) har beskrivit karaktäristika för de ryggpa-
tienter som inte genomförde sin sjukgymnastiska behandling. De hade en längre
sjukskrivningsperiod, mer intensiv smärta och lägre fysisk funktion än de som
genomförde den.

Beskrivningen av hög smärtintensitet i kombination med större begränsning i
dagliga aktiviteter kan tolkas som en rädsla för att smärtan ska öka om man ökar
sin aktivitet (fear avoidance). Tilltron till den egna förmågan (self-efficacy) att
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klara av träning utan att få mer ont minskar om man tolkar resultatet på detta sätt,
vilket visats i andra studier (Williams & Thorn, 1989, Harding, 1995).

Träningsfrekvens
Övningarnas utformning och belastningsgrad var individuellt anpassad efter varje
patient i denna studie, medan träningsfrekvensen bestämdes till två till tre gånger i
veckan. Även om ambitionen var två gånger i veckan, så verkade det för majorite-
ten av patienterna, 76 %, vara omöjligt att uppnå en sådan frekvens genom hela
träningsperioden. Det kan vara så att en träningsfrekvens på 1-2 ggr/v var det man
uppnådde om ambitionen var två gånger i veckan. Att träningsfrekvensen blev
lägre än två gånger i veckan behöver inte endast vara orsakat av patienten. Helgda-
gar och andra anledningar till bortfall av dagar mellan måndag och fredag under
träningsperioden minskade medeltalet till under två gånger per vecka. I medeltal
tränade alla 1,6 (95 % CI 1,6-1,7) gånger i veckan. Barlow et al. (1993) studerade
följsamhet med träning hos patienter med pelvospondylit och fann en liknade trä-
ningsfrekvens på 1,6 (SD+/- 2,6) gånger i veckan. Wester-Wedman (1988) stude-
rade  under en 24 månaders period 44 individer som var 30-50 år, friska, icke-
motionärer, som ville deltaga i ett projekt för att komma igång och börja motionera
(joggning). Hon fann att den faktiska motionsfrekvensen hos regelbundna motionä-
rer (RM) var 1,5 ggr/vecka eller mer i genomsnitt under denna period. Icke-
motionärer (IM) var i hennes studie de som tränade mindre än 0,75 ggr/ vecka un-
der samma period och mellangruppen (M) tränade mer än 0,75 gånger men mindre
än 1,5 ggr/vecka. Drygt en tredjedel av materialet befann sig i RM-gruppen, knappt
hälften i M-gruppen och drygt en femtedel i IM-gruppen (Wester-Wedman, 1988).
Mönstret av  genomsnittlig träningsfrekvens hos dessa grupper friska individer har
viss likhet med mönstret i föreliggande studie med patienter med besvär från rörel-
seorganen. I Wester-Wedmans studie framkom att motivationsfaktorerna från bör-
jan av träningsperioden främst var kognitiva föreställningar om fysiska och fysio-
logiska förbättringar. Hon benämner dem som yttre påförda föreställningar. En
annan yttre motivationsfaktor var det faktum att andra, d.v.s. forskarteamet i det
här fallet, intresserade sig för hur det gick för dem. I ett senare skede, vilket kan ta
upp till två år eller längre, infinner sig den inre motivationen, vilken innebär positi-
va upplevelser av själva utförandet av träningen (Wester-Wedman, 1988).



_______________________________________________________
DELSTUDIE  I

37

Det förelåg inga skillnader i några avseenden i denna studie mellan dem med
medelhög och hög träningsfrekvens. Den avgörande skillnaden tycktes ligga hos
dem som tränade mindre än en gång per vecka och de som tränade oftare. De 10 %
som tränade mindre än en gång i veckan är en kliniskt intressant grupp, eftersom de
kan utgöra ett problem för sjukgymnasten. Erfarenhetsmässigt glöms dessa indivi-
der lätt bort när de visar sig alltför sällan och faller ur ramarna för den normala
uppföljningen. Sjukgymnasten vet inte om de har avbrutit sin träning eller om det
är något tillfälligt som kommit emellan. Det är tidsödande för sjukgymnasten att
försöka få tag på dem för att förhöra sig om varför de uteblir. De som tränade säl-
lan var nästan uteslutande kvinnor, 96 %, vilket är långt över den andel de utgjorde
av materialet. Varför det förhöll sig så behöver analyseras ytterligare.

Mått på följsamhet
Det sätt som man mäter följsamhet på, som använts i andra studier, är hur många
procent av de studerade patienterna som varit följsamma, d.v.s. andel som har eller
inte har gjort sin träning. I enstaka studier har man studerat frekvens eller regel-
bundenhet på träningen. Dessa uppgifter på följsamhetsgrad har i samtliga fall an-
givits av patienterna själva och utgör träning hemma (Barlow et al., 1993, Belcon
et al., 1984, Chen et al., 1999, Sluijs et al., 1993). I denna studie rapporterades
följsamhet genom att träningstillfällena journalfördes och både de som avbröt och
de som tränade sällan har använts för att belysa begreppet följsamhet. Det gör att
följsamhetsgraden inte utgör någon osäkerhetsfaktor. Uppgifterna är emellertid inte
heller riktigt jämförbara. Det ställs olika krav på att komma ihåg att träna hemma
och att boka en tid som man ska passa. Det är även olika krav att komma ihåg hur
övningarna ska göras hemma och att ha någon att fråga och diskutera med på en
sjukgymnastikenhet.

Patientuppfattningar om styrmekanismer avseende den egna hälsan relaterat
till följsamhet
HLC modellens betydelse för följsamhet visade enbart utslag för de med låg trä-
ningsfrekvens. De hade värderat betydelsen av vårdsituationen lägre än de som
tränade oftare. Patienterna i denna  studie genomförde sin träning under sjukgym-
nastisk ledning och de gjorde ett avtal med sjukgymnasten att träna ett visst antal
gånger i veckan under en viss tid för att uppnå ett visst mål. En hög skattning på
vårdsituationen kan innebära att man trodde på modellen på den aktuella sjukgym-
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nastikenheten. En lägre skattning kan antyda att man från början inte trott på be-
handlingen i fråga eller saknade förtroende för vården generellt och därför saknade
motivation för att vara följsam. HLC modellen har använts i några studier med
träning som behandling, men populationerna skiljer sig och är svåra att jämföra.
(Chen et al., 1999) studerade följsamhet med träning hos patienter med besvär från
övre extremiteten och drog slutsatsen att denna population med långdragna besvär
och låg följsamhet förlitar sig mer på att det är sjukvårdens insatser, som ska bidra
till förbättringen, inte den egna aktiviteten. Harkapaa et al. (1991) studerade pati-
enter med långdragna (mer än två år) ryggbesvär och fann att de som trodde på att
den egna aktiviteten hade betydelse för rygghälsa, var mer följsamma med träning.
Sammantaget tyder detta på att patientens tilltro till behandlingseffekter har bety-
delse för följsamheten.

Patientupplevda hälsohot och hälsohotens konsekvenser relaterat till följ-
samhet
Health Belief modellen användes från början för att förutsäga människors benä-
genhet att vidta försiktighetsåtgärder, men generaliserades senare till att gälla följ-
samhet med hälsorekommendationer och behandlingsregim. Ju större upplevt hot
av hälsotillståndet desto större benägenhet att följa råd och regim enligt modellen
(Becker & Maiman, 1975, Leventhal & Cameron, 1987). I den här studien var för-
hållandet det omvända. Det kan vara så, att de hälsohot som avses, ska vara livs-
hotande för att vara giltiga för modellen. Patienternas hälsohot i denna studie var
framförallt relaterade till smärta och utgör i sig inte ett livshot. Dessutom innebar
deras behandling inte bot från en sjukdom utan mer ett sätt att hantera sina besvär.
Chen, et al. (1999) använde också HB modellen som prediktor. De fann att ju säm-
re man mår desto mer påverkar det självtilliten negativt och därmed följsamheten,
vilket är i linje med föreliggande studie där låg träningsfrekvens hos patienterna
relaterade till högre smärtintensitet, sämre allmänt hälsotillstånd, fler besvärslokali-
sationer, lägre ålder och fler kvinnor, 27 av 28. Bakom dessa symptom kan dölja
sig en grupp kvinnor med en mer mångfasetterad problematik.

Följsamhet relaterat till behandlingsresultat och behandlingsstrategier
Samma utvärderingsinstrument som använts i denna studie har använts i andra
studier, men då som prediktorer för resultat av olika behandlingsstrategier för pati-
enter med ryggbesvär. Skargren och Öberg (1998) fann att den aktuella besvärsdu-
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rationens längd, Oswestry skattning (skattning av funktionsnedsättning), förvänt-
ningar på behandlingen, antal besvärslokalisationer och allmänt hälsotillstånd hade
betydelse för långtidsresultatet. Dessa områden, som visar att hur man upplever sin
allmänna hälsa och vilka förväntningar man har är allvarliga indikatorer på hur det
kommer att gå i framtiden. De stämmer även väl överens med mönstret relaterat till
följsamhet i den här studien.

Följsamhet är ett begrepp, som kan förstås på många olika sätt och inom
beteendevetenskapen utgår man mestadels från ett vårdgivarperspektiv (Horne &
Weinman, 1998, Leventhal & Cameron, 1987). Underförstått innebär det att vård-
givare och patient strävar mot samma mål. Denna studie har utgått från en sjuk-
gymnastisk verksamhets uttalade strategier och mål. Dessa var, att genom att er-
bjuda patienterna möjligheter till en ökad fysisk aktivitet, som ett sätt att hantera
sina besvär också skapa en ökad självständighet hos patienten. Dessa rutiner och en
uppfattning om vilken minsta träningsnivå som ger fysiologisk effekt har fått be-
stämma vad som ska anses som följsamt i denna studie. En svaghet med detta sätt
att bestämma följsamhet är att enskilda patienters förutsättningar att uppfylla krite-
rierna för följsamhet inte har tagits med i beräkningen. Det finns ingen allmänt
accepterad definition av vad som menas med att vara följsam eller inte. Erfarenhe-
ter från sjukgymnastikenheten är, att det var värdefullt att få in en rutin på två trä-
ningstillfällen i veckan. Inom några veckor upplevde merparten av patienterna en
förändring av sin funktion och förmåga. Dessa erfarenheter är i linje med studier
om effekt av träning på smärta och funktion för patienter med besvär från nacke
och ryggregionen (Berg et al., 1994, Frost et al., 1995, Jordan & Mehlsen, 1993,
Manniche et al., 1988). För ett mindre antal fungerade inte den rutinen av en eller
annan anledning. Att klara av att hantera sin smärta och att vara aktiv är inte sam-
ma sak. Dessa individer kan även ha haft andra problem av skilda slag, som hind-
rade dem från att deltaga. Dessa hinder behöver belysas ytterligare för att förstå
bakgrunden till den bristande följsamheten. De icke följsamma behöver beskrivas
närmare eftersom de är beskrivna i så allmänna termer både i denna studie och i
andra.
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DELSTUDIE II: EN NÄRBILD AV GRUPPEN PATIENTER SOM
AVBRÖT SIN TRÄNING

Introduktion

För att få en mer mångsidig förståelse för patienter som avbryter sin sjukgymnas-
tiska träning och kunna beskriva denna form av bristande följsamhet på ett mer
nyanserat sätt övergick forskningen till att intervjua ett antal patienter som avbrutit
sin behandling hos sjukgymnast. Det var viktigt att undersöka hur patienterna själ-
va beskrev sina besvär, behandlingen och avbrottet för att tydliggöra fenomenet
bristande följsamhet ur ett annat perspektiv än sjukgymnastens. Forskning och
klinisk erfarenhet antyder att det inte är tillräckligt med endast en fysisk undersök-
ning och frågor om när besvären uppstod, hur de yttrar sig och hur länge de har
funnits för att identifiera patientens hälsotillstånd (Malterud, 1994). WHO´s (2001)
klassifikation av hälsa och ohälsa, International Classification of Functioning, Di-
sability and Health (ICF) visar på ett tydligt sätt att det ingår flera dimensioner vid
bedömning av hälsotillstånd. I denna  klassifikation ingår bland annat inre och yttre
kontextuella faktorer som betydelsefulla. Genom att uppmärksamma dessa kon-
textuella faktorer i en intervju förväntades en tydligare förståelse för vilka faktorer
som kan ge upphov till hinder för behandling.

Förförståelsen inför denna studie, förutom resultaten från delstudie I, inklu-
derar föreställningen att patienternas tolkning av sina besvär kan ha betydelse för
motivationen till sjukgymnastisk behandling. Om patienten inte är övertygad om
att besvären har sitt ursprung i dysfunktion av rörelse- och stödjeorganen, så är
man kanske inte heller övertygad om att sjukgymnastik hjälper.

Denna studie avser att bredda sjukgymnastens kunskapsområde när det gäll-
er att tydliggöra och beskriva patienter som avbrutit ett behandlingsprogram hos
sjukgymnast.

Frågeställningar

Hur beskriver patienterna själva anledningen till avbrottet i träning hos sjukgym-
nast?
Vilka yttre och inre faktorer kan skapa hinder för träning?
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Metod

Intervjupersonerna
Inklusionskriterier i denna studie var avbrott i den sjukgymnastiska behandlingsse-
rien under den senaste ettårsperioden före intervjuernas genomförande. De indivi-
der som inkluderades identifierades genom kodade registerdata i journalerna. Dessa
registerdata fanns som kategorier av söktermer i datajournalen. Söktermerna var
behandlingsformen ”Egen träning” vilken kombinerades med resultatet ”Avbrutit
träningen” eller ”Målet är ej uppfyllt” eller antal behandlingstillfällen “< 7 ggr”.
Att andra sökord än bara ”Avbrutit träningen” användes berodde på att sjukgym-
nasterna inte alltid var konsekventa vid journalföringen av vilken typ av resultat
patienterna uppnådde.

Sexton personer intervjuades, vilka samtliga hade behandlats på den enhet,
som beskrivits ovan. Alla utom en hade blivit remitterade av läkare eller sjukgym-
nast. Samtliga hade tidigare erfarenhet av sjukgymnastik även från andra ställen.
Huruvida avbrott förekom vid dessa tidigare behandlingstillfällen, har inte stude-
rats. Tolv av informanterna var registrerade med ”Avbrutit träningen”, tre saknade
angivelse och en betecknades ”Målet är ej uppfyllt”. Urvalet av de 16 informanter-
na skedde genom att från en lista på individer som uppfyllde något av ovanstående
registerdata, konsekutivt kontakta dem.

Individerna på listan kontaktades med ett introduktionsbrev med förfrågan
om de kunde tänka sig att bli intervjuade om sina erfarenheter av sjukgymnastik
och om eventuella svårigheter i genomförandet sin behandling. Introduktionsbrevet
finns som bilaga 1. De kontaktades i turordning 2-3 åt gången. En till två dagar
efter att de förväntats få brevet blev de uppringda av författaren och efterhördes om
de var villiga att delta i en intervju. I de fall svaret var jakande bestämdes tid och
plats för intervjun. Allteftersom informanterna svarade ja till intervju blev urvalet
från listan mer strategiskt och turordningen upphävdes för att uppnå köns- och
åldersmässig spridning.

Nio personer avböjde intervju. I samband med telefonsamtalet noterades
deras skäl. Fem män och 4 kvinnor tackade nej. Fyra personer ville inte intervjuas,
utan att ange skäl, varav 3 var kvinnor. En man hade inte tid. Tre män tyckte sig
inte ha något att tillföra, varav en tyckte att det var fel sorts träning. En kvinna hade
flyttat från orten.
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De informanter, som ställde sig till förfogande presenteras i tabell 7.

Tabell 7. Informanternas kön, ålder, yrke.

Fingerade
namn

Ålder Yrke

Margareta
Eva
Nils
Jenny
Gunilla
Britt-Marie
Jan
Karin
Torbjörn
Dolores
Fatima
Lars
Gunnar
Anders
Kerstin
Anneli

37
38
62
26
50
45
34
58
39
29
36
40
42
34
52
30

f.d. städerska
brevbärare
ingenjör
arbetslös
diversearbetare
hemmafru
diversearbetare
butiksbiträde
maskinskötare
sjuksköterska
barnsköterska
distriktschef
arbetslös
postdistributör
lärare
restaurangbiträde

Metodologiska överväganden
För att fördjupa förståelsen för varför vissa individer avbryter sin behandling val-
des en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder lämpar sig för att utforska människors
tankar, förväntningar, erfarenheter och upplevelser av till exempel sitt hälsotill-
stånd och de åtgärder de vidtagit (Kvale, 1997). Ett hermeneutiskt (tolkande) fe-
nomenologiskt perspektiv valdes för att analysera intervjuerna. Hermeneutik bety-
der från början läran om texttolkning, men har utvidgats till att betyda en veten-
skapsteoretisk riktning, som framhäver betydelsen av förståelse och inlevelse i
human- och samhällsvetenskaperna (Nationalencyklopedins ordbok, 1995). Feno-
menologi, så som den avses i denna studie handlar om mänskligt medvetande och
människors medvetenhet om sitt eget varande och den levda världen. I detta arbete
har en tolkande fenomenologi valts som utgångspunkt för analysarbetet. (Lawler,
1998, Rothwell, 1998). Intervjuer med öppna frågor utfördes med möjlighet för
informanterna att berätta om situationer i vardagslivet. Analysen syftade till att
förstå varför patienterna handlade som de gjorde. I den hermeneutiska (tolkande)
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fenomenologin uppfattas tolkningen ske i två led. Den intervjuade beskriver sina
erfarenheter och upplevelser för att skapa mening (informantens tolkning) och
forskarens uppgift är att beskriva sin tolkning på bas av vad den intervjuade berät-
tar och hur denne berättar det (Karlsson, 1993, Lawler, 1998). I detta arbete bety-
der hermeneutisk fenomenologisk analys att resultatet är en produkt av forskarens
analys och tolkning av informanternas berättelser om sina erfarenheter och upple-
velser.

Datainsamling och genomförande
Initialt gjordes en provintervju för att testa intervjuguiden. Intervjuguiden finns
som bilaga 2. Denna intervju kom också att ingå i materialet. Informanterna inter-
vjuades antingen i sina hem eller på annan neutral plats.

Intervjun inleddes med en fråga om vad som var bakgrunden till att infor-
manten hade uppsökt sjukgymnast. Eftersom det var personer som hade avbrutit en
behandling, som låg i intressefokus, så ställdes de även inför frågor som hade an-
knytning till genomförandet av behandlingen. I intervjuerna  ingick dessutom frå-
gor om patienternas prioriteringar i vardagen, vilka antogs kunna utgöra hinder för
behandling under en kortare eller längre tid. Ett tredje område, som rörde deras
erfarenheter av patient/sjukgymnast relationen, ingick i intervjuerna.

Etiska övervägningar gjordes innan studien startade och Forskningsetis-
ka kommittén vid Hälsouniversitetet i Linköping har granskat och godkänt studie-
uppläggningen.

De 16 individerna intervjuades med öppna frågor och samtalen spelades in.
Intervjutiden varierade mellan 20 och 75 minuter. Intervjuerna skrevs ut ordagrant
och utskrifterna lästes igenom ett flertal gånger.

Analysen av intervjuutskrifterna genomfördes i flera steg, vilka beskrivs
nedan:
Steg I:
- Varje intervju kondenserades på så sätt att de mest betydelsefulla uttalandena

valdes ut för att ge en kort version av samtalet.
- En preliminär analys gjordes med fokus på att beskriva informanternas tankar

om orsaken till sina besvär. Dessa tankar relaterades till anledningen till av-
brottet i den sjukgymnastiska behandlingen.
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- Kategorier framträdde genom att studera relationen mellan informanternas
uttalade orsaker till avbrottet och deras sätt att beskriva sin förståelse för orsa-
ker till besvären och hur besvären kunde hanteras. Att förhålla sig på det sättet
till utsagorna kändes naturligt, eftersom erfarenheterna av besvären utgjorde
kärnan i deras berättelser. Detta resulterade i ett antal aspekter, som tillsam-
mans genererade fyra olika  meningsbärande kategorier.

- Efter kategoriseringen genomfördes en prövning av kategorierna. En kollega,
som liksom författaren, har mångårig erfarenhet av patienter med långvariga
besvär från rörelse- och stödjeorganen, ombads att utifrån de nedtecknade kon-
denseringarna placera individerna i de olika aspekter av avbrott och aspekter på
orsaker till besvär som framkommit. Därefter grupperade hon individerna i de
fyra upptäckta beskrivningskategorierna. Överensstämmelsen var stor både av-
seende aspekterna och kategorierna. Efter diskussion uppnåddes konsensus för
samtliga kategorier.

Kategorierna utgör en översikt av anledningar till avbrott av den sjukgym-
nastiska behandlingen. Citat har valts för att belysa kategorierna. Citaten är redige-
rade för att öka läsbarheten.
Steg II:

En av kategorierna framstod som otydlig i sin beskrivning av anledningarna
till avbrott och saknade beskrivningar av orsaker till besvären. Detta föranledde en
ytterligare analys av intervjuerna som placerats i denna kategori för att erhålla en
djupare förståelse för anledningarna till avbrott.
- De sju intervjuerna lästes på nytt för att fördjupa förståelsen för innebörden i

berättelserna.
- Meningsbärande enheter urskiljdes.
- De meningsbärande enheterna skapade tre centrala aspekter.
- En överordnande beskrivning av aspekterna formades.
Steg III:

I ett tredje steg jämfördes alla kategorier med varandra för att kunna beskri-
va skillnaderna tydligare.
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Resultat

Steg I: Olika former av ställningstaganden till avbrott i den sjukgymnastiska
behandlingen

A. Det var dags att avsluta och gå vidare på egen hand
I den första gruppen, 3 individer, två kvinnor och en man, berättar informanterna
att de tagit ett aktivt beslut om att avsluta sin träning på sjukgymnastikenheten för
att istället fortsätta på egen hand. De berättar om sina egna strategier och vad de
mår bra av och att de känner sin egen kropp och vet hur de ska hantera sina besvär
på bästa sätt. De vet vart de ska vända sig om de får problem igen, som de inte
klarar själva. De har även gjort sig en bild av vad besvären kommer sig av. Den
bilden beskriver långvarig alltför ensidig belastning eller att de misskött sin kropp
eller råkat ut för olyckshändelse tidigare i livet.

Ja, jag måste hela tiden tänka på vad det är jag gör då, och det har ju inte all-
tid varit lätt att göra det när man jobbar på en akutmottagning. Men jag för-
söker. Meningen med den här sjukgymnastiken var ju att jag skulle lära mej
att använda ryggen på rätt sätt. (…) Jag menar, man lär ju sej vad det är som
framkallar dom här besvären. Jag kan inte lyfta tungt, jag går inte till centrum
här och köper två tunga kassar och bär dom hem, vilket jag har gjort tidigare.
(…) Jag har ju börjat motionera på egen hand då och simmar och det känner
jag är väldigt nyttigt och bra för mej.
I 10 Dolores

B. Behandlingen var inte det viktigaste att lägga sin tid på
I den andra gruppen, 3 individer, enbart män, berättar patienterna att de har priori-
terat familj och/eller arbete framför egenvård. Deras prioritering är klart uttalad. De
berättar om sin kluvenhet att efter en hel dags arbete få tid både för sin familj och
för att gå iväg och träna för egen räkning. Men det är också en kostnadssak för dem
om de måste avstå från arbetstid och att resan till och från träningen blir lång. De
berättar om svårigheter, men även om möjligheter, att anpassa omgivningen och
sig själva till de egna förutsättningarna. De resonerar även kring vad som verkar
ligga bakom de besvär de har och hur de kommit fram till olika strategier för att
klara av vardagen. De berättar dels om arbetsförhållanden med tunga lyft eller
långa resor med bil, men även om psykiska komponenter, som stress och den egna
läggningen, som orsaker till besvären.
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Jaa jag har rätt mycket att göra faktiskt…Jag sitter som fackordförande på
jobbet också då så att ... det tar rätt mycket tid för mej ... gör det. Annars hade
det väl varit bättre…(att fortsätta med träningen)
I 9 Torbjörn

C. Överenskommelse med sjukgymnasten att avbryta den pågående behandlingen på
grund av uteblivna resultat
I den tredje gruppen, 3 individer, en man och två kvinnor, har patient och sjuk-
gymnast gemensamt kommit överens om att avbryta behandlingen. De beskriver
såväl väldefinierade medicinska diagnoser som påtagliga handikapp av sina besvär
och är besvikna att det inte går att påverka med sjukgymnastisk behandling. De
berättar istället om olika strategier som de använder sig av hemma för att underlätta
vardagen. De för ledigt resonemang kring vad de tror om orsaken till sina besvär
och berättar både om hinder och stöd, för att komma tillbaka till ett någorlunda
normalt liv.

(Sjukgymnasten var noga) med att precis avväga rörelserna, hur mycket och
precis, och jag var besviken att jag inte kunde fortsätta, jag fick ju ondare då
så jag fick avbryta det hela…. Så att då rekommenderade ju hon (sjukgym-
nasten) mej också att sluta med sjukgymnastik då.
I 15 Kerstin

D. Avsaknad av ställningstagande till avbrott i behandlingen
I den fjärde gruppen, sju individer, sex kvinnor och en man, saknas ett aktivt och
uttalat ställningstagande till att avsluta sin behandling. Skälen till avbrotten är
otydliga eller oartikulerade och diverse sidofaktorer kan lägga hinder för behand-
lingen. Besvären går inte att påverka så att de mår bättre. Värken kan bara påverkas
åt det sämre hållet och då har de ofta gjort för mycket av något vad som helst.
Ibland har de inte gjort något alls och blir sämre ändå. De har svårigheter att ut-
trycka en egen förklaring till varför det kan vara så och tycker inte att de fått någon
förklaring av någon annan heller. De saknar egna strategier för att hantera sina
besvär.

Å fråga mej inte varför jag bara slutar. För jag orkar bara inte ta mej fram
alltså....  I 4 Jenny

Jag var inte så regelbundet faktiskt, det måste jag säja. Jag var så trött (på att)
träna.  I 11 Fatima
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Sammanfattning av de fyra kategorierna
I kategori A, där patienterna uppfattade att träningen var avslutad, utgör det s.k.
avbrottet egentligen inget problem för dem, eftersom de har uttalade tankar om
orsaken till besvären och har funnit egna former för fortsatt aktivitet. Detta gäller i
stor utsträckning även för kategori B där annat än träning är viktigare att lägga sin
tid på. De beskriver strategier för att möta vardagens krav och anser att de kan på-
verka sina besvär genom lyssna på kroppens signaler. Informanterna i kategori C,
där behandlingen avbröts i samråd med sjukgymnasten på grund av att de inte kla-
rade av att träna, beskriver också strategier för att klara av vardagen. Deras strate-
gier är av ett annat slag än informanternas i grupp B och innebär mer av en anpass-
ning till sin situation på grund av den fysiska skadan. Informanterna i kategori D,
som saknar ställningstagande till avbrott i behandlingen beskriver varken strategier
för att hantera sina besvär eller tankar om orsaken till besvären. Denna grupp utgör
intressefokus för den fortsatta analysen.

Figur 5.     Fyra kategorier anledningar till avbrott i träningen hos sjukgymnast.

Steg II: Fördjupad analys av intervjuerna i kategori D.
En ny läsning av intervjuerna i Kategorin "Avsaknad av ställningstagande till av-
brott i behandlingen" uppvisade tre centrala aspekter, som på olika sätt bidrar till
förståelsen av anledningen till avbrott i den sjukgymnastiska behandlingen. Den
överordnade beskrivningen av dessa aspekter handlar om maktlöshet.
För det första erfar de att deras trovärdighet ofta är ifrågasatt.

A. Det var dags att avsluta och gå vidare på egen hand

B. Behandlingen var inte det viktigaste att lägga sin tid på

C. Överenskommelse med sjukgymnasten att avbryta behandling-
en på grund av uteblivna resultat

D. Avsaknad av ställningstagande till avbrott i behandlingen
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För det andra beskriver de sin livssituation, som en ständig frustration där andra tar
de viktiga besluten och där de själva inte har mycket att säga till om.
Slutligen värjer de sig mot att berätta om sina föreställningar om, eller saknar ut-
tryck för, vad de själva tror att besvären beror på och vad de tror att de kan göra åt
dem.

Att vara ifrågasatt
Känslan av att inte bli tagen på allvar

Dessa patienter uttrycker en påtaglig frustration över att inte lyckas göra sin stäm-
ma hörd. Det är som om andra inte hör vad det är de försöker säga eller att andra
undviker att bry sig om dem. Mötet mellan patienten och vårdens företrädare blir
inte ett möte, utan man sitter i samma rum och pratar utan att något egentligt möte
uppstår. Många uttrycker en besvikelse över att de inte anser sig ha blivit ordentligt
undersökta och menar att man först borde ta reda på anledningen till deras besvär
och först därefter besluta om eventuell behandling. Detta att de upplever att ett led i
omhändertagandet har uteblivit utgör bland annat anledningen till att de inte känner
sig tagna på allvar. Det gör också att de får en känsla av att ”dom” (=vårdgivarna)
inte tror på den beskrivning de ger av sina besvär och att de rent av skulle söka
vård för att de inte har något bättre att företa sig, eller att de hittar på att de har
besvär.

Så fick jag då uppläst för mej vad som stod (i journalen)... och då fick jag ju
en riktig sån där (känsla av) ... att jag har ju liksom ljugit då i snart två år då.
(...) Ja det kändes så då.
I 5 Gunilla

Upprepningar av samma icke fungerande strategier

Alla de här individerna har haft sina besvär under en längre tid. Gång efter annan
uppsöker de vården med förhoppning om att få hjälp. Trots att tidigare erfarenheter
av vården inte gett önskat resultat är det ändå dit de vänder sig när förbättringen
uteblir. De berättar om samma upplevda ointresse och känslan av att inte vara trodd
gång på gång.

Dom har ju inte gjort nånting från början. Då när jag kom och klagade redan
på nacken, så tyckte man ju att dom kunde ta tag i det rejält liksom och un-
dersöka vad det verkligen var, men att äh .. du får ta på dig nackkrage och gå
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hem och vila ska du se att det går över (…)Man borde undersöka en männi-
ska som kommer och har ont naturligtvis ... det behövdes inte för det var ju
inte så allvarligt, mena dom ju på då ... jag har ju skrikit efter hjälp många
gånger ... I1 Margareta

Bristande kontroll över sjukvårdsprocessen

De har en önskan att bli remitterade till någon annan instans om den läkare de går
till inte har en bra förklaring till deras besvär. Ibland sker det efter övertalning.
Men det är inte helt lätt att ta mod till sig och be om en röntgen eller att få komma
till någon rygg- eller smärtspecialist. Många gånger vågar de inte, eller tycker inte
det är värt obehaget att be om det. I de fall de fått remisser för vidare utredning
berättar de om långa väntetider, inte sällan i månader. Denna väntan som upplevs
som oviss är både tärande och frustrerande. De vet inte säkert att remissen verkli-
gen har blivit skriven och de vill inte gärna ringa för att fråga om det heller. De tror
att det kan uppfattas som kritik om de stöter på och frågar, och är rädda att de ska
bli straffade om de ifrågasätter hur rutinerna fungerar. Många vågar inte höra av
sig, med risk för att stöta sig med de som beslutar och kanske hamna sist i kön. De
berättar om sina erfarenheter mer med suckar och uppgiven hållning än som klara
uttryck.

… då drog jag mej tillbaka, för annars var jag på väg att fråga om han kunde
ha skrivit en remiss till en .... läkare som kan mycket om det här med fibro-
myalgi och det här då .... att kolla det då va. (…) Men nej det la jag åt sidan
... det låg ...det försvann...
I 6 Britt-Marie

Misslyckade kontakter med andra myndigheter och i samhället i övrigt

De bär med sig erfarenheten av att inte vara trodd och bli tagen på allvar även i
kontakten med andra myndigheter i samhället och till och med i bekantskapskret-
sen och i situationer bland folk på stan. De beklagar att deras egna ord inte godtas
som sanna uttryck för hur de mår och att man behöver intyg på att det man säger är
sant. Att själv säga ifrån om att de inte klarar av det ena eller andra på grund av
sina besvär är inte skäl nog för att slippa göra det.

Man ser ju inte på mej att man har värk heller då. Så det är väl svårt att bevi-
sa det också, eftersom det ju är från olyckan på jobbet och ... innan det här
går igenom … Det är ju inte klokt, för det har ju inte gått igenom  på jobbet
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än då. … Så går ju dom tillbaka till 1991 och kollar att jag hade ... redan då
ont i nacken. Så om jag har ont i nacken nu (1998), …  Och då hade jag
samma ser dom, så att det är helsjukt alltihop, tycker jag. Men jag menar, jag
mådde ju bra innan det här hände. Jobbade heltid och allt det här då. Så vad
mer kan man bevisa egentligen.
I 16 Anneli

I den mån man pratar om sina besvär bland bekanta, viftas de bort eller uppfattas
som oriktiga. En informant berättar t.ex. om hur hon i en kontakt med försäkrings-
kassan fick redogjort för hur en privatperson anonymt ringt dem för att protestera
mot deras handläggning av henne.

…Ja, då ringde jag och kollade med försäkringskassan att det var okej, att jag
hade läkarintyg på att det var okej och på min mans arbetsplats var det okej.
Då var det någon som ringer (till försäkringskassan) och säjer att, det bara är
påhitt. Dom bara åker iväg för nöjes skull. Då tar vi alltså och rensar våra
konton och allt, för att vi ska få komma iväg till värmen och jag ska må bra
och få en tillbaka-kick då. Och så är det någon som ringer och säjer att det är
en bluff. Och tror inte att vi ska få veta det. Och då har dom ringt till min
mans jobb, dom har ringt till försäkringskassan å dom har ringt till min läkare
och undrat hur dan hon är egentligen som skriver ut en sjukskrivning till mej.
(gråt) Då undrar man … vi vet inte vem det är.
I 4 Jenny

Att klara vardagen
Ordna med så att vardagen över huvud taget fungerar

Samtalen med de före detta patienterna kretsade kring erfarenheter av sjukgymnas-
tik, men även kring andra erfarenheter av betydelse för de besvär de lider av. Några
berättar mer öppenhjärtigt om sin livssituation, medan de flesta inte nämner mer än
fragment av sina liv. Det framgår att de besvär de lider av och sökt hjälp för inte är
det enda de har att bekymra sig för. Deras liv är fyllt även av andra problem. Ett
par av kvinnorna berättar efter långt om länge om missbruk hos sina före detta
makar och vilka olika konsekvenser det har medfört för dem och övriga familjen.
En av dem berättar att hon flyttade från sin make efter skilsmässan för att ”få lugn
och ro i familjen”. Konsekvenserna av att byta bostadsort blev dels isolering, då
hon lämnade gamla vänner och därmed förlorade sitt sociala liv, men också en brist
på nätverk. Förlusten av nätverk var extra påtaglig när något av barnen mobbades i
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skolan. Denna konsekvens är ändå tydligare när tidigare erfarenheter inneburit att
man nödsakats att flytta till ett nytt land.

Så det var därför jag kom hit då (för att få lugn och ro), för jag kände ju ingen
här. Jag hade ju absolut ingenting här att göra, mer än för pojkarnas skull då.
Jag tänkte, mej kvittar det ju, eftersom inte jag har nåt.
I 5 Gunilla

Samtliga personer är sjukskrivna helt eller delvis. De flesta har ingen fast tjänst
som väntar och de berättar om hur oplanerade utgifter kan ställa ekonomin på ända.
Förutom det nödvändigaste så tillstöter det allt som oftast sådant som kostar extra
pengar. Även sjukgymnastiken utgör en sådan extra utgift.

Nu har ju cykeln pajat också, nu måste jag skaffa nytt däck och allting. Men
jag åker ju buss till jobbet (arbetsprövning) i och för sej, men sånt där må-
nadskort, fast det får man inte tillbaks mycket av. Det får man bara 150 till-
baks från Försäkringskassan.
I 13 Gunnar

När samtalet glider in på hur de ser på framtiden har de inte så mycket att säga.
Framtiden kommer att vara ungefär som det är nu och de hoppas att det inte blir
sämre. De berättar mer om hur de har haft det och hur de har det nu än om funder-
ingar på framtiden. De tror inte att det finns någon som vill anställa dem vare sig
nu eller senare.

... Att dom (arbetsgivaren) tar en som är femti om det finns dom som är yngre
va. .... Nej, jag tror inte på det.
I 5 Gunilla

Konflikt mellan försörjning och närvaro hos barnen

Kvinnorna berättar att det är viktigt för dem att vara tillgängliga för barnen, men
även att känna närhet och umgås med sina vänner. De beskriver en konflikt mellan
kravet att försörja sig alternativt utbilda sig och möjligheten att finnas till hands
framför allt för barnen. Det finns oftast inte en stödjande make som avlastar. Det
verkar inte vara viktigt att försörja sig på eget arbete.
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Hade inte jag haft små killarna nu då hade väl jag ... Ja, jag vet inte vad jag
hade gjort. Jag hade inte brytt mej så mycket då. (...) Ja, då hade man ju kun-
nat flytta vart som och hur som helst och...
I 5 Gunilla

Att inte förstå sina besvär
Önskan om att få en förklaring till besvären

Det visar sig att de här individerna inte primärt har sökt vård för att få remiss till
sjukgymnastik. Det var snarare en följd av att de sökte läkare på företagshälsovår-
den eller på vårdcentralen för sina besvär med ont i kroppen. I första hand, berättar
de, har de velat få besked om anledningen till sina besvär. De önskade att besvären
skulle utredas så att de kunde få en diagnos. Denna önskan om att gå till grunden
med orsaken till deras symptom tycker de inte har uppfyllts. De har istället fått
allmänna råd om att vidta förändringar i livsföringen vilket då även inkluderat re-
miss till sjukgymnast. Recept på smärtdämpande mediciner eller sjukskrivning
uppfattar de ofta som en slentrianmässig åtgärd från doktorn i brist på bättre åtgärd.

Jag ville gärna liksom ha fram varför har jag så ont i nacke och axlar. Lik-
som, det var ju mitt mål att nå fram att ... liksom är det en sjukdom om man
säjer så, eller är det ledbesvär, eller ja ... muskelinflammationer, eller vad
man än hade. Något sådant ville jag liksom ha fram, men jag kom aldrig fram
till något. ... Det måste liksom finnas nånting som gör att det blir på såhär. ...
Och jag kan liksom inte själv ... tala om för mej själv, att det här är dom som
gör ont va. För jag vill ha fram det, sett av en läkare eller någon då. (....) Det
är snabba visiter och snabbt därifrån ... tycker jag. Ja, hittills har jag inte träf-
fat någon läkare som jag tycker är, är riktigt, riktigt bra faktiskt ...
I 6 Britt-Marie

Trevande tankar.

Besvären som ligger till grund för de här personernas kontakter med vården i all-
mänhet och med sjukgymnastiken i synnerhet har en stor påverkan på deras dagliga
liv. Anledningen till att besvären först uppstod och sedan inte läkte ut hänger som
ett stort frågetecken i kontakten med de här personerna. Variationen hur de ut-
vecklar sina tankar om orsaken till besvären är stor. Några utvecklar inte alls tan-
karna kring vad det kan tänkas bero på, utan menar att det inte är deras sak att veta
det. Andra funderar över om det kan vara någon form av fysisk överbelastning eller
skada tidigare i livet eller om det kan vara ärftligt. Gemensamt för alla är att de
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antingen beskriver generella orsaker, det vill säga orsaker som på något sätt kan
anses vara medicinskt sanna eller riktiga, eller att de helt enkelt inte kan uttrycka
det över huvud taget. Avsaknaden av egna formulerade tankar är genomgående.

Jag har faktiskt ingen aning....Funderat har man väl gjort liksom att varför
ska jag åka på det här för som, jag vill vara ute bland folk, och jag vill jobba,
å alltihopa.
I 1 Margareta

Det framgår att frågan om besvärens orsak är ett känsligt ämne och att hur man
närmar sig den är av stor betydelse. Endast en informant berättar efter långt om
länge att hon funderat på om de omständigheter hon levt under tidigare i livet i
åratal kan ha gjort att hon spänt sig, och hon undrar om det eventuellt kan ha gett
upphov till smärtan som hon känner idag.

...Nu (tidigare) har jag bott ihop med en man i tolv år, så jag har fyra tjejer
med honom. Har jag gått till tvättstugan så har jag haft alla mina barn med
mej. Jag har haft dom med mej jämt, dygnet runt i stort sett. Så dom tolv åre-
na har jag nog kanske förslitit mej. Jag vet inte men, det är svårt att säja. Och
sen nu då, när jag har ett annat förhållande och ser att jag kan liksom gå och
göra saker och ting själv, utan att behöva ha alla mina barn med mej ...  kan-
ske då att krämporna sakta kom, som jag inte har känt förut, som jag kanske
kan känna efter nu.
I 6 Britt-Marie

Skjuta problemet från sig själv.

Karaktäristiskt för den här gruppen är sättet de uttrycker sig på. De använder ordet
”dom” när de talar om en enstaka person som de står i beroendeställning till, vilket
oftast är fallet i kontakter med vården och andra myndigheter. I och med denna
beskrivning förlägger de problemet utanför sig själva när de uttrycker sig som att
”dom har ju inte gjort nånting”. När samtalet rör vad de själva tror att besvären kan
bero på värjer de sig och tycker att det borde ”dom” ta reda på. De anser att det kan
man inte veta själv, för det finns folk som har utbildning för att veta det.

Jaa de är precis som att jag … och jag kan inte säja vad det kommer av. Det
ska läkarna kunna säja i så fall tycker jag. Det ska dom inte begära att jag ska
veta.
I 1 Margareta
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Steg III: Jämförande analys av hela materialet.
Kontroll kontra maktlöshet
Kategorierna A-C utmärker sig på det sättet att individerna beskriver olika grad av
kontroll i tillvaron. De har gjort sig en bild av sina besvär och vad de kan bero på.
De har funnit olika sätt att hantera besvären för att vardagslivet ska fungera till-
fredsställande. Deras kontakter med vården och myndigheter utgör i stort inga pro-
blem. Förhållandet kvinnor/män totalt i dessa 3 kategorier är 4/5.
Kategori D utmärker sig däremot så, att individerna istället uttrycker brist på kon-
troll (maktlöshet). Maktlösheten yttrar sig på två sätt i individernas beskrivningar.
Dels innebär den avsaknad av inflytande över sin situation och i relationen till
andra människor och myndigheter. Dels finns beskrivningar som kan tolkas som
maktlöshet i förhållande till besvären i den egna kroppen. Nästan uteslutande kvin-
nor tillhör kategori D. Sju av de 16 informanterna tillhör denna kategori, och av
dessa är 6 kvinnor.

Kontroll i relation till omvärlden, över sig själv och i förhållande till sjukgymnastik

Alla intervjuade anger att de mött ointresse, nonchalans eller misstro någon gång i
vården. Individerna i kategorierna A-C beskriver detta fenomen som ett problem,
som inte är deras, men att de blir utsatta för det. De beskriver hur de efter en even-
tuell lång väntetid tar itu med problemet och tar reda på hur saker och ting förhåller
sig och säger ifrån om de anser sig blivit felaktigt handlagda. De beskriver myn-
dighetspersoner som ibland svårhanterliga men ändå möjliga att diskutera med. De
agerar på ett medvetet sätt.

De har skapat sig en bild och förståelse för vad som kan ligga bakom besvä-
ren och beskriver vilka konsekvenser det har medfört och har funnit strategier att
hantera sin situation.

De flesta individerna i kategorierna A-C har övervägande positiva erfaren-
heter av sjukgymnastik.

Maktlöshet i relation till omvärlden, över sig själv och i förhållande till sjukgym-

nastik

Det ointresse, den nonchalans eller misstro individerna i kategori D mött i vården,
uttrycker de på ett sätt som beskriver kränkning och en generell maktlöshet. Makt-
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lösheten relaterar både till myndigheter (sjukvården, försäkringskassan, arbetsför-
medlingen, arbetsgivaren, försäkringsbolag o.s.v.) och till bekanta och släktingar
som tar sig friheter att ha synpunkter på hur de hanterar sin tillvaro. I beskrivning-
en av bemötande, rutiner och väntetider i vården uttrycker de sig som personligt
utsatta och att de tror att de inte kan förvänta sig att bli bemötta annorlunda. De
berättar om hur andra personer tar de viktiga besluten om t.ex. deras försörjning.

De beskriver sina besvär på ett ödesmättat sätt och besvären överskuggar och
påverkar livsinnehållet. Det finns inget de själva kan göra åt den saken. De saknar,
i motsatts till de övriga, möjlighet eller förmåga att uttrycka varför besvären finns.
De reflekterar endast över dess konsekvenser.

De har övervägande negativa erfarenheter av sjukgymnastik, där behand-
lingen inte har gjort någon större nytta. I vissa fall har de blivit sämre och tycker
inte att sjukgymnasten brytt sig om vad de sagt eller så har de förutsatt att det
måste bli ökade besvär efter behandling. I de fall de inte varit missnöjda med sjuk-
gymnastiken har behandlingen oftast inte ändrat deras välbefinnande eller startat
någon process.

Diskussion

Resultatdiskussion
Den här studien beskriver hur patienter, som avbrutit en behandling hos sjukgym-
nast, berättar om sig själva och sina erfarenheter. Med hjälp av intervjuer av tidiga-
re patienter, som enligt definitionen, avbrutit en behandlingsserie hos sjukgymnast
har fyra kategorier av avbrott formulerats. Dessa fyra kategorier kommer i denna
diskussion att problematiseras i relation till begreppet följsamhet.

I kategorin (A) ”Det var dags att avsluta och gå vidare på egen hand” upp-
fattade individerna att träningsperioden på sjukgymnastiken var färdig och de hade
samtliga fortsatt med någon form av upprätthållande egenvård och hade egna stra-
tegier att hantera sina besvär. Detta handlande ligger helt i linje med den målsätt-
ning man har på enheten där dessa individer tidigare var patienter. Att de blev be-
traktade som avbrott i journalnoteringen måste ha en annan förklaring. Det verkar
snarare föreligga någon form av brist i kommunikationen än handla om bristande
följsamhet.

I kategorin (B) ”Behandlingen var inte det viktigaste att lägga sin tid på”
hade individerna svårt att få tiden att räcka till. De hade gjort ett aktivt val att avstå
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från träningen på sjukgymnastiken och istället försöka lösa egenvården på något
annat sätt. Detta deras beslut har antagligen inte uppmärksammats av eller delgivits
sjukgymnasten och den ovetande sjukgymnasten har betraktat det som avbrott.
Denna grupp som löst sin egenvård på annat sätt har egentligen inte brustit i följ-
samhet med träning, bara ändrat sitt sätt att träna.

Kategorin (C) ”Överenskommelse med sjukgymnasten att avbryta den pågå-
ende behandlingen på grund av uteblivna resultat” säger att det var ett gemensamt
beslut mellan patient och sjukgymnast. Att avbryta en icke fungerande strategi
betraktas inte som oföljsamhet.

I kategorin (D) ”Avsaknad av ställningstagande till avbrott i behandlingen”
har patienterna avbrutit sin behandling och de flesta är väl medvetna om att de
gjorde det. Vid närmare studium av individerna i denna kategori framstår avbrottet
som logiskt. Ingen av de här personerna har själva valt att gå till sjukgymnast för
sina besvär. De har istället haft en förhoppning om att få reda på orsaken till sina
besvär. Men de upplever sig inte ha fått någon bra förklaring och de anser sig inte
ordentligt undersökta. De har inte upplevt sig trodda när de sökt för sina besvär. De
beskriver sig som allmänt maktlösa, inte bara i sjukvården. Dessa individer, som
inte har någon känd orsak till besvären och som heller inte fått någon förklaring till
dem, som de tror på, har ändå fått en remiss till sjukgymnast för träning. Williams,
(1989) fann att de patienter som hade en diffus eller mystifierad syn på besvären
hade lägre följsamhet med rehabiliteringen hos sjukgymnast. När man betraktar
dessa patienter så som de beskrivits ovan och som avbrutit sin behandling, kan man
ifrågasätta begreppet följsamhet. Är bristande följsamhet ett adekvat sätt att tolka
beteendet, även om det kan se ut så ur vårdgivarens perspektiv? Dessa personers
erfarenheter av sjukvården är att de inte har möjligheter att förhandla om sin egen
situation. Frågan är om sjukgymnasten och andra vårdgivare är medvetna om att
det vi kallar bristande följsamhet kan vara ett sätt för patienten att reagera på makt-
relationen. Kanske ska den bristande följsamheten i detta sammanhang uppfattas
som ett strukturellt problem i bl.a. vården, snarare än ett individproblem (Borges &
Waitzkin, 1995).

I litteraturen finns många förslag på hur man kan understödja följsamhet,
som till exempel stimuluskontroll, kontraktförfarande, sätta mål, utveckla patien-
tens tilltro till sin egen förmåga och liknande förfaranden (Cameron & Best, 1987).
Men vissa av patienterna i denna studie var inte alls motiverade till träning utan
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hade sökt sig till vården för att få någon form av bekräftelse på sina besvär och då
tycks träningsråd inte vara relevanta. Dessa patienters förväntningar på att smärtan
ska minska eller försvinna har inte stämt med sjukgymnasternas och remittenternas
förväntningar att patienten ska lära sig hantera sina besvär med hjälp av egen akti-
vitet. Richt (1992) är kritisk mot traditionell följsamhetsforskning och menar att de
sjuka inte får komma till tals och att det sammanhang de lever i inte uppmärksam-
mas. Det finns  anledning att instämma i detta uttalande  när det gäller individerna i
kategori D. Donovan & Blake (1992) ifrågasätter hela följsamhetsbegreppet. Det
som ur vårdgivarens ögon betraktas som irrationellt beteende hos patienten kan
mycket väl vara ett rationellt beteende sett från patientens sida. Människors upp-
fattningar och deras personliga och sociala omständigheter, har visat sig avgörande
för vilka beslut man tar (Donovan & Blake, 1992). Fortsättningsvis kan det vara av
vikt att studera på vilket sätt dessa personer i kategori D bäst ska bemötas och
stödjas.

Metodreflexioner
Beroende på vilket syfte man har med sin forskning passar olika forskningspara-
digm mer eller mindre väl in på frågeställningen. För att fördjupa förståelsen för
fenomenet avbrott av behandlingen krävdes ett byte av forskningsparadigm. Sö-
kandet efter en objektiv sanningen, sattes åt sidan för att istället försöka förstå in-
nebörden av det informanterna berättade i intervjuerna. Då forskningssyftet är för-
ståelse av ett fenomen använder man kvalitativa metoder (Guba and Lincoln, 1994,
Kvale, 1997). Lawler, (1998) menar att den fenomenologiska filosofin har olika
inriktningar och i detta arbete har en tolkande fenomenologi valts för att den grun-
dar sig på uppfattningen att individer av nödvändighet tolkar och lägger in mening
i sina liv (Lawler, 1998, Rothwell, 1998).

När man diskuterar generaliserbarhet, trovärdighet och pålitlighet av resul-
taten i kvalitativ metodik, vilar granskningen på hela den kunskapsgenerande pro-
cessen (Kvale, 1997, Malterud, 1998). Den personliga integriteten blir särskilt vik-
tig att skydda då de data som insamlas inte görs anonymt utan forskaren och infor-
manten möts öga mot öga. Det sätt på vilket informanterna valts ut för att tillfrågas
måste framgå tydligt även för informanten. Problem och begränsningar kan vara
själva intervjusituationen, som ett stressmoment, med mikrofon och inspelningsap-
paratur, som kan kännas ovan och generande och kanske hindrande för informanten
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då hon ska prata. Å andra sidan kan forskarens strävan att skapa en god samtals-
miljö och informantens önskan om att vara till nytta göra att informanten kanske
berättar mer än hon egentligen hade tänkt. Man måste hålla i minnet att oavsett hur
omständigheterna förhåller sig så är den information man får genom intervjuer
begränsad. Informanten väljer att berätta om det som hon tror är relevant. Vem
forskaren är kan också ha betydelse för de svar informanten ger. Om forskaren som
i det här fallet, är sjukgymnast så berättar kanske informanten om sådant som hon
tror att en sjukgymnast kan vara intresserad av. Det kan också vara en anledning
till att kommunikationen mellan patient och sjukgymnast inte berördes i samma
utsträckning som den med läkaren.

För att stärka giltigheten av resultatet ombads en annan erfaren klinisk kolle-
ga att gruppera individerna i de fyra beskrivningskategorierna. Överensstämmelsen
var stor och det var endast en individ, vars tillhörighet diskuterades. När den indi-
viden flyttades till en annan kategori visade det sig att båda dessa kategoribeskriv-
ningar var för sig kunde beskrivas tydligare. En begränsning är att antalet intervju-
ade enbart är 16 individer. I och med att analysen genererade 4 kategorier så blev
antalet individer ännu färre i varje grupp, vilket medför att man inte kan generalise-
ra resultatet. Istället för att tala om generaliserbarhet kan man använda begreppet
tillämpningsmöjlighet eller pragmatisk validitet (Malterud, 1998, Kvale, 1997).
Detta innebär att kunskapen ska kunna kommuniceras med både den akademiska
världen och med de kliniker som ska överföra den till praktisk handling.

En fördel med att intervjua patienterna var att forskaren, då informanterna
berättade om sina erfarenheter, kunde be dem förtydliga, utveckla och fördjupa
sina utsagor för att få en ökad förståelse för deras erfarenheter. Genom att intervju-
erna spelats in och nedtecknats ord för ord kunde forskaren gå tillbaka till intervju-
erna och texterna för att reflektera över vad som sagts och vilken mening det ska-
par. Dessa fördelar sammantagna ger ett mervärde av information, som komplette-
rar resultaten av enkätsvaren i studie I.
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER AV DE BÅDA
DELARBETENA

Genom att lägga samman resultaten från de bägge delstudierna gestaltar sig de
studerade patienterna/individerna på ett nytt och mer tydligt och förståeligt sätt:

- Vissa individer har sämre förutsättningar att genomföra sin träning. I den här
studien är det de som upplever sina besvär som hotfulla, som upplever stora
konsekvenser av besvären och som dessutom har låg tilltro till vården.

- En grupp patienter har avbrutit sin träning av till synes oklara skäl. Dessa indi-
vider har en oförmåga att uttrycka en förståelse för sina besvär. Denna oförmå-
ga i kombination med uttryck för frustration och maktlöshet i relation till vård-
apparaten, andra myndigheter och samhället i stort är andra kännetecken för
denna grupp. En genusproblematik kan skönjas men materialet medger inga
långtgående slutsatser i detta avseende.

- Studien visar att avbrott i behandlingen inte självklart kan betraktas som
bristande följsamhet. De som själva gjort valet att avbryta sin träning till för-
mån för någon annan strategi lika väl som de med oklara skäl till avbrott, bör
hellre betraktas som aktörer, som väljer mellan olika alternativ.

SLUTDISKUSSION

Resultatdiskussion
Behandlingskonceptet som helhet visade sig vara framgångsrikt för de flesta pati-
enter på den studerade enheten, 80-90 % av patienterna visade god följsamhet be-
roende på hur följsamheten beräknades. Dessa patienter hade en förväntan som låg
i linje med behandlingsutbudet. Enligt Prochaska et al. (1992) är det snarare regel
än undantag att man misslyckas med sin beteendeförändring vid första försöket. I
denna avhandling har en mindre andel av patienterna (10-20 %) studerats. Dessa
patienter hade andra förväntningar på vården och var inte mogna att ta itu med
träning eller hade andra behov, som inte fångades upp från början. Dessa patienter
är ändå av stort värde att uppmärksamma.
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Patienters följsamhet betraktade ur ett beteendeperspektiv
Denna avhandling behandlar fenomenet bristande följsamhet vid träning hos sjuk-
gymnast och det var naturligt att söka sig till beteendevetenskapen för att finna en
teoretisk referensram att utgå ifrån. I beteendevetenskapen resonerar man i termer
som beskriver individens handlande i relation till hennes tidigare erfarenheter och
de förväntningar och den motivation hon har för att ta itu med förändringar av be-
teende (Horne & Weinman, 1998). De enkäter som använts rutinmässigt på enhe-
ten, varifrån patientmaterialet hämtades, innehöll frågor med anknytning till både
HLC modellen och HB modellen. Dessa modeller har använts inom olika områden
i medicinsk och beteendevetenskaplig forskning för att upptäcka vilka faktorer som
har betydelse för följsamhet i olika sammanhang och för att förutsäga hälsorelate-
rade handlingar (Horne & Weinman, 1998).

Skälen för de flesta patienterna att uppsöka sjukgymnast var att komma
igång med träning för att påverka sina besvär. Det beteendevetenskapliga sättet att
tolka enkäterna får anses vara adekvat för dessa patienter. Bland de som avbröt
fanns både de som hade en förväntan på att träning skulle hjälpa dem att hantera
sina besvär och de som hade andra förväntningar. De som hade en positiv förvän-
tan på träning men ändå avbröt den hade skäl för detta som kan förstås med bete-
endevetenskaplig argumentation. Kategori A bygger på ett missförstånd mellan
patient och sjukgymnast, sannolikt p.g.a. bristande kommunikation. Kategori B
beskriver olika typer av hinder, som är en faktor i HB modellen (Becker & Mai-
man, 1975). Kategori C upplever också hinder p.g.a. uteblivna resultat. De patien-
ter, kategori D, som hade andra förväntningar än träning  kände ofta sin trovärdig-
het ifrågasatt, saknade uttryck för vad besvären kunde bero på och upplevde lågt
beslutsutrymme i vardagen. Låga förväntningar på behandling uppfattas också som
hinder enligt HB modellen, men dessa individer måste kanske förstås även på annat
sätt. De sistnämnda hade förutom låg förväntan på träningen även upplevd hög
smärta. Hos dessa individer med upplevd hög smärta i kombination med låg för-
väntan på träning och erfarenheter av lågt beslutsutrymme kan man ana en konflikt.
Den löste de genom att avbryta behandlingen utan att diskutera beslutet med sjuk-
gymnast.
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En förklaring till avbrotten i träningen, tycktes vara bristande kommunika-
tion mellan patient och sjukgymnast i olika avseenden. I fallet kategori D är denna
förklaring mest problematisk eftersom anledningen till avbrottet är outsagd.

Båda beteendemodellerna var användbara för att definiera patienter som
hade en träningsfrekvens på en gång i veckan eller mindre. Men i patientgrupp D
förhöjer inte det upplevda hotet av hälsotillståndet och konsekvenserna av hälsotill-
ståndet graden av följsamhet, utan är tvärtom, man avbryter. Den teoretiska mo-
dellen bygger på uppfattningen att man för logiska resonemang med sig själv om
nyttan att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa (Becker & Maiman, 1975, Horne
& Weinman, 1998, Leventhal & Cameron, 1987). I denna population är hoten
framför allt smärta, både hög och långvarig, och det kan ifrågasättas om man kan
tolka upplevelser av långvarig smärta som logiska resonemang. Smärta som feno-
men står för sig själv och tolkas av individen själv utifrån dennes tidigare erfaren-
heter (IASP, 1979). Smärterfarenheten är ändå användbar för att relatera följsamhet
i relation till HB modellen fast i omvänt förhållande, d.v.s. ju högre smärta och ju
större utbredning desto lägre följsamhet både vad gäller genomförande av behand-
lingen och träningsfrekvens. Carosella (1994) fann bland annat ett sämre deltagan-
de i ett rehabiliteringsprogram där träning ingick hos individer med starkare upple-
velse av smärta. Den underliggande hypotesen i föreliggande studie är, som nämnts
tidigare, att behandlingen var ett sätt att förändra patientens beteende för att bättre
hantera sina besvär genom anpassade övningar. Patienten förväntades därmed kän-
na större tilltro till sin egen förmåga (Bandura, 1986). Det visade sig vara så att
vissa patienter anpassade sig efter sina besvär och i samråd med sjukgymnasten
avbröt de träningen. De var därmed följsamma i relation till sina besvär och hade
tilltro till sin kropp. Andra avbröt sin behandling eftersom de egentligen förväntat
sig att få en smärtbedömning. De som hade en låg träningsfrekvens hade eventuellt
också andra förväntningar än träning på behandlingen, vilka vi inte känner till.

Vid användning av begreppet följsamhet utgår man från vårdgivarens syn på
behandlingens syfte och genomförande, och patientens insatser värderas utifrån
förväntade resultat. Man tar ofta inte hänsyn till patientens erfarenheter, föreställ-
ningar och levnadsomständigheter vid utformandet av regim (Donovan & Blake,
1992, Richt, 1992). Begreppet följsamhet antyder att det finns en part som definie-
rar vad som ska gälla för en annan part. Detta ligger inte linje med svensk hälso-
och sjukvårdslag, som säger att patienten ska vara delaktig i besluten om sin egen
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hälsa. Det rimmar illa med den människosyn om alla människors lika värde, som
ska prägla svensk sjukvård. Beteendemodellernas sätt att se på människor, som
logiskt resonerande och värderande av sina handlingar, kan emellertid användas i
mötet med patienter för att bättre möta sjukvårdens behov av att förutsäga patient-
följsamhet  (Horne & Weinman, 1998). Sannolikt kan man även stödja patienterna
bättre om man i förväg efterfrågar och tar hänsyn till deras förväntningar och upp-
levda hot och hinder. Modellerna, som belyser patienternas uppfattningar kan utgö-
ra underlag i planeringen av behandlingen.

Tilltron till den egna förmågan (self-efficacy) och undvikande beteende av
rädsla för smärta (fear-avoidance) är två egenskaper som visat sig vara betydelse-
fulla för att förutsäga behandlingsutfall. Begreppen beskrivs frekvent i aktuell
forskning om långvarig muskuloskelettal smärta (Johansson, 1999, Asmundson et
al., 1999, Vlaeyen & Linton, 2000). Dessa aspekter har inte funnits med i instru-
menten i denna studie, men rapportering av upplevd hög smärta i kombination med
en större begränsning i vardagliga aktiviteter, som förekom hos de som avbröt trä-
ningen eller tränade oregelbundet i delarbete I, kan vara ett utslag av rädsla för att
göra något som kan öka smärtan och att inte tro att man ska klara av behandlingen.
En annan aspekt som inte direkt funnits med i bedömningen av patientföljsamhet i
delstudie I var graden av motivation för träning. Forskning om intentionen att vid-
taga förändring av livsstil enligt Prochaska´s et al., (1992) transteoretiska modell,
visar att individer befinner sig på olika motivationsstadier till förändring och att
man behöver möta dem där de befinner sig, för att nå framgång med behandling. Å
andra sidan kan man betrakta faktorn förväntningar, som en form av motivation, på
så sätt att en låg förväntan på behandlingsresultatet kan uppfattas som låg motiva-
tion till behandlingen.

Mötets betydelse mellan patient och vårdgivare är en annan aspekt, som inte
fanns med i delstudie I. I delstudie II framkom emellertid att en grupp patienter
hade många erfarenheter av kränkande bemötande. Beteendeteorierna beskriver
metoder för hur man bemöter och förändrar ogynnsamma beteenden hos patienter
(Fordyce, 1976, d'Elia, 2000), men säger inget om hur man bemöter människor för
att de ska känna sig sedda och förstådda (Thornquist, 1998).
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Patienter med värk och upplevd maktlöshet betraktade ur ett
genusperspektiv
I delstudie I synliggjordes att 27 av de 28 individer som tränade sällan eller oregel-
bundet var kvinnor. Vid analysen av intervjuerna i delstudie II genererades en ka-
tegori, som maktlösa i relation till omvärlden, över sin egen situation och i förhål-
lande till sjukgymnastiken. Denna grupp bestod till övervägande delen av kvinnor.
Grupperna i delstudie II är små och man kan inte göra generaliseringar, men deras
erfarenheter är ändå av betydelse. För att öka förståelsen och beredskapen att möta
individer, som för den medicinskt skolade vårdgivaren ger ett diffust intryck, vilka
i denna studie framför allt var kvinnor, kan genusvetenskapen utgöra ett verktyg. I
genusvetenskapen ingår utöver kön även andra analyskategorier som socioekonomi
(klass), etnicitet och sexualitet, med vilket menas att kvinnor inte ska förstås som
en homogen grupp (Hammarström et al., 1996, Riska, 1997). Två av kvinnorna i
delstudie II hade invandrarbakgrund. I kategori D fanns två arbetslösa och de övri-
ga hade lågstatusyrken. Genusteorierna är heller inte statiska utan utsätts hela tiden
för kritisk granskning eftersom relationer i samhället är föränderliga (Annandale &
Hunt, 2000). Maktrelationer är ett centralt begrepp i genusforskningen (Hamberg,
1998). Då man analyserar utifrån ett genusperspektiv undersöker man maktrelatio-
ner mellan män och kvinnor men även de processer som skapar skillnaderna mellan
könen (Hammarström et al., 1996). Genusvetenskapen inbegriper även de skillna-
der och olika omständigheter som förekommer mellan och inom könen avseende
ohälsa och levnadsomständigheter (Lundberg & Frankenhaeuser, 1999, Carlstedt,
1992, Hammarström et al., 1996, Carlstedt & Forssén, 1999). Det betyder att, när
man betraktar sina fynd, så nöjer man sig inte med att säga så här är det, utan man
frågar sig vad informanterna, i förekommande fall, har stått inför och vad de har
försökt att åstadkomma.

Det handlar om relationer och olika former av maktutövande
Det som utmärker kategorin D, som saknade ställningstagande till avbrott i be-
handlingen, är deras tydliga beskrivningar av upplevd underordning i relationer i
vården. I mötet med läkaren, kanske ofta manlig, uppstår en obalans och makt-
asymmetri. Läkaren, om man, har i kraft av könstillhörighet en högre position än
patienten, om kvinna. Läkaren har på grund av sin utbildning en högre social sta-
tus, men även en positionsmakt och tolkningsföreträde av de symptom, som pati-
enten presenterar. Denna makt är kanske inte alls uttalad eller eftersträvad av läka-
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ren, men finns som föreställning i samhället och kan sägas utgöra en diskurs för
hur man uppfattar att det är. Med det menas att läkaren ska veta vad det är för fel
på patienten, för det har han/hon utbildning för att kunna ta reda på. Att män och
kvinnor bemöts på olika sätt av läkare och försäkringskassans handläggare visades
i en undersökning av Ahlgren (2000), men också att män och kvinnor uttrycker
sina behov på olika sätt. Männen kräver behandling medan kvinnorna hoppas att de
ska få hjälp. Männens förväntan på att kunna återgå i lönearbete upplevdes av lä-
karna och försäkringskassans handläggare mer allvarligt menade än kvinnornas
förväntan att återgå lönearbete och att även klara av hemarbetet (Ahlgren & Ham-
marstrom, 2000).  Upplevelser av maktövergrepp på och kränkningar av bidragsta-
gare från försäkringskassans sida beskrivs även av Nordemar et al. (2000), som har
belyst problemet ur ett integritetsperspektiv, inte ett genusperspektiv.

Exempel på maktförfarande, som minskar patientens status ytterligare är när
patientens förslag till diagnos och förklaring får passera obeaktade, vilket några av
informanterna berättade om. Genom att ignorera patientens förslag på diagnos ut-
övas förtryck, vilket gör att patienten känner sig ifrågasatt. Dessa upplevelser
stämmer överens med de fynd Ahlgren & Hammarstrom (2000) beskriver och som
rör kvinnors erfarenheter. Andra sätt att ignorera patienten, som ett par informanter
beskriver är att inte bli undersökt eller inte få tillräckligt med tid. När läkaren ger
förslag till behandling utan att ta hänsyn till patientens önskemål så utövas kontroll
över patienten (Borges & Waitzkin, 1995, Hamberg, 1998). Remissen till sjuk-
gymnastik, vilken inte alls var önskad i flera fall kan också uppfattas som ett sådant
kontrollutövande.

Ett annat mer strukturellt maktutövande utgör väntetider till röntgen och
specialister, men kan var mer direkt relaterat till remisskrivaren i form av hur re-
missen skrivs och vart den skickas. Oavsett det, är upplevelsen hos patienten att
hon är i ett underläge utan makt att påverka.

Relationer och maktutövning i samband med behandling hos sjukgymnast
Trots direkta frågor under intervjuerna i delstudie II om hur kontakten med sjuk-
gymnasten hade upplevts så beskrivs inte maktförhållandet mellan sjukgymnast
och patient lika genomgående av informanterna. Det finns exempel på erfarenheter
där sjukgymnasten var en diskussionspartner och vägledare, men också som den
som bestämmer hur det ska vara. I den förra beskrivningen svarade sjukgymnasten
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på frågor och förklarade varför och vad som var bra med behandlingen och gav
patienten en känsla av mening. I den andra lyssnade inte sjukgymnasten till pati-
entens upplevelser av behandlingen och gav inte intrycket att veta vad som var rätt
behandling och ingav patienten osäkerhetskänslor, som både relaterades till de
egna kroppsupplevelserna och till sjukgymnastens kompetens. En annan beskriv-
ning framförs av två informanter som berättar om sina möten med en distriktssjuk-
gymnast respektive distriktssköterska där beskrivningen av dessa möten belyser en
upplevelse av jämställdhet. Det betydelsefulla i deras berättelser är beskrivningen
av dessa som ”riktiga människor” och att de var på samma nivå och hjälptes åt att
försöka lösa problemen tillsammans. Hos dessa två individer kan man också ana en
tendens att se möjligheter framåt i tiden. Thornquists studier av vad som händer
och inte händer i möten mellan patient och sjukgymnast vid olika typfall av möten
belyser vikten av ett genomtänkt och professionellt förhållningssätt (Thornquist,
1990, Thornquist, 1994, Thornquist, 1998).

Om behandlingen inte är önskad av patienten kan man tänka sig att en del av
läkarens maktutövande kommer att överföras på sjukgymnasten. Om sjukgymnas-
ten är man kan maktutövandet upplevas starkare på grund av diskursen om genus-
ordningen (Hamberg, 1998, Hammarstrom & Ripper, 1999).

Det som förvånade i intervjuerna var att informanterna uppehöll sig så litet
kring den sjukgymnastiska situationen. Det blev tidigt klart att mötet med läkaren
och utfallet av det mötet hade mycket stor betydelse. Det kan förhålla sig så att
maktförhållandet mellan läkare och patient är större än mellan sjukgymnast och
patient. De beslut som tas hos läkaren har större betydelse och får större konse-
kvenser för patienten. Läkaren har i de allra flesta fall tolkningsföreträde framför
patienten, dels hur besvären ska definieras och dels vad som ska göras åt dem. När
patienten väl är hos sjukgymnast finns redan vissa färdiga ramar. Visserligen har
sjukgymnasten möjlighet att avstyra behandling, men en läkarstyrd uppfattning att
patienten bör ha sjukgymnastik ligger alltid i botten när patienten kommer med
remiss. Detta scenario kan rimligtvis styra både patienten och sjukgymnasten att gå
in i en behandling som ingen av dem tror på.

Patientmötet tycks behöva utvecklas. Inom såväl psykosomatisk som bete-
ende- och genus- forskning studeras kontextuella förhållanden och betonas som
viktiga att ta upp till belysning tillsammans med patienten och att spegla patientens
egna tankar och farhågor om sina besvär (Ahlgren & Hammarstrom, 2000, Borges
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& Waitzkin, 1995, Cameron, 1996, Hamberg et al., 1997, Johansson et al., 1999,
Lorber, 1997, Malterud, 1999, Rosberg, 2000, Sivik & Theorell, 1995, Thornquist,
1998). Det är av betydelse att förstå att bristande patientföljsamhet inte enbart är ett
individrelaterat problem utan även kan förklaras utifrån strukturer såväl inom vår-
den som i samhället i övrigt. Kvinnors och mäns skilda roller i samhället och då
särskilt kvinnors vanligtvis större ansvar för det obetalda hemarbetet och för bar-
nen, utöver lönearbetet, behöver uppmärksammas. Det behöver lyftas i patient-
samtalet och poängteras för kvinnorna för att de inte ska skuldbelägga sig själva
eller behöva skylla på sjukvården för att de inte mår bra (Borges & Waitzkin, 1995,
Lundberg & Frankenhaeuser, 1999). Presentationen av oförklarad långvarig smärta
kan vara ett sätt att kommunicera för att få bekräftelse på att man inte mår bra och
har svårt att hantera sin livssituation på ett godtagbart sätt (Borges & Waitzkin,
1995). Vårdgivarens agerande i mötet med en patient som ger uttryck för maktlös-
het bör leda till att patientens egna resurser väcks, för att skapa en egenmaktsut-
veckling (empowerment). Hjälpandets konst tycks vara en ömtålig och svårhanter-
lig förmåga och frågan är hur mycket vi lärt oss om detta sedan mitten av arton-
hundratalet då Sören Kirkegaard år 1859 skrev ”En ligefrem meddelelse”: ”Att
man, för att verkligen lyckas leda en människa fram till en bestämd punkt, först och
främst måste se till att man hittar henne där hon just nu befinner sig och utgå där-
ifrån – detta är hemligheten med all hjälpande konst.”

Metoddiskussion
Följsamhet är ett begrepp, som kan förstås på många olika sätt och inom beteende-
vetenskapen utgår man mestadels från ett vårdgivarperspektiv (Horne & Weinman,
1998, Leventhal & Cameron, 1987). Underförstått innebär det att man tänker att
vårdgivare och patient faktiskt strävar mot samma mål. Jag har i detta arbete utgått
från en sjukgymnastisk verksamhets uttalade strategier och mål. Dessa var att er-
bjuda patienterna möjligheter till en ökad fysisk aktivitet, för kunna hantera sina
besvär men även för att skapa en ökad självständighet hos patienten. Alla patienter
hade inte dessa förväntningar, vilket sjukgymnasterna kanske inte hade klart för sig
från början. Att klara av att hantera sin smärta och att vara aktiv är inte samma sak.
Studier om motivation för att deltaga i hälsorelaterade handlingar visar att det är
grundläggande att patient och vårdgivare har samma målsättning med behandling-
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en och tror på samma vägar för att uppnå målet (Arborelius et al., 1992, Prochaska
et al., 1992).

Instrumenten i delstudie I är ursprungligen valda för att predicera behand-
lingsresultat. I detta arbete har de använts för att ta fram karaktäristika för de som
avbröt och de som tränade sällan, och inte behandlingsresultat. Styrkan är att fråge-
formulären innehåller så många dimensioner och att delar av dem belyser företeel-
ser som kan analyseras utifrån de teoretiska perspektiv som valts. Svagheten är att
vissa dimensioner saknas, som t.ex. i vilken utsträckning patient och sjukgymnast
hade samma mål med behandlingen.

Urvalet av patienter är begränsat till dem som besökt en speciell sjukgym-
nastisk enhet i primärvård och fortsatta studier får visa om andelen och typen av de
som avbryter och/eller tränar sällan är lika i andra populationer. Interventionen på
enheten har en specifik uppläggning, som innebär träning anpassad efter individen
och skiljer sig från annan sjukgymnastisk behandling i primärvård, där man väljer
strategi för varje enskild patient.

Definitionen av den icke följsamma populationen i delarbete I och II var de
som avbrutit sin behandling. I delarbete I definierades även de som tränade mindre
än en gång/vecka som icke följsamma. Definitionerna har en tydlighet i sin omfatt-
ning av träningen, men saknar beskrivningar av kvalitén på utförandet av träningen
och hur följsamhetsmönstret såg ut över tid (Dunbar et al., 1989). De sistnämnda
aspekterna är intressanta och viktiga, men låg utför syftet med detta arbete. Defini-
tion av icke följsamma populationer varierar i andra studier, vilket gör det svårt att
göra jämförelser. Några få studier har beskrivit tydliga definitioner (Chen et al.,
1999, Harkapaa et al., 1989), men de flesta definierar inte alls vad de menar med
följsamhet.

De som tränade sällan uppvisade fler särskiljande faktorer än de som avbröt
träningen. Om studien genomförts så att man först studerade hela materialet avse-
ende träningsfrekvens och sedan uteslutit de med låg träningsfrekvens vid analysen
av avbrott, så kan ett annat mönster ha utkristalliserats för de som avbröt.

Tidigare avbrott i behandlingen valdes som utgångspunkt för urvalet av in-
tervjupersoner för att definiera och beskriva bristande följsamhet. Valet visade sig
vara klokt eftersom det framkom en variation av anledningar till avbrott och att
begreppet följsamhet är enögt och negativt. Turk (1991) hävdar i en granskning av
artiklar om följsamhet relaterat till kroniska smärtpatienter, att djupintervjuer inte
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har lyckats identifiera specifika kännetecken för patienter som inte är följsamma,
utan att den interaktionistiska betydelsen behöver analyseras ytterligare. Denna
studie har ändå identifierat olika kännetecken hos dem som avbrutit en behandling,
och mycket tyder på att kommunikationen på ett eller annat sätt har fallerat mellan
sjukgymnast och patient.
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KONKLUSION
Begreppet följsamhet i sjukgymnastik är mångtydigt. Begreppet antyder att det
finns en part som definierar vad som ska gälla för en annan part. Det är inte själv-
klart att sjukgymnast och patient alltid är eniga om behandlingens syfte. Man borde
istället försöka utveckla begreppet samstämmighet i mötet mellan patient och vård-
givare och därmed överge följsamhetstänkandet.

Frågor och förslag till fortsatta studier
Bristande kommunikation mellan vårdgivare och patient är en central slutsats i
detta arbete och att kommunikationen behöver utvecklas. Här har patienternas erfa-
renheter av möten med företrädare i vården belysts. En motsvarande studie om hur
sjukgymnaster erfar möten med patienter med medicinskt svårförklarad smärta
behöver också göras. Vilka attityder har sjukgymnaster till patienter med oförkla-
rad smärta och hur upplever de sin sjukgymnastroll tillsammans med dessa patien-
ter?

De patienter som avbröt sin behandling visade sig vara en heterogen grupp.
Den kategori, som utmärkte sig genom upplevelser av maktlöshet bestod nästan
uteslutande av kvinnor. Av de patienter som genomförde sin behandling fanns det
en grupp, som tränade sällan och oregelbundet och de var också kvinnor. Vad ka-
raktäriserar dessa kvinnor? Uttrycker och upplever kvinnor i större utsträckning än
män maktlöshet och underordning i vården och hos sjukgymnast?
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tet att skriva ut intervjuerna, men som dessutom alltid har ett lugnande inflytande
och ett vänligt ord till övers för en stressad doktorand.

Tack till arbetskamraterna på sjukgymnastutbildningen, som haft stort över-
seende men min stundtals påtagliga frånvaro såväl fysiskt som mentalt. Särskilt
tack till Birgitta Sörén, rumskompis och samtalspartner.

Arbetskamraterna på PV-Rehab, som tillhör min kliniska vardag, har förut-
om att vara goda kamrater även utgjort ett bollplank för mig att förankra veten-
skapliga teorier i det praktiska handlandet. Tack till er alla för ert tålamod med
mig.

Balinthandledningsgruppen, med Kerstin Wijkmark som handledare, har
varit en inspirationskälla och trygghet för mig för hur svåra patientmöten kan tol-
kas och förstås. Särskilt vill jag tacka Berit Karlsson, som förutom att hon delger
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mig av sin klokskap och gedigna erfarenhet av patienter med långvariga smärttill-
stånd också har hjälpt mig i kategoriseringsarbetet i delstudie II.

Tack till alla vänner, som på avstånd följt mig och välvilligt undrat hur det
går. Och tack alla ni som i olika faser läst och kommenterat mitt arbete.

Slutligen ni som står mig allra närmast: Tack Emma och Sofia, som envist
hävdar att jag gör något bra. Och Sven, make och bästa vän, som mest av alla fått
uthärda en disträ och mentalt frånvarande hustru, Du är värd ett stort tack för att Du
alltid tror på mig. Anders, min bror sådde fröet, sannolikt ovetandes, att forskning-
ens väg är möjlig.

Forskningen har stöttats ekonomiskt med anslag från Östergötlands läns
landstings anslag för forskning för medarbetare med medellång vårdutbildning och
för forskning och utveckling i primärvård.
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Till_____________________________

Hej!
Jag heter Lena Engström och har arbetat i många år som sjukgymnast. Utifrån denna erfa-
renhet har mitt intresse väckts för hur människor tänker när de går på sjukgymnastik för
sina besvär. Nu vänder jag mig till Dig med erfarenhet av sjukgymnastisk behandling för
att be Dig deltaga i en intervju.

Undersökningens mål är att vi som arbetar i vården, bättre skall förstå de ställningstagan-
den, man som patient gör när man behöver sjukgymnastisk behandling.

Jag vill samtala med Dig om Dina besvär och om vilken betydelse (positiv eller negativ)
som sjukgymnastiken haft för Dig, samt om de problem Du kan ha haft att genomföra be-
handlingen regelbundet.

Intervjun beräknas ta cirka en timme. Det blir ett samtal utan fasta frågor men med inrikt-
ning mot Dina erfarenheter och Din uppfattning om Dina besvär.
Intervjun spelas in på band för att inte samtalet skall störas av mitt antecknande.
Bandupptagningen kommer att raderas när innehållet har blivit nedtecknat. Det Du berättar
för mig kommer att behandlas helt konfidentiellt. I den rapport som denna undersökning
kommer att utmynna i kan inga enskilda personer identifieras. Forskningsetiska kommittén
vid Hälsouniversitetet i Linköping har granskat och godkänt projektet.

Om några dagar  kommer jag att ringa till Dig och höra om Du är intresserad. Du har då
också möjlighet att ställa fler frågor om hur undersökningen går till och om det är något
annat Du undrar över.

Om Du svarar jakande kommer vi överens om en tid och plats då vi kan träffas.

Deltagande är givetvis helt frivilligt och Du behöver inte ge någon närmare förklaring om
Du inte vill deltaga. Jag är förstås glad om Du kan hjälpa oss sjukgymnaster att bli bättre
genom att berätta om dina erfarenheter.

Vänliga hälsningar

Lena Oldfors Engström Birgitta Öberg Karin Ringsberg
Forskarstud. på Avd. för Sjukgymn. Med dr, docent Med. dr
Inst. för Nervystem och Rörelseorgan Handledare Handledare
Hälsouniversitetet i Linköping
Projektsamordnare
tel: 013 - 22 78 35
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FRÅGEGUIDE

BAKGRUNDEN TILL SJUKGYMNASTIK

Berätta för mig om bakgrunden till att Du gick till sjukgymnast.
Vems idé var det att Du skulle till sjukgymnast? Var det något Du själv ville?
Vad var tanken med ditt sjukgymnastbesök?
Hade Du tankar om att gå till någon annan än sjukgymnast?
Vilka förväntningar hade du på behandlingen?
Hade Du förtroende för sjukgymnasten? Litade Du på sjukgymnasten?
Kunde Du prata med sjukgymnasten? Vad var svårt?
Vilken betydelse hade sjukgymnastiken, positiv eller negativ eller ingen alls? På
vilket sätt?

SVÅRIGHETER MED GENOMFÖRANDET AV SJUKGYMNASTIK

Hade Du några problem att genomföra behandlingen så regelbundet som var plane-
rat?
Hur handskades Du med det?
Vad är viktigt för dig i din vardag? Vad försöker Du hinna med i första hand?
Vad känns som viktigt, men som Du ändå inte gör? Varför inte?
Vad tror Du själv om anledningen till att Du har dina besvär? Varför?
Kan Du beskriva en situation när Du mår riktigt dåligt? Vad tänker Du då? Vad gör
Du?

ALLMÄNNA OCH AVSLUTANDE FRÅGOR

Kan Du beskriva ett tillfälle då Du mår bra? Varför mår Du bra då?
Anser Du att Du är sjuk eller frisk? Varför?
Hur skulle den perfekta situationen se ut när Du behöver söka hjälp för dina be-
svär?
Hur ser Du på din framtid, hur kommer du att ha det om fem år? Varför?

Utanför protokollet:
Vad tyckte Du om att bli intervjuad?
Varför ville Du hjälpa till med det här?


