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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser efter digital fysioterapi via en 

interaktiv app (FT-app) vid smärta i rörelseapparaten. Frågeställningar: I vilken utsträckning 

upplever kvinnor som har fått digital fysioterapeutisk rådgivning via en interaktiv app 

delaktighet, information och tillgänglighet? Finns det någon skillnad i ovanstående mellan de 

som besökt primärvård 2016 (Nationell Patientenkät NPE) och de som fått digital fysioterapi 

i FT-app? Bakgrund: eHälsa har ökat allt mer i popularitet och digital teknik har potential till 

att öka tillgängligheten på vårdens tjänster och det finns ett behov av att utvärdera dessa 

tjänster. Psykologisk digital behandling används idag vid smärta i rörelseapparaten. Ett 

pilotprojekt (FT-app) pågick under 2014–2017 där kvinnor fick digital fysioterapi vid smärta i 

rörelseapparaten via en interaktiv app med funktioner som chatt med svar inom 24 timmar på 

vardagar, aktivitetsdagbok, filmade övningar och möjlighet för patienten att ladda upp filmer. 

Behandlingen baserades på beteendemedicinska teorier och varade minst 12 veckor. 

Kvinnorna screenades för röda och gula flaggor innan start, hade inga akuta eller nya besvär 

och fick avsluta tjänsten då smärtan minskat. Metod: En webbenkät med 37 frågor skickades 

ut till kvinnor (n=139) som fått digital fysioterapi i FT-app. En Linkertskala användes för 

skattning 1-4 och 1-5. Enkäten skickades ut 1–24 månader efter avslut i FT-app. Svaren 

jämfördes med relevanta frågor från NPE och kvinnors upplevelse av primärvård 2016. 

Svarsfrekvens i de respektive enkäterna jämfördes med hjälp av z-test. Resultat: Svars-

frekvensen var 52,5%. På frågorna som rörde delaktighet var en stor majoritet positiva (63,5–

94,5%), de upplevde att en snabb svarstid hjälpte dem att vara delaktiga och ta ansvar för 

behandlingsplanen. De upplevde och att skriftlig information i FT-app fungerade väl för de 

instruktioner och den information de behövde (85–94% positiva svar). Även den upplevda 

tillgängligheten skattades högt (59–96% positiva svar). Mest positivt upplevde man att man 

kan anpassa vården efter sin egen vardag. I jämförelse med NPE föll FT-app ut bättre när det 

gällde upplevelsen av delaktighet och tillgänglighet. Slutsats: De kvinnor som svarat på 

denna enkät uppger att de i högre utsträckning upplevde tillgänglighet och känsla av 

delaktighet via FT-app jämfört med NPE 2016.  Resultaten kan ej generaliseras då 

svarsfrekvensen var låg och eftersom enkäten ej var validerad eller reliabilitetstestad. Studien 

föreslår mer forskning för att utvärdera upplevelser av digital vård och fysioterapi samt för att 

identifiera när och för vilka patienter eller symptom som digital vård kan vara ett alternativ 

till traditionell vård med fysiska besök.  

 



Abstract  

The aim was to explore women’s perceptions of web-based physiotherapy for musculo-

skeletal pain treatment delivered through an interactive application for smartphones. 

Questions: To what extent do women have a positive experience of participation, information 

and availability after web-based physiotherapy through an interactive app? Is there a 

difference in a-c between women who had visited primary care 2016 (NPE) and the ones who 

had received physiotherapeutic treatment trough the app (FT-app)? Background: The 

popularity of eHealth is growing both among health care innovators and media. eHealth may 

increase the access of health services and the evaluation of new services is important. Internet 

based psychological treatment for musculoskeletal pain is an alternative to traditional 

treatment in Sweden. A pilot with web-based physiotherapeutic treatment delivered through 

an interactive app (FT-app) was tested 2014-2017 for treatment in women with 

musculoskeletal pain. The app included a chat where the physiotherapist answered questions 

within 24 hours (mon-fri), an activity diary, videos of the exercises and uploaded movies from 

the patient doing the exercise. The treatment was based on behavioral medicine and lasted for 

at least 12 weeks. The women were screened for red and yellow flags before start and had no 

acute pain. Method: A web-based survey with 37 questions was emailed to the women 

(n=139) 1-24 months after finishing the treatment in FT-app. A Likert scale was used for 

rating the answer 1-4 and 1-5. The results were compared to results from women’s 

perceptions of primary health care in Sweden 2016 (NPE). The response rate in both samples 

were analyzed with a z-test. Results: 52,5 % answered the survey. The majority answered 

positively to the claim that getting answer and feedback within 24 hours made compliance to 

treatment plan easier (92,3%) and helped them accomplish the prescribed exercises and 

activity (94,5%). The written dialogue was effective for remembering the advices (93,2%) 

and the FT-app made it possible for the women to adjust the treatment to their everyday living 

(95,9%). There were significant differences between NPE and FT-app regarding explanation 

of the treatment (p=0,0045) information of warning signals (p=0,0002) and ways of contact 

(p=0,0045). Conclusion: This study shows that the FT-app women experienced a significant 

greater participation and access to the service compared to the primary care women in some 

claims. The response rate was not big enough to generalize the results to the population and 

the survey was not tested for validity or reliability. This study suggests more research in this 

field to investigate perceptions of internet-based treatment and to identify when 

telerehabilitation is suitable as an alternative to traditional health care.  
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1Bakgrund  

1.2 inledning 

Smärta i rörelseapparaten och huvudvärk kan idag behandlas via internet med beteende-

medicinska behandlingsmetoder som Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance 

Commitment theory (ACT) (Buhrman, Fältenhag, Ström, Andersson 2004), (Ström, Petterson 

& Andersson 2000), (Burman, Nilsson-Ihrfelt. Jannert, Ström, Andersson 2011). Terapeuten 

är i dessa fall psykologer som använder skriftlig kommunikation via email eller interaktiva 

webbsidor med en eller flera patienter och finns som behandlingsprogram via Stöd och 

Behandling (SKL 2016b). Denna uppsats har utgått ifrån att ytterligare en yrkeskår skulle 

kunna behandla smärta via internet, nämligen fysioterapeuter.  

 

Att leverera vård via digitala metoder kallas i forskning och media för samlingsnamnet 

”eHälsa” som innebär olika typer av vårdtjänster allt i från utbildning, behandling och 

undersökning till konsultationer, tidsbokning och journalföring. Gemensamt för ovannämnda 

är att samtliga levereras i digital form istället för analog (Gard, Melander Wikman 2012). 

Andra begrepp används för att beskriva ungefär samma tjänst och några av de mest frekvent 

förekommande är telemedicin, telerehabilitering, internetbaserad terapi, digital vård och 

mHälsa (från engelskans mobile health). Det sistnämnda innefattar vårdtjänster som levereras 

digitalt via mobiltelefoner och eller applikationer, så kallade appar. Genom eHälsa och 

mHälsa kan tillgängligheten på vårdens tjänster öka och har då en stor global potential 

eftersom det då går att nå många av de miljoner mobiltelefonanvändare som finns världen 

över (World Health Organization, WHO 2011, 2016).  

 

En god vård ska baseras på kvalitet, trygghet, tillgänglighet och självbestämmande samt 

främja goda kontakter mellan vårdgivare och patienter (Hälso- och sjukvårdslagen SFS nr: 

2017:30). Sveriges hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig, patienten har rätt till information 

och vården ska utformas, så långt som möjligt, i samråd med patienten för att skapa 

delaktighet (Patientlagen SFS nr: 2014:821). Vid utveckling av vården och digitala tjänster är 

dekatighet, information och tillgänglighet viktiga faktorer enligt Sveriges nationella 

eHälsostrategi, som innehåller mål och visioner för digitalisering och eHälsa. Strategin 

innebär att Sverige som land ska vara bäst i världen år 2025 på att använda de möjligheter 

som eHälsa och digitalisering har. Syftet är att skapa möjligheter och underlätta för invånare i 
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Sverige att uppnå en ”god” och jämlik hälsa och välfärd. Dessutom ligger fokus på att 

utveckla och stärka upp individens egna kapacitet och resurser för att nå en ökad 

självständighet och delaktighet i samhället (Socialdepartementet 2010). 

 

Denna studie bygger på ett pilotprojekt som pågick under åren 2014-2017 där en fysioterapeut 

använde digitala verktyg i arbetet med personer som hade smärta och besvär i 

rörelseapparaten. Syftet med studien var att undersöka hur patienterna upplevdedenna typ av 

intervention och kontaktsätt med vården. För att underlätta för läsaren används begreppen 

eHälsa och digital vård och syftar då på vård som förmedlas via digital teknik. Vård med 

fysiska besök benämns för ”traditionell vård”. Personerna som fick digital fysioterapi i 

studien kallas för deltagare. Ordet fysioterapi används och inkluderar både fysioterapi och 

sjukgymnastik. Nedan följer ytterligare förklaringar till de begrepp som är centrala i denna 

uppsats.  

1.3 Förklaring av begrepp 

Vården i Sverige utvärderas regelbundet av Nationella patientenkäten (NPE) som undersöker 

vården från flera olika så kallade ”begrepp” (Nationell Patientenkät (NPE) 2017). Bland dessa 

finns delaktighet, tillgänglighet och information. Enkäten finns i sin helhet som bilaga 5.  

 

Det första av de tre begrepp som denna studie behandlar är delaktighet vilket betyder aktiv 

medverkan (Svenska akademiens ordlista, SAOL 2017a). ”Att vara delaktig som patient i sin 

egna vård” innebär att individen är införstådd med behandlingen och att vårdgivaren har tagit 

hänsyn till personliga önskemål (SFS nr 2014: 821). Enligt rapporten ”Säker vård- en 

kärnkompetens för vårdens samtliga professioner” är delaktighet i kombination med ansvar är 

två viktiga faktorer och som påverkar patient-säkerheten i positiv riktning och som gör 

behandlingen mer effektiv (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, 

Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund och Sveriges 

Tandläkarförbund red. 2016). En förutsättning för att skapa delaktighet hos patienten är att 

vårdgivaren ger patienten information om själva behandling så att patienten får möjlighet till 

att ta en aktiv roll (Vårdanalys 2016). Studier på digital terapi vid smärta har visat att kognitiv 

beteendeterapi online med interaktiva moment kan öka känsla av delaktighet hos patienten 

(Garg, Garg, Turin, Choudhury 2016).  
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Det andra begreppet information betyder upplysningar och/eller ”en meddelad mängd fakta”. 

Att informera någon kan innebära både att undervisa och upplysa personen (SAOL 2017b). 

Patienter har rätt att få information från vårdgivaren om vilka metoder för undersökning och 

behandling och om vilka förväntade effekter patienten kan förvänta sig av behandlingen. 

Patienten har också rätt till att bli informerad om eventuella risker och biverkningar samt 

vilka metoder som finns för att förebygga ohälsa, sjukdom och/eller skada (SFS nr 2014: 

821).  

 

Det tredje och sista begreppet tillgänglighet betyder ”en plats som något som man har tillträde 

till” eller ”som man utan svårighet kan nå” (SAOL 2017d). Det kan även betyda något som är 

åtkomligt eller som man kan ha tillgång till samt något som är lätt att förstå och som är 

begriplig. Vården kan vara tillgänglig genom att själva tjänsten är lätt att nå eller komma i 

kontakt med eller att vården är tillgänglig genom att förmedla information så att patienten kan 

ta till sig och förstå.  

 

Sverige har en nationell eHälsostrategi som betonar behovet av att utveckla verktyg för 

kommunikation både mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och patient med syfte att 

i framtiden kunna möta de krav som ställs på vården (Socialdepartementet 2010). I kontakten 

med vården är kunskap och delaktighet viktiga faktorer då en ökad kunskap om sin egna hälsa 

och sjukdom eller skada kan öka individens känsla av delaktighet. För att en behandling ska 

ge resultat krävs det att patienten följer planen och de råd som patienten får från vårdgivaren 

(Jack, McLean, Klaber Mofett, Gardiner 2010). Att patienten följer de råd och den 

behandlingsplan som hen har fått av vårdgivaren kallas enligt svenska MeSH (Karolinska 

institutet 2017) för följsamhet. En förutsättning för att patienten ska kunna följa de råd som 

tilldelats, den behandlingsplan som upprättas och för att kunna medverka aktivt i vården är 

information förmedlad på ett sätt som patienten minns och så att hen kan ta till sig den.  

1.4 Potential med digital teknik i vården 

Digitala tjänster i vården kan ge en ökad tillgänglighet på vårdtjänster och hälsoinformation 

samt erbjuda vård i hemmet där patienten känner sig tryg eller genom att minska antalet resor 

till och från sjukvård. Om en del av de besök som idag görs på mottagningar och sjukhus 

skulle kunna ske digitalt hemifrån, skulle tillgängligheten på vårdens tjänster kunna öka för de 

patienter som mest behöver den traditionella vården (Gard & Melander Wikman 2012).  
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Digital teknik i vården kan skapa ett ökat engagemang i patientens egna hälsa eller en 

anhörigs vård och har potential till att skapa värden på flera fronter, som genom att förebygga 

sjukdomsfall, höja den medicinska kvaliteten, öka tillgängligheten till vården och samtidigt 

förbättra den arbetsmiljö som vård- och omsorgspersonal verkar i, som att minska 

administrativa moment. Det har rapporterats att konsultationer på distans skulle kunna 

bespara vården 20 miljarder kronor fram till år 2025 om de tjänster som idag finns tillgängliga 

skulle användas fullt ut. En av de utmaningar som svensk hälso-och sjukvård har är ekonomin 

då kostnaderna för hälso-och sjukvård sedan år 2000 har ökat i jämfört med BNP. Ökningen 

kan dels förklaras av en allt större befolkning sett till antal samt ökade kostnader för själva 

vårdverksamheten. Sverige har bra förutsättningar för att lyckas med den nationella 

eHälsostrategin då landet har invånare som är vana vid digital teknik och då det finns en 

välfungerande digital infrastruktur (McKinsey & Co 2016). Enligt rapporten ”Smartare 

välfärd” som har undersökt förväntningar på kommuner och landsting vad gäller digitala 

tekniker, är 70 % av Sveriges invånare är positiva till vård, konsultation och behandling med 

hjälp av digital teknik och 20 % tycker att kommuner och landsting lever upp till deras 

digitala förväntningar (SKL 2016 a). Dessutom har 95 % av Sveriges invånare över 12 år idag 

tillgång till internet via hemmet (Internetstiftelsen i Sverige (2017). 

 

Kritik och farhågor med digital teknik i vården 

Enligt World Health Organization (WHO 2016) består ett av de största hindren vid 

implementering av ny teknik av hälso-och sjukvårdens egna prioriteringar. Digital teknik i 

vården kräver ett fokus på datasäkerhet och integritetsskydd för användarna, både för 

vårdgivaren och för patienten så att det går att använda på ett säkert sätt (WHO 2011). För att 

mobil digital teknik ska kunna prioriteras av ledningsgrupper behöver den utvärderas i 

vården. Det är först vid en utvärdering som invånarna kan involveras med digital teknik och 

dess fördelar och det är först vid utvärdering som kostnadseffektivitet kan beräknas.  

 

Det finns flera kritiska röster kring de nya arbetsmetoderna och digital teknik i vården har 

varit ett aktuellt ämne i populärvetenskaplig media under den senaste tiden. Läkartidningen 

har vid flera tillfällen (Cederberg 2017a), (Cederberg 2017b), (Cederberg 2018) lyft upp kritik 

kring kostnader för landstingen efter videoläkarbesök samt kring förskrivning av antibiotika 

utan undersökning. Det har även diskuterats att digitala tjänsterna inte skulle vara allmänna 

och tillgängliga för alla patienter med tanke på att digital teknik kräver en digital kompetens 
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samt utrustning från patientens sida för att kunna ta del av tjänsterna (Lindgren, Petersson, 

Bergenbrant Glas, Sandlund 2017). Dagens medicin (2017a), (2017b) har rapporterat om 

problem med nätverk som har gjort att de avancerade hjärtövervakningssystemen inte har 

fungerat som de ska på nya Karolinska Solna (NKS), med risker för patienterna som följd. 

Det har också rapporterats om höga konsultkostnader på NKS (Gustavsson, Röstlund 2017) 

och huruvida digitala verktyg kan komma att öka vårdpersonalens arbetsbelastning om det 

innebär dubbeldokumentering (Lindgren S, Petersson G, Bergenbrant Glas, Sandlund M. 

2017).  

 

Förbättringsarbete i vården      

Att involvera patienterna i kvalitetsarbetet i vården kan göra stor skillnad då patienterna kan 

identifiera områden för förbättring som inte vårdens personal upptäcker själva. När 

patienterna involveras i arbetet belyser man det faktum hur viktigt det är att se vården från 

patienternas perspektiv och det är användbart att lyssna på patienternas åsikter både vad gäller 

utformning av tekniskt perspektiv såväl som ett funktionellt perspektiv. En ökning av 

patientens delaktighet i vårdens utveckling kommer att förändra relationen mellan patient och 

vårdgivare, vilket i sig kan skapa nya roller för patienter och vårdgivare för samarbete samt 

minska traditionella markstrukturer. I framtiden kommer vården att behöva förändra sin syn 

på patienten och erbjuda vård tillsammans med patienten (Gustavsson 2016).  

 

Fysioterapi och digital teknik   

Yrket Fysioterapeut är sedan år 2014 en skyddad yrkestitel i Sverige och idag finns det både 

verksamma sjukgymnaster och fysioterapeuter (Broberg & Lenné 2017). Fysioterapi betyder 

”läran om fysikaliska behandlingsmoder inom medicinen” (SAOL 14 e). Metoder för 

behandling inkluderar pedagogik, manuella behandlingar samt fysikaliska delar beroende på 

det område inom hälso- och sjukvård som fysioterapeuten är verksam i. Patienter med 

följande besvär räknas till de stora målgrupperna: lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, 

neurologiska sjukdomar, ortopediska, psykiska, reumatologiska och tumörsjukdomar samt 

långvarig smärta, övervikt, fysisk inaktivitet och idrotts-och motionsskador.  

 

En fysioterapeutisk behandling anpassas efter individens behov, problematik och efter 

terapeutens arbetsområde och innehåller ofta delarna behandling, rådgivning och 
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smärtlindring. Träning och rörelse utgör ofta en del av behandlingen och fysioterapeuten är 

expert på individuellt anpassad fysisk rörelse och träning. En undersökning och behandling 

syftar till att patienten ska få tillbaka funktion och eller rörelseförmåga efter en skada eller en 

sjukdomsperiod. Mål och delmål för behandlingen sätts i samråd med patientens behov och 

önskemål. Traditionell fysioterapi bedrivs på sjukhus, privata mottagningar eller inom 

primärvården (Broberg & Tyni-Lenné 2017). Ett fysiskt besök hos en traditionell 

fysioterapeut är remissfritt och i Stockholms läns landsting kostar ett besök 200 kronor (1177 

Vårdguiden 2017c) och varar mellan 30 till 45 minuter. Fysioterapeuter kan arbeta efter olika 

modeller beroende på inriktning och specialitet men alla grundas på ett etiskt och kritiskt 

resonemang där en undersökning utförs, en funktionsdiagnos ställs och en behandlingsplan 

upprättas vid besöket. Målsättning, interventioner och utvärdering planeras i nära samarbete 

med patienten. Processen kan både användas vid behandling av besvär eller som hälso-

förebyggande insats för att förebygga ohälsa (Broberg & Tyni-Lenné 2009). 

 

Det är känt att fysioterapi är ett område inom hälso- och sjukvård där låg följsamhet har 

identifierats (Jack et al 2010). Hinder som förutspår en låg följsamhet till behandlingen är låg 

nivå av fysisk aktivitet vid start, låg självförmåga (fritt översatt från engelskans ”self-

efficacy”), låg nivå av fysisk aktivitet de senaste veckorna, depression, ångest, låg socialt 

stöd, upplevelse av många hinder för att träna, hjälplöshet, ökad smärta under träning (Jack et 

al 2010).  

 

Digital fysioterapi innebär att leverera tjänster inom rehabilitering via digital teknik och 

inkluderar mätningar, övervakning, prevention, behandling, utbildning och konsultation 

(American Telemedicine Association (ATA) 2010). Digital teknik generellt och 

internetbaserade interventioner i synnerhet, har potential att öka den kliniska användningen av 

beteendemedicinska interventioner, speciellt i de fall där behandlingen är guidad av en 

terapeut, till exempel en fysioterapeut. Vid guidade digitala interventioner interagerar 

fysioterapeuten med patienten och hjälper individen att lära sig nya färdigheter, allt via 

internet och digital teknik. Fysioterapeuten kan då assistera i problemlösning, skicka 

uppmuntrande meddelanden för motivation, komma med feedback och följa upp individen. 

Denna typ av intervention med beteendeinriktning kan påverka följsamheten för behandlingen 

positivt (Rini, Williams, Broderick, Keefe 2012). 
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Beteendemedicin och fysioterapi 

Begreppet beteendemedicin är ett tvärvetenskapligt område som betonar ett starkt samband 

mellan beteende och biomedicin, där en stor vikt läggs vid individens egna upplevelse av 

hälsa vid skada och eller sjukdomstillstånd. Beteendemedicin bygger på teorier kring 

inlärning av beteende och förändringsbenägenhet samt på klassisk betingning och 

förstärkning. Vid en fysioterapeutisk behandling är ett övergripande mål att återställa 

patientens rörelseförmåga eller att förhindra ytterligare försämring och för att nå målet kan 

beteendemedicinska teorier användas för att identifiera drivkrafter, stödja motivation och/eller 

identifiera hinder (Denison & Åsenlöf 2012). 

 

Som terapeut finns det flera teorier att arbeta efter, bland annat den Sociala Kognitiva Teorin 

(SKT) som bygger på att det finns en interaktion mellan individen, dess omgivning och dess 

beteende (Folkhälsomyndigheten 2017). För att öka följsamhet till en behandling är, enligt 

SKT dessa tre faktorer viktiga: självförmåga, egen målsättning samt registrering/reflektion 

över det egna beteendet. Begreppet självförmåga innebär patientens egna föreställningar om 

sin egna kapacitet för att klara av vissa moment i specifika situationer. Självförmågan varierar 

från situation till situation och är av stor vikt vid beteende-förändring som inkluderar fysisk 

aktivitet och rörelse, som en rehabiliteringsprocess (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

Förutom ovannämnda faktorer kan följande redskap användas vid behandling:   

 

• Socialt stöd kan bestå av feedback från fysioterapeut eller närstående och familj, stöd 

från coach eller terapeut och påverkar då individens självförtroende (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003). Socialt stöd genom digital kontakt kan ha positiv inverkan på 

patientens förmåga att själv hantera sin smärta. Chansen till att en individ ska följa en 

rekommenderad dos fysisk aktivitet och även bibehålla ett nytt beteende ökar om tid 

läggs på att stödja och motivera individen till beteendet (Garg et al. 2016). 

• Motivation är betydande vid implementering av ett nytt beteende i vardagen och för att 

anpassa typ av fysisk aktivitet. Självregistrering betyder att patienten dokumenterar 

sin beteendeförändring och är ett sätt att mäta och jämföra sina insatser med de delmål 

och slutmål som är uppsatta, ett exempel på verktyg är en dagbok där individen får en 

överblick över det som är genomfört. Detta kan påverka motivationen positivt 

(Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet, YFA 2015b).  
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• Kunskap om och användande av strategier för att hantera sin situation, kallas 

copingstrategier och är av betydelse vid beteendeförändring. Huruvida en situation 

upplevs som stressande eller inte beror på hur väl personen klarar att hantera den, det 

vill säga vilka strategier som personen använder. Strategierna kan dels vara personliga 

egenskaper som hög grad av självkänsla, positiva tankar, hög förmåga att lösa 

problem, god hälsa eller goda sociala förmågor som hjälper individen (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2003). Att som terapeut finnas tillgänglig för frågor är att förändra 

omgivningen eller förutsättningarna (Nieuwenhuijsen, Zemper, Miner, Epstein. 2003), 

något som kan påverka en förändring av ett beteende i positiv riktning. Genom 

regelbunden kontakt på distans skulle vårdgivaren kunna hjälpa patienten att 

identifiera hinder, stötta till genomförande och finnas som stöd (Bring, Åsenlöf & 

Söderlund 2016). 

• Miljön är också av betydelse vid en beteendeförändring och kan påverka huruvida 

individen känner sig trygg i en miljö och situation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  

 

I det pilotprojekt som denna studie baseras på har ovannämnda beteendemedicinska metoder 

och strategier varit en del av interventionen tillsammans med anpassad fysisk aktivitet och 

specifika övningar för att motverka besvär och smärta. All kommunikation mellan 

fysioterapeuten och deltagaren har skett via en interaktiv app där skriftlig asynkron 

kommunikation har varit en av funktionerna och där patienten har fått svar/feedback från 

fysioterapeuten inom 24 timmar på vardagar.  

 

Nedan följer en sammanfattning av tidigare studier på ämnet digital fysioterapi där 

patienterna har interagerat med en terapeut via någon form av digital teknik.  

Tidigare forskning 

Inom fysioterapi har studier gjorts för att utvärdera digital fysioterapi och då i form av 

interaktiv fysioterapi med videosamtal i realtid mellan patient och terapeut (Gard & Melander 

Wikman 2012). Rini et al (2012) har kategoriserat digitala vårdtjänster i tre olika grupper, 

beroende på tjänstens innehåll. Kategori A innehåller program och appar som är guidade av 

en professionell terapeut och som innehåller synkron eller asynkron kommunikation mellan 

terapeuten och patienten. Kategori B består av automatiska program (det vill säga icke 

guidade program) och kategori C består av ”hälsoappar” som används för smärthantering och 

avslappning, dock är få kliniskt testade vilket gör att de har uteslutits i denna sammanfattning. 
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I denna översikt kommer studier som tillhör kategori A att inkluderas, det vill säga de studier 

som har interaktiva moment och där deltagaren guidas av en legitimerad vårdgivare. 

Psykologisk digital intervention mot smärta 

Kvalitativa studier kring patienternas upplevelser av psykologisk smärtbehandling har visat 

att patienter med ryggsmärta, som fick telefonsupport samt webbaserad behandling, visade en 

lägre tendens till katastroftänkande och upplevde en ökad kontroll över smärtan efter 8 veckor 

jämfört med kontroll (Garg et al 2012). Behandling som stöttar patienten att fortsätta 

behandlingen och ökar funktionen är av betydelse för en ökad själv-förmåga och för en ökad 

kapacitet hos patienten vad gäller att hantera och förstå sin smärta. (Garg et al 2012), 

(Buhrman et al 2011). Psykologisk smärtbehandling har granskats i en systematisk översikt 

med 9 randomiserade kontrollerade studier (RCT). Psykologisk KBT-behandling mot kronisk 

ryggsmärta kan associeras med minskat katastroftankar hos patienterna och en känsla av ökad 

kontroll hos patienten (Garg et al 2016). Värt att notera är att behandlingarna i översikten 

varierade och innehöll olika delar av web-baserade interventioner, bland annat svar på frågor 

via email, smärtdagbok med råd och tips, video med tips kring vardagsliv, självhjälps- 

webbsida samt registrering av rörelse med pedometer. Översikten poängterar stora brister då 

de olika studierna har använt olika mätmetoder som försvårar en jämförelse. Flera studier 

hade gjort en exkludering av patienter som var sjukskriva och majoriteten av deltagarna i 

samtliga studier var kvinnor.  

Fysioterapeutisk digital intervention mot smärta eller sjukdom 

Studier på fysioterapeutiska interventioner och som tillhör kategori A (Rini et al2012) är till 

exempel rehabilitering i hemmet med videolänk efter axeloperation (Eriksson 2011), 

postoperativ behandling vid knäprotesoperation (Kairy, Tousignant, Leclerc, Côté, Levasseur 

2013), behandling av whiplash (Söderlund, Bring & Åsenlöf 2009), behandling vid 

ansträngningsinkontinens (SUI) (Sjöström, Umefjord, Stenlund, Carlbring, Andersson, 

Samuelsson 2015), behandling vi multipel skleros (Paul, Coulter, Miller, McFayden, 

Dorfman, Mattisson 2014), stroke (Johansson & Wild 2011), samt digital intervention med 

fysisk aktivitet för patienter med cystisk fibros (Cox, Alison, Button, Wilson, Holland 2015).  

Deltagarnas generella upplevelse  

De inkluderade studierna har använt olika typer av mätmetoder, både kvantitativt och 

kvalitativt. Johansson & Wild (2011) har gjort en systematisk review över stroke-
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rehabilitering där användarna (patienterna) i 6 av 9 inkluderade studier var nöjda med den 

digitala fysioterapeutiska behandlingen för strokevård. Behandlingarna i de olika studierna 

bestod både av videokonferens, telefonrådgivning och virtual reality (VR)-teknologi. På en 

övergripande nivå var samtliga användare (patienter och vårdgivare) tillfredsställda och 

accepterade behandlingsmetoden. För de personer som fick fysioterapi via videokonferens 

rapporterades hög acceptans och nöjdhet något som kvarstod under behandlingens gång. 

Författarna påpekar i sin slutsats att studier som undersöker patient-och användarnöjdhet 

tenderar att generera positiva resultat och kan vara missledande och menar att nöjdhet är 

något som bör följas över tid.  

 

Sjöström et al (2015) visade att internetbaserad behandling för urinläckage gav förbättringar 

av symptom men ingen signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen som tränade på egen 

hand. Signifikant skillnad var i upplevd förbättring hos deltagarna i interventionsgruppen 

(som fick e-mailsupport från uroterapeut) jämfört med kontroll. Deltagarna i Kairy et al 

(2013) kvalitativa studie med 5 patienter som fått postoperativ behandling vid knäplastik 

upplevde patienterna att de övningar som de fått tilldelade var anpassade just för deras behov. 

Behandlingen bestod av videokonferens mellan terapeut och patient 2 gånger per vecka under 

8 veckor. 

Deltagarnas upplevelse av delaktighet  

Patienter som fått fysioterapi via videolänk ansåg att deras motivation till att göra övningarna 

Ökade och att de lärde sig att ha tålamod med processen. Patienter som fått telerehabilitering i 

hemmet gick från att känna sig beroende och passiva till självständiga. Patienter som fick 

digital fysioterapi via videolänk ansåg att tillgången till omedelbar återkoppling från 

fysioterapeuten gav en ökad kunskap om kroppen samt motiverade dem till att utföra dagliga 

övningar. Regelbunden och övervakad feedback var viktigt för patienterna när de skulle 

anpassa sig till daglig träning hemma och rädslan att förstöra något i kroppen försvann 

(Eriksson 2011). Patienter som fått fysioterapi via videolänk ansåg att deras motivation till att 

göra övningarna ökade, de lärde sig att ha tålamod med processen och vetskapen om att 

fysioterapeuten kunde se dom dagen efter gjorde att patienterna tog egna beslut kring deras 

träning, vilket ledde till att de kände sig kapabla (Eriksson, Lindström & Ekenberg 2010). 

Paul et al (2014) utvärderade effekt och patientupplevelse hos personer med Multipel skleros 

efter web-baserad fysioterapi med en digital dagbok och övningar samt telefonsupport varje 

vecka under 12 veckor. Nästan alla patienter tyckte om träningen och att det var motiverade 
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att använda en webbsida för behandling. Deltagarna kände att de hade stöd, framförallt 

eftersom de visste att fysioterapeuten såg deras aktivitet i programmet.  

Deltagarnas upplevelse av tillgänglighet 

Digital fysioterapi kan överkomma geografiska hinder som begränsad tillgång på vård, 

speciellt om patienten bor på landsbygden hos patienter med stroke (Johansson & Wild 2011).  

Rehabträning via videolänk kan underlätta det dagliga livet för patienten med bland annat 

minskat antal resor (Eriksson 2011). I två kvalitativa studierna kring patienters upplevelse av 

digital vård anser patienter att digital fysioterapi gör vården tillgänglig med minskade 

transporter och anser att det finns fördelar med att kunna vara hemma (Paul et al 2014), 

(Kairy et al 2013). Kairy et al (2013) använde videokonferens och patienterna menade att 

tekniken inte var ett hinder och att de inte hade känt sig oroliga vid telerehabilitering. Ålder 

på patienterna varierade mellan 44 och 72 där 2 personer av 5 hade använt internet innan 

interventionen.   

Evidens och kvalitet 

Generellt är den övergripande evidensen för digitala tjänster inom fysioterapi som är guidade 

av en fysioterapeut (kategori A) låg. I Garg et al:s systematiska översikt (2016) framgår det 

att de granskade studierna kring web-baserade behandlingar mot ryggsmärta saknar kontroll 

över om deltagarna har använt smärtlindring, många av deltagarna är kvinnor och antalet 

deltagare i studierna är lågt. Johansson & Wild (2011) skriver att den övergripande kvaliteten 

på evidens är låg vad gäller post-strokepatienter och digital rehabilitering och betonar att 

evidensen är låg på grund av ett lågt antal deltagare i respektive studie där två tredjedelar av 

alla granskade studier hade färre än 25 deltagare. Forskargruppen Rogante, Kairy, 

Giacomozzi & Grigioni (2015) har gjort en kvalitetsmätning över existerande systematiska 

reviews och granskade 10 stycken varav 3 inkluderade specifika sjukdomar som stroke och 

mental hälsa efter ryggmärgsskada. Resterande 7 översikter hade inkluderat studier med olika 

patientgrupper.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det saknas forskning och studier över fysioterapi 

levererad med digital teknik till personer med smärta i rörelseapparaten, patienter som 

potentiellt skulle kunna söka vård hos vårdcentral för sina besvär om de vände sig till 

traditionell vård. Det saknas även studier som undersöker deltagarnas upplevelser av 
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fysioterapi levererad med digital teknik och där terapeuten har interagerat och guidat 

patienten och då kommunikationen har varit asynkron.  

Hypotes 

Hypotesen är att fysioterapi via en interaktiv app kan få patienten att känna delaktighet, 

uppleva att hen får god information och uppleva god tillgänglighet på tjänsten.  

Kunskapsvinster 

Digital fysioterapi kan vara ett alternativ för olika patientgrupper eller för vissa besvär och 

kan på så sätt ge fysisk plats och ökad tillgänglighet åt de patienter som behöver traditionell 

vård med fysiska besök eller åt de patienter som har ett större vårdbehov. Att undersöka 

användarnas upplevelser av digitala möten med vårdgivare kan bidra till en förbättrad 

utveckling och innovation. Det finns dessutom stora möjligheter för vården att förändra och 

anpassa sitt arbetssätt vid digital asynkron kommunikation eftersom tider för ”besök” och 

möten inte i dessa fall behöver bokas in som i traditionell vård eller videobesök.  
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Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att studera kvinnors upplevelser av digital fysioterapi vid 

smärta i rörelseapparaten i en interaktiv mobilapplikation, så kallad app, vad gäller tre olika 

aspekter: delaktighet, information och tillgänglighet.  

 

Frågeställningar:  

1.  I vilken utsträckning upplever personer som har fått digital fysioterapi via en 

interaktiv app delaktighet i behandlingen? 

 

2. I vilken utsträckning har personer som har fått digital fysioterapi via en 

interaktiv app en positiv upplevelse av informationen gällande behandlingen 

och sina besvär?  

 

3. I vilken utsträckning har personer som har fått digital fysioterapi via en app en 

positiv upplevelse av tillgängligheten på tjänsten?  

 

4. Finns det någon skillnad i upplevd delaktighet, information och tillgänglighet 

mellan kvinnor som har besökt läkare på vårdcentral 2016 (NPE) och de som 

har sökt och fått digital fysioterapi via en interaktiv app (FT-app)?   
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Metod 

Nationell patientenkät (NPE) 

Patienternas upplevelse av svensk vård undersöks regelbundet sedan 2009 via Nationell 

patientenkät (NPE). Enkäten för primärvård består av 34 frågor och distribueras till 

slumpmässigt utvalda personer som har besökt vården under en specifik period. Vid 

redovisning av resultat av NPE inkluderas de enkätsvar med minst 30 besvarade frågor. I 

skrivande stund är den senaste undersökningen av primärvårdsbesök från 2016. Frågorna i 

NPE är konstruerade efter 8 olika så kallade ”dimensioner” eller begrepp: bemötande, 

delaktighet, information, tillgänglighet, förestroende, upplevd nytta, rekommendation och 

helhetsintryck (SKL Nationell patientenkät). NPE-enkäten är validerad och reliabilitetstestad. 

För att försöka besvara denna studies fjärde frågeställning har resultat jämförts med kvinnors 

enkätsvar från NPE och primärvården år 2016. 48 221 kvinnor valde att svara på NPE-

enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 43,9%. Resultaten har funnits tillgängliga på 

NPE:s hemsida (NPE 2016) och har laddats ner inför bearbetning.  

 

Appen Lofsangruppens funktioner (FT-app) 

Den digitala fysioterapi som har undersöks i denna studie och som här kallas FT-app har 

levererats via företaget ”Lofsangruppen”. Appen är skapad av företaget Understandit AB och 

är en interaktiv applikation till smartphones för interaktion mellan en coach (i detta fall en 

fysioterapeut) och en deltagare (i detta fall en person med besvär och smärta) vid 

träningsinterventioner. Coachen hade även tillgång till ett webbaserat verktyg. FT-app 

innehöll följande funktioner: aktivitetslogg (det som deltagaren har gjort), träningsprogram 

(standardiserade program med progression vad gäller svårighet och belastning och med 

filmade övningar), träningslogg (deltagarens registrerade sin träning), kostråd (ej aktuellt i 

denna studie), framgång (mätbara målsättningar), galleri (deltagaren kunde ladda upp bilder 

eller videos när hen tränade), meddelanden (charfunktion mellan fysioterapeut och deltagare) 

samt en profil (deltagarens svar på anamnesfrågor).1  FT-app var ursprungligen designad för 

personlig träning på distans och riktad till kvinnor i arbetsför ålder och har i denna studie 

använts som ett verktyg för digital fysioterapi till personer med smärta i rörelseapparaten 

                                                
1 Telefonintervju med Jens Medin, Understandit AB 2017-01-20  



2 

 

under åren 2014–2017 2. Beteendemedicinska teorier har använts för rådgivning och 

behandling vid smärta i kombination med standardiserade träningsprogram med kroppsvikt 

och redskap. I denna studie kallas interventionen Fysioterapi-app (FT-app).  

 

 

a)       b)         
 
 

Figur A. Figuren visar den vy som fysioterapeuten såg vid inloggning i FT-app. De senaste 

meddelanden som har skickats till fysioterapeuten syns som en aktivitetslogg (a). 

Fysioterapeuten kunde se alla aktuella deltagare (klienter), alla skapade träningsprogram, 

sina egna anteckningar kring respektive deltagare samt de meddelanden som hade skickats 

och som fanns obesvarade (syns som en notis) (b).  

 

                                                
2 Intervju med Lovisa Sandström, grundare av tjänsten Lofsangruppen. 2017-04-01.  
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a)  b)  

Figur B. Figuren till vänster (a) visar de funktioner som fanns gör respektive deltagare 

(klient). Fysioterapeuten hade genom denna vy översikt på deltagarens aktivitetslogg 

(uppladdade filmer, skickade meddelanden, genomförda träningspass, vilka 

träningsprogram som deltagaren har fått tilldelat, deltagarens träningslogg 

(träningsdagbok), framgång (med delmål och långsiktigt mål), galleri med deltagarens 

uppladdade filmer/bilder, meddelanden mellan fysioterapeut och deltagare, profil 

(autoanamnes) samt anteckningar (fysioterapeutens journalanteckningar). Figuren till 

höger b) visar meddelandevyn.  
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e) f)  

Figur C. Figuren visar ett exempel påen  övning med tillhörande film (a) samt deltagarens 

uppladdade filmer som fysioterapeuten gav feedback på.  

Deltagare 

Deltagarna fick kännedom om tjänsten via internet, sociala medier och bloggar och anmälde 

sig via en hemsida för att ta del av tjänsten. Digital fysioterapi varade minst 12 veckor och 

kostade 1295 kr/månad. Vid start fick deltagaren svara på 32 autoanamnesfrågor kring sin 

nuvarande situation samt bakgrundsfrågor som vikt, längd, sysselsättning, ålder, tidigare 

erfarenhet av coachning, nuvarande aktivitetsnivå, smärta och besvär, eventuell tidigare 

läkarkontakt. Personer som uppvisade röda eller gula flaggor (Region Jönköpings län 2017), 

hade ätstörningar eller använde receptbelagd smärtlindring för besvären fick ej delta utan 

hänvisades till traditionella vård. En legitimerad dietist (administratör) och en legitimerad 

fysioterapeut arbetade i samråd vid en eventuell exkludering av personen. Efter de första 3 

månaderna kunde tjänsten förlängas med 1 månad i taget om deltagaren önskade att fortsätta. 

FT-app inkluderade individuellt anpassad träning och rörelse efter standardiserade 

träningsprogram (skapade av fysioterapeuten) samt rådgivning och strategier för 

beteendeförändring med övergripande mål, delmål samt återkoppling, feedback och 
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uppmuntran. Fysioterapeuten loggade in med lösenord via en webbsida eller via FT-app och 

deltagaren loggade in med lösenord via FT-app. Vid tjänstens start fick deltagaren ett 

”grundpass” som hen ombads filma och ladda upp filmerna under fliken ”Galleri” (se figur 

A). Passet innehöll 9 övningar med kroppsvikt och användes som ett utvärderingsinstrument. 

Deltagaren fick träningsprogram för 4 veckor åt gången och programmen stegrades efter 

framgång (genomförda pass, upplevd ökad funktion, visuell framgång (från filmer) eller 

minskad smärta). Tjänsten innehöll feedback och svar från fysioterapeut inom 24 timmar på 

vardagar. Aktiviteten och användningen varierade mellan deltagarna och har inte undersökts i 

denna studie. Fysioterapeuten skickade 3 meddelanden per vecka för uppmuntran och vissa 

deltagare svarade frekvent och hade kontakt med fysioterapeut 5 tillfällen/vecka jämfört med 

andra som hörde av sig mer sällan. 3 FT-app skickade notiser till deltagaren då hen fått ett nytt 

meddelande eller fått nya tilldelade träningspass. Fysioterapeuten fick notiser då deltagaren 

hade genomfört ett pass eller skickade en fråga. Kommunikationen mellan fysioterapeuten 

och deltagaren skedde skriftligt och asynkront via FT-app (webbsidan för fysioterapeuten). 

Utvärderingen av smärta och upplevd funktion i rörelse skedde dels visuellt genom det 

filmade grundpasset, dels genom VAS-skattning av besvären (deltagaren fick skatta mellan 1 

och 10) samt genom en subjektiv uppskattning från deltagaren kring sin aktivitet i vardagen. 

Tjänsten avslutades då deltagarens besvär hade minskat eller då målen hade uppnåtts. 

Deltagarna fick då fortsätta träning på egen hand eller hänvisades vidare till någon av de 

personliga tränare som arbetade i FT-app.  

Studiedesign 

Retrospektiv enkätstudie.  

Urval till enkätstudien 

Totalt hade 165 personer använt tjänsten fysioterapi via FT-app. Följande deltagare 

inkluderades i enkätstudien: de deltagare som använt tjänsten FT-app minst 3 månader. 

Följande deltagare har exkluderats i enkätstudien: de deltagare som har fått avbryta tjänsten 

tidigare än 3 månader, deltagare som fortfarande använde tjänsten aktivt, deltagare som träffat 

fysioterapeuten i traditionell vård och deltagare som själva arbetade i företaget. 

Exkluderingen gjordes manuellt av författaren/fysioterapeuten (som är samma person). 

Antalet deltagare efter exkludering blev 139 personer.  

                                                
3 Intervju med Lovisa Sandström, grundare av tjänsten Lofsangruppen. 2017-04-01 
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Enkätmetodik 

En web-baserad enkät användes och konstruerades via företaget Netigates hemsida.  

Kontaktuppgifter till deltagarna (namn och emailadress) lämnades ut från företaget 

Lofsangruppen AB. Samtliga deltagare hade kontaktuppgifter. Distribution av enkäten skedde 

via e-mail med ett följebrev (Bilaga 4) samt en direktlänk till undersökningen. Enkäten var 

dold för övriga.  

Frågekonstruktion  

Enkäten bestod av 37 frågor i 3 delar (se bilaga 2) varav 11 bakgrundsfrågor, 15 påståenden 

kring upplevelse av FT-app:s funktioner och 11 påståenden tagna från NPE version 2016. 

Enkäten skapades av författaren med stöd av litteratur (Ejlertsson 2014) och handledare. 

Del 1 

Enkätens första del innehöll frågor kring deltagarens bakgrund som bostadskommun, 

familjeförhållanden, ålder, inkomst, utbildningsnivå, lokalisering av smärta, tidigare 

vårdkontakt för de aktuella besvären samt uppgifter om antal månader som tjänsten användes. 

För bostadskommun användes kommungruppsindelning från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL 2017).  

Del 2 

Enkätens andra del innehöll specifika påståenden kring delaktighet, information och 

tillgänglighet och skapades med inspiration av NPE samt efter kategorisering av de begrepp 

som studien önskade att undersöka. Minst 3 påståenden var kopplade till ett begrepp (se tabell 

A). Varje påstående relaterade till antingen delaktighet, kommunikation, tillgänglighet, 

ekonomi eller helhetsintryck och alla berörde deltagarens upplevelse av digital fysioterapi i 

FT-app. Som svarsalternativ användes en Likertskala (Berntson 2016) med alternativ från 1 

“instämmer inte alls” till 4 “instämmer helt”. Alternativ 1 och 2 kategoriseras som ”andel icke 

positiva svar” medan 3 och 4 kategoriserades som ”andel positiva svar”.  
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Tabell A. Tabellen visar en schematisk bild över frågekonstruktion för enkätens andra del. 

Begreppen delaktighet, information och tillgänglighet anses vara viktiga och av betydelse 

enligt lagar och eHälsostrategin. För varje begrepp har nyckelord tagits fram, ord som 

associeras med begreppet och som valdes ut efter definitioner från SAOL, 

Nationalencyklopedin (NE) och Socialstyrelsens terminologi. Dessa nyckelord har sedan 

utvecklats till de påståenden som ingår i enkäten.   

 
Undersökt 
begrepp  

Antal 
frågor i 
del 2  

Nyckelord i den 
konstruerade 
frågan  

Begrepp från teorin Begreppet betonas som 
viktigt i… 

Delaktighet  4 Ansvar, genomföra, 
följa planen  

Eget ansvar  
Aktiv patient   

Patientlagen  
eHälsostrategin  
  

Kommunikation/ 
information 

3 skrift och förtroende, 
ökad tillit, minnas 
övningarna.  

Information 
Följsamhet  
Tillit  

Patientlagen   

Tillgänglighet  3 Underlätta söka vård, 
få vård när det 
passar, anpassa 
behandlingen till 
vardagen.  

Anpassa vården efter 
patienten 
Ökad tillgänglighet ökad 
närhet till vårdens 
tjänster 

eHälsostrategin   
Hälso och sjukvårdslagen 
Patientlagen  

Del 3 

Enkätens tredje del innehöll frågor från NPE som valdes ut i samråd med analytiker4 samt 

efter relevans. NPE använde Likertskala (Berntsson 2016) med 5 svarsalternativ där 1 

motsvarar ”nej inte alls” och 5 ”ja, helt och hållet”. Alternativ 1 och 2 kategoriserades här 

som ”andel icke positiva svar” medan 4 och 5 kategoriserades som ”andel positiva svar”.  

Svarsalternativet “vet ej” fanns på samtliga frågor i enkäten. Det förekom frågor i enkäten där 

deltagaren ombeds att “utveckla” svaret. Dessa syftade till att vara ett underlag för framtida 

studier och kommer inte att behandlas i denna uppsats.  

Pilotstudie 

En pilotstudie med 5 deltagare genomfördes januari 2017 med syfte att testa webbenkätens 

teknik, frågekonstruktion och tidsåtgång. Pilotdeltagarna var exkluderade från enkätstudien 

och hade alla tagit del av tjänsten i FT-app. Samtliga valde att delta. Pilotenkäten skickades ut 

via mail med en direktlänk till enkäten. Enkäten besvarades av fyra personer på mindre än 10 

minuter av en person på 15 minuter. Inga frågor eller formuleringar ändrades efter 

pilotstudien.  

                                                
4 Telefonintervju med Nils Press, analytiker på IC Quality som genomför NPE enkäten. 2017-06-01. 
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Datainsamling och distribution 

Information kring enkäten förmedlades via sociala medier (Facebook och Instagram) via 

fysioterapeuten/författaren och av ägaren till FT-app under perioden februari-april 2017. 

Enkäten skickades ut 28 april 2017. Påminnelser skickades ut till de deltagare som ej hade 

svarat vid två tillfällen den 8 maj och den 18 maj. Efter 7 veckor avslutades datainsamlingen. 

Enkätsvaren laddades ner i form av rådata i ett exceldokument från Netigate.se och sparades i 

ett låst utrymme tillsammans med kodnyckeln till de tilldelade ID-numren. Data har 

bearbetats efter nedladdning av författaren.  

Validitet och reliabilitet 

Mätmetod och analysmetod del 1 

Bakgrundsfrågorna består av beskrivande frågor där svarsalternativen är grupperade i 

kategorier. En del av datan är nominalskala och resterande del ordinalskala. Databearbetning 

har gjorts genom beräkning av antal personer som svarat på respektive kategori och redovisas 

som andel i % i ett stolpdiagram.  

Mätmetod och analysmetod del 2 

Andel positiva och icke positiva svar beräknades och redovisas som andel, i tabellform. Andel 

vet ej samt andelsvarande per fråga redovisas. För att kontrollera om de olika påståendena 

som tillhör respektive kategori korrelerar med varandra skulle en faktoranalys kunna 

genomföras. Till det behövs 10 svarande per variabel, det vill säga minst 100 svarande. 5 

Mätmetod och analysmetod del 3 

Andel positiva och icke positiva svar beräknades och redovisas som andel, i tabellform. Andel 

vet ej redovisas per fråga. Data har laddats ner från NPE:s hemsida (NPE 2016) och 

inkluderar de personer som har sökt primärvård under 2016 samt svar från kvinnor. Denna 

data har inte varit rådata utan redan bearbetade svar varpå relativa tal har räknats om till 

absoluta för att kunna användas i statistikprogrammet. Antal svarande på NPE har beräknats 

från det totala antalet svarande och den andel angett i % som svarar på respektive 

svarsalternativ. Jämförelse mellan antal svarande från FT-app och från NPE 2016 har gjorts 

med syfte att beräkna eventuella signifikanta skillnader och för detta har ett Z-test använts, 

                                                
5 Intervju med Jonas Selling, Statistiker Statistikakademien. 2018-01-20 
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där två populationers andelar har jämförts. Testet har gjorts i programmet STATISTICA 

version 13. Jämförelsen har inte kontrollerat för inkomst, utbildning, ålder, bostadsort eller 

andra bakgrundsdata.  

Etiska överväganden 

Studien har genomförts i linje med forskningsetiska principer (Ejlertsson 2012). Samtliga 

deltagare har fått information om studiens syfte och förklaring till samtycke via ett följebrev i 

utskicket. Information kring studien har även förmedlats via sociala medier. Av följebrevet 

(bilaga 4) framgick det att deltagaren samtyckte till studien genom att svara på enkäten samt 

information kring anonymitet, att resultatet skulle komma att redovisas på gruppnivå i en 

masteruppsats via GIH och därmed finnas tillgänglig via internet. Det framgick även att det 

var samma person som behandlade deltagaren i FT-app och som skulle komma att bearbeta 

rådata samt skriva uppsatsen.  

 

En kodnyckel har använts för att skapa ID-nummer till varje deltagare med syfte att kunna 

identifiera deltagarna vid framtida studier. Personuppgifter (förnamn, efternamn, email och 

kodnyckel samt rådata från enkäten förvaras på en bränd CD-skiva i ett låst utrymme. Frågor 

kring bostadsort och smärta/besvär har anpassats så att fysioterapeuten inte ska kunna härleda 

svaren. Inga uppgifter kring behandlingen eller deltagarna har hämtats från FT-app eller dess 

IT-system, vilket innebär att all information som bearbetas var den som deltagarna själva 

lämnade i samband med enkäten.  

 

Deltagarna screenades via anamnesfrågor efter röda och gula flaggor (Region Jönköpings län 

2017) och samtliga svar granskades av fysioterapeut och av läkare vid specifika fall innan 

start av tjänsten digital fysioterapi. Deltagarna hade inga akuta besvär eller smärtor utan 

kände igen besvären sedan tidigare. Fysisk smärtfri träning och aktivitet med kroppen som 

redskap är inte kontraindicerat för denna typ av individer (YFA 2015a) och ansågs därför inte 

utgöra någon risk för individen även om hen inte skulle få förbättring av smärta eller funktion 

av FT-app. Deltagarna och fysioterapeuten loggade in i FT-app med egenvalt lösenord för 

sekretess. 

 

Författaren /fysioterapeuten har under åren 2014 till 2017 arbetat i egenskap av coach och 

fysioterapeut i den aktuella FT-app. Inga ägarförhållanden eller delägarförhållanden fanns 

eller har funnits mellan fysioterapeuten/författaren och företaget Lofsangruppen AB.  
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Resultat 
Enkäten skickades ut till 139 personer via mail. Fyra e-mailadresser var felaktiga och 

studsade tillbaka direkt efter utskick och 135 personer antas därmed ha fått enkäten. Totalt 

valde 78 personer att börja besvara enkäten varav 73 personer besvarade alla frågor. 4 

personer hörde av sig via email då de inte kunde besvara enkäten, på grund av tekniska 

problem. Endast resultat från enkäter med samtliga svar har bearbetats. Den korrigerade 

svarsfrekvensen efter bortfall blev 52,5%.  

Del 1 

Figur D. Stolpdiagrammet visar andel svarande per svarsalternativ på frågor i del 1 av 

enkäten. Röda staplar motsvarar ålder, gula staplar motsvarar levnadsförhållanden, gröna 

sysselsättning, blåa utbildningsnivå, lila bostad och mörkröda inkomst. Av figuren går det att 

utläsa att 87% av de svarande är mellan 25 och 44 år, 96% arbetar och 79% lever i familj 

(med vuxen och barn). 87% har en avslutad högskoleutbildning. 65% tjänar mer än 30 000 kr 

/månad och 64% bor i en kommun nära eller i en storstad.   
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Figur E. Stolpdiagrammet visar andel svarande på de tre frågorna kring personen besvär och 

rådgivning: ” Har du träffat en traditionell fysioterapeut/sjukgymnast/naprapat (ett fysiskt 

besök på till exempel vårdcentral eller rehab-mottagning) för dina besvär tidigare?” (Röda 

staplar), ”vilken del av kroppen hade du besvär/smärta när du började träna med 

fysioterapeut i appen?” (gula staplar, multipla svar tillåtna) och ”under hur lång tid fick du 

behandling och träning av fysioterapeut i appen Lofsangruppen?” (gröna staplar). Av 

diagrammet framgår det att 78% av de svarande hade besökt vården tidigare för samma 

besvär, hade en jämn fördelning av besvär från knän, höfter/bäcken eller rygg och att 76% 

använde tjänsten upp till 6 månader. 
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Del 2   

Tabell B. Tabellen visar andel positiva svar, icke positiva svar samt andel vet ej för de fyra 

frågorna/påståenden kring begreppet delaktighet i enkäten.  

 

Delaktighet  
Fråga 12. Att få feedback/svar inom 24 timmar av fysioterapeut gjorde det lätt att följa  
behandlings-/träningsplanen. 

positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   
92 % 7 % 1 %  

    
Fråga 14. Att få svar och feedback av fysioterapeut inom 24 timmar gör att jag genomför 
övningarna som planerat.  

positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   
95 % 4 % 1 %  

    
Fråga 21. Vetskapen om att fysioterapeuten kunde se när jag tränat gjorde att jag tog mer 
ansvar för min behandling genom att fullfölja träningspassen enligt plan.  

positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   
85 % 10 % 5 %  

    
Fråga 25. Den internetbaserade fysioterapin gör att jag tar mer ansvar för min behandling.  
 
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

65 % 24 % 11 %  
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Tabell C. Tabellen visar andel positiva svar, icke positiva svar samt andel vet ej för de tre 

frågorna kring begreppet information.  

Information  
Fråga 18. Den skriftliga kommunikationen kring mina besvär och min träningsplan gjorde att 
jag fick förtroende för fysioterapeuten. 
 
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

86 % 12 % 2 %  

    
Fråga 20. Att få svar inom 24 timmar på mina frågor ökade min tillit till behandlingen.  
 
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

85 % 10 % 5 %  

    
Fråga 22. Den skriftliga dialogen gjorde att jag kom ihåg de råd jag fick av fysioterapeuten.  

 
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

93 % 6 % 1 %  
 

 

Tabell D. Tabellen visar andel positiva svar, icke positiva samt andel vet ej för de fyra 

frågorna/påståenden kring begreppet tillgänglighet. 

Tillgänglighet  
Fråga 13. Den internetbaserade fysioterapin underlättar för mig som patient att söka vård. 
 
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

59 % 15 % 26 %  

    
Fråga 17. Den internetbaserade fysioterapin gör att jag kan söka vård när det passar mig. 
  
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

78 % 14 % 8 %  

    
Fråga 24. Den internetbaserade fysioterapin gör att jag kan anpassa behandlingen så att den 
passar i min vardag. 
 
positiva svar (3 eller 4)  icke positiva svar (1 eller 2)  vet ej   

96 % 3 % 1 %  
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Del 3   

Svaren från frågorna i del 3 jämförs här med svar från NPE 2016 där antal svarande kvinnor 

var 43,8% vilket motsvarar 48 221 kvinnor. Fråga 31 är exkluderad då formuleringen inte var 

identiska. Tabellerna nedan visar andel positiva svar (alternativ 4–5) från NPE 2016 och andel 

positiva svar från studiens enkät (FT-app) samt ett beräknat p-värde. Andel positiva svar har 

avrundats till närmaste heltal vid redovisning.  

 

Tabell E. Jämförelse mellan NPE och FT-app vad gäller delaktighet samt beräknat p-värde. I 

fråga 34 har ordet ”läkaren” använts i NPE och ”fysioterapeuten” för deltagarna i FT-app. 

  

Delaktighet  
Fråga 28. Om du ställde frågor, fick du svar som du förstod?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde  

76 % 83 % p= 0,1289  
    

Fråga 32. Fick du tillräckligt med information om behandlingen?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde  

65 % 74 % p=0,1234  
    

Fråga 33. Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på 
beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din behandling?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde   

44 % 65 % p= 0,0002*  
    

Fråga 34. Förklarade läkaren/fysioterapeuten behandlingen på ett sätt som du förstod?  
 

positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde  
66 % 82 % p=0,0045*  
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Tabell F. Jämförelse mellan NPE och FT-app vad gäller information, ingen signifikant 

skillnad mellan svaren. I fråga 29 och 30 har ordet ”läkaren” använts i NPE och 

”fysioterapeuten” för deltagarna i FT-app.  

 

Information  
Fråga 29. Tog läkaren/fysioterapeuten hänsyn till dina egna erfarenheter av din 
problematik/smärta?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde  

75 % 78 % p=0,5580  
    

Fråga 30. Gjorde läkaren/fysioterapeuten dig delaktig i besluten beträffande din 
vård/behandling?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde  

78 % 72 % p= 0,2613  
 

 

Tabell G. Jämförelse mellan NPE och FT-app vad gäller tillgänglighet med en signifikant 

skillnad på fråga 26. I fråga 26 har ordet ”vårdcentral” använts i NPE och ”Lofsangruppen” 

för deltagarna i FT-app. 

 

Tillgänglighet  
Fråga 26. Är du nöjd med det sätt som du kan komma ikontakt med 
vårdcentralen/Lofsangruppen på?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde  

73 % 89 % p= 0,0020*  
    

    
Fråga 27. Fick du möjlighet att ställa de frågor som du önskade?  
 
positiva svar NPE positiva svar FT-app  p-värde   

80 % 88 % p= 0,1268  
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Diskussion 
Syftet med denna undersökning var att studera kvinnors upplevelser delaktighet, information 

och tillgänglighet efter digital fysioterapi vid smärta i rörelseapparaten i en interaktiv 

mobilapplikation (FT-app). Hypotesen var att fysioterapi via en interaktiv app kan få 

patienten att känna delaktighet kring behandlingen, uppleva att hen får god information och 

uppleva god tillgänglighet på tjänsten. Svarsfrekvensen efter bortfall blev 52,5% vilket 

betyder att hälften av deltagarna valde att svara. Det innebär att de resultat som har redovisats 

och som kommer att diskuteras nedan inte kan generaliseras till hela populationen utan endast 

gäller de som har valt att delta. En låg svarsfrekvens innebar att påståendena i del 2 inte har 

kunnat analyserats med en faktoranalys för att se om de påståenden som tillhör en kategori 

verkligen korrelerade med varandra. För att genomföra en faktoranalys krävdes fler än 100 

svar, det vill säga en svarsfrekvens på 72%.  

 

Resultatet från enkäten visar att 92 % av de svarande ansåg att svar och feedback inom 24 

timmar påverkade så att de följde behandlingsplanen (fråga 12), 95 % att svar och feedback 

inom 24 timmar påverkade så att de genomförde övningarna (fråga 14) och 93 % ansåg att en 

skriftlig dialog gjorde att de kom ihåg de råd som de fått (fråga 22). 96 % svarade att den 

internetbaserade fysioterapin gjorde så att de kunde anpassa behandlingen efter sin vardag 

(fråga 24). Vid en jämförelse mellan NPE-enkäten och FT-app sågs signifikanta skillnader 

vid tre påståenden (fråga 26, 33 och 34) som kategoriserats till tillgänglighet och delaktighet.  

Resultaten och frågeställningarna kommer nu att diskuteras i turordning.  

Upplevelse av delaktighet 

Resultaten av denna studie visar att 95% av de svarande anser att feedback/svar på frågor från 

fysioterapeut inom 24 timmar var positivt vad gäller att följa behandlingsplanen och 95% av 

de svarande anser att svar och feedback gjorde att de genomför övningarna enligt plan. 85% 

svarar positivt på att vetskapen om att fysioterapeuten kunde se träningsloggen gjorde att de 

fullföljde träningen enligt plan. Tillgång på omedelbar återkoppling från fysioterapeut har i 

tidigare forskning (Eriksson, Lindström & Ekenberg 2010) visat sig skapa en ökad kunskap 

om kroppen hos patienten och att det motiverade patienten till att träna. Kairy et al (2013) har 

visat att återkoppling fick patienterna att känna sig lyssnade på och gjorde att de kunde 

uttrycka sin oro.  En snabb återkoppling kan också upplevas som en typ av socialt stöd, något 

som är känt för att kunna påverka en beteendeförändring positivt (Hassmén, Hassmén Plate 
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2003). Som terapeut går det att påverka förutsättningarna för patienten och genom att finnas 

tillgänglig för patienten för att till exempel svara på frågor kan påverka en beteendeförändring 

positivt (Nieuwenhuijsen et al 2003). Att träna efter och att följa en behandlingsplan kan ses 

som en typ av beteendeförändring både då det innebär nya rutiner och vanor för att kunna 

genomföra träningen och eftersom det ofta kräver att patienten undviker vissa aktiviteter som 

provocerar smärtan. Eftersom en beteendeförändring av vardagen kan bli aktuell kan 

fysioterapeuten behöva använda väl kända beteendemedicinska metoder för att stötta 

patienten.  

 

95 % av de svarande ansåg att svar inom 24 timmar från fysioterapeuten gjorde att 

genomförde övningarna (fråga 14). Att som terapeut kunna använda verktyg för att öka 

följsamheten till behandlingen gör behandlingen mer effektiv (Jack et al 2010). Om verktygen 

är digitala så att kontakt med patienten kan ske asynkront, om verktygen är lätta att använda 

och inte innebär dubbelarbete för vårdgivaren skulle det kunna bidra till en förbättrad 

arbetsmiljö samtidigt som patienterna får resultat av behandlingen vilket skulle kunna leda till 

ökad nöjdhet. På fråga 25, ”den internetbaserade fysioterapin gör att jag tar mer ansvar för 

min behandling”, svarar 65% positivt och 11% vet ej. Detta är en större andel ”vet ej” jämfört 

med andra svar. Det är troligt att deltagarna inte anser att de tar mer ansvar jämfört med 

traditionell vård men det kan även bero på otydlighet i frågan då det inte framgår vad det 

jämförs med. Det är också troligt att deltagarna missförstod benämningen ”internetbaserad 

fysioterapi” eftersom det inte är ett välkänt begrepp. 85 % svarar på fråga 21 att de tog mer 

ansvar då de visste att fysioterapeuten hade tillgång till deras träningslogg. Eriksson, 

Lindström & Ekenberg (2010) har visat att då patienter visste om att fysioterapeuten kunde se 

deras träningslogg, valde patienterna att ta egna beslut kring deras träning som i sig ledde till 

att de kände sig mer kapabla. Paul et al (2014) hittade liknande fynd då patienterna kände att 

de hade stöd eftersom de visste att fysioterapeuten såg deras aktivitet i programmet. Även 

forskargruppen Garg et al (2016) har visat att webbaserad KBT med interaktiva moment 

kunde öka känslan av egen kapacitet hos patienten.  Det går att diskutera huruvida övervakad 

träning grundar sig på inre eller yttre motivation, det vill säga om patienten tränar för sig egen 

skull eller för att vara duktig inför terapeuten. Digital teknik kan vara ett potent verktyg som 

underlättar uppföljning och motiverar till följsamhet i behandlingen.  
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Upplevelse av information 

Resultatet visar också att svar inom 24 timmar ökade tilliten till behandlingen (85% positiva 

svar på fråga 20) och att den skriftliga dialogen gjorde att deltagaren fick förtroende för 

fysioterapeuten (85% positiva svar på fråga 18). 93% av de svarande ansåg att en skriftlig 

dialog gjorde kom ihåg de råd som de fick av fysioterapeuten (fråga 22). Att patienten minns 

de råd som han/hon har fått och att han/hon minns hur de eventuella övningar som tilldelats 

ska utföras är grundläggande för att behandlingen ska fungera och kunna utvärderas. Genom 

att ha en konversation med sin vårdgivare sparad och tillgänglig kan patientens reflektion 

kring sitt egna beteende underlättas, något som kan påverka känslan av en ökad självförmåga 

vilket är positivt för följsamhet. Med en visuell och skriftlig överblick kan det vara lättare för 

patienten att se framsteg och de delmål som är uppsatta (YFA 2015b). Patienten har rätt till att 

få information från vårdgivaren (SFS nr: 2014:821) och en skriftlig dialog skulle kunna vara 

ett sätt för vården att skapa förutsättningar för en mer aktiv och delaktig patient.  

 

Information är en av de faktorer som skapar delaktighet. Att patienten minns de råd som 

han/hon har fått skulle kunna vara ett tecken på god information (Kiessling & Kjellgren 

2004). Ett förbättringsområde för vården handlar om hur vårdpersonal ska kunna förklara 

saker för patienten på ett sätt som är lätt att förstå (Vårdanalys 2016). Genom att ha 

konversationen sparad kan patienten läsa instruktioner flera gånger och vårdgivaren kan 

påpeka förbättringar i form av ”för en månad sedan skrev du att du hade ont när du gjorde 

denna rörelse, det har du inte nu längre” eller visa framsteg genom att be patienten titta på de 

filmer som han/hon filmat och som varit sparade. Fördelar med skriftlig dialog är att det går 

att översätta informationen och att informationen går att läsa flera gånger. Nackdelar är bland 

annat att inte alla kan uttrycka sig i skrift. I denna studie har samtliga som lägst 

gymnasieutbildning och 84% har en avslutad högskoleutbildning, vilket gör att det går att anta 

att de inte har haft svårigheter med skriftlig dialog. Därför kan vara betydelsefullt att 

utvärdera för vilka olika grupper eller i vilka situationer som skriftlig kommunikation är 

lämpad för.  

Upplevelse av tillgänglighet 

96 % av de svarande ansåg att internetbaserad fysioterapi gör att de kan anpassa 

behandlingen så att den passar i deras vardag (fråga 24). Tidigare forskning har rapporterat 

fördelar från patientens synvinkel med att kunna vara hemma under behandling och 
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övervakad träning i form av videokonferens. (Eriksson, Lindström & Ekenberg 2010), (Kairy 

et al 2013), (Paul et al 2014) både då patienterna kände sig trygga i hemmet men även då det 

minskade antalet resor till och från vården. För de patienter som nyligen hade opererats 

(Eriksson, Lindström & Ekenberg 2010), (Kairy et al 2013) ansågs detta vara en stor fördel. 

Att kunna tillgodogöra sig en del av vårdens resurser hemifrån som rådgivning, uppföljning 

och svar på frågor minskar den tid som ett traditionellt vårdbesök vid en inkludering av restid 

för patienten. Om patienten kan vara där han/hon är trygg och därmed upplever stöd skulle det 

kunna vara ytterligare en faktor som kan påverka behandlingseffekten i positiv riktning 

(Hassmén, Hassmén, Plate 2003).  

 

Vidare svarade 78 % har svarat att den internetbaserade fysioterapin gör att de kan söka vård 

när det passar dom (fråga 17). Att kunna anpassa vården och sin behandling till sin vardag 

skulle kunna innebära att man som patient kan ställa frågor när på dygnet som frågorna dyker 

upp eller genomföra sin träning när det finns tid, exempelvis på lunchen på arbetet eller på 

kvällen. Ett besök hos vårdcentral eller rehabiliteringsmottagning mitt på dagen en vardag 

skulle kunna ta patienten 3 timmar om det tar 1 timme för resvägen tur och retur och en 

timme för själva besöket. Att då kunna utnyttja vården via digital teknik skulle kunna spara 

tid och göra vården mer tillgänglig. Tidigare forskning (Johansson & Wild 2011), (Kairy et al 

2013) har visat att digital vård kan underlätta för patienter som bor på landsbygden, att få 

tillgång till vårdens tjänster men det finns även potentiella tidsvinster för de personer som bor 

i mer tätbefolkade områden eller i storstäder.  

 

59 % svarade att den internetbaserade fysioterapin underlättar för att söka vård (fråga 13). 

På denna fråga här har 26% svarat vet ej, vilket avviker från de övriga svaren. En trolig orsak 

kan vara att deltagarna inte upplever att de har fått vård då den tjänst som de har köpt skiljer 

sig stort från vad många anser vara vård. En annan anledning kan vara att de upplever att de 

har god tillgång på vårdens tjänster eller att de har kunskap om var de kan söka vård vid 

behov.  Om patienterna kan använda vårdens tjänster när det passar dom själva skulle det 

kunna tolkas som att vården blir mer tillgänglig. Detta är något som skulle gå i linje med 

Patientlagen (SFS nr 2014: 821) som tydligt säger att Sveriges hälso-och sjukvård ska vara 

just tillgänglig. Dock är det viktigt att notera att den digitala tekniken i sig kan göra att vissa 

patientgrupper inte får tillgång till samma tjänster som de grupper som kan behärska tekniken.  

Internetanvändningen är utbredd i Sverige i skrivande stund då fler än nio av tio invånare har 

tillgång till internet hemifrån (Internetstiftelsen i Sverige 2017).   
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Resultaten från begreppen delaktighet, information och tillgänglighet går i linje med tidigare 

forskning som har visat att det finns en stor nöjdhet bland de patienter som har fått testa olika 

typer av digital vård och fysioterapi (Johansson & Wild 2011), (Kairy et al 2013), (Eriksson, 

Lindström & Ekenberg 2010), (Paul et al 2014).  

Jämförelse svar från FT-app och NPE 

Vid jämförelse mellan de svar från NPE 2016 och de svar från tjänsten FT-app har tre frågor 

signifikanta skillnader, dessa är fråga:  

• ”26. Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med X på?” (tillgänglighet), 

• ”33. Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på 

beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din behandling?” (delaktighet) samt  

• ”34. Förklarade X behandlingen på ett sätt som du förstod?” (delaktighet).  

 

Delaktighet 

I 2 av 4 frågor kring begreppet delaktighet fanns det signifikanta skillnader i svaren mellan de 

som har svarat på NPE:s enkät och de som har svarat på denna studies enkät. De två frågorna 

med signifikanta skillnader behandlade information från vårdgivare till patient. En förklaring 

till denna skillnad kan vara skillnaden i kommunikationssätten där dialogen i traditionell vård 

sker till en stor del muntligt jämfört med FT-app där all dialog har varit skriftlig. En 

förklaring kan också vara att skriftliga råd gör att patienten minns dem bättre eller att 

patienten kan läsa råden flera gånger för att öka förståelsen eller inlärningen. I FT-app har 

samtliga deltagare behärskat svenska språket och har kunnat uttrycka sig skriftligt, något som 

skulle kunna vara ett hinder för andra patienter med andra förutsättningar. Däremot går det att 

anta att de som har valt att svara på NPE-enkäten också har behärskat svenska språket så pass 

väl så att de har förstått syftet med undersökningen och därmed deltagit.  

 

Tillgänglighet  

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan en av de två frågorna kring 

tillgänglighet, denna fråga (nummer 26) handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med 

tjänsten. Personerna som har fått digital fysioterapi via FT-app har vetat att de får svar inom 

24 timmar på vardagar på sina frågor. Eftersom FT-app har varit skapad att användas för 
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smartphones går det att anta att deltagaren har haft med sig tjänsten i sin vardag. Personen har 

dessutom vetat när svaret kommer. Att utan stora besvär kunna komma i kontakt med vårdens 

tjänster och ”sin” behandlande fysioterapeut kan vara ett sätt att skapa goda relationer, 

förändra rollerna mellan vårdgivare och patient samt för att öka patientens kunskaper som sitt 

tillstånd eller sina besvär. FT-app skiljer sig från traditionell vård eftersom deltagarna har 

kunnat höra av sig till fysioterapeuten varje vardag och då ”besöken” i FT-app inte har 

tidsbokats. Fysioterapeuten har dessutom regelbundet skrivit meddelande till deltagaren för 

att ge feedback, råd eller stötta med olika strategier. Det har med andra ord varit många 

tillfällen för interaktion mellan fysioterapeut och deltagare jämfört med den kontakt som 

patienterna i NPE har haft med primärvården, där det är okänt hur många ”besök” eller 

kontakter som patienten hade med vården.  Detta är en svaghet i jämförelsen mellan de två 

olika grupperna. NPE är den metod som används för att utvärdera vården i Sverige och är den 

metod som har varit bäst att jämföra med, därför har dessa frågor inkluderats och analyserats. 

Flera frågor som har exkluderats har behandlat patientens upplevelser kring den fysiska 

miljön på mottagningen. För att man i framtiden ska kunna utvärdera digitala tekniker skulle 

NPE:s enkät behöva anpassas så att den kan utvärdera både digitala kontakter och 

traditionella besök i vården.  

 

Ytterligare en svaghet med studien och jämförelsen mellan FT-app och NPE är att rådata har 

använts från populationen FT-app medan omräknade data (från andelar till antal svarande) har 

använts för populationen NPE. Den data som har använts har varit svar från kvinnor samt svar 

från samtliga landsting i Sverige, detta för att likna deltagarna FT-app så mycket som möjligt. 

Deskriptiva data (som frågor i del 1 Bilaga 2) har inte funnits för NPE. Därför har ingen 

kontroll gjorts för dessa. Dessutom har de två populationerna skiljt sig åt mycket vad gäller 

antalet svarande, där 48 221 svarade på NPE:s enkät och 73 personer fullföljde denna enkät. 

För att få en mer adekvat jämförelse skulle exempelvis samma antal (73 kvinnor) från en 

vårdcentral eller fysioterapimottagning slumpmässigt ha valts ut och då fått besvara exakt 

samma enkät som FT-app deltagarna. På så sätt hade både demografiska data kunnat 

användas vid en jämförelse.  

Metoddiskussion 

Enkätmetodik används ofta för att göra en första kartläggning inom ett område (Berntson 

2016) och syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser efter digital 

fysioterapi vid smärta i rörelseapparaten via en interaktiv app, något som det i skrivande stund 
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inte finns studier på. Fördelar med den webbaserad enkät är att deltagarna inte behöver skicka 

tillbaka enkäten i kuvert, något som skulle kunna påverka svarsfrekvens negativt. Deltagarna 

ansågs tekniskt mogna eftersom kontakten tidigare skett digitalt varpå en web-baserad enkät 

inte ansågs utgöra något hinder. Enkätmetodik är en metod med låg kostnad då porto och 

kuvert inte behövds (Ejlertsson 2014) och en uppskattad insamlingstid på cirka 2 månader 

(Ejlertsson 2014) vilket var i linje med projektets resurser och tidsplan och en av metodens 

styrkor. Det var känt att deltagarna bodde både i Sverige och  utomlands och eftersom en 

webbenkät kan täcka stora geografiska områden (Ejlertsson 2014) var det en stor fördel. 

Metoden underlättade identifiering av så kallade missing data (Ejlertsson 2012), då inkorrekta 

mailadresser studsade tillbaka. En stor nackdel med att använda e-mailadresser för utskick att 

en del adresser gick till deltagarnas arbete och det var okänt om personen arbetade kvar. 

Deltagarna får troligtvis många andra mail varpå denna enkät kan ha försvunnit i mängden 

och inte fått den uppmärksamhet som det var önskat. En annan svaghet med studien var att 

enkäten inte skickades ut direkt när personen avslutade tjänsten utan att samtliga deltagare 

fick utskicket samtidigt, en del personer fick enkäten efter 1 månad och andra deltagare 24 

månader efter avslutad tjänst. Det är känt att det är av stor betydelse för svarsfrekvensen att 

deltagaren upplever att ämnet och enkäten är relevant (Berntsson 2016) och det är troligt att 

många deltagare inte upplevde enkäten som varken relevant eller intressant. Om studien hade 

kunnat göras om hade en enkät skickats ut i direkt anslutning till att tjänsten avslutades.  

Metoden valdes på grund av dess genomförbarhet (tid och kostnad), det stora antalet deltagare 

samt med syfte att göra en första kartläggning över ett nytt område. 

Enkätkonstruktion   

Enkätverktyget Netigate användes för att göra enkäten enkel att fylla i för deltagarna, vilket 

också kan påverka svarsfrekvensen (Ejlertsson 2014) och eftersom det underlättade 

datainsamlingen då all data samlades och registrerades automatiskt i ett exceldokument, något 

som minskade tiden för databearbetning. Enkäten konstruerades av författaren i samråd med 

handledare och med stöd av litteratur då det saknades en relevant befintlig enkät över 

upplevelser vid digital vård med de specifika funktioner som FT-app innehållit. Att inte 

använda en enkät testad för validitet och reliabilitet är en stor svaghet för denna studie och 

påverkar både analysen av resultaten, slutsatsen samt generaliserbarheten.  

 

Enkätens andra del som innehöll påståenden kring deltagarnas upplevelse av behandlingen i 

FT-app, bestod av positiva påståenden. Att skapa en enkät med endast positiva påståenden 
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kan ge missvisande resultat och om enkäten kunde göras om skulle hälften av påståendena 

vara positiva och hälften negativa. Detta kan ha påverkat andel positiva svar och är ännu en 

av studiens svagheter. Dessutom har olika svarsalternativ använts för del 2 (alternativ 1–4) 

och del 3 (alternativ 1–5), vilket kan ha förvirrat deltagarna och därmed skapat missvisande 

svar. Med förhoppning om att minska förvirring skapades en kort instruktion inför varje del så 

att deltagaren skulle bli uppmärksam på skillnaden i svarsalternativ.  

Svarsfrekvens 

Enkätmetodiken är känd för att ha en låg svarsfrekvens (Ejlertsson 2014) och i denna studie 

valde 52,5 % att delta, vilket är cirka hälften av de som fick utskicket. Jämfört med NPE där 

andelen svarande 2016 var 43,9% är det något högre, dock inte tillräckligt högt för att kunna 

generalisera svaren för hela populationen. Det låga deltagandet gjorde också att det inte gick 

att göra en så kallad faktoranalys för del 2 med syfte att testa validiteten. För en sådan analys 

hade minst 100 svar behövt komma in, motsvarande 74,6%. De var fyra personer som 

berättade att de inte kunde skriva in sitt tilldelade ID-nummer via sina smartphones. En trolig 

orsak är tekniska problem och det är möjligt att fler personer kan ha haft samma problem men 

inte berättat det och därmed inte deltagit. Enkäten var testad av pilotgruppen, av författaren 

och av handledare via webbsidor (dator) samt mobil (smartphone) med syfte att upptäcka 

tekniska fel. Det är oklart varför personerna ovan inte kunde delta.  

 

För att minska bortfall anpassades enkäten så att den inte skulle ta lång tid att genomföra 

(Ejlertsson 2014) och antalet frågor så att den skulle gå att genomföra på mindre än 15 

minuter. Svarstiden testades via pilotstudien där medeltiden låg på 11 minuter. Vid enkätens 

utskick angav författaren att enkäten skulle ta 15 minuter för att skapa marginal. Detta kan 

dock vara en orsak till bortfall och är en av studiens svagheter. Information om enkäten och 

studien ut i sociala medier som Facebook och Instagram (både ägaren till tjänsten och 

författarens), under februari och mars 2017 med syfte att skapa engagemang och relevans hos 

deltagarna (Ejlertsson 2014). Dock är det okänt vilka av deltagarna som fick ta del av 

informationen, framförallt då den inte gick ut ägarens största kanaler, något som kan ha 

påverkat svarsfrekvensen negativt. För att öka svarsfrekvensen (Ejlertsson 2014) utformades 

följebrevet (bilaga 4) så att deltagaren fick information om anonymitet och databearbetning, 

studiens omfattning och genom att förklara deltagarnas betydelse för forskningen. Av 

följebrevet framgick det att fysioterapeuten i FT-app och författaren till uppsatsen är samma 

person. Detta kan ha påverkat deltagandet negativt om vissa personer inte valde att svara eller 
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om fler positiva svar angavs. I detta fall då denna intervention är en av de första av sitt slag 

fanns inget annat alternativ och därför har samma person både behandlat och genomfört 

studien.  

Deltagarna 

Tjänsterna i FT-app vände sig i sin helhet till kvinnor6, vilket påverkade så att endast kvinnor 

deltog i denna studie. I denna uppsats jämförs resultaten med resultat från andra studier där 

både män och kvinnor har deltagit samt med resultat från undersökningar av invånares åsikter 

kring digital vård (Vårdanalys 2016). Detta är något som kan påverka negativt huruvida det 

går att jämföra de olika resultaten med varandra eller ej. Intressant nog har flera tidigare 

studier där både män och kvinnor är inkluderade (Paul et al 2014), (Bring, Åsenlöf & 

Söderlund 2016), (Kairy et al 2013), (Eriksson, Lindström & Ekenberg 2011) en hög andel 

kvinnor bland deltagarna, anledningen till detta är okänt. Deltagarna har samtliga varit 

höginkomsttagare med utbildning på högskola och majoriteten har arbetat. Digitala 

vårdtjänster skulle kunna avlasta den traditionella vården så att de patienter som behöver 

fysiska besök får ökad tillgång till dessa. Det skulle kunna vara så att den här gruppen av 

patienter är en grupp där digitala tekniker och tjänster är lämpliga vilket skulle kunna betyda 

att deltagarnas socioekonomiska status inte behöver vara negativ i detta avseende.  

Stor andel positiva svar 

Studiens resultat har en stor andel positiva svar på de olika frågorna/påståendena. Detta kan 

ha påverkats av att det har varit de som var nöjda med tjänsten som har valt att svara men 

även att frågornas konstruktion kan även ha påverkat då påståendena är positivt viktade 

(Ejlertsson 2014). Johansson & Wild (2011) observerade liknande fenomen den systematiska 

översikt som de gjorde och menar att studier som undersöker patient-och användarnöjdhet 

tenderar att generera positiva resultat, precis som den aktuella studien. Detta kan tolkas 

felaktigt. Johannson & Wild (2011) menar på att nöjdhet är något som bör följas över tid för 

att kunna utvärdera på ett mer korrekt sätt. Eftersom författaren till denna uppsats är den 

fysioterapeut som har utfört behandlingen i FT-app kan författarens egna personliga 

upplevelse av FT-app och interventionen både ha påverkat utformningen av påståenden till 

enkäten och tolkning av resultatet. Om påståendena i del 2 hade varit viktade så att hälften 

varit negativa och hälften positiva kanske deltagarnas svar hade blivit annorlunda. Eftersom 

                                                
6 Intervju Lovisa Sandström, grundare av appen Lofsangruppen, 2017-04-02.  
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det är författaren som har konstruerat enkäten går det inte att utesluta att författarens egna 

upplevelse kan ha färgat av sig på metoden. Att vara helt objektiv som författare kan inte 

säkerställas eftersom studien undersöker de ”egna” patienterna eller deltagarna. Dock fanns 

det endast författarens egna deltagare /patienter som hade genomgått denna typ av digital 

fysioterapi varpå författaren valde att studera populationen trots utmaningen med att vara 

objektiv.  
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Slutsats 
Denna studie var en första ansats till att undersöka patienters upplevelser av guidad 

fysioterapeutisk behandling utan fysiska besök i en interaktiv app. Resultatet visar att de 

deltagare som har fått fysioterapi via en interaktiv app upplevde att de i hög grad har känt sig 

delaktiga i den vård de har fått och att de upplevde att de förstod och kunde ta till sig den 

skriftliga informationen. De upplevde också att vården hade varit tillgänglig. I jämförelse med 

de som har svarat på utvärdering av primärvård 2016 via NPE upplevde de som svarat på 

denna enkät att de i högre utsträckning upplevde tillgänglighet och känsla av delaktighet via 

FT-app. Detta är en av få studier som har utvärderat upplevelser av digital fysioterapi där 

deltagarantalet är stort och en av få studier med fysioterapi förmedlad via asynkron 

kommunikation. Resultaten kan inte generaliseras på grund av brister i metod (validitet och 

reliabilitet) samt låg svarsfrekvens. Studiens statistiska analys går att ifrågasätta på grund av 

att rådata inte har använts för en av grupperna som har ingått i jämförelsen samt då det inte 

gick att genomföra en faktoranalys på grund av antalet svar. Studien kan däremot peka ut ett 

antal områden som bör studeras vidare samt vikten av att undersöka deltagarnas upplevelser 

kring specifika funktioner som textmeddelanden, svar inom 24 timmar och de möjligheter 

som digital teknik har vad gäller att stödja beteendeförändring och att följa 

behandlingsplanen.   

Förslag på fortsatt forskning 

För att utveckla digitala tjänster inom vården finns ett behov av att kontinuerligt undersöka 

både patienternas och vårdgivarnas upplevelser av olika digitala funktioner och själva 

innehållet i de tjänster som förmedlas. Vid digitala interventioner som är guidade av en 

terapeut finns ett behov av att undersöka bland annat arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och 

arbetsmetoder. Det finns även ett behov av att undersöka vilka grupper av patienter och/eller 

vilka diagnoser och symptom där digitala tjänster kan erbjudas som alternativ till fysisk och 

traditionella vårdbesök. Att erbjuda patienten svar och feedback inom 24 timmar och från 

vårdgivare på vardagar skulle kunna vara användbart pre-/postoperation, vid kroniska tillstånd 

vid egenvård, vid primärprevention eller då patienten inte kan ta sig fysiskt till mottagningen 

eller då mottagningens öppettider inte motsvarar den tid då patienten önskar att använda 

vårdtjänster. 
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Tack! 
 

Mikael Klotz för själva idén till uppsatsen 

Göran Kenttä och Caroline Mellberg för handledning under processen 

Maria Ekblom för konstruktiv feedback 

Thomas Gottlind för all förståelse, kärlek och för allt kaffe som du har bryggt åt mig 

Alla ni deltagare som bidragit med era åsikter 
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Bilaga 1. Litteratursökning.  
Syftet med denna undersökning är att studera kvinnors upplevelser av digital fysioterapeutisk 

rådgivning vid smärta i rörelseapparaten i en interaktiv mobilapplikation, så kallad app, vad 

gäller tre olika aspekter: delaktighet, information och tillgänglighet.  

 

Frågeställningarna är uppdelade i fyra olika frågor:  

a)  I vilken utsträckning upplever personer som har fått digital fysioterapeutisk 

rådgivning via en interaktiv app delaktighet i behandlingen? 

 

b) I vilken utsträckning upplever personer som har fått digital fysioterapeutisk 

rådgivning via en interaktiv app att informationen gällande sina besvär och 

behandling har varit god? 

 

c) I vilken utsträckning upplever personer som har fått digital fysioterapeutisk 

rådgivning via en app att tillgängligheten på tjänsten har varit god? 

 

d) Finns det någon skillnad i upplevd delaktighet, information och tillgänglighet 

mellan kvinnor som har besökt läkare på vårdcentral 2016 och de som har 

sökt och fått digital fysioterapeutisk rådgivning via en interaktiv app?   

Använda sökord:  

physiotherapy online 

physiotherapy telemedicine 

internet based cbt + reviews 

internet based physiotherapy  

internet based treatment pain + reviews  

telerehabilitation patient experience  

telerehabilitation + reviews 

telerehabilitation physiotherapy  

adherence treatment physiotherapy + review 

adherence guidelines behavioral +review  

telerehabilitering 

fysioterapi ehälsa 

fysioterapi internet 



internetbaserad fysioterapi 

internetbaserad terapi 

digital vård 

fysioterapi app  

mHealth + app  

mHealth + app + physiotherapy  

health + app + physiotherapy  

 

Sökning har skett i följande databaser:  

PubMed  

Discovery  

DIVA 

 

Sökningar som gav relevant resultat:  

PubMed: physiotherapy telemedicine  

PubMed: internet based treatment pain + review 

PubMed: telerehabilitation patient experience  

PubMed: telerehabilitation + review  

PubMed: mHealth + app  

PubMed: mHealth + app + physiotherapy  

 

Kommentarer:  

Sökning i databaser har skett vid flera olika tillfällen, den första sökningen gjordes 11 april 

2016 och den sista 11/1 2018.  

MeSH-termen “telerehabilitation” infördes i MeSH 2016, vilket betyder att artiklar som är 

publicerade före 2016 har haft andra MeSh-termer och sökord. Därför har många olika 

sökord använts och artiklar har hittats via referenslistor.  

De reviews som finns över ämnet har begränsningar då de i flera fall innehåller studier på 

olika diagnoser, yrkeskategorier, behandlingssätt och variationer i val av digital teknik. 

Antalet deltagare i respektive studie är i flera fall lågt (under 25) vilket påverkar evidensen 

negativt. Studier på barn och kostinterventioner samt utvärdering av fysioterapeutisk 

bedömning har exkluderats.   

Det finns många studier på appar eller digital teknik utan guidning av terapeut, dessa nämns 

kort i uppsatsen men diskuteras inte då den tjänsten inte liknar FT-APP.  



Hälsoappar utan koppling till vård av specifika sjukdomar eller symptom har exkluderats, 

exempel avslappningsappar och appar för att somna.  

Ej genomförda studier, så kallade ”study protocols” har exkluderats, det finns dock flera 

med intressant innehåll som kommer att redovisas under 2018.  

 



Hej igen,

Tack för att du har valt att klicka dig vidare till enkäten. 

Du kommer du att få 36 frågor kring din upplevelse av appen Lofsangruppen, några
standardiserade frågor från Nationella Patientenkäten samt ett par bakgrundsfrågor. 
Du behöver svara något på varje för att ta dig vidare till nästa fråga. Är det någon fråga du inte
vet eller inte vill svara på klickar du i "vet ej". 

Stort tack för att du hjälper oss att utveckla vården i Sverige!

Varma hälsningar 

Louise Gottlind, leg.fysioterapeut och masterstudent på GIH 
0709- 463256 louise@prehab.nu

Göran Kentää, Lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi 

Caroline Mellberg, Läkare och medicine doktor Umeå Universitet 



1. Bakgrundsfakta. För att vi ska kunna analysera dina svar på ett så korrekt sätt som
möjligt behöver jag veta ett par saker om dig. 

 

Börja med att ange det id-nummer som du har blivit tilldelad.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Får vi kontakta dig via mail för framtida studier  och intervjuer inom detta ämne? 

JA

NEJ

3. Vänligen ange din ålder i rutan nedan. 

<24

25-34

35-44

45-54

55-64

>65

Vill ej svara

4. Vänligen ange din civilstatus (ange endast ett svar) 

Lever ensam 

Lever med en vuxen 

Lever med vuxen och barn 

Lever med barn 

Vill ej svara

5. Ange din huvudsakliga sysselsättning (endast ett svar)

Studerande 

Arbetar 

Arbetslös

Pensionär

Vill ej svara 

6. Vilken är din högst avslutade utbildning? (endast ett svar) 

Grundskola/friskola eller motsvarande

Gymnasium, realskola eller motsvarande

Eftergymnasial utbildning, universitet eller högskola

Ingen avslutad utbildning

Vill ej svara 

7. Vilken kommun bor du i? 
Du som bor i Sverige och vet din kommun, skriv namnet i rutan. 

Du som bor utomlands eller inte vet din kommun, fyll i nedan. 
Ange din kommun
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Bor du utomlands eller inte vet din kommun, fyll i här

Vet ej. 

Bor utomlands.

8. Ange din månadslön före skatt. 



Endast ett svar. 
>19 999

20 000-29 999

>30 000

Vill ej svara 

9. I vilken del av kroppen hade du besvär/smärta när du började träna med
fysioterapeut Louise i appen?  
Markera ett eller flera alternativ.

Fot/Hälsena/vad

Knä

Höfter/bäcken 

Rygg

Axlar 

Nacke/huvud

Övrigt 

Vill ej svara 

10. Har du träffat en traditionell fysioterapeut/sjukgymnast/naprapat (ett fysiskt besök
på tex vårdcentral eller rehabmottagning) för dina besvär tidigare? 

JA

NEJ

Vet ej 

Om JA på tidigare fråga, vad anser du vara den största skillnaden mellan traditionell
(fysiskt besök) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Under hur lång tid fick du behandling och träning av fysioterapeut i appen
Lofsangruppen? 

3 månader

4-6 månader 

7-9 månader 

10-12 månader

> 12 månader 

Vet ej 

Nu kommer du att få ett par påståenden kring din uppelvelse av fysioterapeutisk
behandling i  appen Lofsangruppen. 
Svarsalternativen är 1-4 där 1 motsvarar "Instämmer inte alls" och 4 motsvarar
"Instämmer helt". 

12. Att få feedback/svar inom 24 timmar av fysioterapeut gjorde det lätt att
följa behandlings-/träningsplanen. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

13. Den internetbaserade fysioterapin underlättar för mig som patient att söka vård. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt. 

Vet ej 

14. Att få svar och feedback av fysioterapeut inom 24 timmar gör att jag genomför



övningarna som planerat. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej

15. Priset jag betalade för tjänsten var rimligt. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

16. Jag är nöjd med min behandling

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

17. Den internetbaserade fysioterapin gör att jag kan få vård när det passar mig. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

18. Den skriftliga kommunikationen gjorde att jag fick förtroende för fysioterapeuten.
 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

19. Jag anser att jag har fått god vård

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

20. Att kunna få svar inom 24 timmar på mina frågor ökade min tillit till behandlingen.

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

21.  Vetskapen om att fysioterapeuten kunde se när jag tränat gjorde att jag tog mer
ansvar för min behandling. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

22. Den skriftliga dialogen gjorde att jag kom ihåg de råd jag fick av fysioterapeuten. 



1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

23. Att betala för tjänsten gjorde mig mer motiverad till att följa de råd jag fick av
fysioterapeuten.  

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

24. Den internetbaserade fysioterapin gör att jag kan anpassa behandlingen så att
den passar i min vardag. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

25. Den internetbaserade fysioterapin gör att jag tar mer ansvar för min behandling. 

1. Instämmer inte alls

2. 

3. 

4. Instämmer helt 

Vet ej 

Utveckla gärna ditt svar. Beskriv vad du anser vara viktigast för att du ska ta ansvar: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Avslutningsvis kommer 11 frågor från Nationella Patientenkäten. 

Nu kommer du att få svarsalternativ mellan 1-5 där 1 motsvarar "Nej inte alls" och 5 "Ja, helt
och hållet". 
Frågorna är obligatoriska vilket innebär att du behöver klicka i ett alternativ för att komma
vidare i enkäten. 

Tack för att du medverkar!

27. Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med Lofsangruppen  på?  

1. Nej inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja helt och hållet

Vet ej 

28. Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade till fysioterapeuten i
Lofsangruppen? 



1. Nej, inte alls 

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet

Vet ej

29. Om du ställde frågor, fick du svar som du förstod? 

1. Nej inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet

30. Tog fysioterapeuten hänsyn till dina egna erfarenheter av din problematik/smärta
?

1. Nej, inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet 

Vet ej 

31. Gjorde fysioterapeuten dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? 

1. Nej, inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet

Vet ej 

32.  Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din
vård/behandling? 

1. Nej inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet 

Vet ej 

33. Fick du tillräckligt med information om behandlingen? 

1. Nej inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet 

Vet ej 

34. Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på
beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din behandling? 

1. Nej, inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet

Vet ej 

35. Förklarade fysioterapeuten behandlingen på ett sätt som du förstod?



1. Nej, inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet 

Vet ej 

36. Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosätt?  

1. Nej, inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet

Vet ej 

37. Skulle du rekommendera internetbaserad fysioterapi till vänner och bekanta?  

1. Nej, inte alls

2. 

3. 

4. 

5. Ja, helt och hållet

Vet ej 



Undersökningen är nu genomförd och klar, stort tack för din medverkan och för din tid. 

Vi kommer ut med information via sociala medier när uppsatsen är klar om du vill läsa. 

Nu önskar jag dig en fortsatt fin dag och TACK igen!

Hälsningar 

Louise Gottlind 



Fråga Dimensionstillgänglighet
DEL 2 Louise har själv kategoriserat dessa: 

Genom internetbaserad fysioterapi blev jag av med de besvär/den smärta/det problem jag sökte för. Helhetsintryck 3
Att få feedback/svar inom 24 timmar av fysioterapeut gjorde det lätt att följa behandlings-/träningsplanen. Delaktighet 4
Den internetbaserade fysioterapin underlättar för mig som patient att söka vård. Tillgänglighet 3
Att få svar och feedback av fysioterapeut inom 24 timmar gör att jag genomför övningarna som planerat. Delaktighet 
Priset jag betalade för tjänsten var rimligt.  Ekonomi 2
Jag är nöjd med min behandling helhetsintryck 
Den internetbaserade fysioterapin gör att jag kan få vård när det passar mig Tillgänglighet 
Den skriftliga kommunikationen gjorde att jag fick förtroende för fysioterapeuten. Kommunikation 
Jag anser att jag har fått god vård. helhetsintryck 
Att kunna få svar inom 24 timmar på mina frågor ökade min tillit till behandlingen. Kommunikation 
Vetskapen om att fysioterapeuten kunde se när jag tränat gjorde att jag tog mer ansvar. Delaktighet 
Den skriftliga dialogen gjorde att jag kom ihåg de råd jag fick av fysioterapeuten. Kommunikation 
Att betala för tjänsten gjorde mig mer motiverad till att följa råden och behandlingen.  Ekonomi 
Den internetbaserade fysioterapin gör att jag kan anpassa behandlingen till min vardag. Tillgänglighet 
Den internetbaserade fysioterapin gör att jag tar mer ansvar som patient. Delaktighet 

DEL 3 Uppdelning gjord av analytiker på NPE. 
25. Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med Lofsangruppen  på? Tillgänglighet 3
26. Fick du starta igång ditt abonnemang  inom rimlig tid? Tillgänglighet
27. Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade till fysioterapeuten? Tillgänglighet
28. Om du ställde frågor, fick du svar som du förstod? information & kunskap 4
29. Om du ställde frågor till fysioterapeuten, svarade hon med medkänsla och engagemang? bemötande & respekt TA BORT
30. Kände du dig bemött med respekt och värdighet? (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?) bemötande & respekt TA BORT
32. Bemötte fysioterapeuten dig med medkänsla och omsorg?  bemötande & respekt TA BORT
33. Tog fysioterapeuten hänsyn till dina egna erfarenheter av din problematik/smärta ?  delaktighet & involvering 3
34. Gjorde fysioterapeuten dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?  delaktighet & involvering
35. Hade du önskat att du blivit mer delaktig i besluten beträffande din vård/behandling?  delaktighet & involvering
36. Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd från fysioterapeuten (tex om du kände oro, rädsla, ångest eller motsvarande)?emotionellt stöd TA BORT 
38. Fick du tillräckligt med information om behandlingen  ?  information & kunskap
39.  Fick du tillräckligt med information om varningssignaler att vara uppmärksam på beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller din behandling? information & kunskap
40. Förklarade fysioterapeuten behandlingen på ett sätt som du förstod?  information & kunskap
41. Anser du att ditt aktuella behov av vård har blivit tillgodosätt? Helhetintryck 2



42. Skulle du rekommendera internetbaserad fysioterapi till vänner och bekanta? Helhetintryck



Stockholm april 2017      

Hej!  

Du har fått denna enkät eftersom du har fått träning/rådgivning/behandling av en leg. 
fysioterapeut i appen Lofsangruppen, så kallad internetbaserad fysioterapi.  

Den här typen av digital vård/behandling är helt ny och vi undersöker nu dina upplevelser av 
tjänsten/behandlingen för att kunna förbättra och utveckla den i framtiden.  

Vi har fått din kontaktuppgift (e-mailadress) av Lofsangruppen för att kunna kontakta dig och 
ditt deltagande är självklart helt frivilligt. Ditt svar är anonymt och den kodnyckel som har 
använts för att ge dig ett individnummer är okänt för den fysioterapeut (Louise) som har 
behandlat/coachat dig och som nu ingår i forskningsgruppen. Alla personuppgifter förvaras 
under sekretess och kommer endast att användas av denna forskningsgrupp. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Caroline Mellberg, forskare på Umeå Universitet.  

Du kommer nu att få 36 frågor i en webbaserad enkät som berör dels dig som person och din 
upplevelse av coachning/behandlingen i appen Lofsangruppen. Enkäten tar cirka 13 minuter 
att fylla i. Du kommer få en fråga om du kan tänka dig att bli kontaktad i framtiden för en 
intervju, om du svarar ja på den frågan kan du alltid ångra dig efteråt.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Ditt 
deltagande i detta forskningsprojekt är helt frivilligt och du kan när som helst, utan särskild 
förklaring avbryta. Studiens resultat kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel samt i en 
uppsats på avancerad nivå inom ämnet Idrottsvetenskap.  

Alla svar behandlas konfidentiellt och inga enskilda svar kommer att redovisas. 
Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig elektroniskt via GIH:s hemsida. Har du frågor och 
funderingar kring studie är du välkommen att kontakta någon av forskarna i gruppen, se 
kontaktuppgifter nedan.  

Ditt deltagande är enormt viktigt och vi är så tacksamma för att du hjälper oss att utveckla 
vården i Sverige. 

För att samtycka till studien så genomför du enkäten, du kan när som helst välja att 
avbryta enkäten. Klicka på länken (eller kopiera) nedan för att komma till undersökningen.  
 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=368316X78892070X55592 

 
Tack för din hjälp! 
 

Hälsningar  

Caroline Mellberg  caroline.mellberg@umu.se   0709-147094 

Louise Gottlind  gottlind.louise@gmail.com 0709- 463256  

Göran Kentää, Lektor i idrottspsykologi 
 
 









 


