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  Borås den 2 januari 2009 
 
Jag heter Cecilia Jertborn, är sjukgymnast och skall nu skriva en 
magisteruppsats vid Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Som 
ämne har jag valt att skriva om personer som varit aktiva i hemrehabilitering 
med sjukgymnast eller arbetsterapeut och hur deras erfarenheter att möta vård i 
hemmet upplevts. 
 
Jag undrar nu om jag kan få intervjua dig om detta och om jag får spela in 
intervjun på band. Det är inga i förväg uppgjorda frågor utan jag kommer att be 
dig berätta fritt om dina erfarenheter när hemrehabiliteringen var hemma och ni 
aktivt tränade tillsammans. 
 
 
 
Intervjun kommer att skrivas ner i text för att sedan analyseras. Den utskrivna 
texten behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen annan än jag själv och min 
handledare kommer att läsa den. I det färdiga arbetet kommer ingenting att 
skrivas som gör att de deltagande intervjupersonerna går att identifiera. Banden 
med intervjun kommer när uppsatsen är klar att raderas. Min handledare heter 
Britt-Marie Lindblad och är lektor på vårdhögskolan i Borås. 
 
Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Du 
väljer själv platsen för intervjun. Den beräknas ta mellan 30 till 60 minuter.  
 
 
  SKRIFTLIGT SAMTYCKE  
  
 
(Ort, datum, namn) 
 
……………………………………………………………………………………
har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker att bli intervjuad.   
 
Telefonnummer:…………………………………………………………… 
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Skriftlig information   Borås den 2 januari 2009 
 
Hej kollega, 
 
Under hösten – 07 kommer jag att göra en studie inom ramen för en 
magisteruppsats. Intentionen är att beskriva hur aktiv hemrehabilitering 
uppfattas av patienten. Jag vill nå personer som varit aktiva i hemrehabilitering 
med sjukgymnast eller arbetsterapeut och intervjua hur deras erfarenheter att 
möta vård i hemmet upplevts. 
Jag undrar om du kan hjälpa till att ta kontakt med patienter som har haft 
hemrehabilitering? Kan du ta med informationsblad till patient – Bilaga 1 
och fråga om det går bra att jag ringer? Om intresse finns, anteckna namn 
och telefonnummer och förmedla dessa till mig. Därefter sköter jag resten av 
kontakten.  
Mvh Cissi Jertborn,  
 
mail s070328@utb.hb.se  
tel. nr: 0704-13 33 71. 
student vid Högskolan Borås, Institutionen för vårdvetenskap 
Handledare: Britt-Marie Lindblad, lektor vid VHB. 
Stort tack i förhand för medverkan!!! 
 
Undrar du nåt så ta gärna kontakt med mig!  
 
 
Bakgrund för uppsats 
Vad jag finner intressant är förändringen som sker när vi skrivs in under 
kommunens hälso- och sjukvård. Tills dess är patienten aktivt sökande vård 
medan det efteråt är vården som kommer till hemmet.  
Som kommunsjukgymnast/arbetsterapeut ingår hemrehabilitering som en daglig 
arbetsuppgift vilket innefattar träning tillsammans med patienten hemma i 
sekundär preventivt syfte. Att som patient dels aktivt engagera sig för att nå mål 
dels sätta sitt egna hem till förfogande kan te sig annorlunda för patienten i ett 
vårdande kontext.  
Hur påverkar detta vården, mötet och relationen?  
Vad uppfattas väsentligt för patienten? 
Syftet är att, genom intervjuer, ur patientperspektiv beskriva hur aktiv 
delaktighet i hemrehabilitering upplevs/erfars av patienten. 
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UTDRAG UR ANALYSPROCESSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT    

 
” Att ha vägledare” . Domän: Gemenskap 
Meningsbärande enhet Kondensering Kategori Tema 

 

”Jo det tycker jag är viktigt, då blir jag 

själv i mig själv blir jag så glad då när dom 

säger att det är bra å då tänker jag ÅÅ vad 

bra tänker jag då. Då blir jag så nöjd och 

glad så jag kan nära på skratta åt mig själv 

hahaha  …Ja eh jag vet inte om, jo men jag 

har tränat själv med. Jag sitter ju där inne 

och tränar å det går bra det också” 

Kvinna 86 år 
 

 

Viktigt med personlig 

vägledning och råd efter 

insjukning eller trauma. Berikar 

innebörd att försöka få tillbaka 

funktion. Guidas till att återfå 

funktion upplevs tryggt vilket 

skapar att våga att  medverka. 

Detta ger kraft till att fortsätta 

själv. 

 

”JAA   det kan en      så det slutar inte när 

dörren stängs liksom det gör det inte     

utan man bär med sig det på ett sätt  /---/  

Både psykiskt och fysiskt och inlett mig att  

ja man har satt upp mål och gett insikt Det 

är bara gott.” 

Kvinna 84 år 

 

Lära sig hur man ska göra och få 

stöd och kontakt med en person 

som förklarar och visar gör att 

man kan fortsätta tryggt vidare. 

 

”…jag skulle kunna göra dom här 

rörelserna på detta viset   å jag vet att när 

jag började här att jag tog i så så hon sa 

lugna ner dig nu, // Nu kan jag ta det på det 

viset     Förut jag kunde göra så å  ta i 

alltså. Men det gör jag inte idag   utan det 

e bara naturligt” 

Man 77 år 

 

 

Att få stöd att göra och 

förtroende att det är rätt av 

kunnig auktoritet. Kunna ställa 

frågor och få svar. Det känns bra 

och tryggt att veta hur det ska 

vara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att    ha 

vägledare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotsad 

till att 

ta befäl 
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INNEHÅLLSANALYSENS RESULTAT 
 
 

Manifest innehåll - Kategori Latent innehåll - Tema 

 
Att ha en vägledare 

 
 

Att träna inför morgondagen 
 
 

Att förhålla sig till den nya förändrade kroppen 
 

Lotsad att ta befäl 

 
Att tilltro egen förmåga 

 
 

Att tillåta sig att testa 
 

Strävan att återta kontroll 

 
 
 
 


