
Kartläggning av hur rehabiliteringsåtgärder enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke har 

implementerats i Sverige. En enkätstudie.  
 

Information till forskningspersoner 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

I de nationella riktlinjerna (NR) för vård vid stroke ger Socialstyrelsen rekommendationer om 

evidensbaserade åtgärder och behandlingar efter strokeinsjuknade. Många av de åtgärder 

som fysioterapeuterna använder vid rehabilitering efter stroke, har fått hög prioritet. Ökad 

kunskap om underlättande eller hindrande faktorer för implementering av rekommenderade 

åtgärder kan bidra till att evidensbaserade metoder används i klinisk verksamhet. Syftet med 

detta projekt är att undersöka i vilken utsträckning fysioterapeuter som arbetar med 

rehabilitering efter stroke i olika delar av vårdkedjan har implementerat åtgärder enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer, samt kartlägga vilka underlättande eller hindrande 

faktorer som påverkat implementeringen i verksamheterna.  

Du som är fysioterapeut och arbetar med strokerehabilitering i någon del av vårdkedjan 

tillfrågas härmed om att delta i ett forskningsprojekt.  

Projektet är en del av fysioterapeut Sara Bryckes masterutbildning inom Fysioterapi vid 

Umeå universitet. 

Hur går projektet till? 

Projektet går till så att Du kommer besvara 59 frågor i en webbenkät, där varje fråga har ett 

antal fördefinierade svarsalternativ som klickas i. Frågorna handlar om 

bakgrundsinformation såsom ålder, kön, arbetslivserfarenhet, antal år inom 

strokerehabilitering, i vilken region/kommun man arbetar i etc. Andra frågor berör 

omfattningen av den rehabilitering som erbjuds, vilka rehabiliteringsåtgärder i de nationella 

riktlinjerna som har implementerats i verksamheten samt vilka faktorer som upplevs 

underlätta och försvåra implementeringen av de rekommenderade åtgärderna. Enkäten 

beräknas ta cirka 15-20 minuter att fylla i.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet 

Deltagande i studien innebär inga risker för dig som deltagare. Enkäten är konfidentiell och 

inga känsliga personuppgifter kommer att samlas in. Resultatet kommer att presenteras så 

att inga enskilda individer kan identifieras. 

 

 



Vad händer med mina uppgifter? 

Väljer du att delta i studien så svarar du anonymt och dina svar kommer inte på något sätt 

att kunna kopplas direkt till dig som person. Dina svar kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Data kommer att förvaras på dataserver med lösenordsskydd 

och kommer endast att vara tillgänglig för författaren och handledarna.  

Hur får jag information om resultatet av projektet? 

Masteruppsatsen kommer att publiceras på DiVA via Umeå universitet då den är klar och 

godkänd. Vid önskemål om att få ta del av resultaten, vänligen kontakta Sara Brycke. På sikt 

kan resultaten även komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Samtycke 

till att delta i studien ges genom att svara på enkäten. 

Ansvariga för projektet 

Student: Sara Brycke, leg fysioterapeut, VO neurologi, rehabiliteringsmedicin, 

minnessjukdomar och geriatrik, Skånes universitetssjukhus. Tel: 046–177314. Email: 

sara.brycke@skane.se 

Handledare: Christina Brogårdh, Professor i fysioterapi och docent i experimentell 

rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, samt konsulterande fysioterapeut vid VO 

neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik, Skånes 

universitetssjukhus. Email: christina.brogardh@med.lu.se   

Handledare: Anna Bråndal, Medicine doktor, leg fysioterapeut, Institutionen för folkhälsa 

och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet. Email: 

anna.brandal@umu.se  
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