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Sammanfattning 

I denna vetenskapliga essä beskriver jag två möten med personer som drabbats av stroke. I 

reflektion kring dessa möten redogör jag för dilemman i min yrkesvardag. Jag försöker att 

beskriva vikten av att förståelse uppnås mellan mig som sjukgymnast i neurologisk 

rehabilitering och de personer jag möter. Detta för att rehabiliteringen ska bli bra. Mitt ansvar 

är att göra personen engagerad i rehabiliteringen och personens ansvar är att aktivt delta. 

Problem uppstår när personen på grund av sjukdom inte har autonomi och därmed inte kan ta 

ansvar för sig själv. 

Kring begreppen praktisk kunskap, möte, ansvar och reflektion redogör jag för filosofers och 

andra författares tankar och reflekterar vidare kring dessa begrepp kopplat till de möten jag 

beskriver. 

Min slutsats är att jag behöver både teoretisk kunskap och praktisk kunskap i mitt arbete. Den 

praktiska kunskapen är ofta tyst kunskap. Reflektion är viktig för att jag ska kunna utföra mitt 

arbete så bra som möjligt och samla erfarenhet och praktisk kunskap. Trots att jag försöker att 

göra etiska val i min yrkesutövning ingår att jag ibland misslyckas. I reflektion och besvikelse 

över dessa misslyckanden bygger jag mer erfarenhet. 

Nyckelord: neurologisk rehabilitering, stroke, sjukgymnastik, möte, reflektion, ansvar, 

autonomi, praktisk kunskap, tyst kunskap, erfarenhet, besvikelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encounter, reflection and responsibility - as a physiotherapist 

working with neurological rehabilitation  

Abstract 

This scientific essay depicts two encounters with individuals who have suffered stroke. While 

reflecting about these encounters I describe dilemmas in my professional everyday work. I try 

to describe the importance of understanding between me as a physiotherapist working with 

neurological rehabilitation and the individuals I encounter. The purpose is achieving good 

rehabilitation. My responsibility is to make sure the individual feels invested in the 

rehabilitation and thus actively participate. Problems arise when the person as a result of 

disease do not have autonomy and consequently is unable to take responsibility. 

Philosophers’ and other authors’ thoughts and opinions about practical knowledge, 

encounters, responsibility and reflection as well as my own thoughts about the encounters I 

have had are described and analyzed. 

My conclusion is that both theoretical and practical knowledge are needed in my work. The 

practical knowledge is often tacit knowledge. Reflection is essential for me to be able to do 

my work as well as possible and to earn experience and practical knowledge. Even though I 

try to make ethical choices in my occupation I am not always successful. It is when reflecting 

and feeling disappointed about these failures that I emerge a more experienced professional in 

my field. 

Key words: neurological rehabilitation, stroke, physiotherapy, encounter, reflection, 

responsibility, autonomy, practical knowledge, tacit knowledge, experience, disappointment. 
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Möte 1 

Arbetsterapeut Barbro, jag som är sjukgymnast och Arne, som är en äldre man, sitter i 

samtalsrummet. Vi följer upp den rehabiliteringsplan som skrevs för 3 månader sedan. Målet 

för Arne är att klara sig utan hemtjänst med delmålen att kunna gå och att klara toalettbesök 

själv. Målen är inte uppnådda. Arne har lärt sig att själv köra sin rullstol inne genom att 

sparka sig fram med båda benen och även använda höger hand. Ibland kör han fast genom att 

köra på något på vänster sida eller köra på sin vänster fot. Vi tittar på rehabiliteringsplanen 

tillsammans och är överens om att målen inte uppnåtts. Jag fortsätter samtalet. 

– Sedan du drabbades av din stroke för 5 månader sedan har du tränat på att flytta till och från 

din rullstol. Du har tränat på att stå utan stöd för att försöka klara dina toalettbesök utan hjälp 

från hemtjänsten och du har tränat på att gå med rollator. Det har inte gått så bra. Om det ska 

ske säkert behöver du ha någon med dig. Du klarar det ibland men så fort något händer som 

avleder dig glömmer du. Om du glömmer låsa din rullstol är det stor risk att du faller och 

skadar dig, säger jag lugnt. Min röst låter lugn men det är inte så det känns. Jag känner ett 

behov av att vara professionell och försöka se det jag bedömer som Arnes behov vilket kanske 

inte överensstämmer med det Arne upplever. Jag känner mig obekväm. 

 – Hur tänker du när du hör det här? fortsätter jag.    

Arne ser frågande och lite upproriskt på mig och arbetsterapeut Barbro. Han tittar ömsom på 

mig och på Barbro där han sitter ihopsjunken i sin rullstol och har glidit fram på sittdynan. 

Vänster arm hålls intill kroppen och den knutna handen vilar på magen. Arne har kortbyxor 

på sig. Det har han varje gång han kommer till mottagningen. När man ska träna har man 

kortbyxor på sig även om hösten nalkas anser han. Träningsklädseln kompletteras idag som 

andra dagar med en souvenir-T-shirt från något av de resmål från världens alla hörn som han 

besökt.                                                                       

– Det kan väl inte vara så svårt att lära sig att bromsa rullstolen. Det måste jag kunna. Det ska 

jag lära mig! säger Arne.  

Arne vill bli ”bra” och få tillbaka sitt gamla liv men har ingen strategi för hur han ska nå det 

förutom att fortsätta träna. Att hans nuvarande rehabilitering inte leder till ett mer aktivt liv i 

hemmet tycks han inte fundera över.  



2 
 

Barbro och jag tittar snabbt på varandra. Då vi förberedde oss inför mötet idag diskuterade vi 

det önskemål om fortsatt träning på mottagningen och även utökad träning som Arne 

framfört. Under träningsperioden på mottagningen har vi informerat Arne om vad hans sviter 

efter stroke så som nedsatt känsel och nedsatt uppmärksamhet medför och vilka problem det 

orsakar när han ska klara sig själv utan hjälp. Arne behöver planera noggrant och försöka att 

förutse det han kan råka ut för. Det behöver han träna i sin bostad enligt vår åsikt. Vi bedömer 

att hans förmåga att överföra det han tränar på mottagningen till hemmet är liten. 

– Nästa steg i din rehabilitering kommer att handla om att få hjälp från hemtjänsten med 

träningen. Att träna hemma hos dig där du önskar bli mer självständig. Där kommer du få 

försöka lära in precis var du ska ställa din rullstol för att överflyttningen ska bli säkert. Du får 

träna på att försöka göra själv och hemtjänsten finns där om du behöver dem, fortsätter 

Barbro. Och jag ska titta på en sittdyna som du sitter bättre på, som du inte glider fram på, 

tillägger Barbro. 

– Men kommer jag inte att fortsätta träna här med er? säger Arne, höjer ögonbrynen och tittar 

förvånat på oss.  

Hör jag frustration, besvikelse eller mest förvåning i Arnes tonfall? Jag sträcker på mig och 

tar ett djupt andetag. Jag känner hur mina axlar spänns då jag förbereder mig för att lämna det, 

som jag tror, ovälkomna beskedet till Arne. 

– Nej, det är dags för dig att träna hemma nu, säger jag. 

 Barbro och jag har kommit fram till beslutet att avbryta träningsperioden då Arne inte förmått 

att använda de små framsteg som träningen lett till. Vår erfarenhet säger att Arnes följder efter 

hans stroke gör förutsättningarna små att han ska lära sig att klara vardagen utan hjälp från 

hemtjänsten. Det är det som är hans mål. Om han ska kunna klara mer själv behöver den 

konkreta situationen, som toalettbesök, tränas där han ska utföra den- i hemmet. Barbros och 

min bedömning är att han på grund av följderna efter stroke inte har resurser att tillgodogöra 

sig träningen på mottagningen. Han har inte förmåga att överföra det han tränar här till sin 

egen vardag hemma i sin bostad.  

– Det vi har tränat här har tyvärr inte gjort att du klarar dig utan hjälp från hemtjänsten. Om 

du får träna med hemtjänsten lite varje dag istället för 2 ggr i veckan här kanske det kan ge 

resultat, säger jag bestämt. Jag och Barbro kommer att boka in ett besök med kommunens 

sjukgymnast och arbetsterapeut för att de sen ska kunna instruera hemtjänsten. Målet är att du 
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ska få gå varje dag, stå-träna varje dag och träna mer på att flytta själv mellan rullstol-säng 

och rullstol- toalett. Du vill ju klara dig själv. Jag kommer att prova ut ett gåbord som du får 

gå med hemma. Jag har beställt ett till dig. 

Jag reser mig och hämtar gåbordet från förrådet och tar med det till samtalsrummet där vi 

sitter. Arne tittar på det då jag rullar in det genom dörren. 

– Ja det där är en bra grej, säger han. Det har jag provat förut, säger han och låter piggare på 

rösten.  

I mina öron låter Arne inte besviken. Är det så eller uppfattar jag fel? 

– Du och jag tränade med rollator här i gymnastiksalen men nu måste du ha ett stadigt 

gånghjälpmedel som du och hemtjänsten känner er trygga med. Det är viktigt att ni litar på 

varandra, säger jag, samtidigt som jag lägger hela min vikt på gåbordet. 

– Ja, för de är inte lika bra som ni är här, inte kommunens sjukgymnast och arbetsterapeut 

heller. Här är ni jättebra.  

Han ser lite envist på mig och Barbro. Jag letar efter tecken på reaktion så som frustration hos 

Arne. Men jag kan inte tolka hans känslor. Jag tolkar hans stämningsläge som neutralt. Jag 

känner mig lite förvirrad.  

– När det gäller att träna hemma så är de mycket bättre än vi, säger Barbro. Och att träningen 

blir av varje dag och sker hemma hos dig och på samma sätt varje gång är viktigt för att du 

ska kunna lära dig att bli mer självständig, förtydligar Barbro. Hon rynkar pannan lite. 

– Vi bokar in en tid som passar dig och kommunens sjukgymnast och arbetsterapeut och 

planerar tillsammans det du ska träna hemma. Hur tycker du det låter? säger jag, lite hurtigt.  

Jag har lätt att ta till den hurtiga rösten när jag blir tveksam. Varför känner jag mig förvirrad 

och tveksam? Jag är förvånad över att Arne inte mer tydligt för fram att han vill fortsätta träna 

på mottagningen.  Jag var inför mötet beredd på att Arne skulle uttrycka frustration och 

besvikelse över att träningen skulle avslutas och lämnas över i Kommunens regi. Han hade 

gjort uttalande tidigare om att han önskade mer träning för att kunna nå sitt mål att klara sig 

utan hemtjänst. Arne gör inte det jag förväntar mig. Han tycks finna sig i vårt beslut. Är det 

verkligen så att han bara finner sig? Arne är en gentleman av gamla stammen och han 

respekterar myndigheter. Det är ju det som Barbro och jag är här. Vi fattar ett beslut utifrån 
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vår maktposition. Och Arne finner sig i beslutet kanske med mer uppgivenhet än besvikelse. 

Kanske har han behov av ”att uppföra sig” och vara artig mot oss. Är jag själv besviken för att 

vi inte lyckats hjälpa Arne att nå rehabiliteringsmålen? Såklart. Arne och jag har tränat 

tillsammans under en tid och jag känner väl hans önskemål om att slippa ta emot hjälp från 

upp till 30 olika personer från hemtjänsten för att hans vardag ska fungera. Visst önskar jag 

kunna hjälpa honom tillbaka till ett liv som mindre beroende. Besvikelsen jag känner är på 

mig själv. Jag har inte kunnat tillgodose Arnes önskemål och i mötet fick han inte utrymme att 

uttrycka sin åsikt. Jag har misslyckats. Kanske är jag också besviken över att Arne inte visar 

besvikelse över att träningen avslutas mer tydligt. Jag vill ju uppskattas som terapeut. Vill 

känna mig nyttig. Även om Arne säger att vi är ”bäst” så har vi inte hjälpt honom att nå det 

han önskar uppnå. Och jag känner mig inte nyttig. 

– Jag tycker det låter mycket bra att få träning varje dag. Jag måste ju kunna lära mig att 

bromsa min rullstol. Arne sträcker på sig i rullstolen, tar i och höjer rösten. Det är väl skräp 

annars!  

Reflektion Möte 1 

Varför kändes mötet med Arne som ett misslyckande? Efter mötet funderar jag en del på både 

min och Arnes reaktion. Jag är missnöjd med mötet trots att Arne tycks acceptera vårt beslut 

utan att öppet uttrycka någon frustration eller missnöje som jag befarade. Vi arbetar på vår 

mottagning efter ledord som ”patienten i centrum” och med ”respekt för varje individs 

önskemål”. I det här mötet får inte Arne komma till tals i så stor utsträckning. Jag ställer 

frågor som visserligen är öppna men ändå styr honom då jag uttrycker min åsikt först. Jag 

utövar makt och det känns inte bra. Eller är det så att jag är i min fulla rätt att utöva makt här? 

Om så är fallet varför reagerar jag med missnöje på mitt agerande? 

Så hade jag andra handlingsalternativ? Kunde Arne fortsätta träna på mottagningen trots att 

hans mål i rehabiliteringsplanen inte uppnåtts? Problemet som fällde avgörandet är 

svårigheten att överföra intränade förmågor från en miljö (i gymnastiksalen på mottagningen) 

till personens hemmiljö. Om så ska ske behövs en förmåga till insikt och 

problemlösningsförmåga som Arne inte har. Att få träna de förmågar som Arne önskar uppnå 

i den miljö där de ska utföras är enligt min och Barbros åsikt bästa lösningen. Beslutet blev att 

lämna över ansvaret till kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunens 

paramedicinare får ansvaret att ge stöd till hemtjänsten som är de som ska hjälpa Arne med 

daglig träning.  
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Min vårdvardag innehåller både lyckade och mindre lyckade möten med 

patienter. Det får mig att önska beskriva ett möte där jag kände mig mer nöjd. 

Möte 2 

Vi möter Bengt och hans fru Signe ute i väntrummet. Vi presenterar oss och går därefter mot 

samtalsrummet. Jag som sjukgymnast och Berit, arbetsterapeut, är det team som bokat tid 

med Bengt för nybesök. Han är nyligen utskriven från strokeenheten efter att ha drabbats av 

en stroke. Bengt går mödosamt stödd på en kryckkäpp som han håller i vänster hand. Den 

högra armen har han i en blå slynga intill kroppen och handen är svullen. Höger ben lyfts högt 

eftersom fotleden hålls sträckt och tårna är nära att fastna i golvet varje gång han lyfter fram 

foten. Han snubblar till några gånger men tar stöd på kryckkäppen för att inte tappa balansen. 

Framme i samtalsrummet välkomnar vi Bengt och Signe till mottagningen. Jag ställer frågan: 

– Hur mår du Bengt och hur fungerar vardagen för dig hemma?  

– Det går bra. Jag mår bra. Jag klarar det mesta bra med en hand. Bengt sträcker på sig, ler lite 

och rynkar ögonbrynen.  

Jag ser att Signe tittar på honom men hon säger ingenting. 

– Får du någon hjälp från hemtjänsten eller från Signe, säger Berit och vänder sig både till 

Bengt och Signe. 

– Jo, hemtjänsten hjälper mig med dusch. Jag kan inte gå själv i trappan upp till badrummet 

där det finns duschplats. Jag snubblar så lätt. I badrummet på nedre våningen finns det badkar. 

Där kan jag inte duscha. Sen har jag larm. Jag har ramlat en gång och de kom och hjälpte mig 

upp. Signe hjälper mig med stödstrumporna. Så jag klarar mig bra och behöver inte någon 

hjälp från er. Jag behöver inte komma hit och träna, Bengt ser med stadig blick på oss. 

Berit och jag tittar på varandra. Ska detta bli ett kort nybesök? Jag är förvånad. Det är 

uppenbart att Bengt har problem med att gå och den högra armen använder han inte. Enligt 

min bedömning behöver han rehabilitering för att kunna återhämta sig så bra som möjligt 

efter sin stroke. Men han vill inte. Eller är det något annat han vill säga oss? Finns det en 

anledning till att Bengt inte vill åka hemifrån? Vill han inte lämna Signe själv hemma? Vi ser 

att hon också har problem att röra sig vilket vi inte frågar om. Bengt verkar vara mycket 

angelägen om att berätta att han klarar sig bra, själv. Är det verkligen så? Försöker han 

framstå som att han klarar mer än vad han egentligen gör? Vi människor fattar inte alltid rätt 
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beslut utifrån våra kunskaper utan låter känslorna styra. Här är Bengt så inställd på att berätta 

för oss att hans liv går vidare trots stroke så han har svårt att ta emot den hjälp han erbjuds. 

– Vill du att vi berättar vad vi kan hjälpa till med här, hur man på bästa sätt återhämtar sig 

efter en stroke och vad vi gör om någon kommer till oss för rehabilitering efter en stroke? 

säger jag utan att min förvåning orsakar en paus i samtalet. 

– Jo det vill vi veta säger Signe och Bengt nickar instämmande, men något tveksamt. 

– För att återhämta sig efter en stroke behöver man träna på det man vill bli bättre på. Att 

träna på att gå för att bli bättre på att gå och att använda sin arm och hand för att träna upp 

förmågan att använda den igen. Om du tar bort slyngan, kan du då röra din arm Bengt? 

fortsätter jag då makarna visar att de lyssnar på det jag har att säga. 

Berit och jag vet att det är vanligt att använda slynga vid smärta i axeln och då 

muskelsvagheten är uttalad. Vi har inte fått rapport om smärta i axeln från sjukgymnasten och 

arbetsterapeuten på strokeavdelningen, där Bengt tränade innan han skrevs ut och 

rehabiliteringen planerades att fortsätta här på mottagningen. Och inte heller om den svullnad 

i handen som vi noterar. Det är inte ovanligt att smärta och svullnad uppstår då en person 

kommer hem och blir mer aktiv så som i Bengts fall. 

– När jag går och gör saker hemma har jag slyngan men inte på natten och inte då jag gör min 

hemträning. Jag kramar en skumkloss med höger handen. Bengt håller med vänsterhanden om 

höger handled och visar att han kan röra fingrarna lite trots svullnaden. På natten har jag ont i 

axeln och jag kan inte ligga på höger sida. 

– Skulle du kunna tänka dig att komma till oss så att vi får ge dig råd och tips om hur du ska 

fortsätta att träna din arm och ditt ben? Du kan ju prova några gånger och se om det är något 

för dig? säger jag och försöker att inte låta påstridig. Valet är Bengts.  

– Jag tycker verkligen att du ska prova, säger Signe och tittar på sin man. 

– Ja det kan väl inte skada att ni får ge mig några råd hur jag kan träna själv, säger Bengt med 

ett leende. Jag är nöjd över att Bengt går med på att komma tillbaka för att få träningsråd. Han 

uppvisar en god problemlösningsförmåga som klarar sin vardag med endast en hand och han 

har lite rörelseförmåga i höger arm och hand. Det är tecken som jag tolkar som en god 

prognos för att kunna förbättras efter stroke. 
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Reflektion Möte 2 

Varför kändes mötet med Bengt som ett lyckat möte? Kanske för att jag intuitivt gjorde en 

tolkning av Bengts sätt se på sin situation som visade sig stämma ganska bra. Bengt var 

fokuserad på att visa att han hanterade sitt liv med sina nya förutsättningar. Han hade till en 

början svårt att ta emot råd och flytta fokus till att påbörja en rehabilitering för att uppnå en 

förbättring i sin funktionsnivå. Mötet var ett mer jämlikt möte mellan två personer som tar 

ansvar. 

Frågeställningar och syfte 

De möten jag skriver om handlar om patienter som har behov och förväntningar.  Jag tycker 

mig kunna se hur brister i mötet bidrar till dilemman. Jag önskar i denna uppsats, utforska 

möten och reflektion i min praktiska yrkesutövning. Det som intresserar mig mest är vikten av 

att uppnå största möjliga förståelse för hur personen som drabbats av stroke upplever sin 

situation. Detta för att kunna bilda en allians och tillsammans arbeta mot ett nytt sätt att leva 

livet efter stroke. Att leva livet så fullt som möjligt med nya förutsättningar vilket enligt mitt 

sätt att se är en lyckad rehabilitering. Om denna förståelse och allians ska kunna uppnås måste 

jag och patienten mötas och förstå varandra.  Jag gestaltar hur möten kan te sig i min kliniska 

vardag och hur jag bygger erfarenhet och praktisk kunskap. Jag tänker här att jag för att 

utforska detta behöver se på hur jag möter mina patienter, hur väl jag lyckas sätta mig in i 

deras situation för att handla på ett sätt som hjälper dem i rehabiliteringsprocessen. Målet är 

att de ska lära sig ta eget ansvar för sitt liv med nya förutsättningar. Går det att uppnå för en 

patient som på grund av sjukdom inte alltid fattar beslut som är förnuftiga? Hur undviker jag 

att utöva för mycket makt i en sådan situation?  Jag vill försöka se på vilken roll reflektion 

spelar i denna process för att jag ska klara utmaningen så bra som möjligt utifrån mitt ansvar. 

Frågor jag ställer mig är: 

Hur påverkar mötet med patienten möjligheten för en bra rehabilitering? 

Vilken roll spelar reflektion för att jag ska kunna göra ett bra rehabiliteringsarbete? 

Hur underlättar jag för mina patienter att ta ansvar i sin nya livssituation? 

Syftet är att utforska utmaningen det innebär att möta patienter med förväntningar och behov 

och se på vad som är mitt ansvar som sjukgymnast men även på patientens ansvar och 
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autonomi i rehabiliteringsprocessen. Samt att utforska reflektionens betydelse i mitt arbete 

som sjukgymnast. 

Metod 

Min metod är att skriva en vetenskaplig essä som är den metod vid magisteruppsatser som 

tillämpas på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Att skriva en vetenskaplig 

essä är ett sätt att försöka komma nära att beskriva den praktiska kunskap som utövas i 

mellanmänskliga yrken. Den praktiska kunskapen har stor betydelse förutom den 

vetenskapliga. Så här beskriver Fredrik Svenaeus praktisk kunskap:  

Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen 

[…]och den utövas på ett intuitivt sätt. Det är förvisso inte frågan om en kunskap som 

exkluderar teoretiskt kunnande- det finns ingen motsättning mellan att vara en god praktiker och 

att använda sig av vetenskapliga rön för att förbättra sin praktik, tvärtom kan en sådan 

teorimedvetenhet ofta vara ett krav- men det handlar om en kunskap som har fler och andra 

dimensioner.
1
  

 Essä kommer från det franska ordet essais och betyder försök. Sättet att skriva härleds till den 

franska 1500-tals författaren Michel de Montaigne. Han gav ut flera böcker där han 

redogjorde för sina uppfattningar kring olika företeelser och i böckerna förde dialog med 

andra tänkare. Han gör det ”utan att göra anspråk på den slutgiltiga sanningen om det han 

undersöker” 
2
. Essän är en relativt fri form och är utforskande och prövande. För att vara 

vetenskaplig krävs dock att en viss form följs. Den vetenskapliga essän utgår från en 

gestaltning av en situation där man fokuserar på ett dilemma som leder fram till 

frågeställningar och syfte, följs av reflektion och därefter spegling mot teorier för att leda 

fram till en slutsats. I en vetenskaplig essä är jag som författaren både subjekt och objekt då 

det är mig själv som jag iakttar och mina handlingar som jag reflekterar över. Mitt ”jag” 

framträder tydligt både i gestaltningen och i de efterföljande reflektionerna. Att jag skriver om 

händelser som ligger en tid tillbaka ger mig möjlighet att betrakta mig själv på distans vilket 

ger både närhet och distans till händelserna. Jag går sen vidare i mina reflektioner genom att 

jämföra mina tankar och funderingar med vad andra har tänkt och får hjälp att komma vidare i 

mina tankar. Det ger mig möjlighet att se på mig själv och mitt professionella handlande. Är 

jag nöjd med det jag ser eller inte? Att se på mina handlingar ger mig förutsättning att försöka 

                                                           
1
 Fredrik Svenaeus, ” Vad är praktisk kunskap?” ur Vad är praktisk kunskap?, red. Jonna Bornemark & Fredrik 

Svenaeus, Stockholm: Södertörns högskola, 2014, s. 13-14. 
2
 Ledningsgruppen för Centrum för praktisk kunskap, ”Att skriva essä i vetenskapliga sammanhang: En 

vägledning för magisteruppsats i praktisk kunskap”, Södertörns högskola, 2014. 
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förändra och förbättra. Att rannsaka mig själv utan att vara dömande eller självgod. Att 

försöka analysera mig själv. Jag tänker att mina tankar och reflektioner är subjektiva. Å andra 

sidan har mina tankar formats av de sammanhang där jag fått min teoretiska och praktiska 

utbildning och där jag varit yrkesverksam. Det är inte givet att en annan sjukgymnast i samma 

kontext eller i en annan kontext skulle göra samma reflektioner. Men det gör inte det jag 

skriver mindre sant och förhoppningsvis inte heller mindre intressant. 

Utifrån mina möten har jag formulerat frågeställningar och syfte. Jag önskar 

utforska betydelsen av reflektion, möte och ansvar och föra en dialog med filosofer, författare, 

tänkare och artikelförfattare kring detta.  

Jag ger en bakgrundsbeskrivning om vad rehabilitering är och redovisar vad jag 

funnit i aktuella artiklar som berör det jag önskar undersöka.  

Betydelsen av reflektion är något jag önskar framhäva i min uppsats. Begreppet 

reflektion finner jag beskrivet av filosoferna Hjertström Lappalainen och Schwarz, som är 

verksamma på institutionen Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.  I min 

uppsats har jag valt att se på reflektion som ett sätt att lära genom att få tillfälle att tänka så 

som de beskriver. Jag har också fångats av den möjlighet som reflektionen ger att se mig som 

ett moraliskt subjekt där jag iakttar mina egna handlingar. Jag låter flera olika tankar om 

reflektion framträda i min uppsats så som filosofen Donald Schön om reflektion- i -handling, 

Hjertström Lappalainen och Schwarz om reflektion, Eline Thornquist som kopplar ihop 

reflektion och fysioterapi samt Bengt Molanders beskrivning av vikten av reflektion för 

kunskap i handling. 

Det är möten med människor jag gestaltar och det är betydelsen av mötet jag 

önskar belysa och utforska. Ett möte är för mig då människor lyssnar på varandra och 

samförstånd nås. Jag låter flera röster berätta i uppsatsen om vad ett bra möte är. 

Ansvar är något som har betydelse för en lyckad rehabilitering. Både att jag tar 

mitt ansvar och att även patienten gör det. Min åsikt är att alla människor har förnuft och rätt 

att fatta beslut om sig själv och att det är varje människas ansvar. Ett problem som jag 

försöker belysa är det problem som uppstår om en person exempelsvis på grund av sjukdom 

inte kan fatta förnuftiga beslut. Hur ska personens autonomi då hanteras?  

De jag påverkats mest av och reflekterat kring är Fredrik Svenaeus tankar bl.a. i 

boken Sjukdomens mening, Henriksen och Vetlesens bok Etik i arbete med människor samt 
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existentialismfilosofen Simone de Beauvoir. Det handlar om tankar kring möte, autonomi, 

ansvar och plikt. 

I en dialog med teorier och tänkare önskar jag redovisa mina tankar kring de 

möten som jag gestaltar i början av uppsatsen för att till slut komma fram till en slutsats eller 

slutord. 

Kunskap i rehabilitering i neurologisk öppenvård 

Under mina drygt 30 år som sjukgymnast och över hälften av dessa yrkesverksamma år inom 

neurologisk rehabilitering har min profession genomgått en förändring. Vikten av att de 

insatser som görs vilar på vetenskaplig grund och är evidensbaserade har ökat.  

Socialstyrelsens definition av rehabilitering:  

insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes 

behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 

skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden 

och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, 

psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar 

och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter 

till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna 

fortsätter så länge individens behov kvarstår.
3
 

Definitionen stämmer bra med det som enligt min uppfattning är en lyckad rehabilitering: Att 

leva livet så fullt som möjligt med nya förutsättningar. 

Den forskning som bedrivs av sjukgymnaster/fysioterapeuter har till stor del 

inom mitt område inriktats på att se vilka interventioner som ger funktionsförbättring eller 

förebygger försämring. Studierna har kommit fram till att individuellt anpassad träning 

tolereras mycket bra av även svårt drabbade personer. Att avgöra hur mycket träning som är 

optimalt och till vilka personer och när i sjukdomsförloppet och även vilken 

träning/intervention som är bäst är däremot svårare att komma fram till. Slutsatsen i en artikel 

med riktlinjer för evidensbaserad strokerehabilitering lyder: ”Det saknas säker evidens för 

                                                           
3
 http://termbank.socialstyrelsen.se/?Termld=664&ScrLang=sv&TermId=664&SrcLang=sv. Hämtat på nätet, 

180619. 
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många av de förekommande interventionerna i post-stroke rehabilitering”.
4
 Artikeln anger 

flera områden som behöver studeras vidare. 
5
   

Under senare år har forskning inom många vårdyrken liksom inom 

sjukgymnastiken börjat få en mer kvalitativ inriktning. Intresset har väckts för vilka faktorer 

förutom de rent naturvetenskapliga och medicinska som påverkar insatser som görs. I en 

reviewartikel av Elisabeth Westerdahl hittar jag tankar om hur det forskats i sjukgymnastik. 

Författaren skriver att vissa områden inom sjukgymnastiken är mer grundligt forskat på än 

andra. Westerdahl säger vidare att det är möjligt att det biomedicinska paradigmet i 

naturvetenskapen är nödvändigt men inte tillräckligt för studier i sjukgymnastik som en egen 

disciplin då den ligger i gränszonen mellan naturvetenskap (natural science) och 

humanvetenskap (human science). Westerdahl beskriver att sjukgymnastiken utvecklades 

genom praktisk erfarenhet och kunskap om den mänskliga kroppen. Flera dimensioner måste 

beaktas i sjukgymnastikpraktik såsom intuitivt vetande och en känsla för situationen som är 

intressanta aspekter vid mötet mellan patienten och sjukgymnasten. Enligt författaren kan 

intuitiv kunskap om vad som är rätt vara svårt att exakt beskriva i ord och då varje patientfall 

är unikt är det omöjligt att tillämpa standardteorier och tekniker utan att reflektera. 

Westerdahl förminskar inte teorin utan säger att den behövs för att behandlingsmetoderna ska 

kunna förstås och sättas in i sitt sammanhang då arbetet utförs.
6
 

De här tankarna kring ”gränszonen” och även kring intuitiv kunskap och 

reflektion är intressanta. Det är inte tillräckligt att kunna teorierna för att lyckas med den 

behandling jag ger mina patienter. Jag behöver också anpassa den till individen jag möter och 

den aktuella situationen. Jag har min vetenskapliga kunskap som grund då jag bedömer och 

behandlar mina patienter. Men den räcker inte alltid för att nå bra resultat i mitt arbete. Mötet 

med Arne hade förgåtts av en träningsperiod där rehabiliteringen inte lyckats hjälpa honom att 

nå sitt mål att klara sig utan hemtjänst. Min erfarenhet och praktiska kunskap sade mig att 

förutsättningarna inte fanns och fortsatt träning skulle ske i kommunens regi. Här behöver 

                                                           
4
 Terence J. Quinn, et.al.”Evidence-Based Stroke Rehabilitation: An Expanded Guidance Document from The 

European Stroke Organisation (ESO) Guidelines For Management Of Ischaemic Stroke And Transient Ischaemic 
Attack”, J Rehabil Med  2009: 41, s. 99-111. 
5
 De områden som enligt artikeln behöver prioriteras för vidare forskning är bl.a. ”Gränser för minimala och 

maximala rehabiliteringsinsatser, i olika stadier vid återhämtning efter stroke” och ”Optimala metoder för 
fysioterapibaserad strokerehabilitering”. 
6 Elisabeth Westerdahl,”Physical Therapy Research in Professional Clinical Practice”, Novel Physiotherapies, 

2013, Volume 3, issue 3, s.2-3. 
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Arne nå insikt om sin situation för att kunna vara delaktig. Här räcker inte mina 

sjukgymnastiska metoder att träna motorisk kontroll för att hjälpa honom nå insikt. Våra 

möten under rehabiliteringen är många gånger utan ord genom att vi möts då de kroppsliga 

funktionerna tränas så som gången och förmåga att stå utan stöd. Det försvårar ibland att 

uppnå förståelse men inte alltid. En del personer når jag bättre genom träningen och personen 

uppnår insikt om sina problem genom att lära sig hur kroppen fungerar. Jag måste kunna 

förstå människan jag möter för att kunna göra henne engagerad och delaktig i 

rehabiliteringen.  

Den vetenskapliga kunskapen, episteme på grekiska, kan enligt den grekiske 

filosofen Aristoteles, läras ut och ger en grund för beslut och handlingar. Han skriver att 

”[d]et är nämligen när man på ett eller annat sätt är övertygad om något och känner grunderna 

för detta, som man har vetenskaplig kunskap om det”.
7
 Den vetenskapliga kunskapen behöver 

kombineras med klokhet, fronesis på grekiska, för att resultatet ska bli det eftersträvade.  

Klokhet är en praktisk kunskap och handlar om anpassning av vårt handlande till 

”enskildheter” eller specifika situationer.
8
 Man lär sig att anpassa sina handlingar efter olika 

förutsättningar genom erfarenhet. I de möten jag beskriver består min vetenskapliga och 

praktiska kunskap av kunskap om de problem som en person har efter att ha drabbats av en 

stroke. Det handlar om nedsatta förmågor på grund av hjärnskadan så som svaghet, nedsatt 

känsel, förändrad varseblivning, nedsatt minne, trötthet och förändrat sätt att tänka som 

påverkar inlärning och problemlösningsförmåga. Det är vad som är min teoretiska och 

vetenskapliga kunskap. Den behöver anpassas efter varje situation och personer som jag 

möter. Jag behöver anpassa mig efter Arne som i första mötet behöver något annat än att 

fortsätta träna hos mig på mottagningen då det inte hjälper honom att nå sina mål. Jag behöver 

anpassa mig efter Bengt som säger sig inte vilja träna för att försöka nå honom och då kunna 

förmedla min kunskap.  

Christian Nilsson tolkar Aristoteles i ”Fronesis och den mänskliga tillvaron: En 

läsning av bok VI i Aristoteles Nikomachiska Etik” och skriver att ”episteme är visserligen en 

mycket pålitlig kunskap […] men är inte till mycket hjälp i den konkreta 

                                                           
7
 Aristoteles, (2014). ”Bok VI ur Nikomachiska etiken”. I: Hjertström Lappalainen, Jonna (Red.) Klassiska texter 

om praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns högskola, s.43. 

8
 Ibid., s.49. 
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handlingssituationen”.
9
  Jag tolkar inte detta som att den vetenskapliga kunskapen inte behövs 

utan mer som att den behöver kompletteras med erfarenhet, praktisk kunskap och klokhet i 

handlingssituationer. Och detta speciellt då vi hamnar i dilemman. Enligt Nilsson behöver 

våra vanor korrigeras då vi hamnar i dilemman.  Klokhet behövs då för att vi ska veta hur vi 

ska handla i en specifik situation. Klokhet bygger på en förståelse av situationen som våra 

handlingar utförs i. Jag behöver förstå Arne och Bengt och tolka situationen vi befinner oss i 

för att fatta bästa beslut hur jag ska handla. Aristoteles skriver om techne, som är praktisk 

kunskap gällande förmågan att utföra något planerat. Den tekniska kunskapen jag har hur jag 

tränar nedsatt styrka, problemlösning och gångförmåga hjälper mig inte ända fram i dessa 

båda möten som handlar om att möta människor och förstå dem. Det är en viktig del av 

rehabiliteringen att en process startas där jag och personen jag möter deltar aktivt. 

Bengt Molander utvecklar tankarna kring praktisk kunskap och tyst kunskap i 

sin bok Kunskap i Handling. Han säger att ”tyst kunskap är kunskap som inte kan beskrivas 

eller uttryckas i ord” och att under uttrycket ”tyst kunskap ryms sådant som vi lika gärna eller 

bättre skulle kunna tala om i andra termer: - förståelse, färdighet, säkerhet, behärskande av en 

konst, omdöme, begåvning, uppmärksamhet, förtrogenhet, erfarenhet, personligt 

engagemang[…]”.
10

 Molander skriver också om det som en expert gör. Molanders ord: ”[…] 

att experten ser en hel situation, omedelbart känner igen den utan att analysera eller resonera, 

och reagerar, direkt och instinktivt. Det kan emellertid ta många år att lära in och öva in den 

rätta instinkten”.
11

 Att uppnå praktiskt kunnande kräver erfarenhet som jag får genom att öva. 

Visst är det så. Att bli expert känns stort men det är dit jag strävar- att bli bättre på det jag gör. 

Kan rutiner och manualer vara en sätt att bli bättre på det jag gör? 

Fredrik Svenaeus skriver om manualer i vården:  

Sådana manualer blir allt vanligare och de kan förvisso tjäna som redskap i ambitionen att 

förhindra misstag och vanvård. Men de förblir ett sätt att försöka göra vården felfri. Inte att göra 

den bra. För det goda vårdandet krävs engagemang, blick, bedömningsförmåga, handlag och 

erfarenhet som ingen manual i världen kan fånga.
12

 

                                                           
9
 Nilsson, Christian (2009). ”Fronesis och den mänskliga tillvaron: En läsning av Bok VI i Aristoteles 

Nikomachiska etik”. I: Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik (Red.) Vad är praktisk kunskap?, Stockholm: 
Södertörns högskola, s. 46. 

10
 Bengt Molander, Kunskap i handling, Göteborg: Daidalos, 1996, s.52. 

11
 Ibid., s.46. 

12
 Fredrik Svenaeus, ” Vad är praktisk kunskap?”, s. 31. 
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Så visst är manualer och rutiner bra men det räcker inte för att etablera en bra praktik. Lotta 

Victor Tillberg skriver om regler i sin bok Kvalitetsjakten: ”Om man vet precis vad som 

kommer att hända, kan man sätta upp regler och formulera instruktioner. Men i mötet med 

andra människor, med olika behov och förväntningar, krävs ett annat kunnande än det som 

enbart följer regler”.
13

 

Ibland blir vi mer fokuserade på lösning av problemet och vi fastnar i tankar på 

praktiska lösningar och blir för lite fokuserade på den person vi möter. Vem är hen och vad 

behöver hen? Ibland något helt annat än det jag tror om jag inte har uppfattat situationen rätt.  

Fredrik Svenaeus skriver om vikten av att föra dialog för att förståelse mellan patient och 

professionell ska uppnås. En person som drabbats av sjukdom befinner sig i en vilsen- i -

världen-tillvaro. Svenaeus beskriver den utsatthet som en person drabbas av som förlorar sin 

grundtrygghet, den trygga i-världen-tillvaro, då sjukdom förändrar hela livet.
14

 Vår uppgift 

som vårdpersonal är att minska denna vilsenhet genom att exempelvis erbjuda rehabilitering. 

Att genomgå en rehabiliteringsprocess är dock inte kravlöst utan kräver mycket av den person 

som drabbats av sjukdom. Fredrik Svenaeus beskriver att ibland väljer den person som 

drabbats av sjukdom att bli kvar i sin sjukdomsidentitet. Att finna en ny identitet är för 

krävande.
15

 Kanske är det Arnes problem. Det kan kännas övermäktigt att hantera vardagen 

utan hjälp från hemtjänsten även om det är det han hett eftertraktar. Han väljer då att vilja 

fortsätta träna och hans identitet blir att vara på väg mot att bli ”bra”. 

Av alla möten samlar jag erfarenhet som bidrar till min praktiska kunskap. En 

erfarenhet beskriver John Dewey som ett samspel mellan att ”göra” och att ”undergå” och att 

det sker hela tiden i vårt samspel med vår omgivning. För att erfarenheten ska fullbordas och 

bli ”min” måste jag anse den vara viktig och säga mig något.
16

 Av de möten jag gestaltat här i 

uppsatsen har jag gjort erfarenheten att dialogens betydelse är stor. En dialog kan hjälpa mig 

att förstå och därmed vara ett bättre stöd i den process som personer drabbade av stroke måste 

genomgå för att nå insikt i sin situation. 

                                                           
13

 Lotta Victor Tillberg, Kvalitetsjakten: Om professionalitet i välfärden, Stockholm: Premiss förlag, 2014, s.111. 
14

 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Stockholm: Natur och Kultur, 2003, s. 69. 
15

 Ibid., s. 172. 
16 John Dewey, ”Att göra en erfarenhet”. I: Hjertström Lappalainen, Jonna (Red.) Klassiska texter om praktisk 

kunskap. Stockholm: Södertörns högskola, 2014, s.76-78. 
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Tyst kunskap 

Det finns tyst kunskap i min profession. Det som är svårast att sätta ord på är den instinktiva 

anpassningen som sker utifrån den person jag har framför mig. Denna anpassning sker hela 

tiden i möten med mina patienter. Jag anpassar mina instruktioner, information och 

uppmuntrar till problemlösning på det sätt som jag finner passar den person jag möter bäst. I 

mötet med Bengt anpassar jag mig efter hans oväntade åsikt att han inte behövde träning och 

lyckas locka honom att prova att ta emot råd och därefter även en lång framgångsrik 

träningsperiod.  

Den tysta kunskapen är också närvarande i den konkreta behandlingssituationen 

då jag sammanväver min teoretiska kunskap med min praktiska och därtill lägger min 

erfarenhet. Jag anpassar min behandling utifrån reaktion från patienten. Får jag den 

förväntade reaktionen när jag till exempel tränar motorisk kontroll hos en person som 

drabbats av stroke? Är behandlingen/träningen på för svår eller enkel nivå? Det ska vara svårt 

men inte för svårt om resultatet ska bli bra. Det som kan uppfattas som improvisation handlar 

om att jag omformar det jag gör medan jag gör det. Donald Schön kallar detta för reflektion- i 

handling i ett handlings-nu.
17

 I den träningsperiod som Arne i första mötet genomgick 

handlade det om att försöka lägga träningen på en nivå som han kunde tillgodogöra sig. Jag 

lyckades uppnå detta då ”enkla” uppgifter så som stå upp, överflyttning till rullstolen och köra 

rullstolen var uppgifter som Arne klarade att utföra på mottagningen. Att sedan även utföra 

detta själv i hemmet var däremot svårare.  

I sin doktorsavhandling beskriver sjukgymnasten Kari Steinsvik att hon ibland 

uppfattar en skillnad mellan den praktiska kunskapen och de teoretiska ramarna för denna 

kunskap. Hon beskriver det som att hon har en känsla av att vara förtrogen med en terräng 

som är mer mångfaldig och sammansatt och till och med kanske ganska annorlunda utifrån 

praktikperspektivet i förhållande till den officiella kartan över terrängen.
18

 Jag ser det som att 

varje ny patient är en ny karta med vita outforskade områden. Jag måste själv söka vilka vägar 

som leder mot målet. Teorin talar om för mig att det finns en väg men inte vilken som är bäst. 

Den måste jag hitta själv tillsammans med patienten.  

                                                           
17

 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling”. I: Hjertström Lappalainen, Jonna 
(Red.) Klassiska texter om praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns högskola, 2014. s. 373. 
18

 Kari Steinsvik, Kunskap om kroppen mellom grep og begrepp, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 
Dialoger, 2008, s.181. 
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Reflektion 

 Reflektion är ständigt närvarande i mitt arbete som sjukgymnast på en öppenvårdsmottagning 

inriktad på neurologisk rehabilitering.  De personer jag träffar har alla neurologiska 

sjukdomar. Det kan handla om hastigt inträffad funktionsnedsättning så som vid 

ryggmärgsskada och stroke men även över tid tilltagande funktionsnedsättning som vid MS, 

Parkinson och ALS. Redan då jag läser en remiss och tar del av journalanteckningar inför ett 

nybesök reflekterar jag över vad som kommer att bli min uppgift i kontakten med patienten. 

Är diagnosen mer sällsynt kan jag behöva komplettera med mer medicinsk information inför 

första mötet. När patienten har en diagnos som är välkänd har jag mer erfarenhet att hämta 

kunskap från utöver min medicinska kompetens. Jag reflekterar både kring min vetenskapliga 

kunskap och också den praktiska kunskapen. Kunskapen behöver alltid anpassas utifrån den 

specifika situationen som råder. Enligt Donald Schön handlar det om reflektion-i-handling. 

Det innebär att jag mitt i en handling anpassar mig inför oförutsedda händelser som gör att 

förutsättningarna för mitt handlande plötsligt förändras. Den instinktiva anpassningen jag då 

gör kallar han för reflektion-i-handling och menar att de är uttryck för praktisk kunskap.
19

 Jag 

använder min erfarenhet och klokhet för att hitta det bästa sättet att tillämpa mina kunskaper. 

Alltså episteme, techne och fronesis samtidigt enligt Aristoteles sätt att beskriva kunskap. Ett 

tillfälle som ofta ger anledning till reflektion under mötet med patienten och även efter 

patientmötet är då rehabiliteringsplanen upprättas. Där är patientens problem, resurser och 

mål i fokus. Under mötet är det av stor vikt att patientens åsikter, tankar, farhågor och mål kan 

uttryckas. Utifrån rehabiliteringsplanen beslutas insatserna tillsammans med patienten. Hur 

mina professionella insatser ska se ut i detalj behöver jag själv reflektera över utifrån min 

erfarenhet och kunskap för att på bästa sätt guida och hjälpa patienten att nå de eftersträvade 

målen.  

Både Arne och Bengt har drabbats av stroke. Jag har stor erfarenhet och praktisk 

kunskap i rehabilitering av personer som drabbats av stroke. Jag vet att förutom effekterna av 

stroke är personlighet, anhöriga, socialt nätverk, bostad och andra faktorer av stor betydelse 

för hur rehabiliteringen kommer att fungera. En rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med 

alla patienter som rehabiliteras på mottagningen. Den är ett led i den process det innebär för 

personen som drabbats av stroke att komma till insikt i att livet nu är förändrat. Det kan vara 

små förändringar och i andra fall mycket stora förändringar där livet framöver innebär att 

personen som drabbats behöver hjälp för att klara sin vardag, så som i Arnes fall. Att upprätta 
                                                           
19 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-handling”, s. 373. 
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en rehabiliteringsplan och fundera på den tillsammans är ett mycket tydligt exempel på att 

språket är viktigt för reflektion. Även den gemensamma reflektionen mellan oss i teamet är 

beroende av språk/samtal då vi reflekterar tillsammans. Språket är också en förutsättning då 

jag, för mig själv, reflekterar kring situationer i mitt yrke. Donald Schön beskriver att språket 

”[…]är alltid försök att ge en explicit och symbolisk form till ett tänkande som till en början 

är tyst och spontan”. 
20

 

Ett bra möte behöver kompletteras med reflektion. Jag önskar tydliggöra 

behovet av att tid finns för reflektion för att professionell utveckling ska kunna ske i mitt 

arbete som sjukgymnast i neurologisk rehabilitering. För att bygga erfarenhet behöver jag se 

på vad och hur jag gör i möten med mina patienter. I mötet med Arne behövde jag reflektera 

kring min uppgift som sjukgymnast och varför jag inte lyckades hjälpa honom att nå sina mål. 

Jag tvingades acceptera ett ”misslyckande” och hitta alternativ för Arne. Ett alternativ som 

handlade om fortsatt rehabilitering där jag inte längre var inblandad. 

Begreppet reflektion finner jag beskrivet av filosoferna Hjertström Lappalainen 

och Schwarz. ”Att i denna mening reflektera betyder att söka nya, oupptäckta möjligheter. 

Det som tydliggörs härmed är att reflektionen inte bara är ett speglande eller återkastande, 

utan också något kreativt; reflektionen är också upptäckande och framåtblickande”.
21

 

Författarna beskriver tänkandets betydelse för läroprocessen som ”[… ]en pendelrörelse: att 

utgå från det egenupplevda och praktiskt motiverade till en blick utifrån och därmed tillbaka 

till det egenupplevda”.
22

 Jonna Hjertström Lappalainen skriver också om reflektion i ”I 

begynnelsen var fantasin: Om den reflekterande människan”. Hon beskriver hur andra 

filosofer och tänkare så som Hegel och Kant anser att förmågan till reflektion är det som 

skiljer människan från djuren. Hjertström Lappalainen skriver ” Reflektion kan alltså sägas 

vara förmågan att tänka över själva tänkandet”.
23

 Själva ordet reflektion betyder återspegling 

eller eftertanke. 
24

 Jag ser på reflektion som en förutsättning för professionell utveckling som 

jag diskuterar utifrån i mina gestaltade möten och frågeställningar i denna uppsats. Varför 

fattar jag de beslut jag gör? Vad är mitt ansvar i rehabiliteringen? Hur möter jag mina 

                                                           
20

 Ibid., s.359. 
21

 Jonna Hjertström Lappalainen, Eva Schwarz, ”Tänkandets gryning: Praktisk kunskap, bildning och Deweys syn 
på tänkandet” ur Våga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildnningens tidevarv, red. Anders Burman, 
Stockholm: Södertörns Högskola, 2011, s.110-111. 
22

 Ibid., s.113. 
23

 Jonna Hjertström Lappalainen, ” I begynnelsen var fantasin: Om den reflekterande människan” ur 
Reflektionens gestalt, red. Kristina Fjelkestam, Huddinge, 2009, s. 18-20. 
24

 Sten Malmström, Iréne Györki och Peter A. Sjögren, Bonniers Svenska Ordbok, Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag AB, 2002, s. 473. 
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patienter? Hjertström Lappalainen och Schwarz refererar till Dewey och skriver ” Det är 

genom tänkande som vi kan betrakta vår erfarenhet, och på så vis utvecklas av den.
25

 

Eline Thornquist skriver om reflektion i två artiklar där hon belyser förhållandet 

mellan grundläggande vetenskaplig förkunskap, professionellt arbete och forskning. 

Thornquist beskriver i den första artikeln vikten av reflektion och har en filosofisk vinkel till 

sjukgymnastik. Hon skriver ”att vi lösgör handlingar och händelser från sitt kontextuella 

sammanhang för att vi tror att vetenskap bara har med universell kunskap att göra och därmed 

negligeras det speciella och kontextuella- det som i praktiken spelar en avgörande roll”.
26

 Jag 

ser artikeln som en bekräftelse på att det jag gestaltar i min uppsats är viktiga bidrag till 

forskningen då det beskriver min praktiska verklighet. Eline Thornquist koncentrerar sig i den 

andra artikeln på fenomenologi och praktikforskning. Här betonas vikten av distans för att 

kunna analysera och faran i att bli hemmablind.
27

 Risken att hamna i gamla hjulspår är något 

som kan vara en fara efter att ha arbetat många år i sitt yrke och även på samma arbetsplats så 

som i mitt fall. Risken finns att jag ser på mina patienter som ”en strokepatient till” som 

erbjuds träning i 2-4 månader utifrån en given mall och utan att resultatet av träningen 

utvärderas och ifrågasätts. Uppföljningen av rehabplanen som gjordes med Arne i Möte 1 

visade att insatserna som Arne fick inte hjälpte honom mot sina mål. Då måste insatserna 

ifrågasättas. Finns det bättre alternativ för Arne? Varje möte är unikt och behöver anpassas 

efter person och situationen. Är det när rutiner styr som möten blir mindre lyckade? 

Hjertström och Lappalainen och Schwarz skriver ”Den erfarne yrkespraktikern har en större 

arsenal av möjligheter att ösa ur samtidigt som han eller hon också lider större risk att fastna i 

rutin och misströstan”. 
28

 Reflektionen behövs för att jag ska kunna se på min egen praktik. 

Jag kan inte rutinmässigt bestämma att en person efter en stroke ska träna 4, 6 eller 8 månader 

på mottagningen. Det behövs en ny bedömning utifrån varje specifik situation. Det bästa för 

patienten kan vara att avsluta träningsperioden och träna med stöd av hemtjänsten i sin bostad 

istället så som i Arnes fall. 

                                                           
25

 Jonna Hjertström Lappalainen, Eva Schwarz, ”Tänkandets gryning: Praktisk kunskap, bildning och Deweys syn 
på tänkandet”, s.100. 
26

 Eline Thornquist, ”Fysioterapiforskning: Forutsetninger og utfordringer, del I: Fundamentale problemer”, 
Nordisk Fysioterapi, 2002:6, s.98-107. 

27
 Eline Thornquist, ”Fysioterapiforskning: Forutsetninger og utfordringer, del II: Nye muligheter”, Nordisk 

Fysioterapi, 2002: 6, s.108-118. 

28
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Molander betonar vikten av reflektion för kunskap i handling i sin bok. ”Den 

kunnige praktikern är uppmärksam, uppmärksam i sin handling. Han har förmågan att hålla 

flera alternativ öppna som levande möjligheter i sin handling[…] och är alltid beredd på att 

oväntade saker kan inträffa”.
29

”Det innebär en föreställning om kunskap som öppnar mer och 

mer av verkligheten för oss, ger oss bättre och bättre insikt om vad vi gör och vad som är 

riktigt att göra”.
30

 För mig är det ord som betonar vikten av reflektion genom att jag ser på 

mina handlingar och reflekterar kring dem och att jag då bygger ny praktisk kunskap. 

Möte 

Hur skulle ett bättre möte kunnat se ut i mitt första gestaltade möte? Ett möte där jag styrt 

mindre och låtit Arne själv värdera rehabiliteringen hade varit ett mer respektfullt möte, där 

jag inte ger ”facit” till Arne. Jag tror att ett sådant möte hade upplevts mindre frustrerande 

från min sida. Beslutet hade troligtvis blivit det samma men möjligen fått Arne att se sin 

situation tydligare. Mötet kunde ha blivit ett sätt för Arne att närma sig insikt. Spontan insikt 

uppstår enligt Carl Rogers mest troligt i samtal där personen som uppnår insikt inte behöver 

vara defensiv, där han möter genuin förståelse och accepteras och inte har behov av att 

försvara sig. Insikt som man spontant gör är förvånande effektiva för att ge 

beteendeförändringar.
31

 Så här i efterhand ser jag att Arne kände behov av att försvara sig 

under vårt möte. Enligt Rogers sätt att se försvårade det för Arne att nå insikt. 

  Ett bra möte i vården handlar enligt Svenaeus om att förståelsehorisonterna 

mellan professionella och personer som drabbats av sjukdom möts och smälter samman.
32

 Det 

är inte en självklarhet att en patient som jag möter gör som jag säger bara för att jag säger en 

sak. Om en dialog däremot leder fram till att patienten själv fattar beslut om att handla är 

utsikten för en lyckad insats större. Vikten av att mötet mellan professionella i vården och 

patienterna blir bra möten där vi förstår varandra är något självklart men inte så enkelt att 

uppnå.  

 Gill Crona ger i sin avhandling en fördjupad förståelse av bemötandets betydelse 

för möjlighet till förändring. ”Bemötandet i vården kan[…]ses som ett professionellt 

                                                           
29

 Bengt Molander, Kunskap i handling, s.142. 
30

 Ibid., s.242. 
31

 Carl Rogers, Signiticant Aspects of Client-Centered Therapy ,United States of America, @ by www.all-about-

psychology.com, 2013,  s. 32. 
32

 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, s. 100-102. 
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handlingsutrymme där frågor om etik, moral och omdöme är väsentliga” enligt Crona.
33

 Jag 

ser ett bra bemötande och möte som en förutsättning för en bra behandling och en bra 

rehabilitering. Hur ser ett bra möte ut? Att visa intresse för personen jag möter och att lyssna 

på vad personen har att säga upplever jag som en bra start på samarbetet under 

rehabiliteringen. 

Ulrika Eriksson & Marianne Svedlund beskriver, i sin kvalitativa studie, möten 

och vikten av att bekräfta de patienter man möter. Patienter som inte är nöjda med sin vård 

beskriver att de utsatts för negligering, ignorans, arrogans och betraktades som mindre värda. 

Patienter hindras från att påverka den vård de får. Ett äkta möte kräver att vårdgivaren är 

närvarande, kan skapa en dialog, stötta patienten och bevaka och upprätthålla det unika i varje 

individ. Att vårdgivare blir medvetna om sitt beteende är en förutsättning för förändring enligt 

Eriksson och Svedlund.
34

 Och här kommer reflektionen in igen. Att reflektera över vem det är 

jag möter men också över mig själv i mötet är viktigt. Varför lät jag inte Arne komma till tals 

mer i mitt första gestaltade möte? Ja, förmodligen för att jag tycker det är obehagligt att 

utsättas för patienters besvikelse då jag avslutar en träningsperiod utan att patienten nått sina 

mål. Jag ser reflektionen som ett sätt att förbättra och förändra och därmed utvecklas i 

yrkesprofessionen. Hur hanterar jag min egen och Arnes eventuella besvikelse? Trots att jag 

arbetat många år är det viktigt för mig själv att acceptera att jag har svårt att möta besvikna 

patienter. Min besvikelse handlar om att patienten blir besviken. Det är en mindre trevlig sida 

av mitt arbete att jag inte kan hjälpa alla patienter. 

I en magisteruppsats sammanfattar Susanne Feinbaum det som upplevs mest 

viktigt av patienten vid ett första möte: att sjukgymnasten visar intresse, har empati, ger 

motivation och lyssnar till det patienten berättar.
35

 Jag ser det som viktigt att verkligen vara 

nyfiken på vem det är som jag har framför mig. Inte bara en person som drabbats av en stroke 

utan vem är hen? Att låta personen få berätta om vad som hänt för det sänder signaler om att 

                                                           
33 Gill Crona, Etik och Utmaning, Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Institutionen för 

pedagogik, Växjö universitet, 2003, s. 4. 
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jag är intresserad. Att drabbas av plötslig sjukdom är ett trauma som personen behöver berätta 

om. Och jag behöver försöka förstå genom att låta personen berätta. 

Detta beskriver Mia Jespersson och Ingalill Larsson i en litteraturstudie. Det är 

viktigt för sjukgymnasten att möta individen som ska behandlas och sätta sig in i personens 

livssituation och att personens lärandeprocess då underlättas. Det är skillnad mellan lärande 

och utförande där lärandet är en permanent förändring vilket inte utförandet är. 

Sjukgymnastens roll och förhållningssätt med feedback till patienten beskrivs samt vikten av 

motivation hos personen som får behandling/träning. I artikeln sägs att de pedagogiska 

principer som tillämpas av de flesta sjukgymnaster i huvudsak tycks stödja sig på intuition 

och personlig klinisk erfarenhet. Sjukgymnastens egen yrkesutveckling bör ses som ett 

långsiktigt lärande.
36

 Visst strävar jag efter ett lärande hos mina patienter. Ett lärande som 

innebär att hen blir bättre rustad att leva sitt liv med de ändrade förutsättningar som en stroke 

innebär. Mitt arbete är att stötta i den processen och bekräfta när framsteg görs och ge 

feedback på då framsteg uteblir. Jag tror också på att erfarenheten är viktig och att den 

kompletterar min vetenskapliga kunskap och visst är många beslut intuitiva. Så som när jag i 

mitt möte med Bengt ser hans stolta uppsyn och uttalade vilja att klarar sig själv, trots de 

tydliga motoriska nedsättningarna jag kan iaktta. Det får mig att tolka situationen och sedan få 

honom intresserad av att ta emot råd och träning.  Det professionella lärandet sker hela tiden i 

mina möten med patienter och då jag värderar mina insatser och vad de resulterar i. Vissa 

möten ställer stora krav på mig som terapeut. Det kan handla om att göra en patient besviken. 

Hur hanterar jag det? Det är en fråga som för mig personligen är viktig att reflektera mer 

kring. Jag är osäker på hur jag ska hantera en missnöjd patient. 

I en artikel av Oskar Krantz publicerad i Svensk Rehabilitering gör 

artikelförfattaren en sammanfattning av de tankar han senare utvecklar i en avhandling. Ett 

bra krissamtal ger hjälp till självhjälp. Ett tydligt negativt besked är bättre än att inte få 

besked. Att som professionell vara rak och känna medkänsla kombinerat med att vara 

empatisk och inte bagatellisera är viktigt då den subjektiva upplevelsen av problemet är 

avgörande. Det är inte självklart, enligt Krantz, att den som har lång erfarenhet också är den 

som har det bästa bemötandet. Hen kan ha lagt sig till med negativa attityder eller stereotypa 

uppfattningar i sin yrkesroll som resulterar i ett negativt bemötande. Krantz skriver även om 
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den ojämlika maktsituation som råder vid möten i den offentliga sektorn.
37

 Att vara empatisk 

betyder att jag tolkar och förstår känslorna hos den person som jag möter. Jag förstår och har 

en önskan att handla för att hjälpa personen.  

Fredrik Svenaeus skriver om att begreppet empati ofta används slentrianmässigt 

istället för medkänsla som ibland bättre beskriver våra känslor i möten med andra. Men 

begreppet medkänsla innebär inte handlingsberedskap som finns med då vi känner empati.
38

 

Inte heller är det empati att ”smittas” av patientens känslor. Det är inte respektfullt eller 

professionellt att själv övermannas av sorg och frustration i kontakt med en person som har 

svårt att hantera livet med nya förutsättningar efter sjukdom eller olycka.
39

 Det är inte ”att 

tycka synd om” som hjälper en person i utsatt situation och i livskris enligt mitt sätt att se. Ett 

professionellt bemötande kan vara att se på situationen tillsammans med den drabbade 

personen för att hitta de resurser som personen har för att med stöd kunna hantera eller 

förändra sin situation.  Det är ibland svårt att hantera sin maktposition som Krantz skriver om 

utan att förlora respekt för sin patient. Det kan också vara just mitt beslut, som jag fattar 

utifrån min professionella kunskap och erfarenhet, som gör patienten besviken så som i Arnes 

fall. Om han nu var besviken. 

Jag hittar ord för att beskriva mitt dilemma och för fortsatt reflektion i Lotta 

Victor Tillbergs bok Kvalitetsjakten:Om professionalitet i välfärden. Hon skriver om personer 

som i sina arbeten ”[…] måste kunna använda och lita på sitt omdöme i lägen där få eller inga 

lösningar är givna på förhand”.
40

 Tillberg menar att det kan bli en krock mellan den 

kundorientering som eftersträvas i offentlig verksamhet och det personliga omdömet. Den 

kontextlösa orienteringen och styrmodellen som införts krockar med den praktiska kunskapen 

som måste anpassas efter den aktuella unika situationen. Enligt Tillberg riskerar den praktiska 

kunskapen att förlora i betydelse och att glömmas bort. Det som styrs och kontrolleras är inte 

den praktiska kunskapen som därmed osynliggörs. 
41

 Kundorienteringen i offentlig 

verksamhet har under senare år utvecklats. Verksamheterna eftersträvar nöjda kunder, det vill 

säga nöjda patienter. Dessa tankar förklarar lite av det obehag jag kände under mötet med 
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Arne. Det är verkligen min praktiska kunskap och min bedömning av förutsättning för fortsatt 

rehabilitering som krockar med Arnes tidigare uttryckta önskemål om fortsatt träning på 

mottagningen.  Jag handlar utifrån min erfarenhet som säger mig att Arne inte kan 

tillgodogöra sig rehabilitering på mottagningen utan behöver något annat. Erfarenheten från 

tidigare patientmöten gör att jag har praktisk kunskap om den situation som han befinner sig i. 

Det är denna praktiska kunskap som gör att jag fattar mitt beslut att avsluta Arnes 

träningsperiod. 

Ansvar 

Något som jag ofta återkommer till i reflektion kring mina patienter, ofta tillsammans med 

övriga teammedlemmar, är vilket ansvar jag har i rehabiliteringsprocessen och vad som är 

patientens eget ansvar. Är det så att den patientcentrerade vården med betoning på 

patientautonomi är något som minskar mitt professionella ansvar så som Svenaeus beskriver i 

texten ”Autonomi och empati: två missbrukade och missförstådda ideal”? Han förslår där 

”[…]andra etiska begrepp och värden, som exempelvis ansvar, sårbarhet, respekt och 

integritet som utgångspunkter.”
42

 I mina gestaltningar skulle oreflekterat accepterande av 

patientens åsikt medföra att Arne erbjuds fortsatt träning på mottagningen trots att den inte 

hjälper honom att bli mer oberoende i sitt hem. Det skulle medföra att Bengts kontakt med 

mottagningen avslutas då han inte tycker han behöver vår hjälp. Jag kan inte bortse från det 

som enligt mitt professionella omdöme leder mot de mål som Arne och Bengt har. Är det mitt 

ansvar? Ja, det tycker jag. Svenaeus uttrycker att det är vårdpersonalens ansvar att ge insatser 

och stöd som hjälper patienten att komma fram till vad som är bäst och att fatta förnuftiga 

beslut.
43

 En del av dilemmat är att prognosen för återhämtning efter stroke är svår att förutse. 

Det finns mycket lite studier som säkert kan ge prognos för tillfrisknandet efter stroke. Min 

erfarenhet säger mig att om en person inte lärt sig att självständigt och säkert utföra en enkel 

överflyttning från rullstol till säng/brits på 5 månader, som i första gestaltningen, är 

sannolikheten liten för att personen kommer att göra det. Den nedsatta förståelsen av 

problemet som Arne uppvisar genom att säga att ”det är klar att jag ska klara det” visar en 

annan sida av problemet. Det handlar om betydelsen av insikt i sin situation. Arne har inte 

den. Trots träning på att hantera nedsatt känsel och nedsatt uppmärksamhet har han inte 

förmåga att förutse de konsekvenser hans förändrade varseblivning kan medföra. I träningen 

har han fått utsätta sig för situationer med de problem han behöver kunna lösa. Som när han 
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kör på sin vänster fot med rullstolen. Han har då inte förmåga att byta till en effektiv strategi. 

Han fastnar. Det försämrar förutsättningarna enligt min erfarenhet för att nå målet att bli 

självständig. Min praktiska erfarenhet säger mig att en person med halvsidig förlamning kan 

klara sig utan hjälp i vardagen om förmåga att förebygga problem och ändra strategi finns. 

Min erfarenhet hjälper mig att fatta beslut och ta ansvar för beslutet. 

Jag reflekterar vidare när jag läser boken Managementbyråkratin av Patrik Hall 

och finner där tankar som belyser mitt dilemma. Hall beskriver hur styrsystemen inom 

offentlig sektor handlar om att införa kostnadsmedvetenhet och kontrollera verksamheten. 

Verksamheterna strävar efter att bli kundorienterade med patienterna i centrum och 

kontrollsystemen inriktas på det som är lätt att mäta så som bemötande och tillgänglighet 

skriver Hall.
44

 Patienterna har rättigheter och erbjuds garantier och det är viktigt att visa 

respekt för patientens önskan och ta hänsyn till den. Kundens önskemål och handlande 

förutsätts vara rationellt, ändamålsenligt och förutsägbart.
45

 Det är här det blir ett dilemma för 

mig. Arne har önskemål som jag inte anser mig kunna tillgodose utifrån min bedömning om 

hans prognos och förutsättningar för att tillgodogöra sig fortsatt behandling. Också den 

kostnadsmedvetenhet som kontrollsystemen präglat på mig gör det svårt att se att resurser 

utnyttjas optimalt med fortsatt rehabilitering på specialiserad vårdnivå för Arne. En lägre 

vårdnivå ser jag som mer rimlig. Mötet kanske inte direkt kan ses som respektlöst men Arnes 

tidigare uttalade önskemål om fortsatt träning på mottagningen beaktas inte och nämns inte 

vid mötet, trots att vi kände till den. 

 Är det inte mitt ansvar i kontakt med Arne att stödja processen att acceptera och 

nå insikt i livet med nya förutsättningar och därmed kunna ta ansvar för sitt liv? När jag läser 

en bok av Carl Rogers, som handlar om patientcentrerad psykoanalys, finner jag beskrivning 

av hur en lyckad terapiprocess sker. En lyckad terapiprocess leder till accepterande och insikt. 

Insikt följer accepterande av den situation man befinner sig i och leder till handlingsberedskap 

och möjlighet att fatta besluta för att ändra inriktning i livet. Att acceptera utan att uppnå 

insikt leder inte till handlingar som innebär att ta ansvar enligt boken.
46

 Jag ser då likheter 

med den process som mina patienter behöver gå igenom för att nå insikt i de problem som 

funktionsnedsättningen innebär och det förändrade liv som nu väntar. Denna insikt är en 
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förutsättning om patienten ska kunna ta ansvar för sitt liv igen. Jag som sjukgymnast arbetar 

även med denna insikt hos patienten mer konkret. Genom att uppnå accepterande av hur 

kroppen fungerar och insikt i hur problem ska lösas med de nya förutsättningarna som 

funktionsnedsättningen medför och att därefter kunna anpassa sina beslut och handlingar. Det 

sker mer med dialog direkt via kroppen i träningssituationen än med direkta samtal. 

Vad är då Arnes och Bengts ansvar? Jag får efter mötet med Arne tankar kring 

hur han ser på att leva med funktionsnedsättning. Hur ser han på sig själv? Vilken syn har han 

på människor med funktionsnedsättning och hur påverkar det hans förutsättning att hantera 

sitt nuvarande liv med sviter efter en stroke? Enligt min uppfattning har varje individ ansvar 

för sig själv. Arne verkar däremot tycka att någon annan är ansvarig för hur han har det. 

Ansvar för sig själv kan han först ta tillbaka då han är återställd efter sin stroke. Bengt 

däremot tar ansvar för sitt liv direkt och söker vägar att klara sitt liv med sin 

funktionsnedsättning.  

Det finns filosofer som pessimistiskt beskriver människans tillkortakommande 

när det gäller att ta ansvar för sitt liv. Filosofen Immanuel Kant i ”Vad är upplysning?” säger 

att stadgar och formler är något som fängslar oss kvar i omyndighet. Lathet och feghet gör att 

människor till stor del väljer att förbli omyndiga hela livet. Det är så bekvämt att vara 

oansvarig. Kant förespråkade att människan skulle frigöra sig från sin självvalda omyndighet 

och göra sig fri att offentligt använda sitt förnuft. Att ha modet att bruka sitt eget förstånd. 
47

 

Den ryske författaren Fjodor Dostojevskij uttrycker inte några höga tankar om människan då 

han beskriver valfriheten från en annan sida i sin bok ”Anteckningar från källarhålet” och 

säger att människan ”[…] älskar att handla som hon själv vill och inte alls så som förnuftet 

och nyttan bjuder henne att handla […]”.
48

 Enligt min åsikt är Dostojevskij mer negativ än 

vad jag önskar vara i mötet med mina patienter. Även Kant som ändå tror på människans 

förmåga uttrycker att människan ibland väljer att förbli omyndiga. Jag vill tro på mina 

patienters förmåga att ta ansvar. Jag finner denna önskan att ta ansvar men även lockelsen att 

slippa ta ansvaret, beskrivet av filosofen Simone de Beauvoir. Hon hade uppfattningen att vi 

ska ta ansvar för oss själva och vårt öde och leva efter vårt förnuft. I förordet till de Beauvoirs 

bok ”För en tvetydighetens moral” skriver Eva Lundgren-Gothlin att existentialistiska 

filosofin enligt de Beauvoir är den enda början på en moral då ”den betonar människans frihet 
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och ansvar och det är förutsättningen för att överhuvudtaget kunna tala om moral”.
49

 

Tvetydigheten enligt Beauvoir handlar om att vi är isolerade som individer men ändå 

beroende av andra människor som vi kan betrakta som subjekt eller objekt. Vi måste handla 

även om vi inte vet vad våra handlingar resulterar i och riskerar då att misslyckas. Men beslut 

måste tas och vi måste ta ansvar för beslutets konsekvenser. Vi måste välja vår frihet och ta 

ansvar som människor och välja att handla. ”Låt oss försöka acceptera vår grundläggande 

tvetydighet. Det är i kunskapen om vårt livs autentiska villkor som vi måste hämta kraft att 

leva och skäl att handla”.
50

 Jag tänker utifrån detta att varje människa fattar sina egna beslut 

och tar ansvar för dem. Även om jag inte alltid kan överblicka vad mina handlingar leder till 

är de mitt ansvar. Det är inte frihet att låta någon annan fatta beslut åt mig. Det kan dock bli 

problem inom vården när personer av olika anledningar inte kan ta ansvar och hävda sin 

autonomi. Fredrik Svenaeus beskriver tre olika skäl till att en person inte ensam bör bestämma 

över sin egen vård: 

För det första: därför att patienter inte själva alltid förstår vad som är bäst för dem. För det 

andra: därför att överlämnandet av uppdraget att bestämma till patienten innebär att den som 

vårdar ifrånsäger sig ansvaret för den goda vården. För det tredje: därför att just sjuka och gamla 

har särskilt svårt att vara oberoende, starka och rationella i sitt beslutsfattande, de behöver, 

precis som barn, snarare omsorg, än självbestämmande.
51

 

Men vilka krav har Arne och Bengt rätt att ställa på mig som 

rehabiliteringsprofessionell? Mitt ansvar är att ha kunskap i neurologisk rehabilitering för att 

kunna planera rehabiliteringen tillsammans med den person som drabbats och övriga 

medlemmar i teamet. Jag behöver kunna förmedla kunskap och insikt i den situation som den 

person som drabbats befinner sig i. Den personen behöver få insikt i vad som är dennes ansvar 

vilket är att vara engagerad och deltagande i sin livssituation. Det är viktigt om personen 

eftersträvar att förbättras. Då krävs mer än ”bara” komma till mottagningen för träning 2-3 

ggr i veckan. Hela personens liv måste handla om att återta funktoner och kunna utföra 

aktiviteter om det är personens mål. Ingen förbättring sker om personen sitter och ”väntar”. 

Hjärnan är plastisk och kan hitta nya vägar och kompensera för det som skadades vid stroke. 

Men då behöver krav ställas ofta. Om nya vägar ska hittas måste stigen trampas upp och då 

behövs många, många repetitioner. Mitt ansvar är att visa hur, men personen som drabbats 

behöver själv ta ansvar för att utföra och göra det som den vill kunna klara av. Om personen 
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inte har resurser nog för att klara det lyckas inte rehabiliteringen. Vad har anhöriga för 

ansvar? Ofta läggs stort ansvar på anhöriga då den person som drabbats av sjukdom inte själv 

kan ta ansvar. Det blir en tung börda för anhöriga att få större ansvar för praktiska sysslor och 

att samtidigt stötta sin partner. Samhället och kommunen kan stötta med insatser så som 

omvårdnadsinsatser, matleveranser och trygghetslarm. Ansvaret för hur livet ska levas och 

hur livet får meningsfullt innehåll- de valen gör inte hemtjänsten. Om den anhöriga inte heller 

är frisk blir situationen extra besvärlig. I Bengt fall är det en drivkraft för honom att kunna 

hjälpa sin fru genom att bli självständig. I Arnes fall finns ingen anhörig som kan stötta eller 

hjälpa till att fatta beslut. 

Henriksen och Vetlesen skriver om närhetsetik som handlar om plikt, ansvar, 

respekt och omsorg. Något som de menar att vi lär oss av erfarenhet i mellanmänsklig praktik. 

Att var nära en annan människa i en handlingssituation betyder att vara i en moralisk situation 

och att det är en balansgång mellan bristande omsorg och förtryck. Risk finns för paternalism. 

Att jag tolkar vad som är bäst för en annan människa. Inom professionell omsorg kan detta 

ske inte bara då personen som vårdas saknar insikt eller förmåga att fatta beslut om sig själv. 

Henriksen och Vetlesen skriver vidare att utövare i människorelaterade professioner måste 

komma ihåg att mottagarna av insatserna ”ska vidare i livet”. Målet är att den vårdade 

personen ska återvinna sin autonomi.
52

 Att stötta i rehabiliteringen utan att ta över för mycket 

är ingen lätt balansgång.  

Att möta människor som fått en allvarlig sjukdom ställer stora krav på 

sjukvårdspersonal. Ibland uppfattar den drabbade personen det som ett svek från sjukvården 

att en dödlig sjukdom inte kan botas eller att sviterna efter en stroke inte kan fixas så att livet 

blir sig likt igen. Det krävs mod av personalen att utsättas för dödsångest och frustration, både 

patientens och sin egen i mötet med dessa personer. Det som en dödssjuk människa vill ha 

hjälp med handlar ofta inte om praktiska problem med omvårdnaden och att lindra 

sjukdomen. Hen vill bli frisk igen. Hen har berövats sin grundtrygghet och sin hemmastadda 

tillvaro som Fredrik Svenaeus beskriver i sin bok Sjukdomens mening.
53

 Livet är sig inte likt 

efter att ha drabbats av sjukdom. Allt som var vant och hemmastatt är nu förändrat och vilset. 

Att ha drabbats av vilsenhet, gäller både för Arne och för Bengt. Att drabbas av stroke betyder 

att livet förändras och förutsättningar att klara även enkla saker i livet förändras och ibland 
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omöjliggörs så som i Arnes fall. För Bengt är livet en kamp men han klarar det med stor 

ansträngning. 

Hur ska vårdpersonal möta människor i existentiell kris? Hur kan vi hjälpa 

personer som Arne och Bengt att ta ansvar för sin situation så att vardagen underlättas även 

om det inte gör att livet blir som tidigare? En tolkande dialog ska finnas som grund för att 

förståelse ska kunna uppnås i mötet enligt Svenaeus.
54

 Han skriver att vårdpersonal måste 

ägna kraft och tid åt personens hela livssituation. För att få personen att ändra sig ”måste de 

möta patientens känslor och tankar inför diagnosen”.
55

 I mötet med Arne känns dialogen 

eftersatt. Inte för att vi inte försökte under träningsperioden utan för att Arne inte riktigt gick 

att nå med vårt budskap som innebar att han behöver hjälp och stöd för att inte utsätta sig för 

risker. Däremot kändes det vid mötet med Bengt som att förutsättningar för en dialog finns 

om jag fortsätter att lyssna in hur Bengt ser på sitt nya liv. Filosofen Hans-Georg Gadamer 

skriver att om förståelse ska uppnås krävs en vilja till öppenhet hos båda parterna som möts. 

Att vara öppen för att lyssna och att låta sig lyssnas på. Att jag som lyssnar låter den jag möter 

komma till tals och att den jag möter är öppen för att jag har något att säga.
56

 När jag i mötet 

med Bengt försöker att förstå varför han först tackar nej till fortsatt kontakt behöver jag få 

honom att vilja veta vad jag har att säga. Victor Tillberg uttrycker det som att jag som 

yrkesutövare behöver ”kunna läsa av både outtalade och dolda behov” hos de personer jag 

möter.
57

 

Henriksen och Vetlesen skriver i sin bok Etik i arbete med människor att 

människans skörhet, beroende och sårbarhet finns med oss i hela livet men att vi väljer att inte 

se den. Att vara beroende av andra människor ger oss en känsla av vanmakt och ovärdighet.
58

 

Författarna skriver om vårt samhälles och vår kulturs ideal att individen ska vara fri och 

oberoende. Det innebär att beroende uppfattas som en förlust av förmåga. De menar att 

beroende är något som alla människor är livet igenom och att vi drabbas av vanmakt då vi 

påminns om detta. ”Människan är inte en självförsörjande varelse-oavsett vad moderna 

individer må inbilla sig, eller kulturen må inbilla dem”.
59

 Är det detta oberoende som Bengt 

kraftfullt hävdar sig fortfarande ha och Arne säger sig sträva efter trots sitt stora 

omvårdnadsbehov? Jag är också färgad av uppfattningen att Arnes liv med beroende av 
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hemtjänsten för att klara sin vardag är något han inte kan vara nöjd med. Men vi är ju alla 

beroende av andra människor om än inte lika påtagligt som i Arnes fall. Bengt är också 

beroende av sin fru och hemtjänsten. Vilken är skillnaden? Handlar det om att Arne är 

hjälpsökande och det är inte Bengt? 

Dialogen är ett sätt att nå patienten och försöka få hen att göra det bästa av sin 

situation och hitta en ny identitet och ny mening i sitt liv som då blir mer hemmastatt igen 

som Svenaeus skriver om.
60

 Människor som drabbas av sjukdom får en mycket tydlig 

påminnelse om att vi människor är beroende av andra. Det är något som följer oss genom livet 

men som vi oftast väljer att bortse från och betrakta oss själva som oberoende. Detta beroende 

hör ihop med ansvar.
61

Hemlösheten är en konsekvens av att ”hela livets grundstruktur har 

förändrats på ett genomgripande sätt”.
62

 Vårdens uppgift är att göra den sjukes liv hemlikt 

igen, eller i fallet av kronisk sjukdom mer hemlikt igen.
63

 I mitt arbete kan jag i de flesta fall 

inte hjälpa patienten att tillfriskna helt. När detta är patientens enda heta vilja och ett liv med 

funktionsnedsättning inte är ett acceptabelt alternativ för patienten misslyckas jag. Jag är 

oförmögen att göra det verkligt goda som att göra Arne frisk. De mål som eftersträvas går inte 

alltid att nå och att bli besviken är en realitet. Att hitta nya mål och nytt livsinnehåll kan vara 

en förutsättning om livet ska bli värt att leva igen. Enligt Henriksen och Vetlesen har jag hjälp 

av att ha insikt i min egen sårbarhet och beroende som människa då jag möter utsatta 

människor i mitt arbete. Det gör mig bättre rustad att möta människor i kris.
64

 Jag kan hålla 

med om att egna personliga misslyckanden och svårigheter är erfarenheter som jag använder i 

kontakt med utsatta människor. Det kan hjälpa mig i kontakt med Arne som ej lyckas nå sina 

uppsatta mål.  

Yrkesetik och ansvar 

Ett lyckat möte mellan vårdpersonal och patient där förståelse för varandras värderingar 

uppnås kan i bästa fall leda till en minskad vilsenhet och bättre livskvalité för patienten.  

Enligt Svenaeus är det värsta för oss som arbetar i vården att inte kunna hjälpa patienten då 

uppgiften ” lindra smärtan och bota sjukdomen- är fullkomligt central för yrkesidentiteten”. 
65

 

Det etiska perspektiv vi byggde vår yrkesetik utifrån i de möten jag beskriver tolkar jag som 
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pliktetik. Min plikt är att göra det rätta för mina patienter som behöver hjälp och 

rehabilitering.
66

 En plikt är en handling som vi åläggs att göra av oss själva eller av andra. 

Min plikt som jag ser det är att hjälpa mina patienter till ett så aktivt och självständigt liv som 

möjligt.  

Henriksen och Vetlesen beskriver plikten som något absolut(som ej kan bortses 

ifrån), den kan formuleras i en regel eller i en norm och det hjälper oss att se vad som är rätt 

att göra. När plikten följs sker det goda till följd av att vi gör rätt och plikten är därmed 

handlingsmotiverande. Enligt pliktetiken som Kant utvecklade ska handlingarna uppfylla två 

krav för att vara rätt: handlingarna ska följa en regel och inte handla om en isolerad situation 

samt reglerna som du följer ska kunna generaliseras och gälla för alla likande situationer. 

Kant sammanfattade detta i det kategoriska imperativet:” Handla endast efter den maxim 

genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag”. 
67

 Här är plikten att erbjuda 

rehabilitering som gör att Arne klarar vardagen utan hjälp från hemtjänsten eller att erbjuda 

rehabilitering så att Bengt kan börja använda sin högra hand igen. Dilemmat uppstår då jag 

beslutar att avsluta Arnes träningsperiod. Inom pliktetiken respekteras människovärdet och 

även människans möjlighet att bestämma över sig själv och har starkt inflytande på 

yrkesetiken. Kant betonar vikten av att människan ska kunna handla och bli behandlad på ett 

rättvist sätt. Det är själva grunden för Kants pliktetik.
 68

 Därför måste vi kunna respektera det 

beslut som vi tycker är ”fel”. Även i Etiska regler för fysioterapeuter som publiceras på vår 

fackliga organisation Fysioterapeuternas hemsida, betonas att ”fysioterapeuten ska respektera 

patientens rätt till självbestämmande” och att ”fysioterapeuten får ej göra sin auktoritet 

gällande så att den inskränker på patientens rätt att bestämma över sig själv”.
69

 Men vad 

händer om patienten inte fattar det förväntade förnuftiga beslutet? Vad gör jag om patienten 

fattar ett beslut som jag vet inte är det bästa för hen? Ska jag respektera det ändå som mina 

etiska regler säger? Svenaeus skriver om begreppen autonomi och empati. Han anser att 

betoningen på autonomin för patienten i dagens sjukvård riskerar att få följden att 

sjukvårdspersonalen görs ansvarsfri i autonomins namn.
70

 Det är en obehaglig tanke men 

kanske inte en omöjlig konsekvens. Om jag inte hade kunnat få Bengt villig att ta emot råd 

och träning så skulle han inte nått samma resultat i sin rehabilitering. Han hade fortsatt att 
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göra det han behövde i vardagen med sin vänstra hand och höger arm och hand hade inte 

förbättrats. Men han valde ju själv. 

Relation mellan professionellt och moraliskt handlande ger ofta anledning till 

reflektioner i min profession och i mitt rehabiliteringsarbete. Dilemman uppstår utifrån frågor 

kring vad som är rätt eller fel då min professionella kunskap och erfarenhet säger en sak men 

krav och önskan finns gällande handlande som jag anser vara ”fel”. Det blir en konflikt 

mellan pliktetikens regel att göra det bästa för personen som behöver hjälp och att respektera 

personens autonomi. Ett sådant dilemma uppstår då jag avslutar rehabiliteringsperioder för 

patienter som bedöms inte kunna komma vidare. Det handlar då om personer som inte är 

nöjda med det förändrade liv som de lever. De sörjer sina förlorade förmågor och upplever att 

avslutad behandling dömer dem till ett liv de inte är nöjda med. Patienten är kvar i den 

hemlöshet och otrygghet som sjukdomen orsakat. Rent professionellt som sjukgymnast ser jag 

att rehabiliteringen inte går framåt och patienten inte är mottaglig för den hjälp till 

nyorientering som erbjudits under rehabiliteringsperioden. Vilket beslut jag än fattar blir det 

ur någon synvinkel fel.  Om patienten får fortsatta insatser kostar det resurser som en annan 

patient hade kunnat få och om rehabiliteringsperioden avslutas blir det traumatiskt för 

patienten. Hur jag än handlar blir det oönskade konsekvenser.  Här återkommer jag till Arne 

och hans önskemål om fortsatt träning som jag inte tycker mig kunna bemöta. Fortsatt 

rehabilitering blir något som för personen betyder att förbättring kommer att ske. Livet blir en 

väntan på att det gamla livet ska komma tillbaka. Svenaeus skriver i sin bok om patientens 

ansvar att försöka bli frisk och göra det bästa av situationen och att patienten ”lätt kan falla till 

föga och acceptera livet med sjukdomen som ett enklare liv än den krävande process som 

består i att söka efter en ny identitet och mening med livet”. 
71

 Kanske är det en del av 

orsaken till Arnes svårighet att nå insikt och hitta sätt att förhålla sig till sitt beroende av hjälp. 

Han säger att han vill klara sig utan hjälp men väljer att ”vänta” på att bli bra och ser sig som 

”gamla” Arne.  

Etik och resurser 

Flera etiska frågeställningar uppstår idag för offentligt anställa i verksamheter med 

krympande resurser och krav på effektivisering. Viktiga frågor ställs kring vilka som ska 

prioriteras. Vilka patienter ska prioriteras, som är den aktuella frågan i den verksamhet jag 

arbetar i, då inte alla kan få lika omfattande rehabiliteringsinsatser?  Resurser slukas dessutom 
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av växande administrativa uppgifter som vi åläggs. Vi närmast patienterna tvingas prioritera.  

Svenaeus uttrycker detta vältaligt ”[d]en ekonomiska organisationen av hälso- och sjukvården 

är i själva verket ett etiskt uppdrag, eftersom det handlar om en rättvis fördelning av våra 

gemensamma resurser för att hjälpa dem som hamnat i nöd”.
72

 Han fortsätter ”[p]rioriteringar 

inom hälso- och sjukvården äger inte bara rum på en överordnad politisk nivå, utan är också 

en del av vårdpersonalens vardag”.
73

 Det är här som diskussion kring etiska perspektiv är en 

nödvändighet. Verksamheten måste genomsyras av respekt för människovärdet och rättvis 

fördelning av resurserna. Vår uppgift är att hjälpa människor i behov av hjälp. Vi måste också 

respektera hens vilja samt fördela resurser rättvist. Pliktetiken handlar om den hållning vi 

intar gentemot våra patienter. Nyttoetiskt perspektiv fokuserar mer på de handlingar som 

medför bäst konsekvenser för de personer jag träffar, det vill säga mest lust och minst 

lidande.
74

 De etiska reglerna för oss fysioterapeuter är tydlig med att patientens 

självbestämmande ska respekteras. Här kan det bli en konflikt mellan pliktetik och 

nyttoetiken.  Dilemmat med Arne är ett exempel. Enligt autonomiprincipen är det fel att 

avsluta träningsperioden då vi får förmoda att Arne egentligen ville fortsätta träningen. Enligt 

Henriksen och Vetlesen är pliktetiken ett sätt att så mycket som möjligt minska risken för 

subjektiva bedömningar.
75

 Enligt det nyttoetiska perspektivet är vårt handlande etiskt då det 

förväntas leda till ökat oberoende med stöd av träningen som hemtjänsten ger Arne och 

därmed minskat lidande. Nyttoetiken ser på våra handlingar i förhållande till de konsekvenser 

som följer och de mål som uppfylls.
76

 Här behöver jag klokhet för att tolka och försöka förstå 

situationen och därefter handla. Enligt Aristoteles är det den klokhet, fronesis, som utvecklas 

från erfarenhet som behövs vid dilemman som detta. Även Beauvoir talar om att varje ny 

situation kräver granskande av ändamålen för att de ska vara befogade och väljas utifrån vårt 

engagemang där moralen vägleder oss.
77

 Vi måste tolka varje ny situation utifrån de 

förutsättningar som gäller och välja hur vi ska handla. Här behöver jag min praktiska kunskap 

och erfarenhet. Det handlar inte enbart om teoretiska modeller utan därtill kunskap om hur 

exempelvis motorisk kontroll på bästa sätt tränas.  

Enligt Henriksen och Vetlesen finns inte alltid klara etiska modeller och 

principer då vi handlar, utan mycket etiskt handlande sker reflexmässigt utifrån ”[…]tidigare 
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erfarenhet och intuitiv situationsförståelse”.
78

 Min förståelse i dilemmat med Bengt var 

intuitiv. Jag valde att tolka Bengts uttryckta vilja mer som en reaktion på den situation han 

befann sig i, med plötslig sjukdom, än på att han egentligen inte ville ha min hjälp.  ”Styrkan i 

den filosofiska etiken är”, säger Henriksen och Vetlesen, ”att den kan hjälpa oss att formulera 

mer allmänna sidor hos våra etiska övertygelser och hjälpa oss att se klarare vad det är för 

slags typ av problem och konflikter som vi står inför”.
79

  

Min förhoppning är att min förståelse av min egen reaktion i möten med mina 

patienter som jag här beskrivit har förbättrats med hjälp av denna analys av de etiska 

aspekterna. Om jag skulle ställas inför ett liknande problem idag så skulle mitt sätt att försöka 

lösa dilemmat vara att få till en dialog och få patienterna mer delaktig i de beslut som fattas. 

Det vore det idealiska. Det är ju patienten det handlar om.  

Att hantera besvikelse 

I de dilemman jag återberättat handlar det om förväntningar och besvikelse hos patienter jag 

möter. Gällande besvikelse över rehabiliteringens resultat och ej uppnådda förväntningar och 

över att rehabiliteringen avslutas fann jag två artiklar jag önskar diskutera av Rose Wiles et al. 

Den första artikeln beskriver en case study där sjukgymnaster försöker lösa problemet med att 

patienten blir besviken över att rehabiliteringen avslutas. Patienterna är besvikna då de har 

förväntat sig att bli mer återställda än vad de blev. Sjukgymnastiken upplevs av patienterna 

som den enda vägen mot att bli bättre. Sjukgymnasterna upplever ofta att det är svårt att 

hantera patienternas besvikelse då rehabiliteringen avslutas. Det berörs i diskussionen i 

artikeln att vår kultur uppmuntrar människor att eftersträva det omöjliga och att de kan uppnå 

det de önskar. I det här fallet full återhämtning till samma funktionsförmåga som innan stroke. 

Här kan patientens förmåga att acceptera sin ändrade funktionsförmåga och sin nya identitet 

påverkas. Att acceptera förändrad funktionsförmåga och ändrad identitet är en process som är 

individuell. Enligt artikeln bidrar sjukgymnasten till processen genom att engagera sig i 

möjligheten till besvikelse för patienten.
80

  Som jag tänker nu är besvikelsen naturlig och en 

väg mot nyorientering i livet. Enligt Kierkegaard beskrivet av Lappalainen är ångest en olust 

inför någonting obestämt till skillnad mot fruktan som alltid har ett specifikt objekt. 
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Kierkegaard säger att ångest gör att människan börjar reflektera.
81

 Kanske är det så att 

olustkänslan över något jag inte är nöjd med gör att jag måste börja tänka och reflektera. Var 

det därför jag ville reflektera över mötet med Arne? Vad är ångesten tecken på? I mötet med 

Arne en känsla av misslyckande både med mötet och över rehabiliteringen. Det är obehagligt 

att utsättas för besvikelse och något jag helst undviker. Men är det rätt mot mina patienter att 

jag undviker att tala om förväntningar på rehabiliteringen? Det här är något som jag behöver 

utveckla och bli bättre på. Här återkommer behovet av dialog med mina patienter för att 

kunna föra samtal som bidrar till accepterande, insikt och handling som Rogers säger är 

nödvändiga. 

Den andra artikeln av Wiles et al. har temat förväntningar och är även den en 

case study. Här beskrivs patientens uppfattning att det är sjukgymnastik som hjälper tillbaka 

till full återhämtning. Detta trots att sjukgymnasten försöker att minska förväntningarna. 

Artikeln talar om vikten av att sjukgymnasterna ger information för att patienten ska få mer 

realistiska förväntningar utan att göra patienten modfälld så att de slutar att delta aktivt i 

rehabiliteringen. Själva fenomenet sjukgymnastik kan vara en faktor som uppmuntrar höga 

förväntningar på återhämtningen.
82

 Det här tycker jag är mycket intressant. Patientens 

förväntning är full återhämtning trots att detta inte bekräftas av sjukgymnasten och att det är 

sjukgymnastiken i sig som uppmuntrar den uppfattningen. Är själva behandlingen, som oftast 

till en början ger förbättring, så kraftfull? Eller är det osäkerheten över prognosen och 

behandlingsresultatet som gör att jag undviker att ge patienten besked om förväntad men ej 

helt säker prognos? Jag ser här ett stort behov hos mig i mitt arbete att lyfta diskussion med 

mina patienter redan från början kring möjligheten och den förväntade kvarstående 

funktionsnedsättningen.  

I mötet med Arne har jag makten, inte Arne. Min maktutövning sker via språket 

och det maktspel som ligger bakom avdelningens rutiner. Det är min professionella kunskap 

om människan som ger makt. Jag kan säga att nu kan vi inte komma längre i rehabiliteringen, 

för det vet jag av tidigare erfarenhet och utifrån teoretisk kunskap. Jag är subjektet och Arne 

blir objektet för min yrkesutövning.  Arnes livsattityd är att förlita sig på andra och deras 

värderingar att han ska vårdas. Han reduceras till en person som behöver omvårdnad och 
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behöver tas om hand. De Beauvoir tror på en möjlighet för två subjekt att mötas som likar och 

förespråkar att man ska ta ansvar för sitt öde och leva efter sitt förnuft. Det är vad jag strävar 

efter i mötet med mina patienter. 

Slutord/resultat 

I uppsatsen har jag utvecklat tankar kring min yrkesvardag som mina studier i praktisk 

kunskap inspirerat mig till. De har fördjupat min förståelse för vikten av mötet med mina 

patienter. De har hjälpt mig att se på sjukgymnastens arbete som en blandning mellan 

vetenskaplig kunskap och humanvetenskap. Båda lika viktiga för ett bra samarbete med 

patienten i rehabiliteringsprocessen. Jag måste ha vetenskaplig kunskap men kunna tillämpa 

den anpassad efter situationen med hjälp av erfarenhet och praktisk kunskap.  

Svaret på mina frågeställningar kring möte blir utifrån min reflektion att jag inte 

var nöjd med det första mötet då jag utövade makt och jag inte lät Arne föra fram sin åsikt. 

Det hade varit ett bättre möte om jag hade låtit Arne komma till tals innan jag gav honom min 

uppfattning om hur effektiv träningsperioden varit. Min egen besvikelse är färgad av 

upplevelsen av ett dåligt möte. Jag är också besviken över att inte kunnat hjälpa Arne att 

uppnå sitt mål med rehabiliteringen och jag känner viss tveksamhet över hur fortsatt 

vardagsrehabilitering kommer att fungera. Det känns ändå viktigt att Arne får fortsatt chans 

till förbättring. Prognosen för Arne är inte god enligt min erfarenhet men jag har inte 

meddelat ”denna dom” till Arne. Har jag varit för feg? Att hantera Arnes eventuella 

besvikelse hjälper Arne själv till med. Han finner sig i vårt beslut. Han luftar inte någon 

besvikelse. Kanske av hänsyn till oss som den gentleman han är eller ”barn av sin tid” med 

respekt för myndigheter och kanske en åsikt att staten tar ansvar för mig. Eller så var han bara 

inte besviken. I mötet med Bengt använde jag mig av dialog för att försöka förstå honom. Min 

tolkning av varför han tackade nej till rehabilitering visade sig stämma och vi kunde mötas 

och planera insatser. Det blev ett lyckat möte då vi förstod varandra. Det är att förståelse nås i 

mötet mellan mig och de personer jag träffar som är viktigt. Om vi inte når varandra när vi 

möts så påverkas förutsättningarna för en lyckad rehabilitering negativt. Vi har ansvar för 

rehabiliteringen tillsammans. Mitt är att försöka nå patienten och göra hen delaktig i 

processen att hitta ett sätt att leva med nya förutsättningar. Men patienten har också ett ansvar 

att vara engagerad i processen. Annars misslyckas rehabiliteringen.  

Dialog är en viktig del för patienten att uppnå accepterande, insikt och 

handlingsberedskap för att hitta nyorientering. Som sjukgymnast är mitt fokus ofta en dialog 
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via patientens kropp. Genom träning av vardagliga aktiviteter så som att klara toalettbesök 

själv eller att kunna gå igen, även om det är med ett gånghjälpmedel, ökar patientens 

självförtroende. Detta självförtroende och ökad självkänsla kan hjälpa patienten att hitta kraft 

för att orka med en nyorientering i livet. Det anser jag mig kunna bidra konkret med i 

rehabiliteringsprocessen. 

Jag kämpar med flera frågor. Mina frågor verkar bara föröka sig ju mer jag 

vrider och vänder på dem. Det finns inga enkla svar på mina frågor. Det viktiga är att jag 

ställer frågorna och med hjälp av reflektion kring dem får perspektiv på mina handlingar. 

Reflektion är viktig för att kunna se på mig själv med distans och kunna analysera min 

praktik. Av det lär jag mig och får förutsättningar för att kunna förändra. Den behöver vara en 

del av min yrkesvardag.  

Enligt Beauvoir önskar man som moralist
83

 att bli tillfreds med sig själv och att 

ens handlingar enbart är moraliska och i överensstämmelse med ens mål. Vi tvingas att 

acceptera misslyckanden då vi engagerar oss i världen. Man måste trots detta ”ta på sig sin 

frihet” och välja att handla.
84

 Henriksen och Vetlesens skriver” [v]i står inför valet mellan 

gott-ont, mellan att ta ansvar för vårt ansvar och undandra oss det”.
85

 Etiskt förhållningssätt, 

kunskap (både vetenskaplig och praktisk), erfarenhet och i bästa fall klokhet är något jag 

använder då jag gör så gott jag kan då jag gör mina val för att nå mina mål. Enligt moralen 

som de Beauvoir försökte utveckla i För en tvetydighetens moral skriver hon att de val vi gör 

har människans frihet som mål. Både min egen och de människor jag möter. Jag måste fatta 

mina beslut och göra mina val i en specifik situation som alltid är unik och jag måste göra 

mina val utan att konsekvenserna kan förutses. Reflektion är av stor vikt för att jag ska kunna 

använda mig av min erfarenhet och praktiska kunskap så att mina val inte blir godtyckliga 

eller enbart styrda av generella rutiner. Jag måste dock acceptera att trots min strävan att göra 

rätt så misslyckas jag ibland. Ångest som följer gör att jag tvingas reflektera över mina val. 

Det tillhör livet för en människa som väljer att handla.  

Jag låter ett citat av den amerikanska författarinnan Maya Angelou avsluta min uppsats.        

”I did then what I knew how to do. Now that I know better, I do better”
86
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