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Inledning 

Vid sjukdom eller skada är arbetsterapeutens uppgift att hjälpa patienten att bibehålla eller 

förbättra förmågan till aktiviteter i det dagliga livet (1). Vid aktivitetsbegränsning genomför 

arbetsterapeuten insatser för att hjälpa patienten. Dessa insatser kan vara t.ex. ett hjälpmedel, 

anpassning av miljön, olika former av träning eller att hitta nya strategier för att främja 

aktivitet och delaktighet (2, 3). Vissa insatser lämnar arbetsterapeuten över till de som finns i 

patientens omgivning, t.ex. vårdpersonal. Det är då arbetsterapeutens uppgift att instruera och 

informera om insatserna (4). Denna studie fokuserar på vårdpersonalens erfarenheter av dessa 

instruktioner och denna information. 

 

Bakgrund 

 

Arbetsterapeutens insatser och ansvar  

Arbetsterapeutens insatser kan vara miljöinriktade eller individinriktade. Miljöinriktade 

insatser innebär att förändra och anpassa miljön så att den blir mer lättillgänglig och kan 

möjliggöra aktivitet (2).  Miljön har stor påverkan på ett aktivitetsutförande och kan begränsa 

utförandet då funktionen hos en individ försämrats (2). Arbetsterapeuten hjälper då personen 

att skriva intyg/ansökan om bostadsanpassning. För personer som får hemvård, i lägenhet 

eller villa, skulle en typ av miljöanpassning kunna vara att trösklar tas bort för att underlätta 

förflyttning mellan rummen.  

 

En annan miljöinriktad insats som är ett vanligt förekommande för en arbetsterapeut inom 

kommunal verksamhet är att förskriva ett hjälpmedel (5). Hjälpmedlet ska kompensera, 

förbättra, vidmakthålla eller förebygga saknad av funktion eller förmåga att utföra aktiviteter i 

det dagliga livet.  Det kan vara produkter, utrustning eller teknik (3). Syftet med hjälpmedlet 

kan bland annat vara att patienten ska kunna förflytta sig, kommunicera, sköta vardagliga 

rutiner som t.ex. påklädning samt att utföra fritidsaktiviteter (6). Ett hjälpmedel kan också 

vara ett så kallat omvårdnadshjälpmedel, t.ex. en lyft eller en hygienstol med syfte att 

underlätta för vårdpersonalen i arbetet med patienten (7). I en studie (8) som gjorts om 

hemtjänstpersonalens upplevelse av hjälpmedel och användningen av hjälpmedel i arbetet 

beskrivs att hjälpmedel upplevs som mycket betydelsefulla. Genom att få erfarenhet och ökad 

kunskap om olika hjälpmedel bidrar detta till bättre rehabilitering för patienterna. Studien tar 

upp att mer information kring hjälpmedlen behövs, eftersom hemtjänstpersonalen använder 

hjälpmedlen oftare när de vet hur de fungerar (8). 

 

En individinriktad insats innebär att fokus ligger på individens förmågor (2). En sådan insats 

kan vara träning i olika sammanhang. Arbetsterapeuten ansvarar för träning som är 

uppgiftspecifik när det gäller att utföra en aktivitet mer effektivt eller att lära sig ett helt nytt 

sätt att utföra en aktivitet på (2, 9). Det kan vara ADL-träning, vilket innebär att träna på 

dagliga aktiviteter som t.ex. personlig vård, att städa eller laga mat, men också social träning, 

då träningen går ut på att förbättra interaktions- och kommunikationsfärdigheter (2).  

 

Arbetsterapeuten har ansvar att följa en process när en insats utförs. Detta innebär att göra en 
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utredning, sätta mål, planera och genomföra åtgärd samt utvärdera resultatet (2). Ett exempel 

kan vara när ett hjälpmedel lämnas ut, då måste förskrivningsprocessen följas. 

Förskrivningsprocessen innebär att ett antal steg följs innan hjälpmedlet lämnas ut till 

patienten (10). Stegen är; bedömning av behov, utprovning, anpassa och förskrivning för att 

sedan informera/instruera dem som ska hantera hjälpmedlet, samt följa upp och utvärdera. 

När arbetsterapeuten genomför en insats har hen ansvar för att instruera patienten och en 

vårdpersonal om insatsen och förklara syftet med åtgärden (11, 12). Dock ingår det inte i 

förskrivningsprocessen att förmedla informationen till alla i personalgruppen (11). 

 

Arbetsterapi inom kommunal verksamhet 

Arbetsterapeutens uppgifter inom kommunal verksamhet är att arbeta med rehabilitering, i 

syfte att förbättra eller bibehålla utförandekapaciteten hos patienten för att hen ska kunna leva 

ett meningsfullt liv (2). Arbetsterapi inom kommunen är till för personer som bor på vård- och 

omsorgsboende, gruppboende, korttidsboenden samt personer i behov av hemvård. En 

arbetsterapeut kan arbeta inom ett område, men även kombinera dessa och t.ex. vara på ett 

boende en viss procent av sin arbetstid och resterande inom hemvården (13, 14).   

Arbetsterapeutens uppgift på gruppboenden, vård- och omsorgsboenden och inom hemvården 

är att utreda och göra bedömningar av patientens förmåga, för att kunna sätta upp individuella 

mål tillsammans med personen (15). Därefter diskuterar arbetsterapeut, anhöriga och 

vårdpersonal tillsammans med patienten hur hen ska uppnå dessa (4). Arbetsterapeuten 

kontaktar vårdpersonalen inom de olika verksamheterna och följer upp de insatser som utförts 

efter en viss tid och utvärderar resultatet (16). Vårdpersonalen kan även ta kontakt med 

arbetsterapeuten när de behöver råd eller handledning som rör patienten. De har gemensamma 

möten där vårdpersonalen och arbetsterapeuten kan diskutera och informera varandra om 

patientens hälsotillstånd (4). 

 

Inom kommunal verksamhet sker ofta mötet mellan arbetsterapeut och patient endast under 

korta stunder och ansvaret att utföra insatsen lämnas över till vårdpersonalen. 

Arbetsterapeuten arbetar då via vårdpersonalen och därför behövs tydliga instruktioner och 

information för att vårdpersonalen ska kunna utföra den arbetsterapeutiska insatsen (4). 

 

Arbetsterapeutens pedagogiska roll 

En arbetsterapeut innehar olika roller i sin profession (5) en av dem är en pedagogisk roll. 

Som arbetsterapeut är det viktigt att kunna kommunicera på ett bra sätt i mötet med såväl 

patienter, vårdpersonal som anhöriga (17).  Arbetsterapeuten måste vara expert på att lyssna 

in de individer hen möter för att kunna bemöta dem på ett bra sätt (17). Det är viktigt att 

använda ett pedagogiskt tillvägagångssätt när information och kunskap utbyts, överförs eller 

förmedlas vidare till någon annan (18). I en studie (19) undersöktes vilken metod som var 

mest gynnsam när det gäller att instruera vårdpersonal. Där framkom att det effektivaste sättet 

var när arbetsterapeuten gav muntlig information samtidigt som vårdpersonalen utförde den 

praktiska handlingen.  

 

Furååker och Nilsson (4) tar upp att det är viktigt att arbetsterapeuten ger handledning och 

stöd till vårdpersonalen eftersom de ansvarar för den dagliga rehabiliteringen med patienten. 
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De menar att det är viktigt att arbetsterapeuten har ett samarbetande förhållningssätt med 

patient och vårdpersonal då alla påverkas av de planerade insatserna (4, 20). I en studie av 

Pros och Kjellberg (21) beskrivs att majoriteten av arbetsterapeuterna handleder vårdpersonal 

genom att utvärdera och ge feedback, samt genom interaktion med vårdpersonal. Studien tar 

upp att det är viktigt att vårdpersonalen har tid att reflektera över arbetsterapeutens insatser 

samt sina egna prestationer för att kunna utveckla sin kompetens. De tar även upp att det är 

brist på forskning om hur arbetsterapeuter handleder och att det finns behov av flera studier 

inom detta område (21). I en rapport från socialstyrelsen framkommer det att arbetsterapeuter 

vill ägna mer tid åt att handleda och utbilda vårdpersonal än vad de gör i nuläget (22). 

Problemområde 

Inom kommunal verksamhet sker ofta mötet mellan arbetsterapeut och patient endast under 

korta stunder. De instruerar och informerar vårdpersonalen om en insats och lämnar över 

ansvaret till dem. Arbetsterapeuten arbetar därmed via vårdpersonalen. Arbetsterapeuterna 

måste därför förlita sig på vårdpersonalens förmåga att arbeta rehabiliterande med patienterna 

(4). Enligt Socialstyrelsen (22) anser arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet att 

”utbildning av vårdpersonal” är den näst viktigaste punkten de vill ägna mer tid åt av 13 olika 

arbetsuppgifter.  

 

Pros och Kjellberg (21) tar upp att det finns behov av forskning om hur arbetsterapeuter 

handleder, men det saknas även kunskap om hur vårdpersonalen erfar överlämnandet och 

instruktionen/informationen av insatsen. Därför vill författarna undersöka det sistnämnda i 

denna studie.  

Syfte  

Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av hur arbetsterapeuten instruerar och informerar 

om insatser.   

Metod 

Denna studie har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Då studien hade fokus på 

erfarenheter hos vårdpersonal genomfördes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 

som gav deltagarna möjlighet att berätta fritt. Dessa intervjuer analyserades sedan med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys (23). 

Urval 

För att få deltagare som var relevanta för studien gjordes ett kriterieurval, vilket innebär att 

deltagarna behövde uppnå vissa inklusionskriterier för deltagande (24). Dessa var att 

deltagarna skulle jobba inom kommunal verksamhet på ett gruppboende för 

funktionshindrade, på vård – och omsorgsboende eller inom hemvård. Deltagarna skulle 

någon gång ha varit i kontakt med en arbetsterapeut, samt någon gång blivit 

instruerad/informerad om en arbetsterapeutisk insats. Tolv enhetschefer för olika boenden och 

hemvårdsgrupper kontaktades via mail för att informera om och begära tillstånd att få 

genomföra studien. I mailet bifogades ett informationsbrev där studiens syfte samt 

övergripande information om hur intervjun skulle gå till beskrevs. Informationsbrev till 

presumtiva deltagare bifogades även till enhetschefen för att hen skulle få kännedom om vad 



4 
 

som sedan skulle skickas ut till deltagarna. En enhetschef återkopplade via mail de resterande 

kontaktades per telefon. Åtta chefer gav sitt godkännande, två svarade inte och två tackade nej 

på grund av tidsbrist inom verksamheten. Därefter kontaktades vårdpersonalen per telefon på 

vård- och omsorgsboendena samt på gruppboendena. Vi berättade om studien och frågade om 

vi fick skicka ett informationsbrev till verksamheten så att alla fick möjlighet att läsa detta i 

lugn och ro. En person per enhet efterfrågades. Efter ett par dagar kontaktades de igen för att 

höra om någon var intresserad och om någon ville delta bokades tid och plats för intervjun.  

 

Datainsamling 

En intervjuguide (bilaga) med semistrukturerade frågor användes under intervjuerna för att 

hålla en logisk struktur och ordning (24). Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet. 

Intervjuguiden började med några frågor om personerna för att sedan övergå till den inledande 

frågan som löd ”berätta om en situation där du blivit instruerad/informerad om ett hjälpmedel 

eller en annan insats av en arbetsterapeut”. Under intervjuerna användes följdfrågor för att få 

mer utvecklande svar. Som t.ex. om hen kunde berätta mer, ge exempel eller utveckla 

situationen som intervjupersonen tog upp. För att underlätta bearbetningen av materialet 

användes en mp3-spelare med röstinspelningsfunktion under intervjuerna, detta med 

samtycke från respondenterna. Åtta personer deltog, samtliga var kvinnor i åldersspannet 33 - 

59 år. Tre deltagare jobbade på vård- och omsorgsboenden och fem av dem på gruppboenden 

för funktionshindrade. De hade varit verksamma på den aktuella arbetsplatsen mellan två och 

sjutton år. Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares arbetsplats. Vid 

intervjutillfällena tilldelades respondenterna varsin samtyckesblankett där de undertecknade 

att de fått information kring studien samt gav sitt samtycke till deltagande. Båda författarna 

var närvarande vid intervjun. En av författarna ställde intervjufrågorna och den andra skötte 

tekniken samt antecknade för att efter intervjun kunna ställa följdfrågor för att följa upp om 

något saknades. Författarna intervjuade fyra deltagare var. Intervjuerna tog 11-35 minuter.   

 

Etiska överväganden 

Innan genomförandet av studien resonerade författarna kring nyttan i förhållande till riskerna 

med att göra denna studie. För att ta hänsyn till nyttjandekravet menar de forskningsetiska 

principerna att nyttan med studien måste vara större än riskerna för de som deltar. Författarna 

tog även hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifterna förvarades 

varsamt och att det inte gick att identifiera vem som sagt vad (25). Innan studien gjordes 

tänkte författarna igenom frågorna i intervjuguiden noga för att de skulle kännas bra och 

bekväma både för oss som intervjuare och för deltagarna som skulle svara på dessa frågor. En 

risk med studien skulle kunna vara att som deltagare känna att man ”hänger ut” 

arbetsterapeuten genom att berätta om brister och vad hen kunde gjort annorlunda. Den 

kunskap som skulle komma fram i resultatet ansågs dock vara till mer nytta för deltagarna i 

förhållande till risken. Då vårdpersonalens erfarenheter av arbetsterapeutens instruktioner och 

information inte är så beforskat ansåg författarna att det var till nytta att genomföra denna 

studie. I informationsbrevet som deltagarna fick beskrevs studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt samt att möjligheten att avbryta sitt deltagande kunde ske när som helst och utan att 

ange orsak. Innan intervjuerna fick deltagarna läsa igenom och skriva under en 

samtyckesblankett detta gör att även samtyckeskravet uppfylls (25). 
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Databearbetning 

Det insamlade materialet behandlades konfidentiellt genom att intervjuerna avidentifierades 

för att istället ge intervjuerna varsitt nummer. Författarna transkriberade ordagrant fyra 

intervjuer var (24). De transkriberade intervjuerna lästes igenom samtidigt som författarna 

lyssnade på inspelningarna för att kontrollera att dessa stämde överens med varandra. Därefter 

byttes transkriberingarna så att författarna läste varandras utskriva intervjuer för att skapa sig 

en bild av alla åtta intervjuer. Transkriberingarna lästes flera gånger. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att analysera materialet. Fokus lades på det manifesta innehållet, 

det textnära beskrivande innehållet (23). Meningsenheter plockades ut ur materialet, dvs. de 

delar av texten med relevans för syftet (23). Därefter kondenserades dessa meningsenheter för 

att få fram det centrala innehållet och korta ner texten för att kunna hantera den lättare. Sedan 

abstraherades materialet där det tas till en högre logisk nivå och därefter benämns med en kod 

(23). Denna kod beskriver kort meningsenhetens innehåll och ger möjlighet att reflektera 

kring det insamlade materialet på ett nytt sätt. Därefter jämfördes kodernas likheter och 

skillnader och de sorterades sedan in i kategorier med liknande innehåll (23) (Tabell 1). Citat 

ur intervjuerna har använts i resultatet för att tillförsäkra trovärdigheten (23). Citaten har 

sedan ändrats från tal till skriftspråk utan att det påverkat innebörden av meningarna.  

 
Tabell 1: Exempel på analysförfarandet  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

”Vi hade gott om tid på 

oss att fundera på hur 

brukaren skulle 

uppleva detta och så. 

Och sen visade 

arbetsterapeuten tydligt 

hur man skulle tänka 

och vad man skulle 

tänka på.. Nästa gång 

tog hen med ett bälte 

och då provkörde vi 

lite och vi tyckte att det 

verkade väldigt bra.” 

Arbetsterapeuten 

visade tydligt hur 

och vad man ska 

tänka på när bältet 

används och 

provar sedan med 

brukaren. 

Visade tydligt Tydlighet underlättar 

”En patient som dom 

ville att vi skulle 

förflytta med 

glidbräda… Men då 

testade 

arbetsterapeuten och 

sjuksköterskan och 

dom tyckte det gick bra 

men det gjorde inte vi. 

Vi tittade på men sen 

när vi skulle göra det 

så tyckte inte vi det 

fungerade.. ”  

Tittade på när 

sjuksköterska och 

arbetsterapeut 

visade hur 

patienten skulle 

förflyttas med 

glidbräda, vi 

tyckte inte det 

fungerade när vi 

skulle prova.  

Otillräcklig 

instruktion/information 

Otydlighet försvårar 
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Resultat 

Resultatet grundar sig på en analys av de åtta intervjuerna. Resultatet redovisas i en löpande 

text utifrån de kategorier som växt fram under analysen. Resultatet framkom i två spår där det 

ena framhäver positiva erfarenheter, där kategorierna Tydlighet underlättar och Tillgänglig 

framkom. Det andra spåret består av negativa erfarenheter av arbetsterapeutiska instruktioner 

och information av insatser. Där framkom också två kategorier, Otydlighet försvårar och Svår 

att nå. (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Schematisk bild av kategorier och koder. 

Kategorier Koder 

Tydlighet underlättar Tilldelades ansvaret 

Tydlig handlingsplan 

Problemlösande förhållningssätt 

Målplanering 

Gemensamt komma fram till tidsplan och 

uppföljning 

Tydligt vem som gör vad 

Samarbete underlättar    

Nytt hjälpmedel = gemensam instruktion 

Bäst är individinriktad instruktion 

Bra att testa själv 

Visade tydligt 

Praktisk instruktion 

Tillräcklig information 

Tillgänglig Tillgänglig arbetsterapeut 

Arbetsterapeut svarar på frågor 

Kontaktar arbetsterapeut 

Otydlighet försvårar Otydlig manual 

Önskar träning i hemmiljö 

Otillräcklig instruktion/ information 

Ingen instruktion 

Svår att nå Vårdpersonalens initiativ  

Önskar arbetsterapeut på plats tidigare 

Svårtillgänglig arbetsterapeut 

Oengagerad arbetsterapeut 

Mycket ansvar 

Uppföljning saknas 

Testar sig fram utan instruktion 

 

 

I resultatet av analysen framkom det att hur en instruktion/information blir handlar om såväl 

tiden före, under som efter. En insats som arbetsterapeuten ska instruera och informera om 

och förmedla vidare till vårdpersonalen handlar om att först göra en utredning för att komma 

fram till problemet. Därefter måste en planering av insatsen utföras. Sedan instrueras eller ges 

information om själva insatsen vid ett specifikt tillfälle. Efter detta behöver insatsen följas upp 
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och utvärderas. Alla dessa delar tillsammans bidrar till hur instruktionen och informationen 

blir, tas emot och erfars. 

Tydlighet underlättar 

En erfarenhet vårdpersonalen beskrev var att de fått tydlig instruktion/information av 

arbetsterapeuten som visat hur de skulle genomföra insatsen. När ansvaret gällande insatsen 

lämnades över till vårdpersonalen ansåg de att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna 

utföra den arbetsterapeutiska åtgärden på ett tryggt sätt. Arbetsterapeuten visade tydligt hur 

och vad vårdpersonalen skulle tänka på. I berättelserna framkom att gemensam 

instruktion/information var positivt, eftersom att alla i personalgruppen då fick samma 

instruktion/information ifrån arbetsterapeuten då hen kommit med en ny insats. Detta 

resulterade i att alla gjorde likadant med patienten.  

”Om det är ett helt nytt hjälpmedel som aldrig funnits, då kan jag ju säga att då brukar vi ta 

det på våra arbetsplatsträffar som vi har så att alla våningar får samma instruktioner fast vid 

olika tillfällen.” 

En annan erfarenhet var att individinriktad instruktion eller information var bäst, eftersom 

vårdpersonalen erfor att det blev mer anpassat för just den specifika patienten som insatsen 

var till för. En deltagare beskrev att de fått individanpassade instruktioner/information till en 

patient som skulle få ett kognitivt hjälpmedel. Arbetsterapeuten hade då instruerat och 

informerat vårdpersonalen genom att utgå ifrån just den patientens behov.  

”..det här blev ju mer riktat på hur den här brukaren ska använda den här Sigvardtavlan. 

Allra bäst blir det ju när man får prata kring ett hjälpmedel och i tanken då ha hjälpmedlet 

till den här personen. Inte det här hjälpmedlet funkar såhär och såhär, utan det här 

hjälpmedlet till den här personen.”  

Vårdpersonalen tog upp att de tyckte att praktisk instruktion/information var bra då de upplevt 

att de tagit till sig instruktionen/informationen på ett bättre sätt. En vårdpersonal nämnde att 

det var lättare att avgöra hur mycket hon kunde ta i eller hålla emot vid träning med en 

patient.  

”Arbetsterapeuten visade på brukaren hur vi skulle göra, men sen var det ju det här även att 

visa på oss personal då. Då skulle ju vi känna att så här mycket kan vi faktiskt hålla emot och 

sen när personen puttar tillbaka att vi håller emot lite då med.”  

Det nämndes att de hade fått gå på lyftkörkortsutbildning där de fått prova på att förflyttas i 

olika lyftar med olika lyftselar för att få en känsla för hur brukaren känner. En beskrev det 

såhär:  

”bra att vi får prova alla hjälpmedel själv, sen tycker jag att det är jättebra den här 

lyfttekniken vi har fått gått iväg på. Och få prova alla lyftarna själv för att få sätta sig in i 

situationer, vilka som är bekväma och vissa är inte så himla trevliga att sitta i...vet lite hur 

det känns själv liksom”.  

 

En erfarenhet som var tydlig var att deltagarna erfor att arbetsterapeuten ville samarbeta med 

vårdpersonalen i situationer där de instruerar och informerar. Detta gällde även när de 

diskuterade, satte mål och gjorde plan för uppföljning. De upplevde att arbetsterapeuten 

involverade dem i behandlingen och lyssnade på vad de hade att säga. Detta samarbete såg 
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vårdpersonalen som betydelsefullt och viktigt. Det framkom att de tyckte att arbetet 

underlättas mycket när det finns ett samarbete som fungerar. Arbetsterapeuten löser problem 

och försöker klura tillsammans med vårdpersonalen för att komma på bästa möjliga 

lösningen.  

”Jag måste ju säga att det är väldigt lätt att prata och bolla med arbetsterapeuterna, det är 

nog vad vi tycker över lag här. Hur kan vi lösa det här? Har ni provat det här? Och att det 

inte alltid är: så här ska ni göra. Utan det är lite fram och tillbaka och att vi bollar idéer. Och 

det finns en vilja och lära känna våra brukare det tycker jag är kanon”  

 

”hos oss fungerar det jättebra. Jag är jättenöjd med den hjälp vi får. Ingenting är omöjligt 

liksom. Arbetsterapeuterna hittar bra lösningar som vi provar och dom fixar och donar och 

testar på olika sätt”  

 

Att arbetsterapeuten visar intresse genom att hen lyssnar noga och närvarande på det som 

vårdpersonalen säger och försöker tillgodose deras önskemål och hjälpa dem på bästa möjliga 

sätt är en annan erfarenhet som framkom. Vårdpersonalen uttryckte också att ett gemensamt 

arbete mellan dem och arbetsterapeuten gör att det blir tydligt vad som ska göras och vilka 

mål man vill uppnå med de insatser som sätts in.  

”Vi har haft dom här målplaneringarna kring den här brukaren och då har vi liksom pratat 

igenom och kommit fram till och försökt se, vad det är som är problemet och hur ska vi kunna 

hjälpa den här brukaren, tillsammans liksom”  

Deltagarna erfor att arbetsterapeuten hade förtroende för dem som vårdpersonal och kunde 

lämna över ansvar till dem. De tyckte att ett bra samarbete gynnar alla inblandade. 

 

Tillgänglig  

En erfarenhet deltagarna nämnde var att arbetsterapeuten var lätt att nå. De menade att om 

något problem uppstod kunde de kontakta arbetsterapeuten för att få hjälp med det. De 

berättade att arbetsterapeuten lyssnade på problemet som vårdpersonalen beskrev och därefter 

bokades tid för träff med arbetsterapeuten.  

”Dom kommer så fort man ringer, det är det som är bra med en arbetsterapeut, de är så lätta 

att kontakta och prata med”. 

Erfarenheten var också att då något gått sönder eller slitits ut kunde de kontakta 

arbetsterapeuten. Hen kom sedan med de saker som behövdes. Vårdpersonalen menade att 

arbetsterapeuten var bra att ha att göra med, då hen ordnade med sådant som vårdpersonalen 

inte kunde lösa själva. Då en instruktion eller information om t.ex. ett hjälpmedel 

genomfördes och därefter lämnades ut kunde vårdpersonalen kontakta arbetsterapeuten igen 

om de upplevde osäkerhet över någonting eller inte uppfattade allt. En person beskrev det 

såhär:  

 

”..frågorna kommer nog alltid senare, så då kan man kontakta arbetsterapeuten och få svar 

på det”.  

Att arbetsterapeuten är tillgänglig ansågs vara betydelsefullt, eftersom de alltid kunde 

kontakta dem då de hade frågor, upplevde problem, behövde någonting ifrån arbetsterapeuten 
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eller behövde råd angående någonting kring patienten. 

 

Otydlighet försvårar 

Vårdpersonalen berättar att instruktioner och information kring insatser ibland har varit 

otillräcklig och otillgänglig. Det fanns erfarenheter av att instruktionen och informationen 

direkt ifrån arbetsterapeuten ibland inte varit tillräcklig. Vårdpersonalen har känt att syftet 

med användandet av ett hjälpmedel eller att instruktionen och informationen om en strategi 

inte framkommit riktigt på det sättet de önskat.  

 

”Dom kommer och lassar av grejerna utan att berätta syftet med hjälpmedlet eller någon 

instruktion”  

 

”då hade vi fått instruktioner, det var inte tillräckligt vi hade nog kunnat få lite mer. Mer 

användningsområden hur man kan använda den, det var lite torftigt tycker jag..” 

 

Det framkommer också att flera olika former av instruktioner och information kan vara 

problematiska och kan brista, det behöver inte bara vara sättet som 

instruktionen/informationen ges på som är svårt utan hur tillgänglig informationen är. En 

situation handlade om att vårdpersonalen endast fått en manual som de tycker varit 

svårförståelig. En deltagare säger:  

 

”..det var en föreskrift som vi fick just till den där om vilka lägen man ska ha. Där skulle man 

läsa själv och då blev det lite krångligt för det var för små bokstäver och mycket text och då 

fick vi skriva en lathund själv, hur man ska använda den och vilka lägen man ska ha” 

 

En annan erfarenhet var att vårdpersonalen fick observera när arbetsterapeuten med hjälp av 

en sjuksköterska gjorde en förflyttning av en patient med en glidbräda och på så sätt se hur de 

sedan själva skulle utföra förflyttningen. Vårdpersonalen kände att de blev en otydlig 

instruktion/information vid detta moment eftersom de inte alls fungerade när de själva skulle 

utföra denna förflyttning. Detta beskrevs:  

 

”Vi fick titta och sen när vi skulle göra det så tyckte inte vi att det fungerade” 

 

Om instruktionen/informationen och övningarna gjordes på t.ex. en mottagning så kunde det 

bli problematiskt när det skulle utföras någon annanstans t.ex. i patientens hemmiljö. En 

deltagare sa: 

”jag tror ju mycket på det här att det är bättre om arbetsterapeuten kommer hem till 

personens hemmiljö, för det blir ju inte lika när man sitter på en brits eller är i en gympasal” 

 

Några deltagare erfor alltså att det fanns brist på instruktioner och information när 

arbetsterapeuten presenterade sina insatser.  

 

Svår att nå 

Vårdpersonalen har upplevt att arbetsterapeuten varit svår att nå när de skulle ha behövt hens 

hjälp. Under intervjuerna kom det fram erfarenhet av att det saknats både 
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instruktioner/information och förberedelser från arbetsterapeuten när patienter flyttat in på 

boendet. Detta har medfört att vårdpersonalen fått improvisera för att hantera sådana 

situationer.  

 

”Ibland är hen ledig både fredag lördag och söndag och då får ju jag leta på ett lyftsele om 

de nu är det jag behöver och sen får jag ju testa mig fram vilken ögla jag ska ha och så..  så 

är det lite här och det funkar inte det här riktigt.” 

 

Det framkom också att det var på vårdpersonalens initiativ som patienten fick någon insats 

eller inte. Då vårdpersonalen såg ett behov kontaktades arbetsterapeuten för att be om 

åtgärden som de ansåg behövdes. Arbetsterapeuten gjorde ingen bedömning av problemet 

utan levererade endast det som efterfrågades. Vårdpersonalen erfor att de fick ta på sig ett 

stort ansvar. 

 

”Det är väl vi vårdpersonal som vet vad vi vill ha för olika hjälpmedel, om vi till exempel vill 

ha en turner så kommer arbetsterapeuten med en sån och vi får testa och ser att de kanske 

inte blev så bra då provar vi nåt annat.… Vi själva alltså personalen som får komma på nåt 

annat och be om det..” 

 

”Det känns som att det ansvaret ligger lite på oss, att komma på vad vi ska ha för hjälpmedel 

och då får ju vi kontakta arbetsterapeuten” 

 

Deltagarna beskrev att de alltid använde ungefär samma hjälpmedel hela tiden eftersom de 

inte var uppdaterade på vad som fanns att tillgå. De uttryckte en önskan om att bli 

uppdaterade på nya hjälpmedel av arbetsterapeuten.  

 

”Jag skulle vilja ha lite mer information om vad det finns för olika hjälpmedel, att 

arbetsterapeuten berättar att nu har det kommit en ny grej här, är det något som ni tror skulle 

passa någon på huset? Sådana grejer skulle jag vilja... en mer engagerad arbetsterapeut”. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats användes för att fånga vårdpersonalens erfarenheter (23). Fokus i denna 

studie var på vårdpersonalens erfarenheter kring hur arbetsterapeuter instruerar och 

informerar om en insats, metoden var därmed relevant för syftet.  

För att ge studien trovärdighet ska studiens tillvägagångssätt beskrivas samt eventuella brister 

diskuteras (23). Urvalet av deltagare till denna studie gjordes genom ett kriterieurval utifrån 

syftet med studien (24). Ett av inklusionskriterierna var att de skulle arbeta inom kommunal 

verksamhet på ett gruppboende för funktionshindrade, på vård- och omsorgsboende eller 

inom hemvård. Vårdpersonalen som deltog i studien arbetade på gruppboenden och vård- och 

omsorgsboenden. Ingen som arbetade inom hemvård deltog, eftersom att det var svårt att få 

till någon träff med dem då de ofta var ute på uppdrag och hade begränsat med tid. Eventuellt 

kunde deras deltagande gett ytterligare erfarenheter av betydelse för resultatet. Författarna tror 

att de som arbetar inom hemvården får kortare instruktioner/information och kanske inte har 

kontinuerlig kontakt med arbetsterapeuten och därmed blir det otydligt. Tre deltagare arbetade 

på vård- och omsorgsboenden och fem deltagare på gruppboenden, denna fördelning tror inte 
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författarna hade så stor betydelse. Åtta deltagare ansågs som ett rimligt antal i förhållande till 

den tid som fanns till förfogande. Författarna förmodar att fördelningen inte påverkar 

överförbarheten av resultatet till de båda verksamhetsområdena och att antalet deltagare var 

tillräckligt för att få ett trovärdigt resultat. 

 

Vårdpersonalen fick ett informationsbrev där studiens syfte samt att de etiska riktlinjerna vad 

gäller information, samtycke, nyttjande och konfidentialitetskravet beskrevs (25). Vid 

intervjutillfällena fick deltagarna information om att inspelningarna skulle raderas vid 

studiens slut och att materialet endast skulle användas till denna studie. Detta var en trygghet 

för deltagarna upplevde författarna. 

 

I intervjuguiden användes semistrukturerade frågor vilket bidrog till att deltagarna kunde 

berätta och prata fritt om olika situationer (23). Intervjuguiden fungerade bra då den gav 

författarna struktur till samtalet, något att luta sig mot samt att svaren gav relevant 

information i relation till syftet. Huvudfrågan i intervjuguiden löd ”berätta om en situation där 

du blivit instruerad eller informerad om ett hjälpmedel eller någon annan insats?” Då ordet 

hjälpmedel nämndes först så tror författarna att det kan ha påverkat deltagarnas val av insats 

att berätta om, då sju av åtta valde en situation kring ett hjälpmedel. Frågan kunde ha 

formulerats på annat sätt t.ex. genom att bara fråga om någon insats. Författarna tror inte att 

resultatet hade sett annorlunda ut om de bara tillfrågades om en insats. Detta eftersom 

författarna förutsätter att instruktioner och information utförs på liknande sätt oavsett om det 

är ett hjälpmedel eller en helt annan insats. 

 

En provintervju kan göras för att kontrollera intervjuguidens relevans och öva intervjuteknik 

innan den första intervjun görs (26). Någon sådan genomfördes inte, men efter att författarna 

utfört den första intervjun tillfrågades deltagaren om frågorna var relevanta och gick att förstå, 

vilket hon tyckte. Nackdelen med att intervjuguiden aldrig prövades gav författarna osäkerhet 

om hur frågorna skulle uppfattas samt att författarna inte fick möjlighet att öva på att 

intervjua, vilket i sin tur kan ha påverkat innehållsrikedomen i materialet.  

 

Oavsett intervjulängd anser författarna att samtliga svarade utförligt och att materialet var av 

betydelse för studiens syfte. En eventuell risk med studien skulle kunna ha varit att deltagarna 

kände att de ”hängde ut arbetsterapeuten” och tyckte frågorna var obekväma. Författarna 

upplevde inte detta då deltagarna pratade och verkade vilja framföra sina åsikter.  

 

Intervjuerna transkriberades och transkriberingen lästes flera gånger för att ge en 

helhetsuppfattningen av materialet (23) För att stärka trovärdigheten i resultatet har 

analysarbetet beskrivits noggrant (23). Analysmetoden som användes ansåg författarna var av 

relevans för att bearbeta materialet och detta gav en tydlig struktur (23). En del svårigheter 

som uppstod var skapandet av kategorier eftersom resultatets innehåll var komplext och 

passade in under flera kategorier. För att tillförsäkra att kategorierna var heterogena i 

förhållande till varandra och hur materialet skulle fördelas diskuterades materialet mellan 

författarna och tillsammans med handledare. Författarna tittade tillbaka på meningsenheter, 

kondensering och koder för att urskilja likheter och skillnader till kategoriskapandet. För att 

ge resultatet giltighet har författarna även använt citat ifrån intervjuerna (23).  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av hur arbetsterapeuten 

instruerar och informerar om insatser. Erfarenheterna hos deltagarna har varierat, vissa har 

varit mer positiva samtidigt som andra varit mer negativa, det vill säga två spår av 

erfarenheter av instruktioner och information av arbetsterapeuter. De positiva erfarenheterna 

var att instruktionen och informationen var tydlig och konkret och att arbetsterapeuten var 

tillgänglig. De negativa erfarenheterna var att instruktionen och informationen varit otydlig, 

att det var för få instruktioner och för lite information samt att arbetsterapeuten varit svår att 

nå. Resultatet visade att det var viktigt med tydlighet och tillgänglighet vid instruktion och 

information för att den skulle tas emot på bästa sätt. Detta stämmer överens med annan 

litteratur som säger att arbetsterapeuter ska följa tydliga riktlinjer när de handleder andra när 

de ska ta över en arbetsterapeutisk insats (27). 

 

Vårdpersonalen tyckte att en bra instruktion och information skulle vara individinriktad. 

Fokus vid instruktionen/informationen skulle vara på den specifika patienten som insatsen var 

till för. När ett nytt hjälpmedel skulle introduceras ansåg vårdpersonalen att samla alla till en 

gemensam instruktion/information var det bästa sättet att få instruktion och information på, så 

att alla i personalgruppen fick höra och se samma saker. Detta strider då mot 

förskrivningsprocessen då arbetsterapeuten inte ansvarar för att instruera och informera hela 

personalgruppen om insatser (11). Då vårdpersonalens vilja om att ha gemensamma 

instruktioner och information skär sig med arbetsterapeutens ansvar behöver 

arbetsterapeuterna vara tydliga med att förmedla sitt ansvarsområde till den person som tar 

emot instruktionen och informationen. Det är då upp till denna person att föra det vidare till 

resten av personalgruppen.  

 

Furååker & Nilsson (4) tog upp att ett samarbetande förhållningssätt är viktigt att ha för att 

instruktionen/informationen ska framgå på ett tydligt sätt. Detta överensstämde med resultatet 

av vårdpersonalens erfarenheter då de ansåg att det var viktigt att arbetsterapeuten var lyhörd 

och lyssnade på vad vårdpersonalen hade att säga.  De menade att ett samarbete mellan 

arbetsterapeut och vårdpersonal var betydelsefullt. Pros och Kjellberg (21) beskriver att 

majoriteten av arbetsterapeuterna handleder vårdpersonal genom interaktion med 

vårdpersonalen. Resultatet från deras studie motsvarade denna studies resultat då 

vårdpersonalen erfor att arbetsterapeuterna involverade dem. Detta tyder på att ett 

samarbetande förhållningssätt är en viktig komponent i tillvägagångssättet vid instruktion och 

information av en insats. 

 

Det är viktigt att arbetsterapeuten är pedagogisk när instruktioner och information ges (17,19). 

I resultatet framkom det att instruktionen och informationen lättare togs emot och förstods när 

arbetsterapeuten hade ett pedagogiskt förhållningssätt. Detta kan göras genom att visa tydligt 

steg för steg hur något ska gå till och berätta syftet med insatsen samt visa praktiskt och 

involvera vårdpersonalen. När en instruktion eller information utförs praktiskt får 

vårdpersonalen möjlighet att fånga patientens perspektiv på insatsen, t.ex. när de fått testa på 

att förflyttas i lyft. Vårdpersonalen fick också en bättre känsla av hur de skulle hantera 

insatsen som arbetsterapeuten instruerar och informerar om. Detta ligger i linje med tidigare 

studier som tagit upp att den metod som visat bäst effekt vid instruktion och information är 

när den utförs praktiskt (19). Vårdpersonal som erfor att överlämningen av insatsen inte 

fungerat hade nämnt att de endast fått observera. Detta hade sedan medfört svårigheter när 

vårdpersonalen själva skulle hantera insatsen med patienten.  
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Eftersom hur instruktionen och informationen av en insats blir och tas emot påverkas av hela 

processen är arbetsterapeutens tillgänglighet av betydelse. De som erfor att arbetsterapeuten 

var tillgänglig ansåg att arbetsterapeuten alltid fanns till hands att kontakta om problem eller 

frågor uppstod. Vårdpersonal som hade erfarenhet av att arbetsterapeuten var svår att nå 

menade att instruktioner och information inte fungerat. Detta ledde till att vårdpersonalen fått 

ta på sig ett större ansvar och i sådana situationer fått improvisera för att arbetsterapeuten inte 

varit tillgänglig. De menar också att arbetsterapeuten ibland inte gjort någon bedömning av 

vilka behov som funnits och då självmant tagit på sig den arbetsuppgiften. I arbetsterapeutens 

ansvar ingår det dock att göra utredningar av behov (11, 12). Vårdpersonalen delgav också att 

de inte var så uppdaterade på vad det fanns för nya hjälpmedel, vilket också stödjer att det 

fanns behov av arbetsterapeuter som är tillgängliga.  

Deltagarna beskrev i huvudsak erfarenheter som hade med hjälpmedel att göra. Detta ligger i 

linje med litteraturen som beskriver att hjälpmedel är en vanlig insats inom kommunal 

verksamhet (5). Pettersson (8) beskriver att erfarenhet och ökad kunskap om hjälpmedel 

bidrar till ett ökat användande av dem, detta motsvarar deltagarnas erfarenheter då de använde 

hjälpmedel som de kände sig bekväma med och visste hur de skulle hantera.  

 

När instruktionerna och informationen inte fungerade enligt vårdpersonalen kan det vara 

beroende av olika saker. Att erfara att arbetsterapeuten är svår att nå kan ha med t.ex. 

verksamhetens organisation att göra. Arbetsterapeuten kan ha sin tjänst uppdelad genom att 

t.ex. vara halva sin arbetstid stationerad på ett boende och sedan arbeta inom hemvården den 

resterade tiden (13, 14), vilket kan påverka tillgängligheten. Arbetsterapeuter inom kommunal 

verksamhet tycker att de ägnar för lite tid åt att utbilda vårdpersonal och anser att de borde 

läggas mer tid på det (22). Detta tyder på att denna arbetsuppgift ibland inte hinns med, och 

därför inte utförs på ett tydligt, konkret och tillgängligt sätt som det borde för att 

vårdpersonalen ska erfara att instruktionen och informationen av en insats blir på bästa sätt.   

 

Författarna anser att studiens resultat går att överföra till en annan situation eller grupp (24) 

bland annat till arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet och andra verksamhetsområden 

som t.ex. landstinget. Williams och Irvine (28) skriver i sin studie att sjuksköterskor som 

handleder vårdpersonal gör att ansvarsfördelningen blir tydlig och detta uppmuntrar positivt 

samarbete mellan de som arbetar med patienten. Detta överensstämde med det resultat som vi 

kommit fram till i denna studie. Författarna anser därmed att studiens resultat till viss del går 

att överföra till liknande situationer. Sjuksköterskor likväl som arbetsterapeuter behöver vara 

tydliga vid instruktioner och information för att underlätta arbetet för alla delaktiga i arbetet 

runt patienten.  

 

Slutsats 

De slutsatser som kan dras av denna studie är att instruktioner och information kring en insats 

behöver vara tydlig, konkret och att arbetsterapeuten är tillgänglig. Inom vissa verksamheter 

fungerar detta bra, men vårdpersonalens erfarenheter behöver synas och höras mer eftersom 

det också framkom brister. Inom de verksamheter där de inte fungerat har det funnits brister i 

instruktionen/informationen, antingen i planeringen innan, under själva 

instruktionen/informationen eller att det saknats en uppföljning av insatsen. Detta tyder på att 

arbetsterapeutens sätt att instruera och informera kan behöva utvecklas. Oavsett om 

vårdpersonalens erfarenheter varit positiva eller negativa så efterfrågas arbetsterapeutens 
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kompetens på verksamheterna.  

 

Vårdpersonalens erfarenheter är viktiga då det är de som arbetar dagligen med de personer 

och insatser som arbetsterapeuten lämnat över och instruerat och informerat om. Vidare 

forskning med vårdpersonal inom t.ex. landsting och privat sektor skulle kunna ge en bredare 

bild om hur arbetsterapeuter instruerar och informerar om insatser. Därför behöver deras 

erfarenheter studeras vidare och forskas mer kring. 
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Bilaga  

 
Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning?  

 

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?   

4. Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? 

 

5. Berätta om en situation där du blivit instruerad/informerad om ett hjälpmedel/en insats av 

en arbetsterapeut. 

   -Fick du i förväg veta att arbetsterapeuten skulle komma och vad som skulle ske? 

   -Var gavs informationen? 

  -Hur många medverkade? 

 

6. Vad tyckte du var bra under informationen/instruktionen? 

     - Kan du ge ett exempel?  

     - Kan du utveckla?  

 

7. Hur kunde arbetsterapeuten gjort annorlunda?  

    - Kan du ge ett exempel? 

    - Kan du utveckla? 

8. Har du något att tillägga? 

  

 

 

 
 


