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Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika do-
kumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygg-
er på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas fram av huvudsakli-
gen externa experter på uppdrag av Socialstyrelsen. Experternas material ger
underlag till myndighetens ställningstaganden. Författarna svarar själva för
innehåll och slutsatser.
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Förord

År 1999 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 1999 till
2002 följa utvecklingen beträffande den Nationella handlingsplanen för äld-
repolitiken. Ett område som särskilt pekas ut och förväntas förbättras är äld-
res tillgång till rehabilitering och hjälpmedel. I rapporten ”Äldres rehabili-
teringsbehov i hemmiljö” redovisas resultatet från intervjuer gjorda med 102
äldre med hemtjänst i ordinärt boende.

Materialinsamlingen har gjorts av arbetsterapeuterna: Ingela Månsson, Ing-
Britt Nylund, Inga-Britt Hemmingsson och Helen Gustafsson. 

Bearbetning av material samt sammanställning av rapporten har gjorts av
Margareta Lilja universitetslektor vid Karolinska Institutet. Författaren sva-
rar för rapportens innehåll och slutsatser.

Ulla Höjgård
Enhetschef för Äldreenheten
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Sammanfattning

Att bo kvar hemma trots svårigheter att hantera vardagens sysslor är en del
av många äldre människors vardag. Genom rätt stöd från omgivningen kan
många av de problem som uppstår förhindras, mildras eller undanröjas.
Syftet med denna studie har varit att skatta rehabiliteringsbehovet hos äldre
personer, boende hemma med insatser från hemtjänsten, samt att beskriva
orsaker till att icke tillgodosedda behov förekommer. Syftet har också varit
att införliva individens egen uppfattning om sin situation och behov av re-
habilitering.

Studien omfattar 102 äldre personer boende i ordinärt boende med varieran-
de grad av insatser från hemtjänsten. Datainsamling har gjorts genom hem-
besök av fyra arbetsterapeuter i fyra olika delar av landet. Områdena valdes
så att situationer i både glesbygd, tätort och storstad fanns representerade.

Av de personer som ingick i studien visade sig en tredjedel inte ha något
rehabiliteringsbehov. En sjättedel hade ett rehabiliteringsbehov som bedöm-
des vara tillgodosett, medan hälften av de som fick hembesök skattades ha
ett behov av rehabilitering som inte tillgodosågs.

Bland de som skattades sakna rehabiliteringsbehov visade det sig att trots en
hög ålder hade de få insatser från hemtjänsten och levde ett förhållandevis
aktivt liv. De som fick sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda hade konti-
nuerliga rehabiliteringsinsatser genom att delta i olika verksamheter som
dagrehabilitering och växelvård där arbetsterapi och sjukgymnastik ingick.

För de som skattades ha ett rehabiliteringsbehov var situationen en annan.
De hade mer insatser från hemtjänsten, påfallande ofta få sociala kontakter
med anhöriga och vänner, och kunde inte längre utföra sina hobbyaktivite-
ter. Rehabiliteringsbehovet kunde relateras både till personliga dagliga akti-
viteter som att äta, duscha, förflytta sig etc. liksom till aktiviteter inom bo-
endet som att laga mat, göra inköp, städa och tvätta. Behov fanns också av
insatser för att träna styrka, balans och rörlighet samt att kompensera för
begränsningar i aktivitet och funktion framförallt genom tekniska hjälpme-
del. Behov av rehabilitering framkom också vad det gäller psykosociala
aspekter.

När det gällde personernas egen syn på skattat rehabiliteringsbehov så sam-
tyckte hälften av personerna medan de övriga menade att de inte hade ett
rehabiliteringsbehov. Däremot var flera i den sistnämnda gruppen – vars
behov inkluderade tekniska hjälpmedel – positivt inställda till att få dessa.
Ytterligare en aspekt som innebar att de i större utsträckning avböjde reha-
biliteringsinsatser var om de såg hemtjänsten som sitt huvudsakliga kon-
taktnät och/eller hade en beroenderoll till hemtjänst.
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Studien pekar ut några viktiga aspekter att ägna uppmärksamhet:

� All rehabilitering är individuell, dvs. de insatser som görs måste utgå
från individen och det sammanhang han eller hon lever sitt liv inom. 

� Att uppmärksamma rehabiliteringsbehov är grunden för att rehabiliter-
ing över huvudtaget ska kunna äga rum. Vårdplanering där behov av re-
habilitering bedöms och samverkan där professioner med rehabiliter-
ingskompetens ingår är här viktiga faktorer. 

� Tidigt insatta rehabiliteringsinsatser kan vara avgörande för möjligheten
att klara vardagen och för hur mycket insatser som samhället/anhöriga
behöver ge som stöd. 

� Om vårdbiträden och anhöriga, de som i vardagen stödjer de äldre, ska
kunna arbeta utifrån ett rehabiliterande perspektiv måste de ha kunska-
per om ett vardagsrehabiliterande synsätt. De måste också ha tillgång till
individuell handledning samt äga utrymme i sin arbetssituation att arbeta
på ett sådant sätt att rehabilitering understöds. 

� Om vi vill hålla fast vid den grundläggande principen att äldre ska kun-
na bo kvar hemma så måste detta följas upp med de resurser och insatser
som behövs. Det innebär inte alltid att mer insatser måste sättas in utan
att de insatser som redan finns bör samordnas och organiseras på ett mer
målinriktat och meningsfullt sätt. I vissa fall kan det vara små föränd-
ringar som är avgörande för om en person kan bo kvar eller inte. 
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Bakgrund

I Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (Socialdepartementet, 1998)
anges att tillgången till hjälpmedel och rehabilitering i den kommunala äld-
reomsorgen är ett område som ska förbättras genom förstärkta insatser. För
att få en bild av utvecklingen under de senaste åren initierades våren 2000,
två studier, en om hjälpmedelsförsörjning och en om rehabilitering i kom-
munal äldreomsorg. Studierna genomfördes med hjälp av telefonintervjuer
företrädesvis med kommunal rehabiliteringspersonal i ett trettiotal av lan-
dets kommuner. Den bild som växte fram var att kunskapen om hjälpmedel
och rehabilitering väsentligt hade ökat, men att det fanns många hinder på
vägen för att dessa kunskaper skulle kunna tillämpas och integreras i den
dagliga vården och omsorgen av äldre. Hindren bestod av allt från resursbrist,
dubbla huvudmannaskap ifråga om hälso- och sjukvården till att Socialtjänstla-
gen och Hälso- och Sjukvårdslagen snarare hindrade än uppmuntrade ett hel-
hetsperspektiv på individen och de insatser brukaren erbjöds (Socialstyrelsen,
2000a). 

De båda studierna synliggjorde hinder och möjligheter utifrån professionens
perspektiv. För att förstå problematiken kring rehabilitering av äldre är det
viktigt att också synliggöra den äldre personens situation i sin hemmiljö,
deras egna uppfattningar om sin situation samt behov av rehabiliteringsin-
satser. Det fanns därför ett behov av att komplettera och fördjupa de tidigare
studierna med ett mera individinriktat perspektiv utifrån den äldres livssitu-
ation och behov av rehabilitering och varför eventuella rehabiliteringsbehov
inte blir tillgodosedda. 

Rehabilitering av äldre – vems ansvar?
Äldre personer – speciellt de över 80 år – är de största konsumenterna av
sjukvård i Sverige. Under den första hälften av 90-talet minskade antalet
platser vid sjukhus med mellan 20 och 35 procent vid olika kliniker. Medel-
vårdtiden vid medicinklinikerna minskade från 1990 till 1996 från 7,5 till
5,5 dagar och vid kirurgklinikerna från 5,9 till 4,6 dagar. Detta har skett
samtidigt som antalet personer i åldrarna 80 år och mer har ökat med cirka
45 000 personer. De kraftiga neddragningarna av vårdresurser vid sjukhusen
har bidragit till ett ökat tryck på kommunerna. Effekterna har blivit att
kommunerna fått svara för en allt större del av den samlade vården och om-
sorgen, i synnerhet för de äldre. Rehabiliteringsbehovet har förskjutits och
ökar nu i ordinärt boende. Vård i livets slutskede liksom eftervård och reha-
bilitering ges nu som regel av kommunerna och vården av personer med
demens sköts nästan helt av kommunerna (Svenska kommunförbundet,
1999).
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Äldre är en grupp som idag inte får den rehabilitering de behöver. Det blir allt
vanligare att äldre skrivs ut direkt till hemmet från akutkliniken utan att någon
ansvarar för deras fortsatta rehabilitering. Följden kan bli att individen blir
beroende av hjälp från omgivningen för att klara sig, vilket innebär ökad be-
lastning för närstående och samhället (Hultberg, 1996; Gurner & Thorslund,
1998; Socialstyrelsen, 2000a). 

Individperspektiv på rehabilitering 
– vad innebär det?
Socialstyrelsen anger i föreskrifter och allmänna råd för informationsöverfö-
ring och samordnad vårdplanering i samband med utskrivning från sjukhus,
att utgångspunkten för all rehabilitering alltid är den enskildes behov. Beho-
vet ska styra vilka insatser som görs och vilka yrkesgrupper som krävs och
insatserna ska planeras tillsammans med den enskilde (Socialstyrelsen,
1996). Det innebär att en noggrann bedömning av rehabiliteringsbehovet
behöver göras och att rätt kompetens är företrädd vid den individuella plane-
ringen. Den individuella planen förutsätter ett långtgående samarbete mellan
de olika huvudmännen (Socialstyrelsen, 2000a; Socialstyrelsen, 2000b;
Styrborn, 1994). 

De speciella villkor som gäller för äldre innefattar en ökad risk för att drab-
bas av sjukdom och funktionsbegränsningar. Även risken att drabbas av
social isolering genom make/makas, släktingars och vänners bortgång ökar.
Det bör ändå betonas att majoriteten av de äldre lever ett gott och menings-
fullt liv, men några drabbas av ohälsa och social isolering. Om äldre perso-
ner utsätts för en kombination av negativa förändringar kan ett beroende av
vård och omsorg uppstå. Inte minst gäller det för personer över 80 år (Deh-
lin & Rundgren, 2000; Holmén, 1994). 

Rehabilitering är en möjlighet som alla ska ha tillgång till när behov upp-
står. Åldrandet innebär för många att rörligheten successivt minskar, hörsel
och syn försämras och minnet börjar svikta. Ibland inträffar förändringen
akut, den som drabbas av stroke eller en lårbensfraktur behöver stöd och
hjälp för att komma tillbaka till vardagen igen (Langum Bredland, Linge &
Vik, 1996; Socialstyrelsen, 1993). Rehabilitering innebär att genom träning
och andra insatser förbättra eller bibehålla förmågan att klara av sin vardag.
Vid rehabilitering försöker man att ta till vara det friska, förstärka det så att
det ”sjuka” blir av mindre betydelse och livskvaliteten höjs. Det är dock inte
alltid som man kan lösa alla problem med rehabilitering. Sjukdomen/skadan
finns kanske kvar eller åldrandet i sig innebär att vissa funktioner avvecklas,
men ändå finns kanske möjligheten att rehabilitera till ett bättre liv. Rehabi-
litering kan också ses som att skapa möjlighet för individen att vinna tillba-
ka slumrande färdigheter. Studier har visat att personer som inte använder
sina färdigheter till slut tappar förmågan att använda dem vilket i förläng-
ningen innebär problem i utförandet av aktiviteter i dagliga livet (Borell,
Lilja, Anderson-Sviden & Sadlo 2000; Kendig, Browning & Young, 2000;
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Sonn, Frändin & Grimby, 1995). Nedsatt förmåga att klara sina dagliga ak-
tiviteter är också en riskfaktor för att utveckla en depression och det försvå-
rar även förloppet av depression (Forsell, 2000). I Göteborg pågår popula-
tionsundersökningar av äldre personer. Resultaten från dessa visar bland
annat att nedsatt ADL förmåga hos personer är en faktor som innebär att
man kan förutsäga en ökad risk för institutionalisering och dödlighet (Sonn,
Grimby & Svanborg, 1996). Det är därför viktigt att tidigt fånga upp de per-
soner som löper risk att utveckla ADL-problem eller drabbas av sjukdom
och tidigt sätta in rehabiliterande insatser om så behövs.

Även om mycket forskning återstår för att se om rehabilitering av äldre
minskar samhällets kostnader (Hoenig, Nusbaum & Brummel-Smith, 1997)
så finns det mycket som talar för en satsning på rehabilitering. De humanitä-
ra vinsterna är uppenbara och äldre har goda möjligheter att förbättra sina
förmågor genom att vara mer aktiva (Lexell, 1999; Porter, Vandervoort &
Lexell, 1995; Svenska Kommunförbundet, 1999). Rehabilitering handlar om
livskvalitet, och livskvalitet kan i absolut bemärkelse aldrig värderas i peng-
ar. Samtidigt är det också så att en person som inte kräver så många vård-
timmar måste bli mindre kostsam i längden. En satsad krona idag kan spara
två i morgon vilket flera studier har visat. Enligt Thorslund (1998) kan re-
habiliterande åtgärder riktade till äldre efter sjukdom bidra till att behovet av
särskilda boendeformer minskar. Melin, Håkansson & Bylund (1993) visade
i sin studie att äldre personer med upp till fem funktionsbegränsningar som
deltog i ett hemvårdsprogram förbättrade sin aktivitetsförmåga, uppvisade
färre diagnoser och minskade användandet av mediciner efter sex månader.
Vad det gäller de ekonomiska konsekvenserna så minskade sjukvårdskost-
naderna per person med 20 procent jämfört med de som inte ingick i pro-
grammet. Widén Holmqvist (1997) och von Koch (2000) har beskrivit ut-
veckling och utvärdering av rehabilitering i hemmet för patienter med
stroke. I slutsatserna nämns bl.a. att hemrehabilitering ger ökad patienttill-
fredsställelse, inte försämrar den subjektiva hälsan hos övriga familjemed-
lemmar eller ökar anhörigas eller hemtjänstens hjälpinsatser. Hemrehabili-
tering minskade även antalet vårddagar på sjukhus efter insjuknandet.
Mann, Ottenbacher, Fraas, Tomita och Granger (1999) visade att rehabili-
teringsinsatser i form av tekniska hjälpmedel och anpassning av hemmiljön
reducerade kostnaden för äldres hemtjänst.

Rehabiliteringsprocessen
Vid rehabilitering handlar det om en person vars liv har förändrats. Detta
sätter igång en process som berör individen själv samt de situationer där
personen har spelat en roll och önskar att göra det i framtiden. Det innebär
att rehabilitering alltid måste sättas i relation till den person som ska rehabi-
literas och det är därför av stor vikt att undersöka vilka faktorer inom reha-
biliteringsprocessen som patienten själv upplever som viktiga. Dels för att
göra rehabiliteringen så effektiv att personen kan fungera i sin hemmiljö,
dels för att personen ska uppleva tillfredsställelse med rehabiliteringen. Re-
habilitering innebär att tillsammans med individen skapa förutsättningar för
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att han/hon ska klara sina vardagliga aktiviteter, utifrån sina förmågor och i
relation till den omgivande miljön (Langum Bredland, Linge & Vik, 1996;
Socialstyrelsen, 2000b; Squires, 1996).

Vid rehabilitering är målsättningen viktig. Det innebär att man tillsammans
avgör vad man skall satsa på och vad man vill uppnå. Målen ska vara indi-
videns mål och inte personalens eller anhörigas. För att nå resultat måste
individen vara väl medveten om målen och känna sig delaktig i processen.
Både kortsiktiga och långsiktiga mål bör formuleras. De kortsiktiga bör vara
väl avgränsade och möjliga att nå ganska snabbt. De långsiktiga målen kan
ha utgångspunkt i en eller flera värderade aktiviteter eller roller som bruka-
ren önskar uppnå. Det är också här vi finner individens motivation (Langum
Bredland, Linge & Vik, 1996; Socialstyrelsen, 2000b).

Ifråga om äldre finns en tendens att inte satsa på rehabilitering som insats då
kortsiktigare lösningar ligger närmre till hands för att lösa akuta problem,
som exempelvis vid utskrivning från sjukvården (Styrborn, 1994). Rehabi-
litering av äldre är oftast en långsiktig och ständigt pågående process och
effekterna är sällan synliga förrän långt efter det att åtgärderna satts in. Re-
habilitering följer inte givna mallar eftersom alla människor är olika. Insat-
serna kan variera mellan människor, målen kan se olika ut i livets olika ske-
den som, om de uppnås, kan bidra till att öka välbefinnandet och
självkänslan eller lindra smärta eller ångest. För äldre handlar det bl.a. om
att de behöver mer tid vid rehabilitering. Det innebär att uppföljning av re-
habiliteringsinsatser måste göras utifrån ett mera långsiktigt perspektiv och
utifrån individens situation (Dehlin & Rundgren, 2000; Socialstyrelsen,
2000b).

En viktiga aspekt inom rehabiliteringsprocessen är att rehabilitering ska
sättas in tidigt. Om inte individen får rehabilitering tidigt är risken stor att
denne mister färdigheter och kompetens för att utföra aktiviteter i vardagen.
Det inverkar också på individens självbild, han eller hon ställer in sig på att
det ska vara så här och man får finna sig i situationen. Rehabiliteringen
måste sättas in omedelbart när behov uppstår och det är också viktigt att
direkt fortsätta redan påbörjad rehabilitering vid utskrivning från sjukvår-
den. I bland kan det räcka med ett par dagars stillasittande och inaktivitet för
att en upptränad gångförmåga ska tappas bort (Thornstam, 1994; Westlan-
der, 1994).

Här bör också betonas att rehabilitering är en sammansatt process med
många delar som ska bilda en helhet och att det är omöjligt att se helheten
från bara ett håll. Därför kräver rehabilitering teamarbete där flera yrkespro-
fessioner är involverade och där även rehabiliteringstänkandet genomsyrar
vardagen. 
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Rehabiliterande förhållningssätt – 
vardagsrehabilitering 
Allt som sker under dygnet har betydelse för rehabiliteringsprocessens för-
lopp. Därför kan inte rehabilitering isoleras till specifika avgränsade tillfäl-
len i tid där insatserna utföras av speciell rehabiliteringspersonal. Rehabili-
tering måste naturligt integreras i den vanliga vardagen för att få personen
att se sambandet mellan att utföra vardagliga sysslor och rehabiliteringsin-
satserna. Det leder till att alla personer som finns i individens vardag måste
ha ett rehabiliterande synsätt. Det handlar om att väva in aktivering och trä-
ning i vardagen där de bästa träningsmöjligheterna finns, dvs. att ge hjälp
till självhjälp. Genom bristande kunskap och lyhördhet handikappar vårdgi-
varna ibland vårdtagaren. Insatser som är ”snällt tänkta” eller ”sparar tid”
kan fort leda till passivitet. Om man relaterar tiden till vårdtagaren - vad
skall han/hon göra med den tid som sparades för att någon klädde på istället
för att vänta ut och ge muntlig guidning? Inaktivitet på grund av effektivise-
ring, ”tidsbrist” med mera, skapar vårdpaket som så småningom blir helt
beroende av personalen.

Att rehabiliteras i hemmet kan ses från två olika perspektiv. Det ena innebär
att personen får leva sitt liv i sin invanda miljö, det andra innebär att hem-
miljön också är någons arbetsplats. Från personalens perspektiv innebär det
att varje ny individuell hemmiljö som de arbetar i ställer nya speciella krav
på dem som yrkesutövare. De arbetar aldrig i en färdig definierad och an-
passad klinisk situation, utan i en människas hem där ofta olika problem och
omständigheter bestämmer hur insatserna utformas. När man arbetar i
andras hem måste man också vara lyhörd för familjesituationen och ta hän-
syn till kulturella värderingar på ett helt annat sätt än om man arbetar på
klinik (Gaunt & Lantz, 1996; Szebehely, 1995; Thomas, 1986). Ytterligare
en aspekt på vardagsrehabilitering är att den kan upplevas som ganska ena-
handa och utan resultat, inte minst för äldre personer där det kan ta lång tid
innan resultat blir synliga. De som arbetar i direktkontakt med dessa perso-
ner har en viktigt uppgift som stöd och inspirationskälla, att visa på framste-
gen som görs och stödja personens egen uppföljning av sin förändring i att
klara vardagen (Langum Bredland, Linge & Vik, 1996; Tuulik-Larsson,
1994). 

I relation till vardagsrehabilitering är det viktigt att även lyfta fram egenvård
som en del i att bibehålla sin hälsa och därmed klara av sin vardag med ing-
et eller begränsat stöd från omgivningen. Att själv utifrån sin förmåga ta
ansvar för att vara fysiskt aktiv, att så länge som möjligt sköta de vanligaste
sysslorna i hemmet och ha en balans mellan vila och aktivitet kan i sig vara
avgörande för hur man i längden klarar av vardagen. Ännu en central aspekt
av egenvård är att äta näringsriktig kost för att ge kroppen den energi som
den behöver (Äldrecentrum, 2001). 
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När slutar rehabiliteringen?
Det finns olika åsikter om när rehabiliteringen slutar. Det handlar om allt
från att rehabilitering slutar när patienten skrivs ut från rehabiliteringsavdel-
ningen till att rehabilitering aldrig slutar. Både åsikterna har sina begräns-
ningar. Den första är tyvärr ibland en realitet idag när patienter skrivs ut
utan att någon fortsatt rehabilitering är planerad. Den andra åsikten innebär
att rehabiliteringen blir ett mål i sig och fortgår resten av livet vilket inte
heller gynnar individen. Det grundläggande vid rehabilitering bör vara att
den upphör när de fastställda rehabiliteringsmålen är uppnådda. Ofta innebär
det att målen revideras under processen eller att man finner nya vägar att nå
målen. Vid en tidpunkt är det nödvändigt att definiera situationen som stabil
eller varaktig och acceptera livssituationen på gott eller ont. Det kan innebä-
ra att individen har behov av hjälp, men att han eller hon kan vara delaktig i
vardagsnära aktiviteter utifrån sina resurser. Över tid kan det bli aktuellt
med en ny rehabiliteringsperiod med anledning av att andra mål och förut-
sättningar har framkommit, eller att en förändring har skett på individnivå
eller i individens omgivning (Brummel-Smith, 1993; Kolsrud, 1994; Lang-
um Bredland, Linge & Vik, 1996; Socialstyrelsen, 2000b,).

Skattning av rehabiliteringsbehov
Även om individen slutar att utföra vardagliga sysslor så kvarstår behovet av att
få dem utförda. Mat måste lagas, hemmet städas och kläderna tvättas. De pri-
mära aktiviteterna som hygien, äta, förflytta sig och kommunicera är i ännu
högre grad sådana att de inte går att välja bort (Lilja, 2000; Runesson & Elias-
son - Lappalainen, 2000; Svenska Kommunförbundet, 1999). Studier har visat
att förlorad kontroll över dessa dagliga sysslor i hög grad påverkar individens
välbefinnande och därmed hälsa (Hillerås, 1998; Ljungquist, 1996; Sonn, 1995).

Problem i utförandet av vardagssysslorna uppstår om det är en skillnad
mellan personens förmåga och de aktiviteter som ska utföras. Eftersom akti-
vitetsförmåga bygger på kapacitet dvs. personen har färdigheter att utföra
aktiviteten (kan), handling (att göra) och en vilja dvs. är motiverad till (vill),
är det viktigt att ha med dessa dimensioner vid bedömning av rehabiliter-
ingsbehov. Dessutom måste hänsyn tas till hinder och möjligheter i perso-
nens miljö som underlättar eller försvårar aktivitetsutförandet (Berglind,
1995; Törnqvist, 1995). Traditionellt sett är det ofta diagnosen som ligger
till grund vid avgörandet av personens möjligheter och begränsningar. En
persons medicinska status inverkar naturligtvis på förmågan, men vid reha-
bilitering handlar det om personens liv, värdighet som människa och inne-
boende resurser. Då blir diagnosen bara en av flera faktorer som avgör pro-
gnosen eller vad man kan uppnå med rehabilitering. Det handlar om
personens intressen, egna värderingar, personlighet, förväntningar, roller,
vanor och rutiner. Det handlar om att värdera resurser och begränsningar för
att tillvarata dessa, och inhämta information om nätverk och miljön, om
anhörigas situation och upplevelser, och hur alla dessa olika faktorer inver-
kar på varandra (Kielhofner, 1995; Langum Bredland, Linge & Vik, 1996).
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Ännu en aspekt att ta hänsyn till vid bedömning av rehabiliteringsbehov är
att förstå skillnaden mellan en individs tränings- och rehabiliteringsmöjlig-
heter. Träning är ett av flera medel som individen kan använda sig av för att
nå sitt mål. När man utgår från rehabiliteringsmöjligheter så arbetar man
däremot med ett mycket bredare spektra av insatser såsom anpassning av
miljön, tekniska hjälpmedel och att lära sig nya strategier vid aktivitetsutfö-
randet. Rehabiliteringsmöjligheter är de sammantagna möjligheterna som
finns för att individen ska kunna återfå eller bevara hälsa och livskvalitet i
ett större sammanhang där träning kan vara en av flera insatser för att nå
målet. Vid bedömning av rehabiliteringsbehov är det viktigt att särskilja
mellan dessa inriktningar eftersom likhetstecken mellan träning och rehabi-
litering utesluter andra möjligheter att lösa problemet (Langum Bredland,
Linge & Vik, 1996; Squires, 1996).

Rehabiliteringsbehov måste också sättas in i sitt sammanhang vad det gäller
stöd och hjälp från omgivningen. Omgivningens stöd för aktivitetsutförande
delas ofta in i två olika kategorier, mänskligt och icke mänskligt stöd. I frå-
ga om mänskligt stöd är det viktigt att förstå att många vardagsaktiviteter
görs inte helt allena, utan i ett socialt sammanhang tillsammans med någon
annan. Att vara behövd och dela på sysslor är en del av vår sociala tillvaro.
Med andra ord är det inte alltid så att aktiviteter ska utföras helt självstän-
digt. Icke mänskligt stöd innebär framför allt stöd till aktivitetsutförande
genom tekniska hjälpmedel. Rätt utformat och som stöd vid begränsningar i
förmåga kan dessa hjälpmedel skapa möjlighet för att utföra aktiviteter mera
självständigt (Lilja & Borell, 1997; Sonn, 1995; Sonn, 2000).

En individs behov av rehabilitering kan ses utifrån minst två olika perspek-
tiv. Skattning av rehabiliteringsbehov kan dels ses utifrån ett professionellt
perspektiv, dels utifrån individens perspektiv. Båda perspektiven kan sam-
manfalla men i vissa fall kan det också innebära att olika synsätt vad det
gäller om rehabilitering behövs eller inte kan förekomma. Som tidigare
nämnts så måste individen själv vara delaktig i rehabiliteringen om den ska
lyckas. Det innebär att individens perspektiv på behov av rehabilitering eller
inte äger företräde. Däremot är det rehabiliteringsaktörernas ansvar att ut-
ifrån sin kunskap ge individen underlag för att kunna välja och att visa på
olika möjliga lösningar för att öka personens motivation för att åstadkomma
en förändrad livssituation (Gurner, 1998; Langum Bredland, Linge & Vik,
1996; Lilja, 2000) Här är det också viktigt att inse att det handlar om en
process över tid som om resultat ska uppnås innebär en interaktion mellan
den äldre personen och den som ger hjälpen. Interaktionen mellan männi-
skor bygger på utväxlandet av kommunikation. Förutsättningen för att den-
na ska nå fram är att man förstår varandra och de olika verkligheterna vi
lever i. Det är utifrån sin verklighet som den äldre personen ska förstå om
rehabiliteringsinsatser behövs eller inte. I vad mån rehabilitering lyckas eller
inte kan till stor del förklaras av i vilken mån som man lyckas med att nå
fram till personen med att rehabilitering har en betydelse för honom/henne i
den verklighet som han/hon lever och därmed åstadkomma ett förändrat
handlingsmönster.
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Syfte och metod

Syfte
Att bo kvar hemma trots att det blir svårare att hantera vardagens sysslor är
en del av många äldres vardag. Genom rätt stöd från omgivningen kan
många av de problem som uppstår förhindras, mildras eller undanröjas.
Syftet med denna studie är att skatta rehabiliteringsbehovet hos äldre perso-
ner i ordinärt boende med insatser från hemtjänsten samt att beskriva orsa-
ker till att icke tillgodosedda behov förekommer. Syftet är också att införli-
va individens egen uppfattning om sin situation och behov av rehabilitering.  

Metod
Studien fokuseras på äldre personer i ordinärt boende som har kontakt med
hemtjänst inom ett geografiskt avgränsat område och omfattar totalt fyra
olika platser i landet. Valet av platser har gjorts med tanke på att de ska re-
presentera boende i storstad, tätort och landsbygd. Undersökningen kan
närmast beskrivas som en explorativ studie av äldres behov av rehabilitering
och hur de själva upplever sin vardag och ser på behov av rehabiliteringsin-
satser. Intervjuerna har genomförts genom hembesök av fyra arbetsterapeu-
ter verksamma inom äldreomsorgen i de geografiska områdena.

Genomförandet av studien 
De utvalda kommunernas äldreomsorgschef eller motsvarande kontaktades
och informerades om studien. Därefter valdes de personer ut som skulle
delta i studien. Kriterierna för urvalet  var att personen skulle vara över 70
år, inte hade en diagnostiserad demenssjukdom, bodde i ordinärt boende och
hade kontakt med hemtjänst. 25 intervjuer planerades att göras i respektive
område. Arbetsterapeuterna valde själva ut det geografiska område där
hembesöken skulle genomföras. Kriteriet var att det skulle vara ett område
som de själva inte arbetade i, men inom den kommun där de var verksam-
ma. Samtliga personer med insatser från hemtjänsten inom respektive områ-
de skrevs upp i bokstavsordning från A till Ö och numrerades. Utifrån listan
valde projektansvarig med hjälp av en slumptalstabell ut 30 nummer från
varje område. Personerna med dessa nummer kontaktades av respektive
arbetsterapeut och erbjöds ett hembesök. I de fall komplettering behövdes
göras för att uppnå minst 25 deltagare gjordes detta successivt av projektan-
svarig enligt samma princip som vid första urvalsomgången. Skälen till att
några personer inte kunde medverka i studien var sjukhusvistelse, bortrest
under den tid som datainsamlingen pågick, flytt till särskilt boende och dia-
gnostiserad demenssjukdom. 14 personer tackade nej på grund av att de inte
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ville medverka och/eller att de själva eller anhöriga inte ansåg att de var rätt
målgrupp för studien.

Före hembesöket fick deltagarna ett brev med information om studien och
dess syfte. I brevet betonades att medverkan var frivillig och att allt insamlat
material skulle avpersonifieras. Därefter tog arbetsterapeuterna kontakt via
telefon för att bestämma tid för intervju. Intervjuerna genomfördes under ett
hembesök som varade i ca 2 timmar. Vid hembesöket kartlades personernas
boendeförhållanden, vård och omsorgsinsatser, förekomst av kroniska sjuk-
domar, utförande av aktiviteter i dagliga livet (ADL), hjälpmedelssituation,
bostadsanpassning samt psykosociala förhållanden. Därefter skattades per-
sonernas rehabiliteringsbehov, samt om det var tillgodosett eller inte. I de
fall rehabiliteringsbehovet inte var tillgodosett undersöktes hur den enskilde
uppfattade sitt rehabiliteringsbehov. Som struktur för datainsamling utarbe-
tades en intervjuguide1 med fasta svarsalternativ, men som också gav ut-
rymme för kommentarer både från intervjupersonen och intervjuaren. Ar-
betsterapeuterna uppmanades att vid intervjutillfället skriva ner personernas
kommentarer för att fånga in individernas egna upplevelser och syn på sin
situation. Dessutom uppmanades arbetsterapeuterna att efter varje intervju-
tillfälle skriva en sammanfattning över hela intervjusituationen. Här tillför-
des information som var viktig utifrån studiens syfte, men som inte hade
framkommit genom intervjuguiden, samt arbetsterapeuternas egna reflektio-
ner.

Som instrument för att beskriva personernas förmåga att utöva vardagliga
aktiviteter (ADL) användes ADL taxonomin2 (Sonn, Törnquist & Svensson,
1999; Törnqvist, 1995; Törnqvist & Sonn, 1994; Törnquist & Sonn, i ma-
nus). ADL taxonomin innefattar tio aktiviteter som är gemensamma för de
flesta vuxna människor i vårt samhälle. De tio aktiviteterna består i sin tur
av ett antal delmoment som är uppbyggda från lättare till svårare vad det
gäller utförandet. Tre bedömningsdimensioner har använts för att undersöka
personernas problem inom ADL. Kapacitet (kan – kan ej utföra aktiviteten),
utförande av aktiviteten (gör – gör ej) samt personens motivation (vill – vill
ej). Analysen av vilka personer som hade problem i de olika aktiviteterna
byggde alltså på alla tre dimensionerna samt miljön. 

En mindre pilotstudie genomfördes för att utvärdera intervjuguidens an-
vändbarhet. Därefter samlades bedömarna för genomgång och diskussion av
hur guiden skulle användas för att ytterligare förstärka enhetligheten vid
skattning av behov av rehabilitering.

Databearbetning och redovisning
Studien kom att omfatta 102 personer. I studien kom också några personer
under 70 år samt några med demenssjukdom att ingå. Orsaken var att detta
inte uppmärksammades förrän vid intervjutillfället och att dessa intervjuer
senare bedömdes kunna tillföra värdefulla data. 

                                                
1 Se bilaga 1
2 ADL-taxonomin ingår i intervjuguiden. Se bilaga 1 
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Beskrivande statistik användes för att redovisa demografiska förhållanden,
vård och omsorgsinsatser samt förekomst av kroniska sjukdomar för samtli-
ga deltagare i studien. Skattningen av vilka personer som hade rehabiliter-
ingsbehov byggde på resultatet av ADL taxonomin. En analys gjordes ut-
ifrån dimensionerna kan, gör och vill. Figur 1 illustrerar de åtta olika
kombinationer av problemsituationer i aktivitetsutförande som kunde före-
komma.

Figur 1. Illustration över de åtta olika kombinationsmöjligheter av aktivi-
tetsutförande i relation till dimensionerna kan/gör/vill

Kan Kan ej

Gör Gör ej Gör Gör ej

Vill 1 2 3 4

Vill ej 5 6 7 8

Vid analysen av rehabiliteringsbehov togs också hänsyn till hjälpmedelssi-
tuation, anpassningar av boendemiljön, bedömarens uppfattning, personer-
nas egen uppfattning samt personernas psykosociala situation. Intervjumate-
rialet lästes noggrant igenom för att få en bild av dessa olika aspekter och
materialet delades därefter in utifrån om behov av rehabilitering förelåg eller
inte. Personerna med behov av rehabiliteringsinsatser delades i sin tur in i
två grupper; de med tillgodosedda och de med ej tillgodosedda rehabiliter-
ingsbehov. Därefter vidtog en analys av samtliga intervjuformulär i varje
grupp av skattat rehabiliteringsbehov. Analysen inriktades på att få fram
individernas perspektiv på sin situation och i viss utsträckning jämföra den-
na med bedömarens. Också anledning till ej tillgodosedda behov samman-
ställdes. I denna fas av analysarbetet gjordes även en jämförelse av likheter
och olikheter mellan de olika personerna för att få fram gemensamma
aspekter såväl som individuella (Burges, 1993). I resultatredovisningen
kommer citat att användas som illustration.

Eftersom tekniska hjälpmedel visade sig vara vanligt förekommande bland
deltagarna redovisas de under ett eget avsnitt i resultatdelen.  
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Beskrivning av deltagarna 

Åldersfördelning 
I tabell 1 visas åldersfördelningen bland deltagarna i studien. Övervägande
antalet av deltagarna var över 80 år och 20 av dem var över 90 år.  

Tabell 1. Åldersfördelning (n=102)

Ålder Antal personer
     – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 90
90 – 

 5
 4
12
32
29
20

De flesta männen i studien var mellan 85–90 år (34 procent) och av kvin-
norna var de flesta mellan 80–84 år (37 procent). Av de personer som bodde
i tätort var de flesta i åldern 85–90 år (30 procent) och av de som var boende
i stad övervägde åldersgruppen 80–84 (46 procent). 

Kön och boendeförhållanden
En övervägande del av de som deltog i studien var kvinnor. De flesta av
deltagarna bodde i tätort, i flerfamiljshus och hade ensamhushåll (se tabell
2). Av de som var två eller flera i hushållet var elva personer kvinnor och
nio var män. 
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Tabell 2. Kön och  boendeförhållanden (n=102)

Demografiska fakta Antal personer

Kön
     Män
     Kvinnor
Boende
     Ensamhushåll
     Två eller flera
     
     Fristående hus
     Flerfamiljshus
     Seniorboende/   
     Pensionärslägenhet

     Stad
     Tätort
     Ej tätort         

29
73

82
20

24
70
 8

26
62
14

Förekomst av kroniska sjukdomar
Sex personer uppgav att de inte hade någon kronisk sjukdom. Av de 96 per-
sonerna som angav att de hade kroniska sjukdomar var hjärt-/kärlsjukdom
den oftast förekommande (se tabell 3). Hjärt- och kärlsjukdomar var också
vanligast förekommande bland de 27 personer som angav att de hade en
kronisk sjukdom. 

Tabell 3. Av deltagarna (n=102) angiven förekomst av kroniska sjukdomar  

Kroniska sjukdomar Antal personer

Hjärt-/kärlsjukdom
Ortopediska sjukdomar Reumatiska
sjukdomar 
Högt blodtryck 
Stroke
Diabetes 
Neurologiska sjukdomar 
Psykiska sjukdomar
Annan (starr, astma, struma, mm)
Ingen kronisk sjukdom

48
41
28
27
20
12
  9
  8
32
  6

När det gäller förekomsten av kombinationer av kroniska sjukdomar så var
det vanligaste en kombination av två sjukdomar (n=30) eller tre sjukdomar
(n=23). Kombination av fyra olika kroniska sjukdomar förekom (n=11)
samt att personer hade fem (n=3) till sex (n=2) olika sjukdomar samtidigt. 
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Insatser avseende vård och omsorg
De flesta hade insatser från hemtjänsten flera gånger per dag (n=28). Det
tyder på ett omfattande behov av hjälp med de mest grundläggande aktivi-
teterna som hygien, på- och avklädning och mat. I de fall där personerna
behövde hjälp varje vecka (n=26) var det oftast hjälp med duschning och för
de som hade hemtjänst mera sällan (n=22) bestod insatserna oftast av städ-
ning var 14:e dag. För hälften av deltagarna gav anhöriga vård och omsorg
och åtta personer hade insatser från hemtjänst i kombination med insatser
från anhöriga eller annan person (se tabell 4).

Tabell 4. Insatser avseende deltagarnas (n=102) vård och omsorg

Flera
ggr/dag

Dagligen Varje
vecka

Mera sällan/
vid behov

Summa

Hemtjänst 28 18 26   30 102
Distriktsköterska   -   4   7   65   76
Arbetsterapeut   -   -   -   34   34
Sjukgymnast   -   -   3   20   23
Anhörig 13 14   9   18   54
Annan person   -   8   9     4   21
Summa 41 44 54 174

Resultatet visade också att en stor del av insatserna gavs mera sällan och
utifrån om behov förelåg. Insatser från arbetsterapeut skedde endast vid be-
hov medan sjukgymnasten i några fall hade en mer regelbunden kontakt.
När man ser på kombination av insatser så hade 33 personer insatser från
minst fyra olika kategorier medan nio personer endast hade insatser från
hemtjänsten (se tabell 4). 

Deltagarnas representativitet
Eftersom antalet deltagare i studien är relativt få finns det skäl att vara för-
siktig med att dra några mer generella slutsatser utifrån resultaten. Det är
däremot möjligt att kontrollera i vad mån gruppen deltagare är representativ
vad gäller ålder och kön. Jämförelsen görs med gruppen äldre med hem-
tjänst i landet enligt den officiella statistiken, Äldre – vård och omsorg 2000
(Socialstyrelsen, 2000c). Ifråga om könfördelningen är skillnaden marginell.
Däremot visar det sig att studiens deltagare är något underrepressenterade
vad gäller åldrarna 65-79 år och något överrepressenterade i åldrarna 80-84
år samt 90 och däröver.   
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Resultat

Skattning av deltagarnas rehabiliteringsbehov
Resultatet från skattningen av deltagarnas rehabiliteringsbehov visade att 34
personer bedömdes ej vara i behov av rehabiliterande insatser, medan 68
personer bedömdes vara i behov av rehabilitering. Av de sistnämnda 68 per-
sonerna bedömdes 53 ha ett rehabiliteringsbehov som ej var tillgodosett (se
tabell 5). Det innebär att drygt hälften av deltagarna var i behov av rehabili-
tering. Det bör understrykas att vid skattningen av rehabiliteringsbehov
gjordes bedömningen inte bara utifrån förmågan att utföra aktiviteter utan
också utifrån motivation och psykosociala- och miljöaspekter.  

Tabell 5. Skattat rehabiliteringsbehov av samtliga deltagare i studien
(n=102)

Skattning av 
rehabiliteringsbehov

Antal personer

Ej i behov av rehabilitering 34

Behov av rehabilitering:
Tillgodosett
Ej tillgodosett

15
53

Generellt var de personer som bedömdes ej vara i behov av rehabiliterings-
insatser äldre. 59 procent (n=20) var över 85 år medan motsvarande siffra
för de som var i behov av rehabilitering var 41 procent (n=28). Vad det gäll-
er insatser avseende vård och omsorg så fick de som inte ansågs behöva
rehabilitering insatser från hemtjänsten mera sällan eller vid behov, men
hade i gengäld en högre insatsnivå från anhöriga 53 procent (n=18). Perso-
ner med skattat rehabiliteringsbehov hade övervägande hemhjälpsinsatser
dagligen. 37 procent (n=25) hade insatser flera gånger dagligen och 48 pro-
cent (n=33) hade även insatser från anhöriga. Insatser från arbetsterapeut
och sjukgymnast var mer frekvent bland de personer som hade ett rehabili-
teringsbehov. 

Problem relaterade till miljön förelåg för 38 av studiens deltagare, och gäll-
de då framförallt den yttre miljön. 21 personer hade svårigheter att utföra
vardagsaktiviteter på grund av hinder som t.ex. trappor, tunga portar samt
backig och kuperad närmiljö. Det framkom också att några personer klarade
av att gå i trapporna, men trappan var ändå ett hinder eftersom de inte kunde
få med sig sin rollator som de sedan behövde för förflyttning utomhus. Även
om hinder fanns var deltagarna beredda att avstå från mycket för att bo kvar.
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Det gällde speciellt de personer som hade ett starkt nätverk och kände sig
trygga i sin miljö.

I 38 fall var bostadsanpassning genomförd. Den fungerade oftast bra. An-
passningarna inkluderade både borttagning av trösklar, iordningställande av
duschplats som installation av trapphiss för att underlätta i vardagen. Det
var inte alltid som anpassningen var gjord för intervjupersonen, men den
underlättade även hennes/ hans aktivitetsutförande. För sju personer bedöm-
des att bostadsanpassning behövdes göras eftersom miljön nu hindrade per-
sonerna från att klara aktiviteter i vardagen.

I studien framkom också att vid beskrivning av personernas förmåga att
utföra aktiviteter så utförde en del personer aktiviteter på gränsen av sin
förmåga. De kände sig trötta eller stela och hade ont, "besvärligt men med
vilja så går det" som en deltagare uttryckte det. De aktiviteter som de flesta
personerna hade problemen med var att utföra matlagning, städning och
tvätt. Även pedikyr medförde problem för de flesta personerna. 72 personer
uppgav att de anlitade fotvården medan de övriga löste det med hjälp av
personal från hemtjänsten eller anhöriga. Problem med att klara av att an-
vända allmänna eller privata färdmedel, både för kortare och längre sträckor,
framkom vid bedömning av aktiviteter i dagliga livet. Nästan samtliga per-
soner i studien hade färdtjänst vilket möjliggjorde att de kunde resa.

Ej i behov av rehabilitering (n=34)
Vid skattning av rehabiliteringsbehov framkom att 34 personer inte hade
behov av rehabilitering, även om några var i behov av enstaka insatser som
t.ex. hjälpmedel och kontakt med hörcentral. Här bör poängteras att för tre
personer var det deras medicinska status som var anledning till att de skatta-
des sakna rehabiliteringsbehov. Deras behov av insatser handlade om vård i
livets slutskede. Av de 34 personerna var 24 kvinnor och 10 män, de flesta
levde i ensamhushåll (n=26) och bodde i flerfamiljshus (n=25).
   
Majoriteten av de som inte bedömdes vara i behov av rehabilitering klarade
sig i stort sett själva eller med få insatser från omgivningen såsom hjälp med
städning. Generellt sett hade dessa personer färre kroniska sjukdomar och
levde ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar. Flera påtalade att det var vik-
tigt att "träna själv" och "jag håller mig i form genom att göra vad jag kan
här hemma". Vanligast var att de behövde hjälp med städning och tvätt. En
del av männen skattades inte vara i behov av rehabiliteringsinsatser därför
att de aldrig tidigare hade lagat mat, städat och tvättat och var därför inte
motiverade att göra det i fortsättningen heller. En man uttryckte sig så här;
"kvinnliga sysslor det gjorde min fru". Dessa hushållssysslor sköttes nu av
hemtjänst och/eller anhörig. Exempel på motsatsen framkom också där
mannen alltid hade skött mycket av hushållssysslorna och sedan fortsatt
med detta sedan hustrun avlidit.  
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Vad gäller de personer som bodde tillsammans med maka/make framkom att
man stöttade varandra och gjorde aktiviteter tillsammans. Oftast med visst stöd
från hemtjänsten och/eller anhörig alternativt granne. En kvinna uttryckte sig så
här; "det jag inte klarar hjälper maken till med" och en man sa; "vore svårt
ensam, men tillsammans klarar vi oss". Det visade sig också att man använde
varandras hjälpmedel såsom gånghjälpmedel och hygienhjälpmedel. Även bo-
stadsanpassning som gjorts, framför allt duschplats, underlättade vardagen för
båda. 

I de fall när anhörig bodde mycket nära, ibland i samma hus, fyllde de en
viktig funktion för att allt skulle fungera. Man gjorde vissa aktiviteter till-
sammans, men hade olika hushåll. Exempelvis åt man vissa av veckans
måltider tillsammans, gjorde inköp samtidigt eller så skötte anhöriga tvätten.
En vanlig kommentar var "utan anhörigs hjälp skulle jag aldrig klara mig".
Dessa personer hade oftast få insatser från hemtjänsten. Ännu en aspekt som
framkom vad det gäller dessa personers vardag var den trygghet närheten till
anhöriga skapade. Samtidigt fanns medvetenheten om att man var beroende
av anhöriga. En man utryckte det så här; "om sonen blir sjuk, ja då kan jag
inte bo kvar här". Även grannar var en stor trygghetsfaktor genom att de
tittade in varje dag och hjälpte till om det var något som behövdes göras.

Några specifika fall bör lyftas fram bland de som skattades sakna behov av reha-
bilitering utifrån när i tid rehabiliteringsinsatserna ges i förhållande till när behov
föreligger. Två personer hade direkt efter sjukhusvistelse på grund av lårbens-
frakturer fått rehabiliteringsinsatser och stöd för att komma tillbaka i vardagen.
De hade nu endast behov av hjälp med städning, samt fick mat genom kommu-
nens matdistribution. Tre personer erhöll aldrig rehabiliteringsinsatser efter det att
de kommit hem från sjukhuset. De hade nu funktionsinskränkningar i form av
nedsatt rörlighet som begränsade deras aktivitetsutförande. Personerna själva
ansåg att de ändå hade uppnått viss rörlighet på grund av att de själva hade för-
sökt att träna genom att vara aktiva och också lärt sig nya strategier för att klara
vardagen. En kvinna sa så här; "jag har själv hittat nya sätt att göra saker på".
Man fundera över om deras situation hade sett annorlunda ut med tidiga insatser.

Generellt för personerna i denna grupp var att de var nöjda med sin situation.
De utövade ofta hobbyaktiviteter i hemmet och en del var aktiva i olika före-
ningar. "Jag hinner inte med allt som jag skulle vilja göra" som en deltagare
uttryckte det. De hade ett socialt nätverk och träffade släkt/vänner eller upp-
rätthöll kontakten med hjälp av telefon. Få av personerna uppgav att de dagli-
gen kände sig ensamma. Visserligen ansåg de flesta att det fanns stunder när
de kände sig ensamma, men generellt sett så tyckte de inte det. Ofta framkom
en mera personlig inställning till hur man skattade sin nuvarande situation.
Det kan illustreras av citat som "jag är inställd på att vara ensam"; "jag trivs
bra med mig själv" eller "jag har haft ett rikt liv, jag har varit som pärer -
passat till allt". Det fanns också de som uttryckte att de själva kunde påverka
och bestämma över sin situation. En kvinna beskriver detta genom att säga
"livet är vad jag själv gör det till" eller som en annan kvinna sa "jag har ju
förståendet kvar och kan styra lite som jag vill".  
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För flera personer hade hemtjänsten en stor betydelse för hjälp i vardagen,
men även vad det gäller sociala kontakter. Hemtjänsten var dock sällan den
enda sociala kontakten för personerna; "hemsamariten kommer ju och det är
trevligt, men jag har en vän också som kommer varje dag". Några uttryckte
missnöje med hemtjänsten och tre personer hade sagt upp hemtjänsten. En
person var missnöjd med att arbetet blev dåligt utfört och hade istället börjat
köpa hjälp från ett privat städbolag; "nu lejer jag en privat firma och ber
dom göra vad jag vill till samma pris". De andra två menade att efter den
senaste avgiftshöjningen hade det blivit för dyrt och istället hade de nu an-
höriga och grannar som hjälpte dem. 

Behov av rehabiliteringsinsatser (n=68)
Beskrivning av rehabiliteringsbehovet
Personernas behov av rehabilitering kunde relateras både till personlig ADL
som att äta, duscha, förflytta sig och på- och avklädning, men även till aktivi-
teter inom boendet som att laga mat, göra inköp, städa och tvätta. Det fanns
också behov av insatser för att träna styrka, balans och rörlighet samt att kom-
pensera för begränsningar i aktivitet och funktion framförallt genom tekniska
hjälpmedel. Även vad det gäller psykosociala aspekter framkom behov av re-
habilitering. Ett generellt mönster bland dessa personer var att de hade få soci-
ala kontakter med anhöriga/vänner utanför bostaden. Flera uppgav att de kände
sig ensamma och många kunde inte längre utöva de hobbyaktiviteter som de
hade ägnat sig åt tidigare. De insatser som bedömarna såg ett behov av handla-
de i huvudsak om att förbättra eller bibehålla personernas aktivitetsnivå. 

Personer där rehabiliteringsbehovet var tillgodosedda (n=15)
Denna grupp skilde sig något från de andra vad gäller könsfördelning. Av de
15 personer som hade sitt rehabiliteringsbehov tillgodosett när studien
genomfördes var åtta män och sju kvinnor. Även här var det vanligast med
ensamhushåll och boende i flerfamiljshus. 

Flertalet av dessa personer hade kontinuerliga rehabiliteringsinsatser genom
att delta i olika verksamheter såsom dagrehabilitering och växelvård där
arbetsterapi och sjukgymnastik ingick. De vanligaste insatserna gällde att
träna att klara sig själv vid främst förflyttning, men även vid toalettbesök,
på- och avklädning samt dusch. Tre personer hade insatser från arbetstera-
peut och sjukgymnast i hemmet för att klara förflyttning bättre. En av dessa
personer var också ansluten till primärvårdsansluten hemsjukvård.
 
Majoriteten av de personer som deltog i rehabiliteringsverksamhet hade
också dagligen insatser från hemtjänsten, ibland flera gånger om dagen. An-
höriga och ibland även grannar var involverade i vårdinsatserna. Rehabili-
teringen i vardagen ombesörjdes också av anhöriga och vårdbiträden under
handledning och stöd av arbetsterapeut och sjukgymnast, i några fall utifrån
individuella träningsprogram.
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Tre personer deltog i rehabiliteringsverksamhet inom psykiatrin för att för-
bättra sina möjligheter till att klara eget boende utan hjälp. Två av dessa
hade också rehabiliteringsinsatser integrerat genom psykiatripersonal i den
dagliga vården och omsorgen. Den tredje personen hade hemtjänst vilket
inneburit problem när man ville träna självständighet i boendet. När det ex-
empelvis gällde att tvätta och sköta tvättmaskin var det svårt att motivera
personen, eftersom hemtjänstinsatser hade påbörjats. Själv uttryckte han det
så här; "man är nöjd med den hjälp man har". 
   
Behovet av sociala kontakter tillgodosågs också genom att delta i olika re-
habiliteringsverksamheter. En man sa så här; "många vänner försvinner när
man blir sjuk, men jag klarar mig bra nu när jag kan komma hit". En kvinna
som gick på dagrehabilitering för att bibehålla funktioner och för social
samvaro hade tidigare haft svårt att få ihop dagen. Hon hade haft svårt för
att komma upp, klä sig, duscha, sköta håret samt att äta. Genom att hon nu
åkte till rehabiliteringsverksamheten två gånger i veckan så gjorde hon nu
även dessa aktiviteter dagligen.
 
Samtliga personer var nöjda med de rehabiliteringsinsatser som de fick och
övervägande delen var också nöjda med sin livssituation, trots sin ibland
mycket svåra situation; "så länge det är som det är så får man vara ganska
nöjd". En person uttryckte sin tillfredställelse med livet utifrån de insatser han
upplevde hade krävts av honom; "jag har fått kämpa för mitt liv som det är
idag". Några personer uttryckte otillfredsställelse och kände sig ensamma. En
man som efter stroke behövde hjälp vid samtliga aktiviteter – förutom tand-
borstning, kamning och att äta om någon sönderdelade maten – kände sig
otillfredsställd med livet på grund av sin sjukdom. Bland de personer som
deltog i olika dagverksamheter var de flesta nöjda även om det fanns de som
fortfarande kände sig ensamma ibland. En kvinna som deltog i rehabiliter-
ingsverksamhet sa; "det är mest om kvällarna som jag känner mig ensam". 

Personer med ett ej tillgodosett rehabiliteringsbehov (n=53)
Av de 53 personer som skattades ha ett ej tillgodosett rehabiliteringsbehov
var 42 kvinnor och 11 män. De flesta levde i ensamhushåll (n=45) och bod-
de i flerfamiljshus (n=34). En problematik som framträdde bland personerna
i denna grupp var de som hade förmågan att klara av aktiviteter, men där
hemtjänsten tagit över. Det handlande om en rad aktiviteter som duschning,
på- och avklädning, laga mat, inköp och tvätt. Upprinnelsen till att hem-
tjänsten hade tagit över visade sig bero på två helt olika typer av förändring-
ar. För det första när en förändring hade skett relaterat till personen själv. I
ett fall framkom t.ex. att varken vårdbiträden eller personen själv visste var-
för de hjälpte till med på- och avklädning. Kvinnan hade fått en skena till
sin fot och i samband med detta hade vårdbiträderna börjat att ge mera hjälp.
I ett annat fall hade det hade skett en förändring i miljön. En kvinna som
tidigare tvättat själv hade köpt en ny tvättmaskin. Ingen hade lärt henne att
använda den nya tvättmaskinen så nu skötte vårdbiträdet tvätten istället! 
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En annan aspekt av detta var när anhöriga tagit över och utförde aktiviteten
åt personen. I ett fall bedömdes att personen skulle kunna klara mer själv
men 'hustrun' gör. Mannen själv ansåg att; "hustrun är mitt bästa hjälpme-
del" och var nöjd med sin situation. En annan bild av problematiken fram-
trädde när personer hade fått rehabiliteringsinsatser tidigare och lärt sig oli-
ka strategier för att klara aktiviteter själv, men nu hade glömt bort hur de
skulle göra. Även här hade anhöriga tagit över. 

För att veta vad man klarar av så måste man få möjlighet att testa sina grän-
ser. Det var något som framkom för flera personer och oftast i kombination
med en rädsla av att inte våga göra aktiviteter. Det visade sig att flera perso-
ner var i behov av att få testa vad de klarade av och träna kondition och rör-
lighet och då i relation till att utföra aktiviteter. En kvinna uttryckte det så
här; "jag vet inte om jag orkar gå till affären och jag vågar inte pröva
själv". Hennes inköp gjordes nu av hemtjänsten. Det framkom också en
rädsla för att falla medan man lagade mat eller duschade och då skada sig.
Man valde att avstå från aktiviteten och löste problemet med hjälp av mat-
distribution och att duscha endast när hemtjänstpersonal var närvarande. 

Flera personer kunde inte utföra hela aktiviteten själv, men skulle kunna
klara delar av den om de fick hjälp och stöd. Exempelvis sa en kvinna som
ville och skulle kunna vara mer delaktig i städning och tvätt att; "jag skulle
kunna torka golvet om någon tar ut mattorna". En annan kvinna sa att; "om
de bar ner tvätten till tvättmaskin så skulle jag själv kunna tvätta". Ingen av
de personer som hade funderingar kring detta hade själva framfört det till
hemtjänsten. Ännu en aspekt av denna problematik, när stödet och hjälpen
som hemtjänsten kan ge inte överensstämmer men individens vardagliga liv,
handlade om när aktiviteter skulle utföras. En kvinna som behövde hjälp vid
duschning kunde endast få den hjälpen på morgonen. Det medförde svårig-
heter för kvinnan eftersom stelhet då försvårade och begränsade hennes ut-
förande. Hon valde därför att på egen risk fortsätta med att duscha vid den
tidpunkt på dagen som passade henne bättre. 

Behov av rehabiliteringsinsatser relaterades också till hur personer utförde
aktiviteter. Vid skattningen framkom bl.a. att personer använde sig av en
teknik som i längden skulle begränsa deras aktivitetsutförande. Det förekom
också personer som successivt hade försämrats och nu behövde lära sig ny
teknik för att exempelvis klara av att duscha, skriva och/eller sönderdela
maten själv. Problem relaterade till förändringar avseende utförande av akti-
viteter i dagliga livet och tekniska hjälpmedel framkom också. En kvinna
uttryckte sin förtvivlan över att hennes elektriska arbetsstol hade bytts ut
och att hon nu inte längre klarade av att ladda den själv. Vidare hade man
tagit katapultsitsen vilket innebar att hon nu var mer beroende av hemtjäns-
ten vid förflyttning, något som hon tidigare klarat själv. Här sågs ett behov
av att både lära in ny teknik alternativt andra lösningar samt utprovning av
hjälpmedel.
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Behov av tidigt insatta rehabiliteringsinsatser mot uppställda mål var något
som blev synligt vid skattning av rehabiliteringsbehov. En man som fått en
akut knäskada för några år sedan och då var i behov av insatser från hem-
tjänsten för att klara av vardagen, hade kvar dessa insatser (3 gånger dagli-
gen) trots att knäskadan var läkt. Mannen ansåg själv att allt fungerade bra:
"jag tycker om att ha folk omkring mig" och var rädd för att mista hem-
tjänsten. Ännu ett exempel var en kvinna som vid intervjutillfället vistades
på korttidboende och nu uttryckt att hon inte ville flytta hem igen. Hon kän-
de sig trygg och behövd i sin nuvarande situation eftersom hon på korttids-
boendet hjälpte till med olika sysslor. Om dessa personers behov av service
hade bedömts i relation till uppställda rehabiliteringsmål så hade de kanske
klarat av vardagen mera självständigt.  

I tre fall visade det sig att personerna var sängliggande större delen av dyg-
net och hade hjälp från hemtjänsten flera gånger om dagen och av distrikts-
sköterska vid behov. Hjälpbehovet omfattade både kroppsnära aktiviteter
som att äta, på- och avklädning såväl som hjälp med inköp, städning och
tvätt. Här framkom ett stort behov av en helhetsbedömning vad gäller både
medicinsk status samt funktionsstatus, men också sociala aspekter och över-
syn av hjälpmedel och strategier för att utföra aktiviteter. Eftersom perso-
nerna hade befunnit sig i denna situation under en längre tid fanns också
behov av att stimulera deras motivation och tro på att kunna utföra mera
själva. I ett av fallen där det rörde sig om en fraktur för ett flertal år sedan
angav kvinnan som skäl för varför hon inte hade erhållit rehabilitering tidi-
gare att; "de sa inte på sjukhuset att träning var aktuellt". Ingen av perso-
nerna ansåg själva att de hade behov av rehabilitering utifrån att; "för sent,
det skulle jag haft tidigare i så fall" och "ingen idé , men jag skulle gärna
vilja komma ut på balkongen till våren".

Behov av daglig sysselsättning framkom också både för att bibehålla funk-
tioner och i fråga om social samvaro, men också för avlastning av anhörig.
En kvinna som tidigare deltagit i psykiatrisk rehabiliteringsverksamhet an-
sågs nu för dålig och hade därför inte fått komma dit de senaste fem åren.
Hon var nu ständigt hemma och mannen drog ett tungt lass. Även för perso-
ner med demens som bodde hemma fanns behov av att komma till en daglig
verksamhet. 

Behov av insatser som skattades till ett längre tidsperspektiv var bl.a. reha-
biliteringsinsatser relaterat till roller och vanor. Det handlade dels om att
förändra invanda roller och vanor. I dessa fall skilde sig ofta bedömarens
och personens syn på om rehabiliteringsinsatser behövdes eller inte. En
kvinna uttryckte detta genom att säga; "när maken dog för några år sedan
så rasade världen samman och det var hemtjänsttöserna som hjälpte mig
igenom sorgen". Damen kände sig nu trygg och mådde bra av att bli uppas-
sad; "vill leva som en fin dam". Hon ansåg själv inte att hon hade något be-
hov av rehabilitering, medan bedömaren kunde se att hon borde kunna klara
av lättare städning och tvätt samt förflytta sig utomhus med rollator och
värma mat. 
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Det handlade också om att bygga upp roller och vanor efter att något dra-
matiskt hade hänt. Det blev tydligt vid intervjun med en kvinna som nyligen
drabbats av stroke och haft insatser genom vistelse på korttidsrehabilitering
samt erhållit hemrehabilitering. För närvarande fungerade vardagen bra med
insatser från hemtjänsten flera gånger dagligen. Hon hade anmält sig till
boende på servicehus, men nu blivit mer övertygad om att hon egentligen
inte ville  flytta. Genom att ge personen tid och stöd för att hitta sina rutiner
och aktiviteter hemma och att kanske börja på dagrehabilitering om några
månader med uppföljning av genomförda rehabiliteringsinsatser om ett
halvår så bör personen ha goda möjligheter att bo kvar.   

Behov av rehabilitering på längre sikt kunde också relateras till insatser i ett
mera förebyggande syfte för att förhindra problem. Exempelvis gångträ-
ning/promenader för att bl.a. förhindra ytterligare balansproblem, insatser
relaterat till problem med axlar och armar när man t.ex. har använt gång-
hjälpmedel under många år samt insatser för att bryta isolering och skapa
sociala kontakter. En man berättade att han under 36 år beviljats sommar-
vistelse till en kombinerad rekreations-/rehabiliteringsanläggning. Detta
hade nu dragit in; "jag saknar den sociala biten jag fick där, lärde känna
många". 

Nästan hälften av de personer som skattades att ha behov av rehabilitering
kände sig ensamma och för flera av dem fyllde kontakten med hemtjänst
en stor social funktion i deras vardag. En kvinna angav att för henne var
hemtjänsten den enda regelbundna kontakten med världen utanför bosta-
den. En annan kvinna uttryckte sin ensamhet så här; "Är van så det går
bra. Hemtjänsten kommer ju tre gånger om dagen och de pratar ju medan
de jobbar". De flesta träffade anhöriga och vänner i hemmet, speciellt de
som hade anhöriga på nära håll fick ofta regelbundet besök, medan de som
hade barn längre bort hade den mesta kontakten genom telefon. Bland dem
som kände sig ensamma fanns också de som var rädda för att bo ensamma
och de kände en osäkerhet bl.a. vad det gällde vem man skulle våga öppna
dörren för.

För många var TV:n deras bästa tidsfördriv och för några även deras säll-
skap. En kvinna sa så här; "utan TV:n skulle jag inte klara kvällarna man
kan ju inte lägga sig hur tidigt som helst". Det framkom också att det inte
alltid hade någon betydelse vad som visades på TV utan det viktigast var att
den fanns där som ett sätt att fördriva tiden; "Det spelar ingen roll vad jag
ser, huvudsaken är att det är något som surrar". Andra personer däremot
använde TV:n för att få ta del av nyheter och se de program som de var in-
tresserade av. För de personer i studien som hade husdjur visade sig dessa
spela en viktig roll i deras liv. En man som bodde ensam beskrev detta ge-
nom att säga; "hade det inte varit för katten vet jag inte hur det skulle ha
gått". Djuren upplevdes som betydelsefulla och hade blivit ett viktigt säll-
skap i dessa personers vardag.  
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När personerna ombads skatta hur tillfreds de var med sin livssituation så
framkom att några tyckte att livet var svårt, men de hade ändå accepterat sin
situation. En kvinna uttryckte sig så här; "om man tänker bakåt så får man
vara nöjd med livet" eller som en annan kvinna sa; "jag har inga stora för-
väntningar på livet". Majoriteten skattade sig dock som mer eller mindre
tillfreds med livet. En kvinna sa: "livet är bra, jag är född och uppväxt här
och känner mig trygg" och en man beskrev det så här; "jag har inga be-
kymmer precis mer än att jag börjar bli gammal". 

Anledning till ej tillgodosedda behov
Anledningen till att ej tillgodosedda rehabiliteringsbehov förelåg var fram-
förallt att ingen, personen själv, anhörig och/eller personal, hade uppmärk-
sammat behovet eller att personen själv ansåg sig ha bett om hjälp men inte
fått det. Här fanns bland annat de personer som successivt hade försämrats.
Det kan tyda på att när vardagen successivt förändras så finns en risk för att
rehabiliteringsbehov inte uppmärksammas, inte ens när behovet har blivit
akut. Dessa förändringar kan vara att personens förmågor försämras, att
hemtjänsten tar över mer och mer och/eller att ingen uppmärksammar hur
aktiviteter utförs eller hur och om tekniska hjälpmedel används.

Flertalet av de som skattades ha rehabiliteringsbehov kategoriserades ej in
under de i formuläret förekommande alternativen som anledningen till att
rehabiliteringsbehoven inte var tillgodosedda utan under kategorin annat.
Anledningarna till varför de inte fått rehabiliteringsinsatser relaterades här
till att personerna själva upplevde att de hade ett ansvar i detta och att de
själva inte hade begärt insatser. En kvinna sa; "jag har inte orkat ta itu med
det" och en annan kvinna; "jag är för bekväm av mig". Orsakerna relatera-
des också till yttre faktorer som upplevdes som avgörande för om man fick
insatser eller inte. En man i 70 årsåldern ansåg t.ex. att; "jag får inte några
insatser på grund av min ålder". Andra anledningar till att rehabiliterings-
behovet inte var tillgodosett hade att göra med platsen där insatserna gavs
t.ex. att man inte orkade att ta sig till dagrehabilitering. Vad det gäller per-
soner med demens så angavs orsaken till icke tillgodosedda behov bero på
dålig kompetens bland personalen att se att dessa personerna behövde insat-
ser samt dåliga resurser inom kommunens äldreomsorg för denna grupp.

Individens syn på skattat rehabiliteringsbehov
Vad det gäller personernas syn på behov av rehabilitering så visade resulta-
tet en ganska komplex situation. 28 personer samtyckte med bedömaren att
de hade behov av rehabiliteringsinsatser och 25 personer ansåg att de inte
var i behov av rehabilitering. Av dessa 25 personer sa de där behoven inklu-
derade tekniska hjälpmedel ja till dessa insatser.  

För de personer som såg hemtjänsten som sitt huvudsakliga sociala kontakt-
nät framkom en dubbelhet i deras intresse av rehabiliteringsinsatser. Några
var inte intresserade av rehabilitering trots att de hade uttryckt sig vilja göra
mer än vad de gjorde för tillfället. De var inte beredda att förändra något i
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sin situation utan ansåg att; "jag är nöjd med livet" och "det fungerar bra
som det är". Ytterligare en aspekt var beroenderollen till hemtjänsten som
påverkade deras syn på rehabiliteringsinsatser. En kvinna var rädd för att
säga ja till rehabiliteringsinsatser eftersom; "de tycker att jag är för bra för
att få hjälp". Hon var rädd för att inte få hemtjänstinsatser vad det gällde
städning. Ett par var rädda för att det kunde tolkas som klagomål på hem-
tjänstens insatser och de beskrev det så här; "vi är nöjda som det är med
hemtjänsten och kan absolut inte klaga på något". 

Även anhöriga spelade en roll för personens syn på rehabiliteringsbehov. En
hustru, som gav mycket hjälpinsatser till sin make, ansåg att; ”jag har i
varje fall en uppgift”. Paret ville inte ha några insatser förutom hjälpmedel.
Anhöriga till personer med demens uttryckte oro och var osäkra på vad re-
habiliteringsinsatser kunde innebära för den totala situationen. De ville där-
för inte förändra något eftersom de var rädda för att det skulle skapa ökad
otrygghet i vardagen.

Ytterligare anledningar till varför man var ointresserad av insatser var att
man inte trodde på att de skulle vara till någon nytta. Åtgärderna skulle an-
tingen ha varit vidtagna tidigare eller så tyckte man att man klarade sig bra i
dagsläget och därför inte hade något behov av insatser nu.

De personer som ville ha rehabiliteringsinsatser menade att det skulle inne-
bära att de skulle kunna göra mera själva och därmed ha större inflytande
över sina liv. En kvinna ansåg t.ex. att; "det är jobbigt med andra personer
som ska bestämma över hur det ska vara" och ville därför förändra sin situ-
ation. Andra var mer specifika och kunde uttrycka rehabiliteringen i kon-
kreta mål som att kunna komma ut. En kvinna sa; "tänk att kunna gå ut och
handla, jag känner mig som en fånge". Ännu en anledning till att man ville
ha insatser var att man var osäker på vad man kunde klara av; "det kan väl
inte skada i alla fall".

Tekniska hjälpmedel som 
stöd för att klara av vardagen
Samtliga deltagare i studien använde sig av tekniska hjälpmedel för att klara
av sin vardag. De flesta av dessa hjälpmedel var avgörande för att personer-
na skulle kunna utföra aktiviteter. En kvinna som hade rollator sa så här;
”jag kan inte ta ett steg utan den". 

Figur 2 visar frekvensen av hjälpmedel bland de personer som deltog i stu-
dien. Det vanligaste hjälpmedlet var käpp som samtidigt var det hjälpmedel
som bedömarna oftast ansåg inte fungerade. Den vanligaste invändningen
var att käppen gav för lite stöd eller hade fel höjd. Toalettstolsförhöjning var
också vanligt förekommande och en person ansåg att; "det är det bästa jag
har". Elrullstol och personlyft var de minst förekommande hjälpmedlen.
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Figur 2. Förekomst av hjälpmedel för samtliga deltagare i studien (n=102)

Även vid dusch och bad hade hjälpmedlen stor betydelse för att personerna
skulle kunna klara sig själva. Dessa hjälpmedel användes också för att un-
derlätta för hemtjänstpersonal eller anhörig när de hjälpte personen att utföra
aktiviteten. Av de 25 personer som hade hörhjälpmedel var hörapparat det
vanligaste, men även förstärkare till ringklocka, telefon och TV förekom.
Några ansåg att det var svårt att använda hörapparaten eller som en man sa;
"jag har den i byrålådan, vi kommer inte överens". Flera tyckte det var svårt
att sätta i den i örat eller att den inte hjälpte så som de förväntade sig. Bland
synhjälpmedel var glasögon det vanligaste. Många tyckte ändå inte att de
kompenserade för deras synnedsättning, delvis beroende på att flera av per-
sonerna hade starr i olika stadier. Det förekom också personer som hade
övertagit andras syn- och hörhjälpmedel vilket innebar att de inte var indi-
vidanpassade. Ett flertal av personerna önskade kontakt med syn- och/eller
hörcentral, något som också bedömarna såg behov av för 15 personer. 
  
Inkontinenshjälpmedel spelade en stor roll för många. Mer än en tredjedel
av deltagarna hade blöjor. För flera innebar det att de trots sitt problem kun-
de vara delaktiga i olika aktiviteter utan att ha en toalett i sin närhet. Några
hade för stora blöjor. Ingen hade varit i kontakt med inkontinenssköterska
för att utreda möjligheten till träning och andra insatser.    
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I kategorien ”Annat” var olika typer av förhöjningshjälpmedel vanligast,
såsom dynor och förhöjningsklossar. Här fanns också äthjälpmedel, hygien-
hjälpmedel samt en del specialhjälpmedel som elryggstöd, ortoser och hals-
kragar.

Resultatet visade att 33 personer behövde en översyn av sin hjälpmedelsitu-
ation. Vissa hjälpmedel hade personerna ärvt från make/maka eller fått av
sin granne och använde dem nu som sina egna. I ett fall, där maken hade
avlidit för 30 år sedan, hade kvinnan ärvt makens hjälpmedel. För några var
hjälpmedlet en del av minnet av den anhörige. En kvinna uttryckte det ge-
nom att säga; "jag önskar att behålla denna, maken fick den när han levde".
De flesta tyckte själva att hjälpmedlen fungerade bra vilket oftast inte be-
dömaren ansåg. De vanligaste anmärkningarna från bedömarna var fel höjd
på gånghjälpmedel och toalettstolsförhöjningar och att det handlade om fel
sorts gånghjälpmedel, dvs. hjälpmedlen var inte anpassade till individen. I
några fall bedömdes behov av översyn eftersom personerna hade ökat i vikt
och de hjälpmedel som nu fanns inte var rätt dimensionerade eller var trasi-
ga. 
   
Behov av hjälpmedel sträckte sig från specialanpassade matbestick och pen-
nor till el-rullstol. En personen hade själv fört fram önskemål om att få en
snabbare el-rullstol, men inget hade hänt. Om hon fick det bedömdes det att
hon skulle kunna ta sig till fler vänner och aktiviteter på egen hand utan att
använda färdtjänst.

Under intervjuerna framkom också att andra bakomliggande faktorer styr
användandet av tekniska hjälpmedel. En kvinna som gick med en käpp som
hon ärvt av maken ville absolut inte använda rollator "jag går heller ut med
en Röda Kors dam – en rollator kan man ju inte prata med" och en man
stannade hellre hemma än att han syntes ute med rollatorn.
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Diskussion

Rapporten ger en bild över behov av rehabilitering utifrån den äldres situa-
tion, samt varför eventuella rehabiliteringsbehov inte har blivit tillgodosed-
da. Studien genomfördes på fyra olika platser som representerar situationen
i ordinärt boende i stad, tätort och landsbygd. Resultatet visade att majori-
teten av de äldre hade ett rehabiliteringsbehov som inte var tillgodosett. Den
metod som användes, intervju utifrån en intervjuguide genomförd av en
arbetsterapeut under ett hembesök, torde garantera en allsidig bild av reha-
biliteringsbehov. Att involvera arbetsterapeuterna i utformningen av inter-
vjuguiden, att testa guiden i pilotintervjuer samt att gemensamt diskutera
och planera tillvägagångssätt vid datainsamlingen bör i hög utsträckning
bidragit till samstämmighet vid bedömning.  

Skattning av rehabiliteringsbehov
En central aspekt i studien har varit att skatta rehabiliteringsbehov. Därför är
det viktigt att inledningsvis diskutera vad behov av rehabilitering innebär. I
studien har utgångspunkten varit att se rehabilitering som behov av insatser
som inte låter sig delas in i medicinska och sociala insatser. Rehabilitering
handlar om att skapa möjlighet för den äldre att leva ett värdigt liv utifrån
sin egen livssituation. Det var därför viktigt att göra samtliga bedömningar i
personernas hem, alltså i den miljö som personen ska leva sitt liv. Att utgå
från personernas situation innebar bl.a. att i de fall där aktiviteter inte hade
ingått i personens roll tidigare i livet, t.ex. att laga mat, så ansågs inte reha-
biliteringsbehov föreligga om aktiviteterna nu inte utfördes av personerna.
Att utgå från individens situation innebar också att se om personerna genom
rehabiliteringsinsatser kunde förbättra och upprätthålla förmågor, att anpas-
sa miljön samt finna nya roller eller återgå till gamla för att hantera sin var-
dag. 

För att ytterligare täcka in så många aspekter som möjligt vid bedömning av
rehabiliteringsbehov togs också hänsyn till tre olika utförandekomponenter.
De tre komponenterna var om personerna hade förmåga att utföra aktiviteten
i sin miljö (kan), om han/hon också gjorde det (gör) och om de var motive-
rade att göra aktiviteten (vill). Dessutom samlades data in avseende
psykosociala faktorer för att också belysa personers behov av rehabilitering
relaterat till dessa delar av personernas livssituation.

Personernas rehabiliteringsbehov har i resultatet kategoriserats in i två olika
grupper; de som inte var i behov av rehabilitering samt de som var i behov
av rehabilitering. Den sistnämnda gruppen delades i sin tur in i de vars re-
habiliteringsbehov var tillgodosett och de vars behov inte var tillgodosett.
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De personer som inte ansågs vara i behov av rehabilitering hade ofta egna
uttalade mål över vad de ville och de kände att de hade kontroll över sin
situation även om flertalet hade funktionsbegränsningar och svårigheter att
utföra aktiviteter. I gruppen återfanns också majoriteten av de som hade ett
starkt socialt nätverk. 

Det finns skäl att också diskutera den förhållandevis höga andelen personer
som skattades ha behov av rehabilitering som inte var tillgodosett. En an-
ledning kan vara att rehabilitering inkluderat både sociala och medicinska
behov vilket inneburit en bred syn på när personer har behov av rehabiliter-
ingsinsatser. Dessutom bedömdes personers rehabiliteringsbehov utifrån
förmågenivå (kan), utförandenivå (gör) samt motivation (vill) och i relation
till miljön vilket ytterligare vidgar synen på rehabiliteringsbehov. Ännu en
anledning kan vara sammansättningen av deltagarna. Risken finns att bland
de 14 som tackade nej till att delta fanns personer som inte ansåg sig som
representativa för studien eftersom de inte upplevde några problem med att
klara av sin vardag. Samtidigt ligger resultatet i linje med vad som fram-
kommit i en studie som genomförts i Göteborg (Hultberg, 1996). 

I studien ingick också att de personer som ansågs vara i behov av rehabili-
teringsinsatser själva fick delge sin syn på detta. Resultatet visade på en
dubbelhet inför de insatser som föreslogs. Samtidigt som många var positivt
inställda så hade man funnit sig i sin situation och uttryckte istället en oro
inför de förändringar som rehabilitering skulle kunna innebära i deras var-
dag. Bland de som var enbart positiva till rehabilitering kunde man se att
dessa personer uttryckte att de ville återvinna mer kontroll över sin situation
och kämpade för att få tillbaka eller bibehålla sina roller i vardagen. Vid
rehabilitering är samarbete mellan alla involverade en grundförutsättning för
att resultat ska kunna nås. Det är därför viktigt att försöka förstå individer-
nas situationen utifrån deras eget perspektiv. Grassman (1999) diskuterar
individers syn på rehabilitering utifrån ett livsloppsperspektiv som innebär
att den enskildes inställning påverkas både av det liv som de har levt och av
det liv som de har framför sig. Antonovsky (1987) hävdar att individen
måste känna sammanhang mellan sin upplevda situation och omgivningens
krav för att förstå och kunna förändra sin situation. Det innebär att en avgö-
rande faktor för att lyckas med rehabiliteringen är att diskutera med indivi-
den och värdera rehabilitering i förhållandet till hur individen önskar leva
sitt liv. Samtidigt ska individen få stöd för att bli medveten om sina resurser
och möjligheter till att förändra sin situation. 

För de personer som skattades ha behov av rehabiliteringsinsatser angavs
också anledning till varför det inte var tillgodosett. Den främsta anledningen
var att ingen hade uppmärksammat behovet. Är det så att det finns en risk
att när äldre personers förmåga att klara av vardagen avtar så ser man det
som en del av åldrandeprocessen och inte som något som går att åtgärda?
Om så är fallet behövs mer kunskap bland hemtjänstpersonal och närstående
för att uppmärksamma rehabiliteringsbehov. Ännu en anledning till varför
behov inte var tillgodosedda var att det saknades resurser. Speciellt gällde
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detta för personer med demens och personer med psykiska besvär, men även
för de som behövde en daglig verksamhet att gå till för att få struktur på sin
vardag. Detta tyder på att för att få en heltäckande fungerande rehabiliter-
ingsverksamhet så måste många olika delar täckas in. Kanske är det inte
alltid kommunen som ensam ska bygga ut en verksamhet som täcker alla
behov, utan att samordning kan ske mellan olika organisatoriska nivåer. 

Betydelsen av tidiga rehabiliteringsinsatser
I samtliga tre grupper av skattat rehabiliteringsbehov framkom att tidpunkten
när insatser görs är viktig för resultatet av rehabiliteringen. Två olika scenarier
blev tydliga i studien där personerna var i behov av rehabilitering. Dels när
något akut hade hänt och dels när en successiv försämring hade skett över tid. 

Rehabilitering ska alltid sättas in så tidigt som möjligt. Ju längre tid som går
mellan det att behov uppstått tills insatserna förmedlas, desto svårare är det att
rehabilitera personen. Detsamma gäller för de personer som har fått rehabili-
teringsinsatser tidigt inom exempelvis akutvården, men där insatserna inte fort-
sätter efter det att de kommit hem. Återhämtningen från exempelvis en hjärn-
skada tar lång tid och numera vårdas patienterna allt kortare tid på
akutsjukhusen. Det ställer högre krav på att den rehabilitering som påbörjats vid
akutsjukhusen ska tas till vara och byggas vidare på när patienten kommer hem.
Annars riskerar inlärda färdigheter att gå förlorade efter en tids vistelse i hem-
met. Det som sker är att personer dels förlorar funktioner genom att vara inakti-
va och dels glöms färdigheter bort som man har lärt in genom att man inte trä-
nar. Tidiga rehabiliteringsinsatser har också betydelse för personernas självbild.
Om inte tidiga insatser ges förändras självbilden på så sätt att man finner sig i
sin situation och förlorar tron på att den går att förändra eller att man är nöjd
med situationen där andra har tagit över (Langum Bredland, Oddrun & Vik,
1996; Westlander, 1994). Förmodligen hade situationen varit annorlunda för de
i studien som var nöjda sin passiva roll, där närstående/hemtjänstpersonal tagit
över aktiviteter och bedömarna ansåg att personerna skulle kunna utföra dessa
aktiviteter, om de erhållit tidiga rehabiliteringsinsatser. 

Att sätta in rehabiliteringsresurser tidigt handlar både om ideologi och organi-
sation. För de som drabbas av stroke eller en höftledsfraktur blir behovet av
rehabiliteringsinsatser ofta tydligt. Trots detta framkom i studien att det fanns
personer som aldrig fick den rehabilitering som de var i behov av efter sjukhus-
vistelse. Till viss del hade de själva kompenserat för detta, men hade nu in-
skränkt rörlighet som begränsade deras möjligheter i vardagen. Däremot för de
personer som successivt försämras aktualiseras oftast inte rehabiliteringsbeho-
vet förrän problemen i vardagen blivit akuta. Det är därför viktigt att alltid be-
döma behov av rehabilitering i relation till behov av bistånd och att om rehabi-
literingsinsatser sätts in tidigt så minskar behovet av vård och omsorg på längre
sikt. Vid bedömning av behov av rehabilitering ska detta göras av någon som
har kompetens inom området såsom arbetsterapeut eller sjukgymnast.
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Rehabilitering som en del av vardagen
Utvecklingen av rehabiliteringsinsatser för äldre har gått från rehabilitering i
institutionaliserade former till rehabilitering i vardagsmiljö. Närstående och
hemtjänstpersonal har därmed fått en central roll för de äldres möjligheter
att kunna bo kvar hemma och samtidigt rehabiliteras. De har en viktig upp-
gift i att stödja och hjälpa den äldre att utifrån sina förmågor hantera varda-
gen. Det är också vårdbiträden och anhöriga som har den tätaste kontakten
med personerna. Det blev också synligt i studien där flertalet av personerna
påtalade att de inte skulle kunna klara sig utan dessa insatser. I studien
framkom också att bristfälliga kunskaper, osäkerhet och rädsla att göra fel
var orsaken till att man tog över och gjorde aktiviteter åt personerna. I vissa
fall hade vårdbiträden och anhöriga för låga förväntningar på personerna
och såg inte att de hade möjlighet att rehabiliteras. I andra fall hade man
svårt att se hur personerna kunde var delaktiga i aktiviteter genom att stödja
dem utifrån deras individuella förmåga. Att anpassa aktiviteten i relation till
personens förmåga innebär t.ex. att om personen inte klarar av att bära tvät-
ten till tvättstugan så ger man hjälp till den delen av aktiviteten. Därefter får
personen tvätta själv. 

Lika väl som man har ett vårdande och hjälpande arbetssätt så kan arbetet
skötas med ett rehabiliterande förhållningssätt. Med ett rehabiliterande ar-
betssätt menas att på ett målinriktat och pedagogiskt sätt ta tillvara på per-
sonens egna resurser och ge hjälp till självhjälp. Det handlar också om att
väva in träning och aktivering i vardagen där de bästa träningsmöjligheterna
finns. Mycken vård och hjälp ges i onödan på grund av ett felaktigt arbets-
sätt. För att komma tillrätta med detta krävs utbildning både vad det gäller
medicinsk och social kunskap såväl som vad rehabilitering innebär för vård-
och omsorgspersonal samt den äldre personen själv. Det handlar om både
teoretisk och praktisk kunskap där handledning blir en nödvändig del i var-
dagsarbetet för att äldre personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt insat-
ser. Handledningen bör ges av arbetsterapeut och sjukgymnast som har kun-
skaper inom området samt oftast också har delansvar i att förmedlade
insatser alltid följs upp. Rehabilitering får inte heller ses som något ständigt
pågående och där den äldre alltid ska utföra aktiviteterna själv. I vissa situa-
tioner så behöver äldre kanske extra stöd och hjälp, men det är viktigt att
den hjälpen inte ges på rutin. Även här kan arbetsterapeut och sjukgymnast
stödja hemtjänstpersonalen i deras arbete. 

Att vara motiverad till rehabilitering
I studien framkom att det i vissa fall fanns en skillnad mellan bedömarens
och de äldres syn på behov av rehabilitering. Genomgående i dessa fall var
att bedömaren skattade att personen var i behov av rehabilitering medan per-
sonen själv inte ansåg det. Om vi betraktar personens förhållande till rehabi-
litering som en valsituation så inställer sig frågan vad det är som avgör hur de
väljer. Här framkom flera olika anledningar till deras ställningstagande. 
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En anledning var att de inte var beredda att förändra, utan de var trygga med
sin nuvarande situation. Ytterligare en anledning var att de inte kunde se hur
rehabiliteringsinsatser skulle kunna förbättra deras situation. I detta ligger
också en uppgivenhet inför framtiden, att det inte fanns uttalade mål att
sträva efter. Det ligger nära till hands att härleda detta till att personerna inte
var motiverade. När begreppet motivation används utan närmare precisering
finns risken att motivation likställs med att vilja. Att en person uppfattas
som omotiverad till rehabilitering blir då liktydigt med att denne uppfattas
som rehabiliteringsovillig. Om vi vill förstå personens val måste motivation
ses i ett vidare perspektiv och inte bara det som personen vill eller önskar.
Det handlar också om vad personen kan och vad omgivningen ger möjlighet
till. En del människor tror sig om att kunna klara det mesta, andra har
mycket låg uppfattning om sin förmåga. En del människor har en omgivning
som stödjer dem i deras aktivitetsutförande andra har en miljö som begränsar. 

Ännu en aspekt på äldres motivation ifråga om rehabilitering är att det ligger i
själva åldrandeprocessen att förmågor successivt avvecklas. Det är samtidigt
viktigt att poängtera att processen kan se mycket olika ut och att den till vissa
delar kan fördröjas genom att leva ett aktivt liv (Äldrecentrum, 2001). Delta-
garna studien visade på en stor bredd vad gäller förmåga, allt från mindre
begränsningar till ett näst intill totalt hjälpbehov. Här framkom också att det
fanns personer som var osäkra på var deras nivå låg, de var osäkra på sina
egna gränser utifrån att de inte hade testat dem. Risken finns att dessa perso-
ner nedvärderar sin egen förmåga och till slut inte tror sig om att kunna utföra
aktiviteter och därför inte heller utför dem vilket i förlängningen kan innebära
att hemtjänsten tar över. Detta kan ses som exempel på hur en liten insats i
form av att uppmuntra och stödja personer till att bibehålla sin aktivitetsför-
måga också kan leda till minskade ekonomiska kostnader i förlängningen. 

När resonemang förs om en person är motiverad eller inte till rehabiliter-
ing bör det alltid anges i relation till vad. Berglind har benämnt detta ett
”handlingsperspektiv” (Berglind,1995; Berglind & Gerner, 1999). Det
innebär att personers förhållande till rehabilitering kan ses som en fråga
om val mellan ett större eller mindre antal handlingsalternativ. Ett begrän-
sat handlingsutrymme kan innebära att om den enda sociala kontakten är
hemtjänstpersonalen så riskerar man inte att den enda möjligheten att träf-
fa andra människor försvinner genom att säga ja till rehabilitering. Där-
emot de personer som har större handlingsutrymmen (exempelvis större
socialt kontaktnät) kan lättare se att även om insatser från hemtjänsten
minskar så förändras inte deras sociala kontaktnät. För att motivera till
rehabilitering gäller det därför att också väga in personernas handlingsut-
rymme och stötta dem i att utvidga detta och på så sätt skapa större möj-
ligheter till val. Här kan dagcentraler och andra träfflokaler spela en stor
roll. Genom att äldre ges möjlighet till att delta i denna verksamhet och
genom att de där kan erhålla professionellt stöd av utbildad personal kan
de stimuleras till se olika möjligheter till att våga förändra sin situation.
Här bör dock poängteras att samtidigt så kan själva åldrandeprocessen in-
nebära att förmågan/intresse till att utföra aktiviteter avtar (Tornstam, 1994),
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men det är samtidigt viktigt att se skillnad mellan när personer medvetet gör
ett val och drar sig tillbaka från aktiviteter eller när han/hon har för få akti-
viteter att välja mellan.

Ytterligare en aspekt av hur individerna själva var motiverade till rehabiliter-
ingsinsatser synliggjordes i studien. Några accepterade insatser i form av tek-
niska hjälpmedel, men avvisade andra insatser som innebar att personerna
själva måste engagera sig för att nå resultat, t.ex. att individen skulle kunna
klä på sig helt själv, laga sin mat eller att klara enklare städning. Orsakerna
till detta kan vara flera, men om rehabilitering ska vara framgångsrik måste
individerna själva vara villiga att investera i det som behövs för att nå målet.

Att inte utföra en aktivitet och att inte vilja ha rehabilitering får sammanfatt-
ningsvis inte bara ses som ett resultat av nedsatta funktioner eller åldrande-
processen i sig. Utan samtidigt måste också individens handlingsutrymme,
upplevelser och värderingar av meningsfullheten i att utföra aktiviteten vä-
gas in. Lika viktigt som att bedöma funktionsnedsättningar är att se på per-
sonens intressen, vanor, rutiner och interaktion med omgivningen.

Hjälpmedel – en del av vardagen
Tekniska hjälpmedel är en del i de rehabiliteringsinsatser som kan vara ak-
tuella för äldre i ordinärt boende. I studien kartlades förekomsten av teknis-
ka hjälpmedel och om behovet var tillgodosett. Det framkom att hjälpmed-
len fyllde en stor funktion för att äldre skulle klara av aktiviteter i vardagen,
inte minst vad det gäller förflyttning, hygien och toalettbesök. Hjälpmedlen
underlättade också för närstående och hemtjänstpersonal i deras arbete. Re-
sultatet visade också att en översyn av hjälpmedel behövdes för flertalet av
deltagarna, speciellt hörselhjälpmedel. Något som bör uppmärksammas var
att inte alla hjälpmedel var ordinerade och individuellt utprovade, vilket
medförde problem i vardagen och ibland även var en riskfaktor för perso-
nerna. Om hjälpmedel ska fylla den funktion som är tänkt så måste de vara
individuellt utprovade och anpassade. Här fyller hemtjänstpersonalen en
viktig roll i att uppmärksamma när problem uppstår avseende hjälpmedel
eftersom det är de som finns nära den äldre. 

Det är också viktigt att poängtera vikten av kontinuerlig uppföljning avse-
ende tekniska hjälpmedel. Det handlar dels om förändringar avseende per-
sonens funktionsförmåga, dels att se att hjälpmedlen används på rätt sätt och
i de situationer som de är tänkta för. Därutöver är det viktigt att vara med-
veten om att hjälpmedel slits och behöver förnyas för att fungera på ett än-
damålsenligt sätt.

Utifrån resultatet i studien är det speciellt två aspekter av tekniska hjälpme-
del som bör lyftas fram. Den ena är att tekniska hjälpmedel alltid måste sät-
tas i relation till personernas hela livssituation vilket inte verkade vara fallet
för kvinnan i elrullstolen som nu var tvingad att använda färdtjänst i större
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utsträckning. Det andra är att tekniska hjälpmedel inte alltid kan ersätta män-
niskor som hjälpmedel. Människor fyller även en social funktion och tillför
andra dimensioner än att endast fungera som exv. ett stöd vid förflyttning.  

Att bo kvar hemma 
En grundläggande princip är att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge
som möjligt. Det innebär att vardagens sysslor måste hanteras på något sätt
när förmågorna avtar beroende på åldrandet, sjukdom/skada eller inaktivitet.
När problem uppstår kan dessa hanteras på olika sätt. Dels att man inte kan
och/eller gör aktiviteten vilket, vad det gäller grundläggande aktiviteter i
dagliga livet, innebär att någon annan måste göra dem. Dels att man försö-
ker att helt eller delvis återfå sina förmågor, lär in nya strategier eller anpas-
sar miljön genom rehabiliteringsinsatser. 

Samtliga deltagare i studien hade insatser från hemtjänst, bodde i ordinärt
boende och oftast i flerfamiljshus. De flesta trivdes med sitt boende och få
ville flytta. Av de som uppgav att de trivdes fanns det personer där miljön
skapade uppenbara hinder när det handlade om att klara aktiviteter i dagliga
livet. Det kunde vara trappor som gjorde att de inte kom ut eller inte kunde
ta sig till andra våningen, trånga utrymmen där de inte kunde komma fram
med rullstol/rollator eller backig närmiljö som hindrade dem från att ta pro-
menader. Miljön var sådan att problemen inte kunde undanröjas med reha-
biliteringsinsatser. Dessa personer valde att avstå helt eller delvis från dessa
aktiviteter. Man kan i dessa fall fundera över vad det är som gör att äldre
personer trots svårigheter väljer att bo kvar hemma. Tuulik-Larsson (1994)
har i en studie diskuterat detta utifrån hemmets objektiva och subjektiva
innebörd. Den objektiva står för individens förmågor i relation till den fy-
siska miljön medan den subjektiva innebörden står för livstillfredsställelse,
identitet, autonomi och självbestämmande. Det är den subjektiva innebörden
av bostaden som gör den till personens hem och som innebär att man inte är
beredd att förändra sitt boende trots uppkomna problem i vardagen. 

Flera personer uttryckte oro inför ovissheten om hur framtiden kommer att
gestalta sig och om man skulle kunna bo kvar eller inte. Här fanns en rädsla
för försämrad hälsa, att ramla och att den hjälp man fick skulle förändras till
det sämre om anhörig inte skulle orka längre osv. Om vi vill hålla fast vid
den grundläggande principen om kvarboende så måste vi också följa upp
med de resurser och insatser som behövs. Genom att ha kontinuitet i hem-
tjänstens insatser både vad gäller utbildade vårdbiträden och när i tid insat-
serna ges, samt att ge tidiga rehabiliteringsinsatser i form av träning, an-
passning och tekniska hjälpmedel så kan detta bidra till att personen känner
sig tryggare. Här kan också finnas behov av rådgivning och information
omkring hur äldreomsorgen och hälso- och sjukvård är uppbyggd och fun-
gerar för att på så sätt öka känslan av trygghet i hemmet. Även insatser för
att stödja äldre som känner sig ensamma och isolerade till att delta i befint-
liga aktiviteter och/eller att nya former av aktiviteter behöver utvecklas.
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Denna studie har fokuserat på att skatta äldre personers behov av rehabili-
tering. Det innebar att tyngdpunkten i resultatet relaterar till personer som
har problem att hantera sin vardag. Något som också bör lyftas fram är möj-
ligheten att genom insatser förebygga att behov uppstår. Är det så att i
framtiden bör insatser för äldre i mycket högre utsträckning än idag bygga
på förebyggande arbete? Genom att sätta in åtgärder i ett tidigt skede, innan
personerna har försämrat sin förmåga, kommer resurserna att räcka till flera.
Ett problem i förebyggande verksamhet är de äldre personer som inte har
någon kontakt med äldreomsorgen och därmed kan bli svåra att fånga upp.
Om det inte satsas på förebyggande insatser i form av träffpunkter och upp-
sökande verksamhet där den äldre personens egna förutsättningar tas tillvara
för att bibehålla nuvarande aktivitetsnivå, kommer vårdbehovet och vård-
tyngden troligtvis att öka i framtiden.
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Slutsatser

Eftersom äldre personers livssituation och behov av service och vård är
sammansatta och skiftar över tid kan studien ses som ett nedslag i deltagar-
nas vardag vid en specifik tidpunkt. Studien gör inga anspråk på att ha täckt
in alla delar i deltagarnas liv för att bedöma rehabiliteringsbehov, men ge-
nom att fånga så många delar av helheten som möjligt ges ändå en bild av
dessa personers situation. Eftersom studien omfattar 102 äldre personer med
hemtjänst boende i stad, tätort eller i landsbygd är det svårt att generalisera
till hela denna grupp av människor i landet. Studien ger ändå kunskap om
hur tillgodosedda respektive icke tillgodosedda behov kan se ut och hur äld-
re själva ser på sin situation. Studien visar också att när man utgår från de
tre handlingsdimensionerna kan, gör och vill vid bedömning av äldres akti-
vitetsutförande så förekommer samtliga typer av kombinationer vilket bör
tas hänsyn till vid skattning av personers behov av rehabilitering. Resultatet
kan alltså öka förståelsen för äldre personer som bor hemma och deras be-
hov av rehabilitering och hur de själv ser på sin situation.

De huvudsakliga slutsatserna som kan dras från studien resultat samman-
fattas enligt följande:

� Att uppmärksamma rehabiliteringsbehovet är grunden för att rehabili-
tering över huvudtaget ska kunna äga rum. I studien framkom att i fler-
talet fall så hade rehabiliteringsbehovet inte uppmärksammats. En fråga
som omedelbart infinner sig är - Vem ser och uppmärksammar äldres
rehabiliteringsbehov? Risken finns att enskilda inte får sina rehabiliter-
ingsbehov tillgodosedda därför att kunskap saknas hos dem som gör be-
dömning av behov av insatser vid exempelvis utskrivning från sjukhus.
Det finns också en risk att rehabilitering inte tillgodoses när personer har
anhöriga/vårdbiträden som utför aktiviteter åt dem så att vardagen fun-
gerar. I förlängningen kan detta leda till att beroendet av andra personer
ökar och den äldre personens eget handlingsutrymme begränsas. Insatser
måste betraktas i sin helhet där behovet av rehabilitering samt den hjälp
och stöd som behövs för att personen ska kunna hantera sin vardag vägs
samman. För att underlätta för de äldre personerna själva eller anhöriga
att uppmärksamma behov av rehabilitering kan det finnas behov av råd-
givning och information omkring hur äldreomsorgen och hälso- och
sjukvården är uppbyggd och vad rehabilitering innefattar.

� När i tid som rehabiliteringsinsatserna ges kan vara avgörande för per-
sonens möjligheter att klara vardagen och för hur mycket insatser som
samhället behöver ge som stöd. Resultatet från studien understryker be-
tydelsen av detta. Det är viktigt att tidigt gå in med rehabiliteringsinsatser
för att inte personer ska fastna i passiva sjukrollsmönster och utvecklar
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strategier som på sikt hindrar eller försvårar i vardagen. Det är också
viktigt att låta personer testa gränserna för sin förmåga i en trygg miljö
genom att få guidning och stöd av rehabiliteringspersonal. På så sätt
skapas möjligheter till att utvidga de äldre personernas handlingsutrym-
me i vardagliga aktiviteter.

� En förutsättning för att rehabilitering ska kunna genomföras är att erfor-
derlig rehabiliteringspersonal och verksamhet finns. Rehabiliteringsper-
sonal, såsom arbetsterapeuter och sjukgymnaster, behövs för att kunna
bedöma äldres behov av rehabilitering och ge adekvata insatser och för
att kunna utbilda och handleda anhöriga och personal i ett rehabiliter-
ingsinriktat synsätt. Olika rehabiliteringsverksamheter, som växelvård,
dagvård, träfflokaler osv., behövs för att täcka in alla skiftande behov
bland de äldre. Detta kan innebära att det kommer att ställas större krav
på kompetens, på organisation och samverkan mellan huvudmän för att
använda befintliga resurser och för att utveckla nya.

� I studien framkom vikten av att se rehabilitering som en del av varda-
gen. För att detta ska kunna äga rum krävs kunskap. Resultatet visade
dock att kunskapen inte alltid finns där den behövs. Som vårdbiträde el-
ler anhörig är det svårt att veta vad som är fel när man inte vet vad som
är rätt. Med otillräcklig kompetens och utan handledning klarar man inte
att arbeta med att upprätthålla eller stärka de äldre personernas funk-
tionsförmåga och egenaktiviteter. Vad det gäller vårdbiträden inom
hemtjänsten är det viktigt att de har den grundkompetens som behövs för
att klara sitt arbete och att de också ges möjlighet till att utveckla sin
kompetens. Som en produkt av detta och tillsammans med att handled-
ning ges från rehabiliteringspersonal så ökas deras kunskap och möjlig-
heter till att ge stöd till hjälp till självhjälp i arbetet med den äldre.
Hemtjänstpersonal med kunskap om och förståelse för ett rehabiliter-
ingsinriktat arbetssätt innebär att det är lättare att motivera äldre att bli
aktiva deltagare i sin egen rehabilitering, istället för att vara passiva
mottagare av vård och omsorg. Här är också viktigt att poängtera att an-
höriga eller andra närstående som vårdar och stödjer äldre också har be-
hov av stöd i olika former såsom handledning för att klara av sin situa-
tionen.

� Problematiken kring att göra individen delaktig i rehabiliteringsinsatser-
na synliggörs i studien. I rehabilitering läggs stor vikt vid att individen
själv är delaktig. Att vara en aktiv deltagare i sin egen rehabilitering
kräver oftast mycket kraft av personen själv. För att en förändring ska
komma till stånd krävs både egen insats och engagemang. Personens
delaktighet i rehabiliteringen måste vara tydlig för alla inblandade, in-
klusive närstående och vårdbiträde för att kunna lotsa personen framåt
och för att utforma insatserna mot tydligt formulerade gemensamma och
uppnåbara mål. Ett viktigt redskap i detta är att utforma rehabiliterings-
planer. I relation till detta behöver former utvecklas för kontinuerliga in-
satser såväl som för uppföljning av insatser mot fastställda mål.
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� Att tekniska hjälpmedel har stor betydelse för att äldre ska kunna klara
av vardagliga aktiviteter framkommer i studien. Speciellt området syn-
och hörselhjälpmedel visades sig vara eftersatt. Individuellt utprovade
och rätt insatta tekniska hjälpmedel kan därför ses som en viktig del av
rehabiliteringsinsatserna. Om hjälpmedlen ska fylla denna funktion
måste de integreras som en del av övriga insatser, individuellt utprovade
utifrån individens förmåga, till de aktiviteter där de ska användas och i
relation till den miljön där aktiviteten ska utföras. Kontinuerlig uppfölj-
ning av hjälpmedel är därför ett måste eftersom samtliga dessa kriterier
förändras över tid. Även behovet av syn- och hörselinstruktörer inom
kommunal och/eller landstingsbaserad verksamhet bör ses över.

� En grundläggande princip i samhället är idag att äldre personer ska kun-
na bo kvar i sitt hem även om behov av hjälp för att klara av aktiviteter i
dagliga livet uppstår. Att bo kvar i sin hemmiljö kan innebära att sociala
kontakter med omgivningen bibehållas men det kan också innebära att
de minskar allteftersom den individuella förmågan eller miljön sätter
gränser. I studien framkommer båda dessa aspekter av äldres psykosoci-
ala förhållanden. För de äldre personer som känner sig ensamma behövs
insatser utformas för att stödja dem till att delta i befintliga aktiviteter
och/eller nya former av aktiviteter. I detta arbetet kan dagverksamheter
med rehabiliteringsutbildad personal som professionellt kan stödja per-
sonerna ha en stor betydelse.

� Den här studien har fokuserats på att skatta behovet av rehabilitering hos
äldre personer boende i ordinärt boende. I relation till detta är det också
viktigt att poängtera betydelsen av förebyggande insatser. För att för-
hindra eller skjuta upp behov av rehabilitering kan förebyggande insat-
ser i form av träffpunkter och uppsökande verksamhet där vårdtagarens
egna förutsättningar tas tillvara för att bibehålla nuvarande aktivitetsnivå
ha en avgörande betydelse. Här finns även ett behov av att satsa på före-
byggande genom att öka äldres kunskap om egenvård och dess betydelse
för att behålla hälsan samt hur man kan förbättra säkerheten i hemmiljön
för att förhindra skador och olyckor.

Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån studien kan man beskriva rehabi-
litering för äldre som att den bör vara tidig, allsidig, återkommande och
individuellt anpassad och att det måste finnas ett samarbete mellan olika
involverade instanser. Det handlar om att successivt få personer, utifrån sina
möjligheter, att återta sitt eget ”livsrum", skapa handlingsutrymme och
minska känslan av beroende av andra personers hjälp. Varje gång som per-
sonen får möjlighet och den tid som behövs för att klara av delar av eller
hela aktiviteter själv, stiger självkänslan. Samtidigt innebär åldrandet att
förmågan till att utföra aktiviteter avtar, men det är här viktigt att se skillnad
mellan när personer medvetet gör ett val och drar sig tillbaka från aktiviteter
eller när de har för få aktiviteter att välja mellan.
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Eftersom fler och fler människor bor kvar i sina hem även vid behov av
avancerad rehabilitering så gäller det att hitta former för hur insatser ska
utformas för att fortfarande bevara individens hem som ett hem. När insat-
serna är omfattande finns risken att hemmet förvandlas till en institutions-
liknande miljö istället för en persons hemmiljö. Det är därför viktigt att hitta
former för att i det dagliga rehabiliteringsarbetet tillämpa den kunskap som
kommit fram genom forskning och utvecklingsarbeten vad som gäller reha-
bilitering av äldre i hemmiljön. Förhoppningen är att denna studie har bi-
dragit till att öka förståelsen för vilken roll individen och dennes hemmiljö
spelar för att rehabiliteringsbehov ska tillgodoses.
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Bilaga 1: Intervjuguide

Inledande allmänna frågor

1.   Allmänt:

Kön Man �

Kvinna �

Ålder 65-69 �

70-74 �

75-79 �

80-84 �

85-90 �

90- �

Kontakt med vård- och omsorg samt omsorgsbehov i dagsläget
 

Flera gånger      Dagligen           Varje   Mer                  Vid
                             dagligen                                    vecka               sällan              behov

Hemtjänst                �                     �                   �                        �                    �

Distriktssköterska         �                     �   �                        �                    �

Arbetsterapeut                 �                     �   �                        �                    �  
  

Sjukgymnast            �                     �   �                        �                    �

Ger anhörig/anhöriga 
vård- och omsorg?         �                     �    �    �                    �

Annan kontakt. Ange vad nedan         �                     �                    �    � �

         
……………………………………………………

2.    Boendet

Stad �

Tätort �

Ej tätort �

Bor i fristående hus �      
Bor i flerfamiljshus �    Antal trappor ……    Finns hiss ……
Seniorboende/pensionärslägenhet �    Antal trappor ……    Finns hiss ……

Ensamhushåll �

Två eller fler i hushållet � 

Uppenbara hinder den inre miljön som leder till
att framkomligheten försvåras för individen Nej �            Ja  � Om ja, ange vad ……………………………
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…………………………………………………………………………………………….………………………… 

Uppenbara hinder i den yttre miljön som leder till 
att individen inte av egen kraft kan ta sig ut Nej �             Ja � Om ja, ange vad ….………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Kroniska sjukdomar. (kryssa i ja eller nej)

Ja      Nej
Hjärt/kärlsjukdom �       �
Diabetes �       �
Högt blodtryck �       �
Ortopedisk sjukdom �       �
Reumatisk sjudom �       �
Neurologisk sjukdom �       �
Stroke �       �
Övrigt �       � Om ja, ange vad?……….……………………………………………..

4.    Slutenvård under det senaste året? 

Legat inne på Sjukhus/Lasarett

Nej �       Ja �  Om ja, p g a ……………………………….…....……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Specifika riktade rehabiliteringsinsatser under det senaste året?

Nej �       Ja �  Om ja, vad ……………………………………....……………………………………………..

….………………………………………………………………………………………………………………….
        
…..…………………………………………………………………………………………………………………



53

ADL TAXONOMIN – EN BESKRIVNING AV ADL FÖRMÅGAN 

  Aktiviteter Delaktiviteter Ej
aktuellt

Bedömning
Kan  Kan    Gör  Gör    Vill  Vill
ej                  ej                ej

Behov av 
Rehab.
  Ja   Nej

Kommentarer
(för att förtydliga 
  bedömningen)

Äta och dricka   [  ]   [  ]
Definieras som att ta mat
och dryck på bordet, att
äta och dricka. Aktiviteten
omfattar delaktiviteterna:

1. Äter, dvs. för maten till munnen och
äter

2. Dricker, dvs. för drycken till mun-
nen och dricker

3. Förser sig med och sönderdelar
maten, dvs. förser sig med mat och
dryck samt sönderdelar maten med
bestick

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]
     

 [  ]    [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]

Förflyttning   [  ]   [  ]
Definieras som att mål-
medvetet förflytta sig från
en plats till en annan.
Aktiviteterna omfattar
delaktiviteterna:

1. Förflyttar sig i sängen, dvs. ändrar
läge  t. ex. vända sig, sätta sig upp

2. Förflyttar sig från säng till stol, eller
mellan stolar

3. Förflyttar sig mellan rum på samma
våningsplan

4. Förflyttar sig mellan våningsplan
via hiss eller trappa

5. Förflyttar sig ut och in i huset

6. Förflyttar sig i yttre närmiljön

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]

 
[  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

[  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

 
 [  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]

[  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

[  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

Toalettbesök   [  ]   [  ]
Definieras som att ta sig
till och från toaletten, i
tid, samt utföra nödvändi-
ga toalettbestyr. Aktivite-
terna omfattar delaktivi-
teterna:

1. Utför blås-tarmtömmning viljemäs-
sigt/ kontrollerat

2. Förflyttar sig på och av toalettstolen
samt torkar sig i samband med toa-
lettbesöket

3. Ordnar klädsel och ev. sanitets-
eller inkontinens-hjälpmedel samt
tvättar händerna

4. Förflyttar sig i tid till toalettrummet

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]

 
[  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

 
 [  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]   

[  ]   [  ]        [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    
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  Aktiviteter Delaktiviteter Ej 
aktuellt

Bedömning
Kan Kan    Gör  Gör     Vill  Vill
ej                 ej                 ej      

Behov av
Rehab.

  Ja   Nej

Kommentarer
(för att förtydliga
bedömningen)

På-avklädning   [  ]   [  ]
Definieras som att ta fram
kläder efter behov, klä på
och av sig kläder och
skor. Aktiviteterna om-
fattar delaktiviteterna:

1. Klär av sig

2. Klär på överkroppen

3. Klär på underkroppen

4. Klär på sig strumpor/strumpbyxor
och skor

5. Tar fram kläder efter behov

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]    [  ]     [  ]    [  ]      [  ]   [  ]    

 
[  ]    [  ]     [  ]    [  ]      [  ]   [  ]    

 
 [  ]    [  ]     [  ]    [  ]      [  ]   [  ]
 
[  ]    [  ]     [  ]    [  ]      [  ]   [  ]    

 
 [  ]    [  ]      [  ]    [  ]      [  ]   [  ]  

Personlig hygien   [  ]   [  ]
Definieras som att tvätta
kroppen och håret samt
torka sig. Aktiviteterna
omfattar delaktiviteterna:

1. Tvättar ansikte och händer

2. Badar/duschar

3. Tvättar håret 

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]      [  ]    [  ]      [  ]   [  ]
 
 [  ]   [  ]      [  ]    [  ]      [  ]   [  ]   

 [  ]   [  ]      [  ]    [  ]      [  ]   [  ] 
 

Övrig kroppsvård   [  ]   [  ]
Definieras som att sköta
och vårda sitt yttre. Akti-
viteterna omfattar delakti-
viteterna:

1. Kammar sig

2. Borstar tänderna

3. Rakar sig/ lägger makeup

4. Utför manikyr

5.   Utför pedikyr

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]
Kommunikation   [  ]   [  ]
Definieras som att kom-
municera och ta till sig
information, samt att
hantera aktuell utrustning.
Aktiviteterna omfattar
delaktiviteterna:

1. Meddelar sig/påkallar uppmärk-
samhet

2. Samtalar

3. Telefonerar

4. Läser

5. Skriver för hand eller på dator

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]    

 
 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]   [  ]
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  Aktiviteter Delaktiviteter Ej 
aktuellt

Bedömning
Kan  Kan    Gör  Gör    Vill Vill
ej                  ej               ej      

Behov av 
Rehab.
  Ja   Nej

Kommentarer
(för att förtydliga
bedömningen)

Resor   [  ]   [  ]
Definieras som att ta sig
till och från, i och ur samt
färdas med allmänna eller
privata färdmedel. Akti-
viteterna omfattar delakti-
viteterna:

1. Åker bil

2. Åker buss/spårvagn/tunnelbana

3. Åker tåg, båt/flyg

4. Cyklar/kör moped

5. Kör bil/mc

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ] 
               
 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]
Matlagning   [  ]   [  ]
Definieras som att plane-
ra, plocka fram och
undan, bereda, tillaga,
duka, diska. Aktiviteterna
omfattar delaktiviteterna:

1. Gör i ordning ett kallt mål mat

2. Värmer dryck eller färdiglagad mat

3. Tillagar ett varmt mål mat

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ] 

[  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]     

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]
 

Inköp av dagligvaror   [  ]   [  ]
Definieras som att planera
inköp, ta sig till och från
affären, att plocka varor,
betala, frakta hem varor-
na. Aktiviteterna omfattar
delaktiviteterna:

1. Planerar inköp (t.ex. skriver in-
köpslista)

2. Utför småinköp i närbutik

3. Utför veckoinköp/storköp

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]
 
 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]
 

Städning   [  ]   [  ]
Definieras som småstäd-
ning (att bädda,plocka
undan,torka av, dam-
ma);resp.veckostädning
(att dammsuga/torka
golv,städa toalett och
badrum). Aktiviteterna
omfattar delaktiviteterna:

1. Utför daglig småstädning

2. Utför veckostädning

[  ]

[  ]

[  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]     

 [  ]   [  ]       [  ]   [  ]      [  ]  [  ]    

 

Tvätt   [  ]   [  ]
Definieras som att för-
flytta sig och transportera
tvätten till och från tvätt-
platsen. Sortera, tvätta,
hänga upp, vika, ev.
stryka/ mangla. Aktivite-
terna omfattar delaktivi-
teterna:

1. Tvättar småtvätt för hand

2. Tvättar småtvätt i maskin

3. Tvättar tvätt i maskin (t.ex. lakans-
tvätt)

[  ]

[  ]

[  ]

 [  ]   [  ]       [  ]  [  ]       [  ]  [  ]
                
 [  ]   [  ]       [  ]  [  ]       [  ]  [  ]
      
 [  ]   [  ]       [  ]  [  ]       [  ]  [  ]
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Checklista för bedömningen av rehabiliteringsbehovet

Vi använder begreppet rehabiliteringsbehov. Margareta kommer i den rapport som skrivs att
inledningsvis definiera vad vi menar med begreppet, dvs. även behov av stödinsatser

Nedanstående lista är en checklista. Det innebär att den fylls i dels utifrån vad som kommit
fram när ADL-taxonomin fyllts i, samt kompletteras under ett samtal med den enskilde.  
 
1. Resultat enligt ADL-taxonomin:

    Har ej rehabiliteringsbehov    �          Övriga frågor avseende rehabilitering kan lämnas obesvarade
    Har rehabiliteringsbehov        �   �    Enlig prioriteringsgrad: (Om person  hamnar i gråzon,

                      skatta uppåt) 
    Akut (omedelbart) � 
    Behöver insatser inom 3 månader �

    Behöver insatser inom 6 månader �

    Beskrivning av rehabiliteringsbehovet: ……………………………………………….……
    ……………………………………………………………………………………………….
    .………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………….

2. Om rehabiliteringsbehovet är tillgodosett genom befintliga insatser, hur?
Om frågan besvaras är rehabiliteringsbehovet tillgodosett. Resterande frågor kan lämnas obesvarade

    Integrerat i den dagliga vård- och omsorgen �        
    Besök av arbetsterapeut/sjukgymnast �

    Besöker rehabiliteringsverksamhet               �

    Rehabiliteringen ombesörjs av anhörig       � 
    På annat sätt    �  Ange hur ………………………..                           

      ……………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………

3. Om rehabiliteringsbehovet inte är tillgodosett genom befintliga insatser? Varför? 

   Ingen har uppmärksammat behovet �

   Behovet är uppmärksammat, men inget händer �

   Har bett om mer hjälp, men får det inte �

   Annat skäl �  Ange skäl ……………………..
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4. Hur ställer sig individen till enl. ADL-taxonomin bedömt icke tillgodosett
      rehabiliteringsbehov?  Endast ett av alternativen a, b eller c fylls i

    a. Önskar få rehabilitering    Ja  �        Nej �

        Om ja, individens kommentar:………….………………………………………………
     …………………………………………………………………………………………….
     …………………………………………………………………………………………….
     …………………………………………………………………………………………….
     …………………………………………………………………………………………….

    b. Önskar få, men har ändå nyligen tackat nej till insats  Ja �        Nej �

       Om ja, p g a ……………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………..
    .…………………….……………………………………………………………………….
    ….…………………………………………………………………………………………..
    ..…………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………

    c. Anser sig inte behöva rehabilitering      Ja �       Nej �    

        Om ja, varför inte? .….…….……………………………………………….……………
     .….…………………………………………………………………………….……………
    ……………………………………………………………………………………………...
    ………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………
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Genomgång av hjälpmedel samt frågor om boendet

1. Behov av hjälpmedel som hembesökaren ser. I så fall vad? ...........................................
..................................................................................................................................................

2. Genomgång av ett urval hjälpmedel och dess funktion.

Typ av hjälpmedel     Finns        Används        Fungerar     Kommentar. Varför hjälpmedlet inte används
                                                   enl. brukaren      inte          eller fungerar. T.ex.: behov av service/ fel in-

                          regelbundet      enligt        inställt, brukaren villav angivet skäl inte använda
                                                                                              hjälpmedlet. Etc. .Mer plats nästa sida
Br=Brukare 
Hb=Hembesökare           Ja      Ja                Br  Hb     
             

1.  Badbräda               �       �                �   �   Kommentar     

2.  Duschpall               �       �                �   �   Kommentar 
         
3.  Toalettstolsförhöj.      �       �                �   �   Kommentar 
 
4.  Arbetsstol                   �       �                �   �   Kommentar 

5.  Käpp/krycka                �       �                �   �   Kommentar 

6.  Rollator, inomhus       �       �                �   �   Kommentar 

7.  Rollator, utomhus       �             �                �   �   Kommentar 

8.  Rullstol, inomhus       �             �                �   �   Kommentar 
             
9.  Rullstol, utomhus       �             �                �   �   Kommentar

10.Elrullstol                     �       �                �   �   Kommentar
              

11.Personlyft                �             �                �   �   Kommentar 

12.Säng                            �             �                �   �   Kommentar 

13.Hörhjälpmedel            �       �                �   �   Kommentar

14.Synhjälpmedel            �       �                �   �   Kommentar

15.Blöjor                �             �                �   �  Kommentar

Ev. andra hjälpmedel. Ange vad  

16. …………………….  �             �                �   �  Kommentar 

17. …………………….  �             �                �   �  Kommentar 

18. …………………….  �             �                �   �  Kommentar

19. …………………….  �             �                �   �  Kommentar 
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Mer plats för kommentarer. Ange med en siffra (t.ex. 1 badbräda etc.) för vilket hjälpmedel
som avses. 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

3. Bostadsanpassning gjord?   

Ja �

Nej �  

Om svaret är ja. Vad har gjorts? ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Brukarens kommentar: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Hembesökarens kommentar: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

4. Önskar personen flytta?

Ja �

Nej �

Om svaret är ja. Ange vilket till vilket boende och varför…..…………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Skattning av psykosociala aspekter.

1. Träffar du familjen/goda vänner i hemmet?

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
Dagligen Aldrig

Individens kommentar …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

2. Träffar du familjen/goda vänner utanför hemmet?

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
Dagligen  Aldrig

Individens kommentar …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

3. Känner du dig ensam?

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
Dagligen                                                     Aldrig

Individens kommentar …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

4. Utövar du någon hobbyaktivitet?

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
Dagligen                                                     Aldrig

Individens kommentar …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

5. Livet är i allmänhet för mig

I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I 
Tillfredsställande Otillfredsställande

Individens kommentar …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Plats för spontana kommentarer efter hembesöket

Sidan är avsedd för spontana kommentarer från hembesöket. Vad är viktigt att komma ihåg
och fästa vikt vid från just detta hembesök? Ge dig inte förrän du har fyllt minst halva sidan!

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


