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Arbetsterapeuten bidrar med sin kompetens i stroketeamet för att skapa en möjlighet för 
personen som drabbats av stroke att få en kvalificerad vård och omsorg. Arbetsterapeuten har 
olika roller som behandlande, konsulent eller handledare. Syftet med studien är att beskriva 
hur arbetsterapeuten ser på sin roll i teamet för personer som drabbats av stroke, samt att 
beskriva vilka faktorer som påverkar rollen i teamet. Som metod har studien en kvalitativ 
ansats med en beskrivande design. Intervjuer med öppna frågor användes som 
datainsamlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.  Genom 
analysen framkom de fyra kategorierna: Arbetsterapeuten lär av teamet, Arbetsterapeutens 
specifika bidrag, Egen och teamets syn på arbetsterapeutens roll, Påverkan på teamarbete. I 
resultatet framkom att arbetsterapeuterna lär sig mycket genom att de diskuterar och 
reflekterar tillsammans med andra teammedlemmar för att hitta bra lösningar till problemen 
som personen med stroke har. Att de bidrar med sina kunskaper både till personen med stroke, 
teammedlemmar och anhöriga. Vidare framkom att teamets samarbete beror på vilken 
kunskap de har om arbetsterapi. Resultatet visade att arbetsterapeutens tydlighet i rollen beror 
på teammedlemmars kunskap om arbetsterapi, val av arbetsuppgifter samt på antal 
arbetsuppgifter som arbetsterapeuten har.  

 

 

Sökord: arbetsterapi, teamarbete, roller, stroke 

 



 

2 
 

Introduktion 

Arbetsterapeutens roll  
Arbetsterapeuter kan i sitt yrkesutövande ha flera olika roller som behandlare, konsult eller 
handledare (1). Som behandlare är fokus att ge stöd till patienter för att de trots nedsatt 
aktivitetsförmåga ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter (1). Arbetsterapeutens roll som 
handledare eller konsult kan vara att undervisa eller instruera annan personal och anhöriga 
och handleda studenter i arbetsterapi. Detta kan medverka till ökat samarbete mellan 
arbetsterapeuter och annan personal och därmed skapa bra och fungerande verksamhet (2). 
Enligt Kinn & Aas (1)  bör en kompetent arbetsterapeut ha förmåga att byta fokus från en roll 
till en annan. Arbetsterapeuten bör alltså kunna använda olika delar av sin kompetens och 
vara flexibel i sitt yrkesutövande. I enlighet med Youngstorm och Brown (3) är arbetsterapeut 
en profession som ingår i många multiprofessionella team. Som arbetsterapeut måste man då 
vara medveten om de andra teammedlemmarnas roller för att kunna vara tydlig med sitt eget 
bidrag till teamet (4). 

Arbetsterapeutens roll i ett stroketeam bidrar till att skapa en möjlighet för personer som 
drabbats av stroke att få en kvalificerad vård och omsorg (5).  

Arbetsterapi för personer med stroke  
För att ge rätt behandling till patienten gör arbetsterapeuten bedömningar av patientens vanor, 
kapacitet och intressen samt av den miljö som patienten lever i (6, 7).  Därefter inleds 
behandlingen som kan bestå i träning av dagliga aktiviteter och undervisning i alternativa 
strategier i utförande av aktiviteter i patientens sociala och fysiska miljö (8).  Inom 
strokerehabilitering är det vanligt att arbetsterapeuten gör sensomotoriska och kognitiva 
bedömningar för att kunna sätta in relevanta åtgärder till personen som drabbas av stroke. Vid 
strokerehabilitering arbetar arbetsterapeuten med att bedöma personens förmåga att utföra 
dagliga aktiviteter utifrån funktionsnivå och aktivitetsnivå (6). Arbetsterapeuten bedömer 
alltså förmågor vid utförande av dagliga aktiviteter. Hur aktivitetsförmågan ser ut för en 
person som drabbats av stroke beror inte bara på individuella förutsättningar utan även på 
aktiviteten i sig samt aktivitetens komplexitet då olika aktiviteter kräver olika färdigheter (9). 
Arbetsterapeuten tar även hänsyn till de förutsättningar som individen har i sitt 
aktivitetsutförande. Detta innebär att bedömningen av patientens aktivitetsutförande grundar 
sig i dennes tidigare livsstil, värderingar, förväntningar, tro samt motivation till träning (5). 
Miljön är en faktor som påverkar personens möjlighet att utföra aktiviteter. Med miljön menas 
den plats som personen vistas i samt de föremål som används när aktiviteten utförs (10). 

Interventioner vid kognitiva funktionsnedsättningar kan bland annat innebära att 
arbetsterapeuten arbetar med kompenserande strategier, återträning av kognitiva funktioner, 
behandling av neglekt samt ändring av aktivitetens komplexitet samt anpassning av miljö. Vid 
kompenserande strategier lär arbetsterapeuten patienten att använda alternativa metoder vid 
aktivitetsutförandet (11). Att informera, instruera, träna användning av hjälpmedel samt att 
återträna att utföra dagliga aktiviteter är också ett ansvar som arbetsterapeuten har (12). 

Woodson (5) anger att i arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår att informera inte bara 
personen som drabbats av stroke utan även dennes anhöriga samt övrig vårdpersonal om 
eventuella konsekvenser i vardagen. Samarbete mellan arbetsterapeuter och vårdpersonal har 
en central roll i rehabiliteringen.  
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Konsekvenser av stroke  
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa. Orsak till stroke kan vara hjärninfarkt 
eller hjärnblödning (13). Årligen drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige (14).  
De vanligaste funktionsnedsättningarna vid stroke drabbar personens sensorik och motorik på 
motsatt kroppshalva i förhållande till skadan i hjärnan. Dessa funktionsnedsättningar visar sig 
som t.ex. halvsidig förlamning samt nedsatt känsel. Andra vanliga nedsättningar kan vara 
olika former av afasi samt synfältsbortfall (15). Personen som drabbats av stroke kan få 
sensoriska funktionsnedsättningar vilket påverkar självständigheten vid utförande av ADL 
(5). Konsekvensen vid aktivitetsnivå vid motoriska funktionsnedsättningar kan bl.a. vara 
problematik vid utförande av förflyttningar. Vid funktionsnedsättning av kognitiv förmåga 
kan få personen problem inom områden som strukturering, organisering samt användande av 
information i aktiviters utförande. Svårigheter att ta fram tidigare kunskap och erfarenheter 
vid behov samt kunna anpassa detta i olika sammanhang kan också bli problematiskt (16). 

Teamarbete  
Det finns olika definitioner på vad ett team är men de flesta är överens om att teamet behöver 
tydliga mål, ha en god kommunikation med regelbundna avstämningar och att medlemmarna 
ska ha tydliga roller (17). Teamets mål bör vara konkreta och tydliga så att alla i teamet 
arbetar gemensamt mot målen och även utvärderar sin verksamhet mot de uppsatta målen 
(17,18).   

I enlighet med Katzenbach och Smith (19) har teammedlemmar olika roller och funktioner 
och arbetar efter den erfarenhet och yrkesmässiga kompetens som finns hos var och en. 
Teammedlemmarna har en ömsesidig förståelse för situationen och bidrar till gemensamma 
beslut. Teamarbetet bygger på ett givande och tagande och alla måste vara öppna för 
varandras förslag (17).   

Lundgren och Molander (20)  beskriver att när olika professioner samarbetar med varandra i 
ett team så benämns detta team som multiprofessionellt vilket kan variera i sin uppbyggnad 
utifrån att samarbetet mellan professionerna kan organiseras på olika sätt. Beslut fattas 
tillsammans och patientcentrerad vård bedrivs.  

Enligt Wheelan (21) bör teammedlemmar ta hänsyn till ett par olika faktorer för att ett 
teamarbete ska bli produktivt. Dessa faktorer handlar om en öppen kommunikation, att 
teammedlemmarna ägnar tid för att utveckla arbetet mellan varandra samt hur teamets 
struktur ser ut, det vill säga hur många teammedlemmar som ska ingå och hur ofta de ska 
träffas. En viktig faktor för att främja teamarbete är att teammedlemmar ska ha kunskap om 
varandras olika värderingar och synsätt. Om det inte finns tillräckligt tydliga gränser mellan 
teammedlemmars arbetsuppgifter är det risk att de professionellas roller i teamet försämras 
(22). 

Utformning och fördelning av roller i teamet beskrivs som en viktig påverkansfaktor för hur 
arbetet utformar sig. Tydliga och inte överlappande roller beskrivs som positivt för teamets 
möjligheter att lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Överlappande roller, oklarheter i roller och 
konflikter kring roller kan däremot påverka arbetet på ett negativt sätt. Oklara roller kan också 
leda till irritation i teamet om de förväntningar man har på vad de andra i teamet inte visar sig 
stämma med den bild de själva har. Överlappande roller kan dels ge upphov till konkurrens 
om vissa arbetsuppgifter, dels ge upphov till att vissa arbetsuppgifter inte blir någons ansvar 
(23) . I en studie av Suddick och De Souza (24)  framkommer faktorer som kan försvåra 
teamarbetet för den enskilde teammedlemmen. Dessa är oerfarenhet bland teammedlemmar, 
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bristande mellanmänskliga färdigheter, oförmåga att upprätthålla olika uppfattningar och 
åsikter, teammedlemmarnas personligheter samt brist på kunskap. Ytterligare faktorer som 
visade sig ha en negativ inverkan på teamarbetet var att inte ha någon som håller i mötet samt 
att inte arbeta med målplanering (24). 

Teammedlemmar i en stroketeam bör vara specialiserade inom strokevård och 
strokerehabilitering samt ha möjlighet till fortsatt utbildning inom området (25). I 
professionella vårdteam arbetar personer från olika kompetensområden för att tillsammans 
bedöma personens problematik, ordna en vårdplan, genomföra vårdinsatser, samt utvärdera 
vårdinsatser (26). Inom det interdisciplinära stroketeamet har den arbetsterapeutiska rollen en 
helhetssyn på funktionsnedsättning och på grund av det så har de en given plats inom teamet 
(27).  

I ett flertal studier beskrivs vad innehållet i arbetsterapeutens roll i ett stroketeam är (5,6,11). I 
dessa studier framkommer att arbetsterapeuten har en unik roll med fokus på förmågan att 
utföra dagliga aktiviteter hos personer som drabbats av stroke. Det framkommer att 
arbetsterapeuter specifikt bedömer dessa personers sensomotoriska och kognitiva förmågor 
samt utförandet av dagliga aktiviteter. Vidare framkommer att arbetsterapeuten vidtar åtgärder 
för ge möjlighet för personen att utföra dagliga aktiviteter utifrån personens funktionsnivå och 
aktivitetsnivå (6). Det finns dock inga studier där det beskrivs hur arbetsterapeuten ser på sin 
roll i teamet för personer som drabbats av stroke, samt vilka faktorer som påverkar 
teamarbete. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur arbetsterapeuten ser på sin roll i teamet för 
personer som drabbats av stroke, samt att beskriva vilka faktorer som påverkar rollen i teamet. 

Material och Metod 
Studien har en beskrivande design med induktiv kvalitativ ansats (28)  där innehållanalys (29) 
används för att analysera data. En kvalitativ ansats har valts för att få fördjupad kunskap om 
hur arbetsterapeuten ser på sin roll i teamet för personen som drabbats av stroke.  

Deltagare och urval 
För att få deltagare till studien med erfarenhet av att arbeta i team för personer med stroke 
användes ett kriterieurval vilket innebär att urvalet gjordes utifrån förutbestämda kriterier 
(28). Inklusionskriterier för deltagande var att deltagarna skulle vara legitimerade 
arbetsterapeuter, yrkesverksamma inom landsting eller inom kommunal verksamhet. De 
skulle arbeta vid olika verksamheter i Mellansverige.  De skulle ha arbetat i minst ett år i ett 
team för personer som drabbats av stroke. Teamet skulle bestå av minst tre olika 
yrkesprofessioner, varav en skulle vara arbetsterapeut.  

   
Telefonkontakt togs med chefarbetsterapeuter vid 17 rehabiliteringsverksamheter i 
Mellansvarige för att få tillstånd att genomföra studien och att om tillstånd medgavs tillfråga 
arbetsterapeuter inom verksamheten om att delta i studien. Tretton chefarbetsterapeuter gav 
tillstånd att genomföra studien. Därefter togs kontakt med en arbetsterapeut på varje enhet. 
Tretton arbetsterapeuter visade intresse för att få mer information om studien. 
Arbetsterapeuterna fick därefter skriftlig information om syftet med studien, vad intervjun 
skulle handla om och hur lång tid intervjun beräknades ta. Av informationen framgick också 
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att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst. 
Tid bokades in med tretton arbetsterapeuter som tackade ja till studien. 
 
Arbetsterapeuterna arbetade i olika rehabiliteringsverksamheter i Mellansverige. Antalet 
deltagare inom landsting och kommun var lika. Arbetsterapeuterna hade arbetat mellan 4 och 
40 år vilket innebar att deltagarna hade varierande erfarenhet av att arbeta med personen som 
drabbats av stroke samt att arbeta i ett stroketeam.  
 
Arbetsterapeuterna inom landstinget arbetade i team med läkare, sjukköterska, fysioterapeut, 
undersköterska som teammedlemmar och dietist, logoped samt kurator som kallas till teamet 
vid behov.  Arbetsterapeuterna inom kommunal verksamhet arbetade i team med 
sjukköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, undersköterska och biståndshandläggare och 
enhetschef deltog ibland i visa verksamheter. 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. Frågorna var 
formulerade så att de skulle ge deltagarna möjlighet att berätta fritt om sin roll i teamet för 
personer som drabbats av stroke. Intervjun innehöll även bakgrundsfrågor. Intervjuerna 
avslutades med frågan om deltagarna hade något att tillägga. Innan intervjuerna startade 
inhämtades ett skriftligt samtycke av deltagarna. 

En provintervju gjordes med en av deltagarna för att få kunskap om korrigeringar som 
eventuellt behövde göras av intervjuguiden. Inga frågor ändrades förutom förslag om att fler 
följdfrågor vilka skulle kunna bidra till ytterligare information. Denna pilotintervju ingick inte 
i studien vilket innebar att det blev 12 deltagare. 
 
Digital bandspelare användes vid intervjutillfällen och anteckningar gjordes som 
komplettering. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats och i genomsnitt tog 
intervjuerna mellan 30 och 75 minuter. 
 
Arbetsterapeuterna tillfrågades om möjlighet att få återkomma om det fanns behov av 
ytterligare information eller om frågor uppstod vid avlyssningen. Samtliga gav godkännande 
till ytterligare kontakt vid behov. 

Databearbetning och analys 
Det insamlade intervjumaterialet bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (29). Avsikten med denna metod är att finna mönster, likheter och 
skillnader i texter (29). Först lästes de transkriberade intervjuerna igenom upprepade gånger 
för att få en känsla för helheten. Därefter reducerades datamaterialet genom att sortera bort det 
som inte var relevant för att besvara syftet med studien. Texten delades in i meningsbärande 
enheter vilket innebar att texten delades där innehållet i texten förändrades. De meningsbärande 
enheterna kondenserades för att korta ned texten men ändå behålla innehållet. Därefter 
kodades de kondenserade meningsbärande enheterna. Koderna jämfördes för att finna 
skillnader och likheter. Koder med liknande innehåll sammanfördes och bildade kategorier. 
Därefter analyserades kategorierna för att undersöka om de innehöll underkategorier (Tabell 
1). Anteckningar som gjordes under intervjuerna användes i fall där ljudet från bandspelaren var 
otydligt.  
Inget behov av ytterligare kontakt uppstod. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Underkategori 

…vi är en del av 
teamet och bidrar 
med vår 
kompetens i form 
av aktiviteter att vi 
bedömer och 
tränar 

Vi bidrar med vår 
kompetens i form 
av aktiviteter vi 
bedömer och 
tränar. 

Bidrar med sin 
kompetens  

Arbetsterapeutens 
specifika bidrag  

Bidrar till 
personen med 
stroke 

…det är där vi 
som brottas med 
mest. Även om vi 
informerar 
personalen och de 
förslår så har de 
inte tiden. … den 
tränings biten de 
kan inte vara med 
pga. tiden. 

personalen hinner 
inte utföra alla 
arbetsuppgifter 
som de har fått 
information om, 
därför hinner de 
inte medverka på 
träningar. 

hinder att utföra 
arbetsuppgifter 

Påverkan på 
teamarbete 

Tidsbrist 

 
Etiska överväganden 
Information om studien gavs såväl muntligt som skriftligt till cheferna och deltagarna. I 
informationen framgick det att medverkan i studien var frivilligt, samt att arbetsterapeuterna 
hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange skäl för det. Intervjusvaren 
behandlades konfidentiellt vilket innebar att resultatet beskrivs så att ingen enskild deltagare 
ska kunna identifieras (30).  

Den etiska fråga som kan ställas är vilken nytta som deltagandet i studien skulle kunna 
innebära och vilken risk för skada som skulle kunna uppstå. Deltagarna tar av sin tid till 
studien vilket innebär att arbetstiden går förlorad. Nyttan som förväntas framkomma är att 
resultatet av studien kunna vara givande för arbetsterapeuterna att de ser vilka faktorer som 
påverkar deras rolltydlighet i teamarbete vilket kan bidra till förbättringsarbete inom denna 
verksamhet. 

Resultat 
Genom analysen framkom fyra kategorier och åtta underkategorier (Tabell 2). Resultatet 
kommer att illustreras med citat.  

Tabell 2 Resultat 

                 Kategorier                      Underkategori 
 Arbetsterapeuten lär av teamet  

 Arbetsterapeutens specifika bidrag  
 

 Bidrag till personer som drabbats av stroke 
 Bidrag till teammedlemmar 
 Bidrag till anhöriga 

 Egen och teamets syn på arbetsterapeutens 
roll 

 

 Påverkan på teamarbete  Tidsbrist 
 Personalresurser 
 olika arbetsätt 
 Förhållningsätt 
 Kommunikations och Informations 

överföring 
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Arbetsterapeuten lär av teamet 
Arbetsterapeuterna beskrev att teamarbetet pågår hela dagarna och att delta i teamet har stor 
betydelse för arbetet med personer med stroke. De lär sig mycket genom att de diskuterar och 
reflekterar tillsammans med andra teammedlemmar för att hitta bra lösningar till problemen 
som personen har. Vidare har arbetsterapeuterna beskrivit att de genom teamarbetet får en 
helhetsbild av personen som drabbats av stroke och att teammedlemmarna kompletterar och 
har utbyte av varandra. Arbetsterapeuterna angav att det är viktig att alla i teamet har en riktig 
uppfattning om andras kompetens. Det innebär att teammedlemmar kan hänvisa personen som 
drabbats av stroke till rätt teammedlem när de frågar om träningar eller bedömningar. 

”… att man har utbyte, komplettera varandra, lära varandra, en stor fördel är när man jobbar i team att man 
får mkt kunskap om varandras professioner.” 

Arbetsterapeutens specifika bidrag  

Bidrag till personer som drabbats av stroke. 

Arbetsterapeuterna angav att de bidrar med specifika kunskaper om rehabilitering för personer 
som drabbats av stroke.  De beskriver att ett av de viktigaste bidragen för dessa personer är att 
göra olika former av bedömningar. Framförallt genom att de bedömer aktivitetsutförande och 
då utifrån personernas funktions- och aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuterna angav att de 
bedömer personernas förmåga att klara dagliga aktiviteter (ADL) och att de ger olika stöd 
som hjälpmedel för att kompensera för de problem som personerna har i sitt dagliga liv.  

”Man kan bidra på helhetsyn på ett sätt, man har kunskap om hjälpmedel och man kan kompensera för olika 
problem hos patienten.” 

Arbetsterapeuterna angav att när de bedömer aktivitetsförmåga bedömer de också patientens 
kognitiva förmåga som orienteringsförmåga, förmåga till uppmärksamhet, minnesförmåga, 
visuell bearbetningsförmåga och planeringsförmåga. De bedömer även om patienten har 
neglekt och dess påverkan på dagligt liv för patienten.  

”… kognitiva bedömningar, man gör kognitiv bedömning när man ser patienten i en aktivitet så dels i 
aktivitet men också papper och penna test.”  

Arbetsterapeuterna angav också att de ger patienterna träning i språk och kommunikation, 
vilka konsekvenser som svårigheter med kommunikation kan ge samt lära ut strategier för 
kommunikation. 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att de bidrar med att lära ut korrekt förflyttningsteknik för 
att förebygga fallrisk. De beskriver också att de gör bedömningar av arm- och handfunktioner.  

”jag har mest fokus på just dagliga aktiviteter, fokus på handträning, träna balans i aktiviteter då ur 
aktivitets perspektiv och inte funktion.” 

Ytterligare ett område som arbetsterapeuterna beskrev att de bidrar med till teamets arbete för 
personen med stroke är att de gör hembesök med avsikt att göra en bedömning av personens 
möjligheter att bo hemma. De gör en bedömning genom intervjuer och observationer av 
personens hemmiljö för att få en uppfattning vilka kompensatoriska åtgärder som hjälpmedel 
och anpassningar som behöver göras. 

Arbetsterapeuterna har beskrivit att deras roll i teamet är att se om personen har behov av 
social kontakt vilken kan erbjudas på dagverksamhet. 
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Bidrag till teammedlemmar 

Arbetsterapeuterna beskrev att i sin roll i teamet bidrar de även med sin kunskap genom att 
förutom fokus på personen som drabbas av stroke bidrar de till teamet med sina kunskaper 
genom att undervisa och handleda annan personal. De berättade att de handleder personal om 
olika strategier och metoder vilket kan underlätta utförande av aktiviteter för personen med 
stroke. Vidare handleder de personalen i olika förflyttningstekniker, i användning av tekniska 
hjälpmedel samt instruerar och informerar om hur kognitiva hjälpmedel fungerar och 
används. Syftet med handledningen är att personalen ska kunna bidra till att underlätta 
utförandet av aktiviteter för personen. Arbetsterapeuterna beskrev att deras handledning är ett 
verktyg för att bidra med kunskap till undersköterskorna. Handledningen ökar samarbetet 
mellan arbetsterapeuten och personalen och skapar en bra och fungerande verksamhet. 

”Vi utbilda personalen … Jag handleder personalen. vi utbilda allihopa, vi är två arbetsterapeuter som lära ut 
förflyttningar i tre tillfällen i 4 timmar för förflyttning och 1 tillfälle för lyftkörkort. Sen får de intyg, de som 
kan.” 

Bidrag till anhöriga  

Arbetsterapeuterna angav att de bidrar till att informera anhöriga genom att ge dem muntlig 
information eller inbjuder dem att medverka vid bedömningstillfällen och träningar i syfte att 
de ska få bättre en bild av personen som drabbats av stroke. Vidare anordnar de anhörigsamtal 
vilket är uppskattat. Det är samtidig viktigt att få information av anhöriga speciellt då 
personen har afasi. De menar att informationsöverföring är viktig åt båda håll. 

”Anhöriga vill veta mycket, låter de vara vid träningar eller bedömningar det ger de hel annan inblick än man 
berätta de efteråt.” 

”Då anhöriga är jätte viktiga att få informationen speciellt för de som drabbas av afasi.” 

Egen och teamets syn på arbetsterapeutens roll 
Arbetsterapeuterna beskrev att de uppfattar sig att ha en unik roll i stroketeamet. De ansåg sig 
själva som experter gällande bedömning av dagliga aktiviteter och behov av hjälpmedel. 
Arbetsterapeuternas uppfattning om sin yrkesroll är att de bidrar till att få en helhetsbild av 
personen, samt att de upplever att de har en roll som problemlösare.  

Arbetsterapeuterna beskrev att teamets uppfattning om deras roll är olika beroende på 
teammedlemmars kunskap om arbetsterapi. De känner sig trygga i sin yrkesroll då de 
efterfrågas. Detta förstärks då de saknas vid frånvaro och när de känner att teammedlemmar 
lyssnar på dem. När arbetsterapeuten gör arbetsuppgifter som inte ingår i hennes roll riskerar 
hon att bli otydlig i sin roll bland teammedlemmarna. Exempel på detta är de kognitiva 
bedömningar till personen som har grav afasi vilket logopeden har utbildning för. Däremot 
angav arbetsterapeuterna att de gör kognitiva bedömningar till personen som har nedsatt 
orienteringsförmåga, nedsatt uppmärksamhet, minnessvårighet, samt bedömning till visuell 
bearbetningsförmåga och planeringsförmåga. 

Arbetsterapeuterna tyckte att deras roll blir tydligare om teamet träffas oftare vilket ger dem 
mer möjlighet att reflektera ihop och diskutera om personens behandling. De upplevde att de 
har en viktig roll i teamet framför allt genom att de främjar möjligheten till personen med 
stroke att kunna komma hem. 

Vidare beskriver arbetsterapeuterna att de bidrar till teamet genom att vara handledare när ett 
problem uppstår t.ex. vid förflyttningar eller när de visar hur personalen ska använda ett nytt 
hjälpmedel.  
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”…man känner sig att man värderats, man ha en känsla att de anser mig som en expert med aktiviteter och 
kognitiv bedömning.” 

Arbetsterapeuterna angav att teammedlemmar har olika uppfattningar om arbetsterapeutens 
roll i teamet.  En del har tydlig uppfattning om arbetsterapeutens roll i teamet och de 
uppskattar att arbetsterapeutens finns och bidrar med sina bedömningar och insatser för 
personen med stroke. De angav också att yngre teammedlemmar har en tydligare och mer 
adekvat uppfattning om arbetsterapeutens bidrag till teamarbetet. 

”De som är yngre är det lättare ta till sig men de äldre kan fortfarande var kvar på vävning, hantverk, och det 
lite gamla arbetsterapin.” 

”…ibland kan det bli lite otydlig för undersköterskor vad jag gör och inte gör eftersom jag gör mycket saker. ”  

 

Påverkan på arbetsterapeutens roll i teamet 
Arbetsterapeuterna angav att hur väl teamarbetet fungerar beror på de förutsättningar under 
vilket arbetet bedrivs och vilka omständigheter som råder.  De menade att det är många 
faktorer som påverkar deras roll i teamet.  

Tidsbrist 

Arbetsterapeuterna angav att brist på tid påverkar deras roll. De angav att personal säger att de 
inte kan delta i utbildningar som arbetsterapeuter anordnar på grund av tidsbrist och att de inte 
hinner medverka i de träningar som arbetsterapeuterna planerat för patienterna. Personal 
angav att det tar längre tid om patienterna ska utföra sina aktiviteter själva.  

Arbetsterapeuterna angav även att de på grund av tidsbrist inte hinner utföra det de planerat 
för patienterna varje dag som att göra bedömningar och andra interventioner.  De angav också 
att det blir väntetider för patienterna som ska få sin första bedömning inför rehabilitering. 

Uppföljningar av rehabilitering sker om arbetsterapeuten har tid. Arbetsterapeuterna beskrev 
att de ofta inte hinner skriva journalen under samma dag som de utför interventioner vilket i 
sin tur kan få negativa konsekvenser i teamarbetet. Då kan informationen om bedömningar, 
planering samt träning inte komma fram i god tid till övriga i teamet vilket innebär att 
patienten inte får sina träningar i tid. Vidare angav arbetsterapeuterna att detta påverkar 
teamarbetet negativ. Det vill säga teammedlemmar missar mycket information om den inte 
står i journalen. 

Arbetsterapeuterna angav också att de ibland missar teamträffar på grund av tidsbrist. 
Ytterligare som hindrar arbetsterapeutens roll i teamarbetet kan vara att hjälpmedel som 
beställts inte kommer in i tid inför en patients hemgång.    

”Jag kanske kan inte bedöma första möjliga morgonen, det kanske dröjer 2-3 morgondag innan jag 
kan bedöma.” 

Personalresurser 

Arbetsterapeuterna angav att deras arbete i teamet påverkas av tillgång till andra 
personalresurser, vilket kan bero på ekonomiska förutsättningar. Arbetsterapeuterna beskrev 
att de kan få ta över som de inte har utbildning för som att göra vissa kognitiva bedömningar 
som egentligen en logoped har utbildning för. 

Det är svårt att erbjuda en bra vård med otillräckliga personalresurser. Detta kan i sin tur 
påverka på patientens rehabilitering. 
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”det skulle behövas mer av alla kategorier känner man ibland” 

Olika arbetssätt 

Arbetsterapeuterna beskrev att personalen har olika arbetssätt beroende i vilken verksamhet 
de befinner sig. Arbetsterapeuterna anser att annan personal ibland hjälper patienterna för 
mycket vilket inte alltid behövs då patienterna kan utföra aktiviteter själva med stöd på olika 
nivåer. Arbetsterapeuterna angav att detta skulle kunna undvikas om annan personal deltog 
när arbetsterapeuterna utförde bedömningarna med patienterna och i samband med det då 
kunna ge råd om vilken nivå av stöd som patienterna behöver.   

Arbetsterapeuterna angav att det är av stor vikt att de är tydliga i sin roll i teamet för att inte 
medverka till att skapa konflikter om arbetssätt i teamet. För att vara tydlig beskrev de för 
teamet vilka bedömningar de gjort av patientens förmågor och vilka mål som är uppsatta för 
rehabiliteringen.  

”…en del  har hjälpt för mkt förmodligen och en del tvärtom de testar jätte mycket mer än jag själv 
skulle göra kanske.” 

Förhållningsätt 

Arbetsterapeuterna beskrev att deras roll i teamet är att ha ett rehabiliterande förhållningssätt 
och ge stöd till patienterna med stroke så att de kan utföra sina dagliga aktiviteter. Detta 
förutsätter att de har en aktiv dialog och diskussion med annan personal i teamet på ett 
respektfullt sätt. Det kan medföra att de inte argumenterar emot annan personal om patient 
och anhörig är närvarande.  

”som arbetsterapeut känner jag att min roll i teamet är att jobba utifrån rehabilitering 
förhållningssätt.”  

Kommunikation och Informationsöverföring 

Arbetsterapeuterna beskrev att teamarbete handlar om kommunikation. Om inte 
kommunikationen fungerar och man inte förstår varandra i teamet, kan det bero på att man har 
olika begrepp för samma sak. Kommunikationen kan också påverkas negativt om det är 
många i teamet vilket kan medföra att många pratar samtidigt. Om teamet har få medlemmar 
då finns risk att information från teamet inte når de som berörs.  I teamarbetet är det av stor 
vikt att både den interna och externa informationsöverföringen fungerar angav 
arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna angav att en av deras uppgifter var att föra vidare 
information om vad som framkommit i deras bedömningar av patienterna och att den sker 
både muntligt och genom dokumentation.  Risk med muntlig information är att den inte når 
rätt person som ska genomföra träningen och att anhöriga inte får relevant information. Det 
kan också innebära att informationen inte överförs i rätt tid. Om arbetsterapeuten inte 
dokumenterar i god tid kan det påverka teamarbetet. Teammedlemmar får då inte kännedom 
om resultat av bedömningarna vilket kan påverka rehabiliteringen för patienten negativt. 
Detta kan också ske om inte annan personal läser arbetsterapeuternas journaldokumentation.   

”Det gäller kommunikation hela tiden. Sedan försämras kommunikation i teamet särskilt när vi är 
många och när en som pratar bredvid.” 



 

11 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien har en kvalitativ ansats med beskrivande design (28). En kvalitativ ansats har valts för 
att fördjupa kunskap om hur arbetsterapeuten ser på sin roll i teamet för personen som 
drabbats av stroke, samt att beskriva vilka faktorer som påverkar rollen i teamet. 

Deltagarna på studien var tolv legitimerade arbetsterapeuter som hade varierande erfarenheter 
av att arbeta med personen som drabbats av stroke samt att arbeta i ett stroketeam.  
 
Intervju användes som datainsamlingsmetod för att få ett inifrånperspektiv. Deltagarna kunde 
beskriva sina egna uppfattningar om sin roll i teamet. Intervjuerna i denna studie utgjordes av 
ett antal öppna frågor. Frågorna var formulerad så att de skulle ge deltagarna möjlighet att 
berätta fritt om sin roll i teamet och utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Detta förstärker 
studiens trovärdighet. Vidare beskriver Kvale (28)  att det inte är intervjuernas omfattning i tid 
som är avgörande för om värdefull kunskap genereras utan det är kvaliteten på intervjun. 
Även intervjuerna inte pågick i mer än 40 minuter så var de innehållsrika och innehåll många 
olika aspekter av rollen som arbetsterapeut och därför var intervjumaterialet tillräckligt stort 
och nyanserat för att kunna besvara syftet. 
 
Intervjuerna genomförs i en lugn miljö som i sin tur kan öka kvaliteten på de insamlade data 
på så sätt fanns möjlighet för deltagarna att koncentrera sig och fokusera på sina berättelser. 
Enkät är ytterligare ett sätt som skulle vara möjligt att studera i samma område. Fördelar som 
finns vid enkätundersökning är att det går att använda för en större population och därmed 
kunna generalisera resultatet (31). Genom att använda intervju i denna studie gav det 
möjlighet för deltagarna att berätta fritt samt möjligheter att under intervjutiden kunna ställa 
frågor om det eventuell fanns några oklarheter. Samtidig gavs det mycket uppmuntran till 
arbetsterapeuterna att själv utveckla sina svar genom uppföljningsfrågor.  Det vill säga att 
följa upp vad arbetsterapeuterna menade både med det de berättade och med de ord som 
arbetsterapeuterna använd exempelvis. ”Vad menar du med …” 
 
Första intervjun användes som provintervju för att få möjlighet att få information om 
korrigeringar som eventuellt behövde göras av intervjuguiden. Inga frågor ändrades förutom 
att det framkom att fler följdfrågor skulle kunna bidra till ytterligare information.   
Intervjuguiden uppbyggds av två delar först indelande frågor sedan djupare frågor som 
inriktade mot syftet. Slutade intervjun med att fråga; Finns något mer som du vill berätta 
om?’ vilket var inte i intervjuguiden och den frågan uppkom som följdfråga efter 
provintervjun. Fördelen med öppna intervjufrågor var att arbetsterapeuterna fick möjligt att 
kunna beskriva sina erfarenheter, uppfattningar, känslor och så vidare. Detta innebär 
emellertid inte att arbetsterapeuterna kunde fritt prata såsom de vill, utan att de fick hjälp av 
intervjuguiden att ha sin fokus till ämnet. Annan fördel med öppna intervjufrågor var att 
respondenterna gavs tid att svara i lugn och ro.  
 
Intervjun sparades och gav möjlighet att gå tillbaks till det ursprungliga samtalet. Författaren 
har gått stegvis igenom analysprocessen och den samlade data. Det innebär att under tiden 
gick tillbaka till grundtexten för att kunna beskriva och analyseras utsagorna på ett sätt så att 
det var förankrade i data. I analysarbetet har en strävan varit att abstraheringen skulle ha sin 
grund i data. För att stärka trovärdigheten och ge en tydligare bild har citat använts i 
resultatredovisningen (30). 
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Trovärdigheten handlar inte bara om resultaten utan också hur data samlas in och analyseras. 
Trovärdigheten relaterar till hela processen från urval till analys. Det ska vara tydligt i alla 
dessa delar (30). För att stärka trovärdigheten i studien gjordes dels ett val av personer med 
erfarenhet av arbete i dessa områden och dels genom att använda intervju som 
datainsamlingsmetod. Detta innebär att resultatet av studien har visat att de erfarna 
arbetsterapeter hade bredda kunskaper om området samt är medvetna om sin roll i teamet för 
personen med stroke. Intervjutillfällen gav de möjligheten att kunna fritt beskriva om sina 
erfarenheter om sin roll i teamet för personer med stroke.  
 
Forskaren ska ha insikt i det ämne som ska undersökas för att kunna ge mening till data och 
förstå vad som är av vikt. Forskaren ska utnyttja sin förförståelse i studien men även vara 
medveten om den för att kunna förhålla sig öppen till sina data i analysarbete (32). Det finns 
alltid för- och nackdel med att undersöka det område som man har erfarenhet av. Fördelen är 
att man förstår processen bättre men samtidigt finns det risk att man tror sig förstå. Det kan 
innebära att författarens förståelse minskar öppenheten mot data och att studiens resultat blir 
en självuppfyllelse av det redan förutsedda. Författare var medveten om sin förförståelse och 
har varit noggrann med fokusering på respondenternas berättelse.  
 
Vid kvalitativa studier kan man inte generalisera sina resultat som i kvantitativa studier (30). 
Resultatet kan dock diskuteras utifrån dess överförbarhet. För att möjliggöra för läsare att 
bedöma överförbarheten till andra områden har en noggrann beskrivning av urvalet, deltagare 
och analys gjorts. Resultaten av studien kan vara överförbara i andra verksamheter då 
arbetsterapeuterna kunna bidra teamet att öka sin kunskap om arbetsterapi samt 
arbetsterapeutens roll i teamet. Detta kan ske genom att arbetsterapeuten är tydlig om sin roll, 
samt vågar säga nej till arbetsuppgifter som inte ingår i hennes område.  
 
Förhållandet mellan de etiska riskerna och nyttan av studien kan konstateras utifrån resultatet 
att även deltagarna i studien förlorad sin arbetstid vid intervjutillfällen fick de möjlighet att 
berätta om sina erfarenheter i området. Detta innebär att resultatet av studien bidrar till 
arbetsterapeuterna i olika verksamheter för att de ser vilka faktorer som påverkar deras 
rolltydlighet i teamarbete, vilket i sin tur kan öka teamets kunskap om arbetsterapi samt 
arbetsterapeutens roll i teamet.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva hur arbetsterapeuten ser på sin roll i teamet för 
personer som drabbats av stroke, samt att beskriva vilka faktorer som påverkar rollen i teamet. 

Genom analysen framkom fyra kategorier: Arbetsterapeuten lär av teamet, Arbetsterapeutens 
Specifika bidrag, Egen och teamets syn på arbetsterapeutens roll och Påverkan på 
teamarbetet. I resultat framkommer att arbetsterapeuterna lär sig mycket genom att de 
diskuterar och reflekterar tillsammans med andra teammedlemmar för att hitta bra lösningar 
till problemen som personen med stroke har. Även att de bidrar med sina kunskaper både till 
personen med stroke, teammedlemmar och anhöriga. Vidare framkommer att teamets 
samarbete beror på vilken kunskap de har om arbetsterapi. Resultatet visar också att följande 
faktorer påverkar teamarbetet Tidsbrist, Personalresurser, Olika arbetssätt, Förhållningsätt 
samt Kommunikation och Informationsöverföring.  

I resultatet framkommer det att teamarbete bidrar till att arbetsterapeuterna får möjlighet att 
diskutera och reflektera tillsammans med andra teammedlemmar. Vilket är en fördel i 
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teamarbetet då teammedlemmarna kompletterar och har utbyte av varandra. Det vill säga de 
strävar efter ett gemensamt mål nämligen att hitta en gemensam lösning för varje personens 
problem vilket även beskrivs av Katzenbach & Smith (19). Vidare visar resultatet att varje 
profession bidrar med sin kompetens samt har ansvar för att uppnå målen. Även Lundgren 
och Molander (20)   lyfter fram att i ett interdisciplinärt team sätts gemensamma mål och 
beslut fattas tillsammans av teammedlemmar. 
 
Resultatet av studien visar att arbetsterapeuten bidrar med sin specifika kunskap till personen 
som drabbas av stroke för att ge rätt behandling samt att träna personen för att bli så 
självständig som möjligt i sitt dagliga liv, vilket även framkom i Woodsons studie(5). Vid 
kompenserande strategier samt anpassning av miljö lär arbetsterapeuten personen alternativa 
metoder vid aktivitetsutförandet vilket även beskrivit i litteraturen (6,7,9,11). Vidare visar 
resultatet att arbetsterapeuten bidrar till anhöriga samt övriga personalen om patientens 
tillstånd samt om rehabiliterings processen vilket stämmer bra med Woodson (5).  
 

I resultatet framkom att arbetsterapeuternas syn på sin roll i teamet är tydlig och klar för sig 
själva, det vill säga arbetsterapeuter känner sig trygga i sin yrkesroll. Däremot är teamets syn 
på arbetsterapeutens roll olika beroende på teammedlemmars kunskap om arbetsterapi. Detta 
resultat stämmer bra med kliniskt arbete då erfarenheten visar att legitimerade personen alltid 
har en klar syn på sin roll i teamet däremot är teamets syn på hennes roll olika. Ett tydligt 
exempel på detta är då teammedlemmar har olika förväntningar av henne på teamträffar. 
Ibland uppstår förväntningar vilket inte stämmer bra med hennes roll i teamet. 
Arbetsterapeuten bidra till teamet med sin kompetens genom att bedöma patientens fysisk och 
kognitiv förmåga. Därefter sätta in lämplig åtgärder. Däremot sätta åtgärd till en person med 
grav afasi ingår inte på arbetsterapeutses arbetsuppgift utan det krävs djupare kunskap vilket 
bör bedömningen göras av en Logoped. Om arbetsterapeten gör bedömningar som hon inte 
har kompetens för kan dels påverka patients säkerhet samt att arbetsterapeuten kan bidra till 
sin otydlighet roll i teamet. Medan arbetsterapeuten kan förstärka sin roll i teamet om hon 
vågar säga nej till arbetsuppgifter som hon inte har formell kompetens för. Då bidrar hon till 
en tydlig och icke överlappande roll vilket är positivt för teamet. Detta innebär att i ett väl 
fungerande team behövs personer med olika kompetensområden vilket stämmer bra med Wolf 
(26).  

En annan faktor som kan påverka på teammedlemmars syn på arbetsterapeutens roll är val av 
arbetsuppgifter hos arbetsterapeuterna vilket stämmer bra i det kliniska arbetet.  När 
arbetsterapeuterna tackar ja till ärendet som inte ingår i deras arbetsuppgifter då bidrar de till 
att deras roll blir otydlig för övriga teammedlemmar. Från min egen kliniska erfarenhetet har 
jag erfarit att arbetsterapeuterna/sjukgymnasterna tackar ja till arbetsuppgifter som inte ingår i 
deras ansvar. Exempel på detta är då enhetschef på verksamheten vill köpa olika sort av 
hjälpmedel till verksamheten. Chefen ber arbetsterapeuten/ sjukgymnasten att leta efter olika 
företag, hitta lämpliga hjälpmedel beställa osv. Ofta de tackar ja vilket är helt fel. Däremot de 
kan bidra med sina kunskaper om hjälpmedel till chefen genom att ge förslag om olika 
hjälpmedel samt hänvisar henne till olika företag. Det är enhetschefens arbetsuppgift att 
skaffa hjälpmedel till sin verksamhet. 

Erfarenheten att arbeta i en storkrehabiliteringsenhet visar att då antal arbetsuppgifter ökar 
hos arbetsterapeuten minskar kvalitetet på rehabilitering vilket i sin tur har negativ 
konsekvenser för personen som drabbas av stroke. Ett tydligt exempel på detta är att 
arbetsterapeuten inte hinner följa upp sina insatser, handleda personalen oftare, samt delta på 
alla planerade möte vilket bidrar till att de blir osynliga både i teamet och på avdelningar 
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vilket ökar risken för att rollen blir otydlig, detta stämmer bra med resultatet av den här 
studien.  

I resultatet framkom olika faktorer som påverkar teamarbetet vilket i sin tur påverkar 
arbetsterapeutens roll i teamet. Under min kliniska erfarenhet på olika verksamheter anser jag 
att de avgörande faktorer som påverkar teamarbetet är tidsaspekter samt kommunikation 
mellan teammedlemmar, vilket stämmer bra med resultatet av den här studien.  För att få god 
resultat av rehabilitering för personen som drabbats av stroke ska finnas tid för utbilningar, att 
hinna delta på teamträffar, att hinna göra uppföljningar av olika arbetsterapeutiska insatser. 
Konskevenser av tidsbrist i teamarbetet blev att personalen inte får de relevanta utbildningar 
som planerades för dem, teammedlemmar missar mycket viktiga information på teamträffar 
om de inte hinner delta på teamträffar, arbetsterapeuten hinner inte följa upp sina insatser 
samt personen med stroke inte kunde delta i de dagliga träningar som var inplanerad vilket 
fördröjde rehabiliteringen.  
 
I enlighet med Wheelam (2013) är kommunikation och informationsöverföring de faktorer 
som på verkar teamarbetet vilket stämmer bra med resultatet av den här studien. När man 
fokuserar sig på teamarbete på olika verksamheter anser man att om den information som 
arbetsterapeuten lämnar till personalen inte överförs i god tid och till rätt person då är risken 
stor att den planerade uppgiften inte utförs. Resultatet visar att teammedlemmar tolkar ibland 
informationen på olika sätt om det inte var tydlig eller missar informationen om det inte 
lämnar till rätt person vilket kan påverka rehabiliteringen så att det inte kan utföras som 
planerats från början. Ett tydligt exempel på detta kan vara om arbetsterapeuten informerar 
personalen inför patientens hemgång. Att patienten ska ta med sig ett antal hjälpmedel. Dagen 
efter visar det sig att informationen inte har kommit fram till den personal som jobbar den dag 
som patienten skulle hem. Alltså kom informationen inte fram till rätt person och därför 
hjälpmedel blir kvar på avdelningen. 
 
Som resultatet visar framkom att arbetsterapeuterna i sin roll lär av teamet och att de bidrar 
till kunskap i teamet om arbetsterapi för personerna som drabbats av stroke. Forskning inom 
området skulle ytterligare kunna bidra till fördjupad kunskap om hur och på vilket sätt 
arbetsterapeuter skulle kunna öka sin tydlighet i sin roll i teamarbetet för personer med stroke 
samt hur förväntningar i teamarbete påverka teammedlemars rolls tydlighet? 

Slutsats 
Syftet med denna studie var att beskriva hur arbetsterapeuten ser på sin roll i teamet för 
personer som drabbats av stroke, samt att vilka faktorer som påverkar rollen i teamet. 

Slutsatsen av studien visar att det finns många faktorer som spelar in i teamarbete vilket i sin 
tur påverkar arbetsterapeutens roll i teamet. I resultatet framkom att arbetsterapeutens syn på 
sin roll i teamet är tydlig, däremot är teammedlemmars syn på arbetsterapeutens roll olika. 
För att arbetsterapeuten skulle vara mer tydlig i sin roll för teamsmedlemmar skulle de ha mer 
fokus på de arbetsuppgifterna som de har kompetens för.  Att vara tydlig i sin verbala och 
skriftliga information bidrar att öka sin rolltydlighet i teamet.  

Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån resultatet att arbetsterapeuten kan själv i stort sätt 
bidrar till sin rolltydlighet i teamet då hon har sin fokus på sina arbetsuppgifter. Hon kan 
hänvisa eller stötta persononen som drabbats av stroke, teammedlemmar samt anhöriga vidare 
till den professionell som har kompetens i ämnet. När det gäller arbetsterapeutiska insatser 
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kan hon öka sin rolltydlighet med hjälp av kommunikation i god tid och till rätt person. Då 
alla i teamet får en helhetsbild av hennes roll. 

TACK 
Jag vill främst rikta ett stort tack till min handledare Ann-Britt Ivarsson för stöd och 
vägledning samt för goda och lärorika råd under arbetets gång. 

Jag vill tacka alla arbetsterapeuter som tog sig tid och deltog i studie. Samt vill jag tacka alla 
mina kurskamrater för stöd, råd under seminarier.  
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