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Abstrakt 

En del av arbetsterapeutens arbetsuppgifter innebär att få vardagsaktiviteter att fungera, så 

optimalt som möjligt, hos klienter med en funktionsnedsättning. Funktionedsättningen kan 

vara av psykisk, fysisk eller kognitiv art. I denna studie är det utförandet av vardagsaktiviteter 

i samband med att sitta, relaterat till smärta/obehag i bakdelen som är påverkat eller ett 

problem hos klienter som genomgått en abdominoperineal rektum amputation (APR-

operation) på grund av cancer. Rektal cancer är en vanlig form av cancer som finns i änd- och 

grovtarmen. I Sverige upptäcks ca 2000 nya fall årligen med rektal cancer och i dag i Sverige 

lever ca 17000 personer som har haft eller har rektal cancer. En av behandlingsformerna, som 

i dagsläget är den enda möjligt botande, är APR-operation. APR-operationen innebär att 

rektum, analkanalen samt del av bäckenbotten tas bort. Operationen blir nödvändig för att 

kunna avlägsna tumören, framför allt när cancern är lokaliserad längre ned i rektum.  

Syfte: Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuternas arbetssätt med APR-opererade 

klienter, vid förskrivning av sittdynor.  

Metod: Det var en kvantitativ metod, data samlades in med hjälp av en enkät. Enkäten 

skickades till arbetsterapeuter som arbetar med APR-opererade klienter. Sjutton av 21 

arbetsterapeuter besvarade enkäten. Data bearbetades med stöd av metodlitteratur och 

tidigare forskning. 

Resultat: Det var fyra män och 13 kvinnor som deltog i undersökningen. Fjorton sjukhus finns 

representerade i studien och av dessa är det framförallt de stora sjukhusen. Femton av 17 

arbetsterapeuter svarade att det inte fanns eller att personen inte visste om det fanns 

riktlinjer/vårdprogram för APR-opererade, på den klinik de tillhörde. De flesta 

arbetsterapeuter ansåg att de fanns ett bra dynsortiment för den APR-opererade klienten och 

att dessa dynor oftast täckte klienternas behov. Dynorna Roho, Bima håldyna och Vicair var 

de dynor som flest arbetsterapeuterna förskrev i denna undersökning.   

Nyckelord: Occupational Therapy, cancer, daily activities, pain, APR-surgery, arbetsterapeut, 

cancer, dagliga aktiviteter, smärta, APR-operation. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Occupational therapist`s goal is to make people with a disability enable to occupation. The 

disability may be of a mental, physical or cognitive nature.  In this study, it is the practice of 

occupation associated with pain/discomfort in the back, in people who have undergone an 

APR-surgery due to cancer.  Rectal cancer is a common form of cancer found in the rectum. 

In Sweden, about 2000 new cases are detected annually with rectal cancer and today, there`s 

17000 people who have had or have rectal cancer. One treatment is APR-surgery. The APR-

surgery becomes necessary to remove the tumor, especially when the tumor is located further 

down the rectum.  

Aim: The aim of this study was to investigate the occupational therapist`s working methods 

for people with APR-surgery when prescribing seat cushion. 

Method: It was a quantitative method and data was collected using a survey. The 

questionnaire was sent to occupational therapists working with APR- operated clients. 

Seventeen of 21 occupational therapists answered the questionnaire. Data was processed 

using methodology and previous research.  

Results: Four men and 13 women participated in the survey. Fourteen hospitals are 

represented in the study. Fifteen out of 17 occupational therapists replied that there was no or 

they did not know if there were guidelines/care programs for APR-surgery clients at the 

clinic. Most occupational therapists considered that there was a good range for the APR-

operated client of seat cushions and these usually covered the needs of the clients sitting 

problems. Roho, Bima and Vicair were the seat cushions that most occupational therapists 

prescribed in this study.  

 

Keyword: Occupational Therapy, cancer, daily activities, pain, APR-surgery. 
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Introduktion 

Studien handlar om att undersöka arbetsterapeutens arbetssätt vid förskrivning av sittdynor 

till klienter som genomgått en abdominoperineal rektum amputation (APR-operation) på 

grund av rektal cancer. En APR-operation innebär att rektum, analkanalen samt del av 

bäckenbotten tas bort. Följderna av en APR-operation är omfattande och en 

funktionsnedsättning och påverkan på vardagen för klienten är ett faktum. Problemet 

innebär bland annat att inte kunna utföra alla de vardagsaktiviteter som innefattar att sitta, 

utan smärta och eller med mindre obehag. Arbetsterapeuten är en yrkeskår som är expert 

på att få vardagsaktiviteter som innefattar bland annat att sitta, att fungera så optimalt som 

möjligt för klienten. Arbetsterapeuten har dessutom möjlighet att vid behov, förskriva 

hjälpmedel som exempelvis sittdynor, enligt förskrivningsprocessen. Möjligen kan 

utförandet av aktiviteterna som innefattar att sitta, underlättas om klienterna får träffa en 

arbetsterapeut och får en sittdyna förskriven. Klientgruppen är liten i Sverige och på 

kirurgklinikerna är det möjligen inte alltid en självklarhet att anlita arbetsterapeuter för 

APR-opererade klienter. Av denna anledning fann jag det intressant att undersöka 

arbetsterapeuternas arbetssätt samt vilka sittdynor som förskrivs för APR-opererade 

klienter inom akutsjukvården i samband med operationen. 

 

BAKGRUND       

Arbetsterapi 

Inom arbetsterapi är aktivitet ett mycket centralt begrepp (1). Grundläggande antaganden 

inom arbetsterapi är att alla människor besitter förmågor, färdigheter och får en god hälsa 

av att vara aktiv och självständig i sina vardagsaktiviteter (2-4). Grundidén innebär att 

människor lär och utvecklas genom aktivitet (4).  

Arbetsterapin har sitt ursprung i USA i ett tidigt 1920-tal. En läkare, Dr Meyer engagerade 

sig i ämnet psykisk ohälsa. Detta engagemang skapades bland annat av att Dr Meyers egen 

mor led av psykisk ohälsa. Dr Meyer iakttog och intervjuade klienter med psykisk ohälsa 

och ansåg sig finna att dessa personer led av psykisk ohälsa på grund av dåliga vanor. 

Dessa vanor kunde brytas, hävdade Dr Meyer, om personerna fick hjälp och stöd i att finna 

balans mellan arbete, vila, lek och socialisering. Det var också viktigt att dessa aktiviteter 

var meningsfulla för personen, för att få bästa effekt. En annan pionjär inom arbetsterapi 

som också samarbetade med Dr Meyer en period, var Eleanor Clarke Slagle. Slagle var 

utbildad socialarbetare som byggde vidare på Dr Meyers antagen och utvecklade en 

träningsmodell som kallades, ”Habit”-modellen, där vikten av balans mellan arbete, vila, 

lek och sömn ansågs ha samband med hälsa (1, 2, 5).  

Efter bearbetning, år 1985, publicerades Professor Kielhofners, Model of Human 

Occupational (MOHO) i bokform. MOHO modellen bygger på fyra antaganden. De 

innefattar att: människan är och vill vara aktiv, önskar delta aktivt i vardagsaktiviteter, mår 

bra av balans mellan aktivitet och vila samt att man önskar säkra organismens vanor och 

överlevnad, vilket författaren tolkat att människan eftersträvar ett välbefinnande. 

Välbefinnandet tillgodoses oftast exempelvis då behov som är avgörande för hälsa och 

överlevnad uppfylls (2, 5). Detta skapar bra vanor. Om sysselsättningen utförs på ett sätt 

som hindrar människans utveckling, kan människan genom arbetsterapi få hjälp genom 

åtgärder att utföra aktiviteten/sysselsättningen och samtidigt förbättra individens funktion 

och på det sätt aktiviteten utförs. Kielhofner ansåg att det framförallt var tre komponenter 

som var mest väsentliga, ”viljekraft”, ”vanebildning” och ”utförandekapacitet”. 
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Tillsammans skapade dessa ett behov eller en längtan av att agera samt en förmåga att 

utföra utvecklas, vilket ger motivation och en förutsättning till att utföra en aktivitet. 

Belöning ansågs vara ett annat motiv till handling, av en viss aktivitet (2, 6). Dessa viktiga 

tankar inom modellen är fortfarande centrala inom arbetsterapi. De tre komponenterna 

påverkar, kompletterar varandra och bildar en helhet, både vad gäller vad vi gör och hur vi 

upplever det vi gör. En förändring av någon komponent kan leda till förändring av 

utförandet av en aktivitet (2-3). En aktivitet vi finner glädjefylld och enkel, upplevs oftast 

inte så svår att utföra. Om en funktionsnedsättning påverkar utförandet kan det vara svårt 

att finna det lika intressant eller rogivande. Utmaningen blir då att hitta nya intressen eller 

nya vägar att utföra tidigare aktiviteter (2-7).  

Även miljön kan styra eller begränsa en aktivitet och påverka uppkomsten av vanor och 

roller (2-4, 7). En miljö kan uppfattas som ett hinder för en klient och väcka iver och 

entusiasm hos en annan (2-8).   

 

Arbetsterapeutens arbetsområde  

Arbetsterapeutens ledord är att människan önskar vara självständig och aktiv (1). 

Arbetsterapeuten som profession, har ett stort arbetsområde med ett brett spektra av klienter. 

Klienten som drabbas av en funktionsnedsättning eller en förändringar på en komponent 

försöker arbetsterapeuten i samråd med klienten finna en lösning på. Arbetsterapeutens 

arbetsfält kan delas in i olika områden: personlig vård, arbete och fritid, vilka sammantaget 

benämns aktiviteter i dagliga livet (ADL- ett samlingsbegrepp) (1-2, 4-5, 8). Aktiviteter i 

dagliga livet kan beskrivas som aktiviteter människan utför i princip dagligen (1-2, 9). Dessa 

aktiviteter kan delas in i personlig ADL (p-ADL), exempelvis: att äta, klä på sig och duscha. 

”Instrumentell ADL” (i-ADL): inköp av matvaror, tillreda en måltid, förflytta sig från en 

plats till en annan, städning och att tvätta (2, 3).  

Arbetsterapeuten har till uppgift att genom olika insatser få klienten att förebygga, 

bibehålla eller öka möjligheten att delta i vardagsaktiviteter (2, 7, 9-11) på ett för klienten, 

meningsfullt sätt (6, 9, 11).  

Insatser sker oftast på individnivå men också på gruppnivå (11). Insatsen mot individen 

kan vara att, ta vara på de förmågor som individen besitter och- eller träna till att återfå 

förmågan helt eller delvis (2, 7). Funktionsnedsättningen kan också tillkommit på grund av 

sjukdom eller skada. För att kompensera funktionsnedsättningen kan utprovning och 

förskrivning av ett eller flera hjälpmedel bli aktuellt (5, 8-9, 11-12). Andra åtgärder som 

arbetsterapeuten kan vara behjälplig med är att hantera smärta, extrem trötthet eller ångest 

genom att utforma olika strategier (8). Då arbetsterapeuten arbetar med grupper, kan de 

vara behjälpliga bland annat vid utredning, handledning, utbildning och andra åtgärder som 

ökar delaktighet och tillgänglighet i samhället (11). 

För att arbetsterapeuten ska kunna identifiera ett problemområde eller en aktivitet som 

klienten uppger sig inte kunna utföra, måste arbetsterapeuten göra en utredning (2, 7, 9, 

11). Arbetsterapeuten har en holistisk syn på klienten. Därmed görs en omfattande, 

personcentrerad undersökning och funktionsbedömning av vad klienten har för resurser, 

begränsningar, värderingar, intressen, roller, vanor och vad finns det för möjlighet till 

utförande (2, 7, 10-11). Ibland kan det finnas en önskan men inte en möjlighet till 

utförande av en aktivitet. Det kan också finnas en möjlighet men ingen önskan att utföra en 

aktivitet (2, 6, 7-8). En behovsbedömning utförs och svar på frågorna får arbetsterapeuten 
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oftast genom intervju/samtal med klienten. Ibland intervjuas även anhöriga, om klienten 

exempelvis inte kan förmedla sig (2, 4, 7). 

Beroende på syftet med bedömningen, vilken information den ger eller vilken diagnos 

klienten har, finns det möjlighet att välja bland flera olika bedömningsinstrument (3, 7). 

ADL-taxonomin är ett exempel på ett bedömningsinstrument där individens förmåga 

beskrivs och dokumenteras som ett spindeldiagram med tårtbitar. Varje tårtbit beskriver en 

aktivitet med delaktiviteter, med olika svårighetsgrad Alternativt dokumenteras detta i ett 

bedömningsformulär. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller 

delaktivitetsnivå. Aktiviteten omfattar vardagsaktiviteter som är uppbyggda utifrån olika 

nivåer. Vilket innebär att klientens förmåga kan beskrivas övergripande eller mer detaljerat 

(12-13). Ett annat bedömningsinstrument arbetsterapeuten kan använda sig av är: Canadian 

Occupational Performance Measure (COMP). Syftet med detta instrument är att klienten 

ska kunna identifiera ett eller flera problemområden, gradera dem och fastställa mål att 

uppnå (13, 14). 

Arbetsterapeuten kan också utföra en aktivitetsanalys, vilket innebär att beskriva 

aktiviteten, omfattning av den och de krav som ställs på en specifik aktivitet. Därefter kan 

även en utförandeanalys göras för att bedöma kvaliteten på utförandet av aktiviteten. Detta 

kan exempelvis göras med hjälp av ett standardiserat bedömningsinstrument för 

utförandeanalys, såsom The Assesment Of Process Skills (AMPS). Arbetsterapeuten 

behöver nödvändigtvis inte använda ett standardiserat instrument utan hen kan även 

observera klienten i en aktivitet. Vid observation av en aktivitet noterar arbetsterapeuten 

bland annat hur ansträngande aktiviteten var att utföra, fanns det en logisk ordning i 

utförandet, fanns det några risker och om aktiviteten utfördes självständigt av klienten (7, 

11, 13).  

När utredningen är avslutad samlas den väsentliga informationen. Därefter formuleras en 

rehabiliteringsplan där klientens delmål och mål dokumenteras tillsammans med klienten.  

Vid val av interventioner kan arbetsterapeuten använda sig av olika synsätt. Den teoretiska 

kunskapen kompletterat med arbetsterapeutens kliniska blick och erfarenhet samt 

evidensbaserat arbetssätt är av betydelse vid val av modell och behandling av klienten. 

Syftet, oavsett val av modell, är att alltid garantera klienten en effektiv och säker vård och 

att göra en adekvat bedömning av klientens aktivitetsförmåga. Evidensen som finns inom 

området ska vägas samman med den kliniska erfarenheten arbetsterapeuten har, 

tillsammans med klientens egen önskan (13). Det är viktigt att tydliggöra valet av 

arbetsterapeutens intentioner och dess evidens, dels för att belysa arbetsterapeutens 

arbetsområde och dels för att profilera sig. 

 

Arbetsterapeutens roll i akutsjukvård  

Arbetsterapeuter arbetar med människor i alla åldrar, med olika diagnoser, bland annat inom 

akutsjukvård. När en person blir svårt sjuk och inlagd på sjukhus, är det vanligt att oförmåga 

till aktivitet uppkommer. För att försöka förhindra denna passivisering är arbetsterapeutens 

mål trots sjukdom att försöka få individen tillvarata sina resurser på bästa möjliga sätt i en så 

fungerande miljö som möjligt (3, 10). Arbetsterapeuten som arbetar inom akutsjukvården 

arbetar inom framförallt aktivitetsområdet personlig vård tillsammans med klienten. Om det 

är osäkert hur klientens aktivitetsförmåga fungerar kan arbetsterapeuten göra en ADL-

bedömning. ADL-statusen ligger till grund för vad klienten klarar i dagsläget, och är även ett 
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riktmärke för vad som är ett rimligt mål för klienten i dagsläget (3, 10). Det kan också vara 

bra för att identifiera olika träningsområden, eller som första bedömning gällande ett 

eventuellt hjälpmedelsbehov. Att kunna äta, klä på sig och att ha möjligheten att förflytta sig 

så självständigt som möjligt, är viktigt för varje persons integritet samt oftast en önskan hos 

klienterna (10). 

Det är inte bara inne på sjukhuset som vardagsaktiviteterna ska fungera för klienten, utan 

framför allt i hemmiljön. Vid behov kontaktas distriktsarbetsterapeuten inför hemgång. 

Distriktsarbetsterapeuten ska tillsammans med hemtjänsten fortsätta arbetet och 

rehabiliteringen med klienten, i hemmiljön (3, 10). Kontakten med distriktsarbetsterapeuten 

kan också vara för att få information om aktivitetsförmågan hos klienten innan inläggningen 

på sjukhuset, för att få en bild och en indikation på vad klienten hade för förmågor och vad 

arbetsterapeuten kan sträva mot med träningen och rehabiliteringen av klienten. I dag är 

vårdtiderna inom akutsjukvården korta och därför är det mycket begränsad intervention som 

görs av arbetsterapeuten. I stället fokuseras ofta på bedömning och överlämning av klienten.   

 

Rektal cancer 

En av klientgrupperna arbetsterapeuten möter i akutsjukvården är personer med cancer. 

Kolorektal cancer är en vanlig form av cancer och är ett samlingsnamn för cancer i grov- och 

ändtarmen. Hos en tredjedel av klienterna med kolorektal cancer är tumören belägen i 

ändtarmen, vilket kallas rektal cancer (15).  

I Sverige upptäcks årligen ca 2000 nya fall med rektal cancer. Idag i Sverige lever ca 17000 

personer som har haft eller har rektal cancer. Kirurgiska ingrepp är en behandlingsform som 

är vanligast vid diagnostiserad rektal cancer och hittills den enda möjliga botande 

behandlingen. Det finns också möjlighet att kombinera kirurgiska ingrepp med 

strålbehandling och/eller cytostatikabehandling, detta beroende på sjukdomens utbredning. 

Men när cancern är lokaliserad längre ned i rektum är APR-operation en nödvändig åtgärd 

för att kunna avlägsna tumören. Denna operation innebär att rektum, analkanalen samt del av 

bäckenbotten tas bort (15).   

Tidigare var det vanligt med en permanent stomi efter en APR-operation. Numera har de 

kirurgiska teknikerna förfinats och endast en mindre andel av klienterna får en permanent 

stomi (15). De klienter som får en stomi måste ofta vänja sig vid ett liv som kan vara 

krävande, med oro för lukt och läckage (16-20) och med komplikationer vid sårläkning som 

följd (20-23). En del av dessa klienter får även en negativ kroppsuppfattning (16, 19, 21). 

Klienter som genomgått en APR-operation kan dessutom få fantomsmärtor (22). Efter en 

studie av Fingren et al noterades postoperativa smärtor i form av fantomsmärtor, upp till åtta 

månader efter operationen. Oavsett smärttyp, innebär den dock en påverkan på klienternas 

möjlighet att utöva vardagsaktiviteter (20, 22).  

Att sitta på det opererade området kan vara smärtsamt efter operationen och för en del kan 

smärta och obehag kvarstå under en tid (20, 22). I en tidigare studie på personer som 

genomgått en APR-operation upplevde tio av nitton personer smärta i sittande och femton 

personer av dessa nitton, kunde sitta i tio minuter. Denna studie gjordes med ett intervall av 

tio till 39 månader efter APR-operationen. Åtta av dessa personer använde en kudde eller 

sittring. En person kunde inte sitta alls. Endast nio av nitton personer var helt smärtfria i 

sittande under tio minuter (23). Vilka personer som genomgått en APR-operation och får 

sittproblem som smärta eller andra obehag är okänt.  
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Rehabilitering  

Nationella vårdprogram finns för olika diagnoser. Målet med dessa är att bidra med jämlik 

vård oavsett bostadsort och kön. Nationella vårdprogram har sammanställt den bästa 

medicinska kunskap och ska ge rekommendationer kring vård och behandling av klienter. 

Nationella riktlinjer för ändtarmscancer innehåller rekommendationer om multidisciplinär 

konferens - där flera specialister inom vården deltar, samt en uppmaning om att alla ska få en 

lika god vård och omsorg, på lika villkor och att resurserna som finns ska användas effektivt 

och bidra till lokala vårdprogram och rutiner för dessa klienter. Informationen uppges rikta 

sig till den profession som arbetar inom området. Nationella riktlinjer uppger också att en 

bedömning vid en multidisciplinär konferens, skapar de bästa förutsättningar för att klienten 

ska få rätt vård av rätt profession (24). I en nationell utvärdering från 2014 (24), nämns att 

andelen klienter med ändtarmscancer som får en multidisciplinär konferens innan 

behandlingsstart ökar, men att det fortfarande är stora skillnader mellan olika landsting och 

sjukhus i Sverige. Även i Cancerfondsrapporten 2014 (25), beskrivs vikten av ett samarbete 

mellan olika yrkesprofessioner generellt inom cancervården, i en så kallad multidisciplinär 

konferens. Detta för att nå bättre resultat gällande lokalisering av cancern i ett tidigt skede 

samt uppföljning och rehabilitering av denna klientgrupp. Dock är resurserna ojämnt och 

orättvist fördelade i landet.  Tidigt insatta rehabiliteringsåtgärder talar för en positiv effekt 

hos klienterna, och möjligen kan det även höja hela cancervården som helhet, gällande det 

hälsoekonomiska men även det fysiska och psykiska komplikationerna som kan vara både 

långvariga och smärtsamma, uppger Cancerfondsrapporten 2014 (25). I 

Cancerfondsrapporten 2014 (25), har man illustrerat en behovspyramid. Tanken med den är 

att visuellt tydliggöra att grundläggande enkla behov, ska kunna tillgodoses på 

vårdavdelningen, för att därifrån, vid behov, slussas vidare till cancerrehabiliteringsteamet. 

Ett exempel på en profession som ska ingå i cancerrehabiliteringsteamet är arbetsterapeuten. 

Dock uppges att hela vårdkedjan har ett gemensamt ansvar i att ge klienten rätt vård genom 

rätt kompetens (25).  

Klienter som genomgått en APR-operation är alltså i behov av professionell hjälp av olika 

professioner, en av dem är arbetsterapeuten. Arbetsterapeutens huvudområden innebär att få 

vardagsaktiviteter att fungera så optimalt som möjligt utifrån klientens önskemål, resurser 

och förutsättningar (8). Svårigheter att sitta efter en APR-operation, påverkar klienternas 

förmåga att utöva aktiviteten sitta, detta i sin tur kan också påverka och bidra till en 

funktionsnedsättning i alla de vardagsaktiviteter som involverar sittandet. Exempelvis titta på 

tv, inta en måltid, resa med flyg eller tåg, gå i skola eller på bio, åka buss eller att utöva 

fritidsaktiviteter (19-20), såsom att cykla och även att arbeta (20). En tidigare studie av 

Haapamäki et al, bekräftar svårigheterna för dessa klienter att sitta, genom att undersöka hur 

länge en APR-opererad klient kunde sitta. Resultatet visar på att endast nio av 19 personer 

kunde sitta och vara helt smärtfria i tio minuter. (Det är dock oklart vilket typ av sittdyna 

klienterna satt på i denna undersökning, endast att det var en sittring eller en kudde). 

Svårigheter att sova, nedsatt matlust, diarré, ångest och depression är ytterligare några följder 

som kan uppstå (20-21, 23, 26). På grund av detta kan det ibland bli nödvändigt att ändra på 

vanor, vilket kan vara svårt (20). Professor Kielhofners MOHO modell, tar bland annat upp 

att tre komponenter påverkar och kompletterar varandra. Dessa bildar en helhet som påverkar 

hur vi gör och hur vi upplever det vi gör. Om det sker en förändring på en av dessa 

komponenter kan det i sin tur leda till att klienten behöver ändra sättet att utföra aktiviteten 

på, alltså förändra en vana, efter uppkomst av en funktionsnedsättning (2-3). Vid dessa 

tillfällen är det viktigt att klienten har kunnig personal att rådfråga, som har rätt kompetens, 

exempelvis arbetsterapeuten, för att rehabiliteringen och utfallet av den samt återgång till 
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vardagen, ska bli så fungerande och optimal som möjligt. Studier av Cortim et al och Fingren 

et al visar på det är avgörande hur informationen och hjälpen ser ut, när det gäller 

informationen och rehabiliteringen för denna klientgrupp, att teamets uppgift är mycket 

viktig gällande informationen och klientens förståelse för vad operationen innebär för 

klienten (16, 22) och för dess anhöriga (20), relaterat till att operationen påverkar klientens 

hela livssituation. Det framkommer utifrån nationella vårdprogram (24) och 

Cancerfondsrapporten 2014 (25) vikten av att arbetsterapeuten är en del av teamet och blir 

inkopplad på denna klient grupp. Arbetsterapeuten har en oerhört viktig uppgift med dess 

kunskap om insatser och åtgärder, hur klienten kan få utförandet av vardagsaktiviteter att 

fungera så optimalt som möjligt.  

Arbetsterapeutens arbete tillsammans med klienten blir att, som en del av ett team och med 

sin kunskap och profession, initialt göra en kartläggning av vad det är i utförandet gällande 

vardagsaktiviteter, som klienten inte kan utföra optimalt. Arbetsterapeuten och klienten 

genomför en aktivitetsanalys och en bedömning gällande aktivitetsförmågan, hur utförandet 

av aktiviteten påverkas relaterat till obehag/smärtan som klienten upplever i en given 

situation. Därefter utförs en rehabiliteringsplan och slutligen genomförs individuellt 

anpassade insatser och åtgärder, utifrån klientens förmågor och förutsättningar, med målet att 

få vardagen att fungera så optimalt som möjligt för klienten (24, 27). Vid behov 

överrapporteras ärendet vidare till distriktsarbetsterapeuten. Arbetsterapeutens arbetssätt mot 

APR-opererade klienter är inget unikt just för denna diagnos grupp, utan arbetsterapeuten har 

en holistisk syn på individen och kartlägger utförandet av vardagsaktiviteter tillsammans med 

klienten, oavsett diagnos och funktionsnedsättning. Det vill säga att arbetsterapeuten 

bedömer klientens förmågor relaterat till klientens kapacitet till utförande och därefter 

försöker man finna rätt form av aktivering/hjälpmedel som är rätt anpassad för aktuell klient 

och aktivitet (7, 28). Åtgärden kan vara mot individen, genom exempelvis att få kunskap om 

strategier gällande hur klienten hanterar oro och ångest eller mot miljön genom förskrivning 

av en sittdyna.  

 

Förskrivning av hjälpmedel 

Arbetsterapeuten har vid behov möjlighet att anpassa klientens miljö för att möjliggöra 

aktivitet. Däri kan utprovning och förskrivning av lämpliga hjälpmedel ingå. Vid 

förskrivning av hjälpmedel följer arbetsterapeuten förskrivningsprocessen och bedömer då 

behovet hos klienten. Förskrivningsprocessen regleras av Hälso- sjukvårdslagen. Lagen ger 

arbetsterapeuten bland annat möjlighet till att förskriva individuellt anpassade hjälpmedel, för 

att förebygga och- eller underlätta så att vardagslivet ska fungera. Aktuellt hjälpmedel provas 

ut, anpassas vid behov och förskrivs. Förskrivaren är i samband med förskrivningen skyldig 

att informera, instruera och eventuellt anpassa hjälpmedlet. Den som fått hjälpmedlet 

förskrivet, dess anhöriga och eller vårdare får information gällande handhavandet av 

hjälpmedlet under och efter användning. En uppföljning och utvärdering av nyttan samt 

funktion av det aktuella hjälpmedlet, utförs av förskrivaren (29). 

I samband med att arbetsterapeuten möter APR-opererade klienter kan det bli aktuellt att 

förskriva en sittdyna, enligt förskrivningsprocessen. Möjligheten att förskriva en sittdyna till 

den APR-opererade klienten är viktigt eftersom bedömningen som arbetsterapeuten utför 

kanske mynnar ut i ett behov av en sittdyna hos klienten, relaterat till en aktivitetspåverkan. 

Sittdynan bidrar möjligen till att klienten kan utföra aktiviteter som innefattar att sitta utan 

smärta och eller med mindre/utan obehag i samband med utövandet av ett flertal 

vardagsaktiviteter. Sittdynor kan indelas, enligt säljande företag i olika grupper exempelvis: 
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förhöjnings- tryckavlastande och tryckfördelande dynor och eller utifrån användningsområde. 

En tryckavlastande dyna borde möjligen vara den mest intressanta dynan att titta närmare på 

för denna klientgrupp då det är ett sår i bak som ska läka och som dessutom ska medföra 

mindre smärta/obehag att sitta på.  

Få studier beskriver kopplingen APR-opererade klienter och vardagsaktiviteter. Författaren 

har inte funnit några studier gällande arbetsterapeuters arbete med utprovning och 

förskrivning av sittdynor och vilka sittdynor som förskrivs till APR-opererade klienter. Det 

finns behov av studier som belyser arbetsterapeutens arbete med APR-opererade klienter och 

vad arbetsterapeuten gör tillsammans med klienten behöver möjligen tydliggöras än mer för 

att identifiera och för att belysa vad arbetsterapeuternas arbete har för effekt. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuternas arbetssätt vid förskrivning av 

sittdynor för klientgruppen som genomgått en APR-operation på grund av rektal cancer.   

 

 

 

Följande frågeställningar ställdes: 

- Finns det riktlinjer och vårdprogram för APR-opererade på de olika klinikerna, som 

arbetsterapeuten känner till och som de har möjlighet att följa?  

- Har klienterna möjlighet att träffa en arbetsterapeut? 

- Hur får arbetsterapeuterna kännedom om klienterna? 

- Hur sker utlåning och förskrivning av sittdynor? 

- Anser arbetsterapeuterna att aktuellt dynsortiment tillgodoser klienternas behov? 

- Vilka dynor är det som förskrivs; tryckavlastande, tryckfördelande eller 

förhöjningsdynor?  
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METOD 

Då studiens syfte var att undersöka arbetsterapipraxis vid förskrivning av sittdynor till APR-

opererade klienter, ställdes enkätfrågor till arbetsterapeuter som arbetade inom akutsjukvård 

med denna klientgrupp (30-32). 

 

Enkätutveckling 

Författaren utgick från syftet och frågeställningarna vid utarbetandet av enkäten (32). I 

enkäten konstruerades ett antal flervalsfrågor och en öppen fråga ställdes mot slutet för att 

fånga in övriga synpunkter. En pilottestning genomfördes där två kollegor till författaren 

tilldelades enkäten och gav synpunkter. Kollegorna var arbetsterapeuter som arbetar inom 

akutsjukvård, men inte med APR-opererade klienter. Efter synpunkterna gjordes en del 

ändringar i enkäten bland annat togs två frågor bort. Enkäten var elektronisk och publicerades 

som sluten, vilket innebär att den nådde endast den utvalda målgruppen för studien (32-33). 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom en enkät som distribuerades på två olika sätt, dels som bifogad fil via 

mail samt genom en webbenkät. Datainsamlingen genomfördes under perioden mars till maj 

2015. I studien användes programvaran esMaker, (Entergate).  

Tjugoen arbetsterapeuter fick förfrågan om att delta samt besvara enkäten. Ett mail 

skickades till varje arbetsterapeut med informationsbrevet, enkäten i en bifogad fil samt 

länk till webbenkäten. Informationsbrevet innehöll även information om hur enkäten kunde 

besvaras, i pappersform eller genom webbenkät.  

Ett svar skickades in via post, två svar via mail. Övriga besvarade webbenkäten. Totalt inkom 

17 svar och bortfall blev totalt fyra arbetsterapeuter som inte besvarade webbenkäten.   

 

Dataanalys  

Analysen startade med att alla enkäter sammanställdes i en excelfil. Materialet 

analyserades genom deskriptiv statistik (31, 34-35). Samtliga enkätsvar sammanställdes 

och delades upp utifrån olika frågeställningar med dess svar. Frågorna med samma svar, 

sammanställdes i en kolumn. Enkätsvaren om dynorna analyserades vidare och för att få 

mer information om de aktuella dynorna som arbetsterapeuterna uppgav i denna studie, 

tittade författaren på märket/fabrikat/tillverkare, för att därefter studera tillverkarens 

information om dynorna.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de fyra huvudkraven vid forskning.  
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Informationskravet – forskare har till uppgift att informera undersökningsdeltagaren om vad 

som ska undersökas och vad som är deras uppgift i studien. Deltagaren ska också få 

information om att undersökningen är frivillig och att kan avbrytas när som helst utan 

förklaring. I informationsbrevet fick deltagarna i denna studie information om studiens syfte, 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan förklaring. Deltagarna fick även skriftlig 

information om beräknad svarstid på enkäten, hur redovisningen skulle gå till, 

resultatredovisning - att detta behandlas på gruppnivå och inte enskilt samt hur återkopplingen 

till respondenterna kommer att gå till samt vilka som är ansvariga för enkäten med namn och 

kontaktuppgifter. Samtyckeskravet – forskaren ska inhämta deltagarens samtycke. Deltagaren 

bestämmer själv, om, när, hur och hur länge och på vilka villkor deltagandet ska vara. 

Deltagaren ska kunna avbryta sin medverkan (30, 33, 35-36). Genom att delta tolkades detta 

som ett samtycke.  

Konfidentialitetskravet - uppgifter om alla personer som finns med i en undersökning ska ges 

största konfidentialitet och personuppgifter förvaras oåtkomligt för utomstående. Deltagarna 

fick skriftlig information om att ingen annan än författaren till studien har tillgång till 

deltagarnas svar och uppgifter. 

Nyttjandekravet – insamlade uppgifter skall endast användas för forskningsändamålet. Efter 

avslutad studie skall all information om deltagarna, raderas. 

En diskussion gällande etikhanteringen kring ämnet och studien fördes mellan författaren och 

handledaren. Gällande behov av etikförfrågan till forskningsetiska nämnden, ansåg författaren 

och handlaren att ingen etikansökan var nödvändig enligt lag i denna studie, eftersom det är 

en studentuppsats samt inga känsliga personuppgifter tas upp i studien (33-37). Detta 

bekräftades av en expert. Dessutom ansågs att den risk som forskningspersonerna löpte 

genom att delta i studien var långt mindre än den nytta som kan komma utav studien (38). 

 

RESULTAT  

Rekrytering av deltagare  

I Sverige utförs APR-operationer endast på vissa sjukhus. Ambitionen var att få med 

arbetsterapeuter från alla sjukhus som utför APR-operationer i Sverige. Aktuella sjukhus 

identifierades utifrån rapporten ”Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 

från Svenska Kolorektalcancerregistret”. Därifrån hämtades namn på de 39 sjukhus i Sverige 

som utför APR-operationer.  

Inklusionskriterie: Arbetsterapeuter som arbetar med APR-opererade klienter, på sjukhus i 

Sverige där man utför APR-operationer.   

Kirurgklinikcheferna på de på de 39 sjukhus som utför APR-operationer i Sverige 

kontaktades via mail. Kirurgklinikens chef valdes eftersom dessa kliniker utför APR-

operationer och i detta sammanhang trodde författaren att den personen var arbetsterapeutens 

närmsta chef. Flera kirurgklinikchefer svarade att de inte hade ansvar för arbetsterapeuterna. 

En ny kontakt togs med rehabcheferna vid samtliga 39 sjukhus, med liknande 

tillvägagångssätt. Mail med informationsbrevet (Bilaga 1) och enkätfrågorna (Bilaga 2) 

skickades alltså ut till alla 78 nämnda chefer.  

Av kirurgcheferna gav två namn på en arbetsterapeut och sitt godkännande att deras 

arbetsterapeut fick delta. Tio kirurgklinikchefer svarade direkt, via telefonsamtalet eller mail, 
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att de inte var chefer för arbetsterapeuterna och/eller att de inte hade arbetsterapeuter anställda 

på kliniken. Nio andra chefer gav ett namn på en arbetsterapeut och/eller chef eller 

vidarebefordrade mitt mail till en annan mer lämplig person enligt dem. Från ett sjukhus 

meddelades att deras arbetsterapeuttjänster mot den aktuella kliniken var avslutad och inte 

köptes längre. En meddelade att deras insatser mot den aktuella klientgruppen var så sällan, 

av den anledningen beslutade de att inte delta i undersökningen. Fyra meddelade att 

arbetsterapeuttjänsten hyrdes/konsulterades/köptes in vid behov. Tolv kirurgchefer svarade 

inte på mail eller telefonsamtal.  

Tolv rehabchefer uppgav namn och sitt godkännande att deras arbetsterapeut eller 

arbetsterapeuter kunde delta i undersökningen. Åtta rehabchefer meddelade att de inte 

ansvarade för arbetsterapeuterna. En meddelade att operationen inte utfördes längre på det 

aktuella sjukhuset. Två meddelade att de inte ville delta eftersom operationen utfördes så 

sällan. Sju vidarebefordrade mitt mail till en person de ansåg var mer lämplig att besvara 

mailet. Resterande nio rehabchefer svarade inte alls.     

Det är både stora och mellanstora sjukhus som inte besvarat mailet och sammantaget 

godkände chefer på fjorton sjukhus till att deras arbetsterapeuter kunde delta, dessa chefer gav 

också namnen på aktuella arbetsterapeuter (n=21). 

Det var fyra män och 13 kvinnor som deltog i denna studie. Sju hade tagit sin 

arbetsterapeutexamen i Jönköping, två i Örebro, fyra i Umeå, en i Storbritannien, en i 

Stockholm, en i Lund och en i Linköping. Åtta av 17 arbetsterapeuter hade arbetat i fem år 

eller mindre. Arbetsterapeuterna med längst erfarenhet hade arbetat i 39 år. (Figur 1.)  

 

Figur 1. Diagram över hur många års erfarenhet som arbetsterapeut deltagarna hade.  

Tolv sjukhus finns representerade i studien. Från ett sjukhus är det fyra arbetsterapeuter som 

besvarade enkäten, från två sjukhus är det två och från nio sjukhus är det en arbetsterapeut. 

Arbetsterapeuterna har arbetat på befintlig klinik i 0-28 år.  

 

Riktlinjer  

Två av 17 arbetsterapeuter kände till att det fanns riktlinjer för APR-opererade klienter. De 

två arbetsterapeuter som kände till riktlinjerna arbetade inte på samma sjukhus och hade sju 

års erfarenhet på aktuell klinik. Femton arbetsterapeuter kände inte till några riktlinjer för 

APR-opererade klienter på den klinik där de arbetade.  
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Tio av 17 arbetsterapeuter som inte kände till riktlinjerna för APR-opererade klienter hade 

arbetat 0-5 månader på aktuell klinik. Två av 17 hade arbetat 6-11 år. Tre av 17 hade arbetat 

11-17 år och en hade arbetat 22-27 år på aktuell klinik och kände inte till om det fanns 

riktlinjer för APR-opererade klienter. En av de två som svarade att det fanns riktlinjer för 

APR-opererade på den klinik där de arbetade, svarade att det oftast fanns möjlighet att följa 

dem och den andra svarade att man aldrig hade möjlighet att följa riktlinjerna.  

Femton av 17 arbetsterapeuter svarade att de alltid eller oftast hade möjlighet att självständigt 

prioritera sina arbetsuppgifter. De fyra arbetsterapeuter som arbetar på samma sjukhus svarar 

med likadana svar, gällande självständig prioritering. Två svarade att de inte visste om de 

självständigt kunde prioritera sina arbetsuppgifter. 

  

Kontakt med APR-opererade klienter 

Tio av 17 arbetsterapeuter svarade att den APR-opererade klienten alltid eller oftast fick 

träffa en arbetsterapeut (Figur 2). 

  

 

Figur 2. APR-opererade klientens möjlighet att träffa en arbetsterapeut under vårdtiden. 

 

Femton av 17 arbetsterapeuter meddelade att det var personalen som tog initiativet till att den 

APR-opererade klienten fick kontakt med arbetsterapeuten, två arbetsterapeuter svarade inte 

på frågan. Sju arbetsterapeuter uppgav de alltid eller oftast blev kontaktade via personsökning 

gällande APR-opererade klienter. En uppgav att den oftast blev kontaktad via remiss. Tre 

uppgav att de alltid eller oftast blev kontaktade på annat sätt. Två arbetsterapeuter uppgav det 

oftast var deras eget initiativ att kontakta de APR-opererade klienterna. Det framkommer 

dessutom utifrån enkätsvaren att arbetsterapeuternas arbetssituation var komplex på grund av 

omorganisationer samt neddragningar av arbetsterapeutens insatser, vilket bidrog till, enligt 

dessa arbetsterapeuter, att de inte kunde delta i flödet beträffande de APR-opererade 

klienterna i den utsträckning som arbetsterapeuterna önskade.  
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Sittdyna under vårdtiden  

Arbetsterapeuterna uppgav att det fanns möjlighet för den APR-opererade klinten att låna en 

sittdyna under vårdtiden på sjukhuset. I de flesta fall, i 11 av 17, var det arbetsterapeuten som 

gjorde utprovningen, men det kunde det även vara vårdpersonalen som gjorde detta (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Vem som utför utprovning av lånad sittdyna till den APR-opererade klienten under 

vårdtiden på sjukhuset. 

 

Sittdyna för hemmet 

Tio av 17 svarade att det alltid eller oftast gjordes en utprovning/förskrivning av en 

sittdyna som klienten fick med sig hem. Tolv av 17 svarade att utprovning alltid gjordes 

efter operationen, 10 av 17 svarade att utprovning gjordes på avdelningen, tre svarade att 

detta gjordes hemma. 
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Figur 4. Sittdynor som arbetsterapeuten i denna undersökning förskriver. 

Figur 4 är en sammanställning av olika modeller av dynor som arbetsterapeuterna i denna 

studie förskriver till APR-opererade klienter. Produkterna tillverkas av bland annat 

polyuretanskum, bollfiber och gel. Det finns även dynor med luft i olika modeller av 

luftkammare (Figur 4). 

I diagrammet framgår att sittdyna Roho är den dynan som flest arbetsterapeuter förskriver, i 

12 av 17 fall. Den dyna som förskrivs näst flest är Bima håldyna, i 7 av 17 fall. Vicair dynan 

förskrivs av 5 av 17 arbetsterapeuter. Dynorna coxit, kildyna, kildyna med hål, förskrivs av 

någon enstaka arbetsterapeut.  

De flesta, 11 av 17 arbetsterapeuter svarade att sittdynorna som kunde förskrivas täckte alltid 

eller oftast klienternas behov, för den APR-opererade klienten. De två arbetsterapeuter som 

ansåg att behovet alltid täcktes, har svarat att de förskriver sittdyna  ”Bima håldyna”(39), 

”Roho”(40),”Starlock”(41), dessa tillhör dyntyp - tryckavlastande.  ”Sittring”(42) - 

rekommenderas för avlastning. De nio som ansåg att behovet oftast täcktes hos de APR-

opererade klienterna uppgav sig förskriva sittdyna ”Bima”, ”Starlock”(44), ”Roho”, 

”Hålfiber”, ”Vicair”(43), ”Duogel”(44) – dessa tillhör också dyntyp – tryckavlastande, samt 

dyna ”Sittring” som inte har någon dyntypstillhörighet. Två arbetsterapeuter meddelade i 

fritext att det aktuella dynsortimenet nyligen tagits bort och den tredje arbetsterapeuten 

uppger att man endast kan rekommendera men inte förskriva olika sittdynor. Hur dynorna är 

testade, vad som avgör om den är tryckavlastande, tryckfördelande eller är ämnad till 

förhöjning, är svårt att utläsa. Hur många arbetsterapeuter som arbetar för denna klientgrupp i 

Sverige i dagsläget, är ännu okänt. 
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DISKUSSION  

Studien syfte var att undersöka arbetsterapeuternas arbetssätt vid förskrivning av sittdynor, för 

klienter som genomgått en APR-operation på grund av rektal cancer. Det är 12 olika sjukhus 

som finns representerade i studien. Sjutton av 21 arbetsterapeuter, både män och kvinnor har 

besvarat enkäten. När det gällde riktlinjer eller vårdprogram för APR-opererade var det två av 

17 arbetsterapeuter som hade kännedom om att det fanns riktlinjer och vårdprogram för denna 

klientgrupp på deras klinik. De APR-opererade klienterna som träffade en arbetsterapeut fick 

en sittdyna förskriven före eller efter operationen, på sjukhuset eller av en 

distriktsarbetsterapeut i hemmet. Utbudet av sittdynor är varierande och de flesta 

arbetsterapeuter ansåg att dynsortimenet täckte de APR-opererade klienternas behov och i 

denna studie är det sittdyna Roho som förskrivs mest. Gällande informationen från företagen 

vilken grupp dynorna tillhör - förhöjande, tryckavlastande eller tryckfördelande, så är 

gränserna lite flytande.  

 I resultatet framgick att det inte alltid var arbetsterapeuten som gjorde utprovningen och 

förskrivningen av sittdynor till de APR-opererade klienterna. Utifrån enkätsvaren ter det 

sig som att det finns olika bestämmelser, gällande vem som gör 

utprovningen/förskrivningen och – eller uppföljning av sittdynan. Ibland är det både 

arbetsterapeuten och distriktsarbetsterapeuten som gör utprovning/förskrivning och 

uppföljning av sittdynan. Ibland endast arbetsterapeuten på avdelningen. Ibland görs 

utprovningen på avdelningen och uppföljningen av distriktstarbetsterapeuten hemma. 

Ibland görs ingen utprovning på avdelningen, men en uppföljning. Det händer också att 

vårdpersonalen gör utprovning av sittdynan under vårdtiden. Dessa olika arbetssätt kan 

möjligen bero på om det finns en arbetsterapeut anställd på kliniken, aktuell 

förskrivningsprocess, uppföljningsansvaret på befintlig klinik samt vad det finns för dynor 

att förskriva och tillgång till dem. Enligt författaren ska vårdpersonalen tillgodose de 

grundläggande behoven hos klienterna under sjukhusvistelsen, vilket de är experter på, och 

som även förespråkas i Cancerfondsrapporten 2014 (25), men sedan ska klienten (vid 

behov) slussas vidare till rehabiliteringsteamet där arbetsterapeuten ingår. Arbetsterapeuten 

har kunskap om klienternas funktionsnedsättning med dess individuella och ibland 

långvariga problem/behov, rehabiliteringen och om de aktuella förskrivningsbara dynorna. 

Detta gör dem bäst lämpade att förskriva hjälpmedel av den här typen. Av denna anledning 

finner författaren det viktigt att arbetsterapeutens arbetsuppgifter tas på allvar, utförs av 

dem, uppmärksammas och inte utförs av någon annan ur personalgruppen. 

Det viktiga är också att den som utför förskrivningen är en legitimerad person med 

förskrivningsrätt och att den APR-opererade klienten får en lämplig sittdyna förskriven. 

Förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsterapeutens arbetsområde. Arbetsterapeuten 

tillhör hälso- och sjukvårdpersonal med förskrivningsrätt och där ingår även ett 

uppföljningsansvar. Att uppföljningen av en insatt åtgärd utförs, är viktigt dels för att 

legitimerad personal är skyldig enlig lag att göra det, dels för att förskrivaren vill veta 

utfallet av den insatta åtgärdens effekt och även för att inte riskera patientsäkerheten. Det 

är otroligt viktigt att bedömningen av behovet och att bedömningen av aktuellt hjälpmedel 

blir korrekt och att när klienten fått dynan förskriven får hen information om exempelvis: 

vikten av rätt lufttryck i Roho dynan och hur dynan ska placeras för optimal användning 

och effekt – alltså handhavandet av dynan. Det finns stora risker med sårläking, om 

klienten exempelvis har nedsatt känsel runt sårområdet, är det än mer viktigt att få 

information om hur hjälpmedlet ska användas och placeras, då såret hos denna klientgrupp 

är placerat på ett utsatt område, så att inte sårläkningen riskerar att bli sämre. Men också 

för att, oavsett var i landet den APR-opererade klienten bor, ska klienten få likvärdig vård 
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och tillgång till arbetsterapeuten, relaterat till att arbetsterapeuten besitter denna kunskap 

och för att klienten har rätt till bedömning och rehabilitering av rätt profession.  

Enligt enkätsvaren var pågående omorganisationer och uppsagda avtal aktuella, vilket 

försämrade arbetsterapeuternas möjlighet att träffa APR-opererade klienter. Det fanns 

också avdelningar som beslutat sig för att inte ha avtal med arbetsterapeuterna eller köpa in 

deras tjänster och det fanns arbetsterapeuter som inte hade möjlighet att vara involverade i 

flödet när det gällde denna klientgrupp på grund av bland annat för liten procentsats på 

befintlig avdelning. Det var ett antal arbetsterapeuter som uppgav de blev inkopplade vid 

ett fåtal tillfällen och att de APR-opererade klienterna sällan fick träffa en arbetsterapeut, 

upplevelsen hos arbetsterapeuterna var att man inte kunnat delta i arbetet med de APR-

opererade klienterna i den utsträckning man önskat. Möjligen är det så att det finns 

arbetsterapeuter som inte hinner/har möjlighet att träffa APR-opererade klienter. I de 

nationella riktlinjerna uppges att riktlinjerna vänder sig till berörd personal, gällande vilka 

professioner som ska vara inkopplade på de APR-opererade klienterna, möjligen är detta 

för otydligt beskrivet. I Cancerfondsrapporten 2014 (25) uppges dock att arbetsterapeuten 

ska vara med i rehabiliteringsteamet och delta i arbetet med klienter med cancerdiagnos. 

Cancerfondsrapporten 2014 (25) uppger också att insatserna som klienterna får, är ojämnt 

och orättvis fördelade i landet, vilket möjligen stämmer överens med arbetsterapeuternas 

enkätsvar och upplevelse av att inte hinna träffa eller finnas med i flödet av de APR-

opererade klienter som finns. Detta kan också vara relaterat till det faktum att en del 

sjukhus valt eller inte prioriterat och- eller inte haft möjlighet till att använda 

arbetsterapeutens tjänster, utan i stället är det vårdpersonalen som utfört utprovningen av 

sittdyna till klienterna.  

Det som framkom utifrån enkätsvaren och som var anmärkningsvärt, var att det var så få 

arbetsterapeuter som hade kännedom om det fanns riktlinjer/vårdprogram för denna 

klientgrupp. Möjligen kan detta bero på att arbetsterapeuterna inte fått vetskap om eller 

inte efterfrågat riktlinjer för APR-opererade klienter. Det kan också vara så att nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering på den aktuella avdelningen inte införts ännu. Det 

kan också vara så arbetsterapeuten inte tagit del av eller eventuellt inte fått tillgång till 

informationen på grund av omorganisationer. Arbetsterapeuten har ett eget yrkesansvar, 

vilket innebär att arbeta enligt bland annat hälso- och sjukvårdslagen, 

patientsäkerhetslagen och nya patientdatalagen. Detta innebär ett ansvar om att säkerställa 

god vård, patientsäkerhet och uppfylla de krav och författningar som styr verksamheten. 

Det finns även krav på att hålla sig uppdaterad och att fortbilda sig för att veta om de 

senaste rönen inom sitt arbetsområde. Men arbetsgivaren är också skyldig till att se till att 

reglerna finns tillgängliga och informera om innehållet (3, 45). Det framgick också utifrån 

enkätsvaren att en del organisatoriska faktorer var pågående. Kliniker var under 

omorganisation och avtal hade sagts upp, detta kan ha påverkat arbetsterapeuternas 

möjlighet att känna till eventuella riktlinjer.  

I Cancerfondsrapporten 2014 (25) uppges det att arbetsterapeuten ska finnas med i 

rehabiliteringsteamet med klienter som har en cancerdiagnos, men det framgår inte om den 

APR-opererade klienten får träffa en arbetsterapeut (17-21, 25, 46), i övrig litteratur nämns 

inte arbetsterapeutens roll (19-20, 22-23). I Cancerfondsrapporten 2014 (25) anses det 

dock viktigt att en sjuksköterska bland annat tar ansvar för att den APR-opererade klienten 

blir erbjuden rehabilitering. I ett fåtal artiklar tas ämnet upp, om att APR-opererade 

klienter med stomi blir påverkade i sina vardagsaktiviteter (20, 23).  
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Enligt Cancerfondsrapporten 2014 (25), skall ett utökat samarbete ske mellan olika 

professioner för att bland annat förbättra rehabilitering av denna klientgrupp och enligt 

Nationella kvalitetsrapporten sker detta redan till viss del i landet, i en så kallad 

multidisciplinär konferens. Dock i olika konstellationer, beroende på hur det är bestämt 

gällande vilka professioner som ska ingå för just den diagnosen. Ambitionen med införandet 

av den multidisciplinära konferensen är bland annat tidig diagnostisering och rehabilitering av 

klienter med cancerdiagnos. Möjligen kan detta bidra till klienternas utökade samröre med 

arbetsterapeuten och förbättra rehabiliteringen av bland annat klienter med cancerdiagnos 

(47).  

Några aspekter och funderingar kring överrapportering framkom utifrån enkätsvaren. I 

enkätsvaren uppgavs det att överrapportering skedde mellan arbetsterapeuter och mellan 

kollegor, men det framgår inte hur överrapporteringen går tillväga, om de använde ett 

kommunikationsverktyg eller ej. Om ett kommunikationsverktyg används vid 

överrapportering kan det vara till fördel för att inte glömma viktiga detaljer (3). För 

patientsäkerheten och överrapportering av klienter inom vården finns det bland annat ett 

standardiserat kommunikationsverktyg: Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation, SBAR (48). Personerna som tar emot informationen kan på ett enkelt sätt 

få aktuell information om vad klienten uppnått i funktionsnivå, vilken rehabilitering klienten 

påbörjat, eventuella hjälpmedelsförskrivningar som skett osv. (3).  ADL-taxonomin är ett 

bedömningsinstrument som kan användas vid överrapportering från arbetsterapeut inom 

akutsjukvård till distriktsarbetsterapeuten och- eller mellan arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten 

och vårdpersonal får en bra överblick av vårdbehovet och ADL-taxonomin ger även ett stöd i 

den fortsatta rehabiliteringen, gällande vad som är rimligt att sträva efter i klientens 

funktionsnivå. Det viktiga är dock uppföljningen. Om klienten inte följs upp, förloras 

funktionsförmågan som klienten arbetat upp till och kan då bli onödigt vårdberoende samt hur 

det utprovade hjälpmedlet, i detta fall sittdynan har för effekt (3, 10). 

 

Även om klientgruppen som årligen får genomföra denna operation är liten i Sverige är ämnet 

ändå aktuellt. Cancerfondsrapporten 2014 (25) tar upp hur vården på bästa sätt ska tillvarata 

de goda exempel som redan finns och samtidigt fokusera på att effektivisera men man noterar 

även vikten av ett rehabiliteringsteam med arbetsterapeuten som en av professionerna runt 

klienterna med cancer diagnos. Socialstyrelsen rekommenderar att införa multidisciplinär 

konferens, före, under och efter en APR-operation för att skapa de bästa förutsättningar i 

rehabiliteringen för denna grupp. De artiklar som författaren funnit om APR-opererade 

klienter, tar inte upp arbetsterapeutens roll (19-20, 22-23). Möjligen kan det, i samband med 

att de nationella riktlinjerna införs och lokala riktlinjer upprättas och delges berörda parter, 

införliva en förhoppning om att denna klientgrupp lyfts fram och även arbetsterapeuternas 

viktiga insatser gentemot gruppen, uppmärksammas.    

 

METODDISKUSSION  

Att 27 av 39 sjukhus inte är representerade i studien, är en svaghet, vilket påverkar 

giltigheten. Att det framförallt är de stora sjukhusen som finns representerade i studien kan 

också påverka studiens överförbarhet. Urvalet av arbetsterapeuter gjordes i två steg. Vid 

första steget fick författaren namn på sjukhusen som utför APR-operationer. Vid andra steget 

fick arbetsterapeuterna på dessa sjukhus förfrågan om att delta i undersökningen. Detta var en 

svaghet eller en komplexitet i denna studie som gjorde att bortfallet blev relativt stort. Att 

fånga in arbetsterapeuterna som arbetar mot en så ”smal” diagnosgrupp som APR-opererade 
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klienter var ganska komplicerat på grund av bland annat organisatoriska faktorer och 

obesvarade mail och samtal till berörda chefer. Utifrån enkätsvaren var en del kliniker under 

omorganisation och avtal hade sagts upp. Det var svårt för författaren att finna rätt person, när 

det gällde utskick av mail gällande förfrågan och information om studien. I fem av tio 

besvarade mail har kirurgchefen eller rehabchefen svarat att detta inte är deras område eller 

att de inte hade ansvaret för arbetsterapeuter, och därefter vidarebefordrat mailet. Personen 

som kirurg/rehab chefen skickade mailet vidare till, har dock inte svarat. I de fem fall där 

författaren fått ett nytt namn och skickat en förfrågan till gällande studien, har inga svar 

kommit. Tre chefer uppgav de inte ansåg deltagandet i studien var angeläget, eftersom APR-

operationerna utfördes så pass sällan. Det är dock oklart om arbetsterapeuten var inkopplad på 

dessa aktuella klienter. Resultatet hade möjligen blivit annorlunda om svar inkommit från alla 

de arbetsterapeuter som arbetar på sjukhus där man genomför APR-operationer. Alltså kan det 

finnas ett stort mörkertal och dessa uteblivna svar bidrar till bland annat fortsatta oklarheter 

kring hur många arbetsterapeuter som arbetar med denna klientgrupp i dagsläget, deras 

arbetssätt med APR-opererade klienter och vilka dynor de förskriver.  

Författaren anser att antalet svar från arbetsterapeuter 17 av 21, är en bra svarsfrekvens.  De 

flesta frågor i enkäten anser författaren är väl formulerade och de har fångat in rätt data till 

studiens frågeställningar gällande arbetsterapeuternas arbetssätt med APR-opererade klienter. 

Den höga svarsfrekvensen tyder möjligen också på att bland de arbetsterapeuter som 

tillfrågades ansågs dessa frågor angelägna, spännande och glädjande att deras arbetsuppgifter 

uppmärksammades. Om frågorna skulle ställas igen, till dessa arbetsterapeuter, tror författaren 

att svaren skulle bli detsamma, förutsatt att inget oväntat skulle inträffa på arbetsplatsen som 

påverkade arbetsterapeuternas arbetssätt (34).  

Omfattningen av enheter som väljer att inte delta i denna studie är totalt 27 av 39 sjukhus. 

Författaren hade önskat att fler chefer besvarat mailet och därmed möjligen även fler 

deltagande arbetsterapeuter, som kunnat besvara enkäten, för att på så vis få mer information 

om arbetsterapeuternas arbetssätt med denna diagnosgrupp (31). Sammantaget med en 

svarsfrekvens över 50 % (17 av 21), kan studien betraktas som av mellan god kvalitet.  

Studiens svaghet som också kan ha påverkat studiens resultat och instrumentets reliabilitet till 

viss del, är formuleringen av enstaka frågor. Dessa hade möjligen kunnat skrivas annorlunda 

för att få det än mer tydligt för respondenterna. Frågan om de APR-opererade klienterna 

själva fick bestämma vilken sittdyna de skulle få förskriven, uppgav arbetsterapeuterna att de 

fanns de APR-opererade klienter som själva fick bestämma. Detta var dock lite förvånande 

och det kanske har med tolkningen av frågan att göra. Det är möjligt att frågan tolkats att 

arbetsterapeuten visar och provar ut de sittdynor hen har till sitt förfogande och när klienten 

får berätta hur dynan upplevs, tolkar arbetsterapeuten att klienten själv får välja fritt, fastän 

det är arbetsterapeuten som avgör vad som är lämpligast, enligt förskrivningsprocessen.  

Frågan gällande om klienten fick låna en sittdyna under vårdtiden och frågorna om 

utprovningen/förskrivningen av sittdyna efter vårdtiden, har författaren försökt formulera så 

tydligt som möjligt, att det är två olika frågor med olika innebörd. En arbetsterapeut påpekade 

dock att hon upplevde det rörigt. Möjligen hade dessa frågor kunnat formuleras annorlunda 

för att få det än mer tydligt. Så här i efterhand kan tyckas att frågorna avgränsade resultatet 

för mycket. Författaren hade kunnat vidareutveckla med mer frågor kring arbetsterapeuternas 

arbetssätt, de ARP-opererade klienterna och inte fokusera så mycket på arbetet kring 

sittdynorna. Varför flest förskrivningar sker av Roho dynan kan möjligen bero på att 

arbetsterapeuten har bra erfarenheter hos sina klienter, gällande effekten av Roho dynan, eller 

möjligen att det är den dynan som finns att tillgå i sortimentet. Dock uppger ett fåtal 
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arbetsterapeuter att de endast kan rekommendera olika sittdynor, på grund av litet eller inget 

sortiment alls. Vilken testmetod som använts på sittdynorna, hänvisas läsaren till 

informationen om att företaget utfört tester, men inte exakt hur, vilket bidrar till svårigheter 

att jämföra dynorna med dess egenskaper och syfte/användningsområde. 

 

Vidare forskning 

Denna studie har gett upphov till flera frågor och uppslag till vidare forskning. Ett område 

värt att studera vidare är den multidisciplinära konferensen, där olika professioner ingår. På 

vilket sätt skiljer sig detta arbetssätt mot hur man arbetar mot de ARP-opererade klienterna i 

dag? Det vore mycket intressant att få veta om arbetsterapeuten finns med i flera 

multidisciplinära konferenser och för vilka diagnoser. Är arbetsterapeuten en självklarhet i 

dessa sammanhang, för den som avgör vilka professioner som ska ingå? Det hoppas och tror 

författaren eftersom arbetsterapeuten är expert på sitt arbetsområde. De upprättas 

multidisciplinära konferenser på flera sjukhus i landet. (Samarbeten inom olika professioner 

utförs inom vården redan idag, det som skiljer sig mot en multidisciplinär konferens är att, 

klienten bedöms av flera olika specialister, som är experter inom sitt område och som 

samarbetar mot en speciell diagnos grupp. Detta kan ske på regional och nationell nivå) (47). 

Vad är det som avgör om det tas beslut om att inleda detta tvärprofessionella samarbete 

mellan professioner gemensamt för olika klientgrupper endast finns på de stora sjukhusen 

eller om det även ska finnas på de mindre sjukhusen? Ett samarbete kan möjligen vara enklare 

på ett mindre sjukhus med kortare vägar mellan professioner och beslutsfattare. Med tanke på 

vad utfallet blir för klienten, vilka undersökningar som ska göras, i vilken ordning osv. 

En annan intressant fundering är en jämförande studie på olika sittdynorna. Är det sittdynan 

Roho som är lämpligast för APR-opererade klienter eftersom arbetsterapeuterna i denna 

undersökning använder/förskriver den dynan mest, Roho dynan är tung, stor och klumpig – 

kan det finnas andra bättre alternativ? Förslagsvis utförs ett test med olika sittdynor och APR-

opererade klienter. Alternativt med en tryckmätningsmatta eller på något annat sätt där det går 

att utvärdera vad som är lämpligast att sitta på, samt ha med sig i olika sammanhang, för 

denna klientgrupp.  

Det hade varit mycket intressant att intervjua de APR-opererade klienterna, dels för det 

finns så få artiklar som beskriver APR-opererade personer och deras syn på sin 

vardag/vardagsaktiviteter och dels för att få information om hur stort behovet egentligen är 

av en sittdyna efter en APR-operation. Författaren är också nyfiken på om de APR-

opererade klienterna anser behovet av att sitta är så begränsande, som man skulle kunna 

tro. Möjligen har klienterna funnit strategier som hjälper dem i sina vardagsaktiviteter, och 

lärt sig leva med dem, framförallt de klienter som inte fått dynor förskrivna. Men det 

viktigaste och mest intressanta hade varit att få information om vad de APR-opererade 

klienterna anser om sittdynan de fått förskriven, rehabiliteringen och om 

arbetsterapeuternas insatser.  

 

SLUTSATS  

Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuternas arbetssätt med APR-opererade klienter, 

vid förskrivning av sittdynor. Resultatet av studien visar på att oftast hade arbetsterapeuterna 

möjlighet att träffa de APR-opererade klienterna, men organisatoriska faktorer påverkade 
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detta och begränsade tillgängligheten för arbetsterapeuterna att träffa klienterna. 

Arbetsterapeuterna förskrev sittdyna Roho mest, och ansåg att dynsortimentet oftast täckte 

behovet hos de APR-opererade klienterna. Ibland var det dock aktuellt att annan vårdpersonal 

utförde utprovningen på sittdynan. Detta sammantaget gav många frågeställningar gällande 

exempelvis vem som utför utprovningen och förskrivningen av sittdynan och vem som utför 

uppföljningen om ingen överrapportering sker till distriktsarbetsterapeuten. Dessa 

frågeställningar gav också en del framtida forskningsfrågor, bland annat vad klienterna anser 

om dynsortimentet, rehabiliteringen och arbetsterapeutens insatser? 

Det som förvånade författaren var att det var så få arbetsterapeuter som kände till om det 

fanns vårdprogram och riktlinjer för de APR-opererade klienterna. Möjligen kan detta kopplas 

till otydlig beskrivning i de nationella riktlinjerna om vilka professioner som ska ingå i de 

vårdprogram som finns framtagna för arbetet med de APR-opererade klienterna. Dock har 

Cancerfondsrapporten 2014 (25) varit väldigt tydlig i att arbetsterapeuten ska ingå i 

rehabiliteringsteamet och i arbetet med de APR-opererade klienterna. Två av sjutton 

arbetsterapeuter svarade att det visste om att det fanns riktlinjer och vårdprogram för APR-

opererade klienter.  

Glädjande var att den multidisciplinära konferensen, som författaren tolkat det, har till uppgift 

att öka det tvärprofessionella samarbetet gentemot bland annat APR-opererade klienter, 

upplevdes vara under uppbyggnad på flera sjukhus i Sverige, med förhoppningsvis 

arbetsterapeuterna som en av professionerna. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till ansvarig avdelningschef. 

Information om studie av arbetsterapipraxis för personer som genomgått en abdominoperineal 

resektion av rektum (APR)-operation. 

Mitt namn är Nina Thomsen. Jag kontaktar dig då jag skriver ett examensarbete på avancerad nivå, inom 

masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter vid Örebro universitet. 

Examensarbetets syfte är att undersöka arbetsterapipraxis på kirurgklinikerna i Sverige för abdominoperineal 

resektion av rektum (APR) opererade klienter. Studien undersöker hjälpmedlet sittdynor. Resultatet av studien 

ska ligga till grund för vidare forskning om APR-opererade personer och framtida förbättringsarbeten.  

Jag ber om ert samtycke att tillfråga de arbetsterapeuter som arbetar på din klinik att besvara en enkät, se 

bifogad fil. Enkäten skickas till alla arbetsterapeuter verksamma på kirurgklinik i Sverige, som utför APR- 

operationer.  

Att delta i studien innebär för arbetsterapeuten att besvara en enkät via mail eller i pappersform. Tidsåtgång för 

att besvara enkäten beräknas till ca 10 minuter. Resultatet kommer att sammanställas och behandlas 

konfidentiellt. Om du godkänner att arbetsterapeuterna på din klinik får en förfrågan att delta i studien, vill jag 

ombe dig att skicka kontaktuppgifter på aktuella arbetsterapeuter till mig. Kontaktuppgifterna på 

arbetsterapeuterna ska innehålla: Namn, e-postadress, telefonnummer till arbetet samt aktuell arbetsplats.  

Jag vore mycket tacksam om ni kunde skicka kontaktuppgifterna senast tisdagen den 7/4-15 till nedanstående 

mailadress . Har jag inte fått svar från dig inom en vecka, kontaktar jag dig per telefon. 

Om det är så, att det på er klinik inte finns arbetsterapeuter anställda, vore jag tacksam för denna information. 

  

Har du några frågor, är du välkommen att kontakta oss. 

Med Vänliga Hälsningar 

Nina Thomsen 

leg arbetsterapeut, student 

Tel: 0586-66404 

Mobil: 070-59 569 08 
Mail: nina.thomsen@regionorebrolan.se     

 

Marie Holmefur 

Handledare 

med dr, leg. arbetsterapeut, universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
Örebro Universitet 

Tel: 019-30 36 12 

Mail: marie.holmefur@oru.se 
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Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i en studie om arbetsterapipraxis för klienter som genomgått en APR-operation. 

Just nu genomför jag ett examensarbete på avancerad nivå, inom masterprogrammet förbättringsarbete inom 

hälso- och sjukvårdens verksamheter vid Örebro universitet. Syftet med studien är att undersöka hur 

arbetsterapeuter arbetar för patienter som genomgått en abdominoperineal resektion av rektum (APR) operation. 

Studien undersöker hjälpmedlet sittdynor och ska ligga till grund för vidare forskning för APR-opererade och 

till framtida förbättringsarbeten.  

Data kommer att samlas in med hjälp av en enkät. Du tillfrågas nu om att delta i studien eftersom du arbetar  

vid en kirurgklinik, som utför APR-operationer. Att delta i studien innebär att besvara en enkät med 23-25  

frågor. Enkäten kan besvaras via mail eller i pappersform. Detta är valfritt. Om du väljer att besvara enkäten via 

mail har jag skickat en medföljande länk som går att klicka på och besvara omgående. Enkäten går att påbörja, 

spara och sedan fortsätta vid ett annat mer lämpligt tillfälle. Om pappersform är ett bättre alternativ för dig 

meddela mig via mailadressen nedan så skickar jag enkäten per post till dig. Tidsåtgång för att besvara enkäten 

beräknas till ca 10 minuter. 

Hur redovisas svaren? 

Enkätsvaren kommer sammanställas, redovisas som ett examensarbete och eventuellt publiceras som en 

vetenskaplig artikel. All information behandlas på gruppnivå, enskilda personers svar kommer inte kunna 

spåras. Alla deltagare får resultatet av examensarbetet skickat som en pdf fil till sin mailadress.  

Din medverkan är helt frivillig och även om du besvarat eller sagt att du vill besvara enkäten behöver du inte 

skicka in den.  

 

Har du några frågor, vänligen kontakta oss. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Nina Thomsen 

leg arbetsterapeut, student 

Tel: 0586-66404 

Mobil: 070-59 569 08 
Mail: nina.thomsen@regionorebrolan.se     

 

Marie Holmefur 

Handledare 

med dr, leg. arbetsterapeut, universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
Örebro Universitet 

Tel: 019-30 36 12 

Mail: marie.holmefur@oru.se 

 

 

 



23 
 

Enkät till arbetsterapeuter som arbetar med klienter som opererats  för rectalcancer 

med abdominoperineal resektion av rektum (APR).     

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 Man 
 Kvinna 

 

 

2. Vilket år tog du din arbetsterapeutexamen?.............................................................................. 

 

3. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?........................................................................... 

 

4. Var tog du din arbetsterapeutexamen?...................................................................................... 

 

5. Hur länge har du arbetat på denna klinik?................................................................................ 

 

Markera med X det svar som bäst motsvarar din uppfattning, om hur du arbetar med 

APR-opererade klienter. 

 

Riktlinjer 

6. Finns det riktlinjer/vårdprogram för APR-opererade på den klinik där du är anställd, som 

du känner till? 

 Ja  

 Nej Om du svarat nej, gå vidare till fråga nr 9. 

 

 

 



24 
 

7. Har du möjlighet att följa riktlinjer/vårdprogram för APR-opererade på den klinik där du är 

anställd? 

 Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig- Varför?..................................................................................................................... 

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

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

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

 Vet ej  

 

8. Har du möjlighet att självständigt prioritera dina arbetsuppgifter på den klinik där du är 

anställd? 

  Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig 

  Vet ej  

 

Kontakt 

9. Hur får du som arbetsterapeut kännedom om den APR-opererade klienten? 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Vet ej 

Remiss      

Personsökning      

Eget initiativ      

Patientens initiativ      

Annat      
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10. Om du som arbetsterapeut får kännedom om APR-opererade klienten via remiss eller 

personsökning, på vems initiativ är det?  

 Läkarens  

 Vårdpersonalens 

 

11. Får den APR-opererade klienten träffa en arbetsterapeut? 

Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig.  

 Vet ej  

 

Under vårdtiden på sjukhuset 

12. Har den APR-opererade klienten möjlighet att låna en sittdyna på avdelningen? 

 Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig. Om du svarat aldrig, gå till fråga nr 15. 

 Vet ej  

 

13. Vem utför utprovningen av lånad sittdyna på avdelningen? 

 Arbetsterapeuten  

 Vårdpersonalen  

  Läkaren 

 Någon annan……………………………………………………………………………… 

 Vet ej 

 



26 
 

Utprovning/förskrivning av hjälpmedel inför hemgång 

14. Sker det någon utprovning/förskrivning av sittdyna som den APR-opererade klienten får 

med sig hem? 

  Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig. Om du svarat aldrig, gå vidare till fråga nr 22. 

 Vet ej  

 

15. När sker utprovning/förskrivning av sittdyna till den APR-opererade klienten? 

 Innan operationen  

Efter operationen  

Annat tillfälle. När då?........................................................................................................... 

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

 

16. Var sker utprovning/förskrivning av sittdyna till den APR-opererade klienten? 

 Hemma  

 På Avdelningen  

På Sjukhuset/Mottagning  

 Annan plats.  

 

17. Sker det någon uppföljning av utprovad/förskriven sittdyna? 

 Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig. Om du svarat aldrig, gå till fråga nr 21. 

 Vet ej  
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18. Var sker uppföljningen av utprovad/förskriven sittdyna? 

  Hemma  

 På Avdelningen  

 På Sjukhuset/Mottagning  

 Annan plats 

 

19. Vem utför uppföljningen av utprovad/förskriven sittdyna? 

 Arbetsterapeuten på avdelningen 

 Distriktsarbetsterapeuten 

 Annan 

 

20. Vilka dynor har du som arbetsterapeut möjlighet att prova ut och förskriva? Namn på 

produkterna/firma……………………………………………….…………………………….. 

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

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

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

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

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

 

 

21. Anser du att dynsortimentet täcker APR-opererade klienters aktuella behov? 

 Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig 

 Vet ej  
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22. Får den APR-opererade klienten själv välja ur dynsortimentet? 

 Alltid  

 Oftast 

 Sällan 

 Aldrig.  

 Vet ej  

 

 

Här finns möjlighet att lämna ytterligare kommentarer……………………………………… 

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

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

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

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

 

Tack för Din medverkan! 

 

Detta är ett examensarbete om arbetsterapipraxis för APR-opererade klienter i Sverige.  

Skicka ifylld enkät i bifogat svarskuvert. 

Vid frågor kontakta gärna:  

Nina Thomsen 

leg arbetsterapeut, student 

Tel: 0586-66404 

Mobil: 070-59 569 08 
Mail: nina.thomsen@regionorebrolan.se     
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