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Sammanfattning 

Bakgrund: Arbetsterapeuters kunskap om hur rullstolen möjliggör delaktighet och aktivitet ger 

patienten en fungerande vardag. Det är viktigt att synliggöra vad arbetsterapeuterna anpassar på 

rullstolen och vilka instruktioner som ges till patienten för att rullstolen ska kunna användas i 

vardagsmiljön. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilken utbildning som kommunanställda 

arbetsterapeuter i ett län erhållit i utprovning av manuell rullstol, vilka anpassningar av rullstolen 

som genomförs samt vilka instruktioner arbetsterapeuterna ger till patienterna kring hantering av 

rullstolen. 

Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie, deltagarna är kommunanställda 

arbetsterapeuter. Datainsamling gjordes via webbenkät och resultatet redovisas i löpande text, 

tabeller och figurer. 

Resultat: 122 arbetsterapeuter svarade på enkäten. I resultatet framkom att i stort sett alla 

arbetsterapeuter har fått utbildning i att anpassa rullstol för sittande och förflyttning, vilket gör 

att de flesta känner sig ganska säkra på att göra utprovningar av rullstol. Majoriteten svarar att de 

anpassar sittenhet och drivenhet utifrån patientens behov, oavsett om de gör det själva eller tar 

hjälp av någon när de känner sig osäkra. De flesta arbetsterapeuter ger instruktioner i viktiga 

moment gällande hantering av rullstolen gällande skötsel och körteknik. En tiondel svarar att de 

har utbildning i metodik för att lära ut rullstolsteknik. 

Slutsats: Utifrån det som framkommit i studiens resultat drar författaren slutsatsen att 

arbetsterapeuter har utbildning i rullstolsutprovning, men skulle med fördel behöva ytterligare 

utbildning i rullstolsteknik och metodik för att lära ut rullstolsteknik. Arbetsterapeuter ser till att 

rullstolarna anpassas väl utifrån patientens behov. Nyttan med rullstolen skulle troligen kunna 

öka om arbetsterapeuter mer frekvent gav instruktioner i rullstolsteknik, så patienten kan hantera 

rullstolen i sina olika miljöer. Utbildning i rullstolsteknik och metodik behöver erbjudas 

kontinuerligt. 

 

Sökord: Arbetsterapeuter, Hjälpmedelsförskrivning, Inlärning, Rullstolar, Motoriska färdigheter 
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1. INLEDNING 

Förskrivning av manuell rullstol är en komplex process, där flera olika faktorer ska vägas 

samman. Patientens individuella behov av rullstolens utformning samt omgivning där rullstolen 

ska användas, är det som avgör modell av rullstol (1). För att prova ut rullstolen krävs det att 

arbetsterapeuten gör en grundlig genomgång av patientens behov och miljö, eftersom den 

utprovade rullstolen kommer att ha en stark inverkan på patientens liv (2). Arbetsterapeuten 

behöver aktivt använda sig av justeringsmöjligheterna på rullstolen för att anpassa den så att 

rullstolen uppfyller patientens behov. 

Patienten behöver en bra sittställning, vilket är en avvägning mellan stabilitet och rörelsefrihet 

(3). Genom en bra sittställning, förebyggs sår och kontrakturer. En bra sittställning ger också god 

möjlighet till att använda armar och händer t ex för att manövrera rullstolen eller för att sitta och 

äta, samt att patienten får en hög komfort och säkerhet i sittandet (3). 

Träning i att hantera och köra rullstolen är viktig, så den kan användas så som det är tänkt. 

Inträningsperioden kan behöva vara lång, det tar tid att lära in bra ergonomisk körteknik (3). 

Fokus i studien kommer vara hur arbetsterapeuter anställda inom kommunal verksamhet 

arbetar med utprovning av manuella rullstolar, som är ett av deras många arbetsområden. 

Den kommer även belysa vilken kunskap som arbetsterapeuterna har och hur de vid behov söker 

stöd i samband med förskrivning av rullstol. 

 

2. BAKGRUND 

I uppsatsen används begreppet patient då rullstolen förskrivs inom hälso- och sjukvården. 

Med rullstol menas i uppsatsen en rullstol som patienten kör mer eller mindre självständigt. 

 

2.1 Legitimerad arbetsterapeut 

Arbetsterapeuten är legitimerad och har en 3-årig universitetsutbildning. Den ger en bred 

teoretisk bas gällande kunskaper om människors vardagliga aktiviteter och dess relation till 

delaktighet och hälsa. De praktiska momenten i yrkesutövandet som att anpassa rullstol, lär man 

sig främst på den verksamhetsförlagda praktiken under utbildningen (4). I kommunerna består 

arbetsterapeuternas arbete oftast av att bedöma behov, stödja och träna de förmågor som 

patienter har behov av för att klara sig i sin vardag. Det görs genom hjälpmedelsutprovningar, 

aktivitetsträningar och/eller bostadsanpassning i hemmiljön, så att förutsättningarna för 

patienternas självständighet ökar (5). En patient som har behov av hjälp för att kunna utföra 

aktiviteter i sin vardag, kan ta kontakt med en arbetsterapeut som kan ge olika förslag på nya sätt 

att genomföra aktiviteter. Tillsammans diskuteras aktuella aktiviteter och vad patienten tror sig 

kunna göra utifrån sin funktionsnedsättning (6). Arbetsterapeuten kan ge förslag på anpassning 

av miljön i bostaden eller förskrivning av ett hjälpmedel t ex en rullstol, så att patientens 

möjligheter till aktivitet kan förstärkas (6). Glädjen i att själv kunna genomföra vardagssysslor, 

trots sin funktionsnedsättning, ger en tillfredsställelse för patienten (6). Arbetsterapeuten 

använder arbetsterapiprocessen för att systematisera flödet fram till utvärderingen (7). 

 

2.2 Arbetsterapiprocessen 

För att skapa en bra relation mellan patient och arbetsterapeut används en arbetsterapiprocess så 

identifiering av patientens styrkor och svagheter kan göras på ett strukturerat sätt (8). När 

hjälpmedel provas ut utgår man från förskrivningsprocessen. Arbetsterapeutens kliniska arbete 

beskrivs här utifrån arbetsterapiprocessen Occupational Performance Process Model, (OPPM) 

(7). Beskrivningen utgår från boken Aktiv med dator där man har använt svenska begrepp i 

arbetsterapiprocessen, för att ge struktur i arbetet runt förskrivning av dator (9). Arbetsterapeuten 

utgår från patientens förutsättningar, möjligheter och värderingar. När frågeställningen handlar 

om att patienten ska utföra förflyttningar på lämpligt sätt, så används arbetsterapiprocessen i 



4  

bedömningen av patientens behov och möjligheter till aktivitet. Förskrivningsprocessen ingår i 

arbetsterapiprocessen som steg 6 & 7 där tillämpas arbetsterapeutens kunskap av manuella 

rullstolar, vilket visas i Figur 1 (9). 

 

Figur 1. Bilden visar arbetsterapiprocessen där förskrivningsprocessen ingår. Bilden lånad med 

tillstånd från Socialstyrelsen från boken, Aktiv med dator (9). 

 

Steg 1 innebär att identifiera, beskriva och prioritera aktivitets- och delaktighetsproblem. 

Arbetsterapeuten gör i samråd med patienten en behovsanalys där patienten om möjligt får 

beskriva sin förmåga och de aktuella behoven (9). 

 

I steg 2 väljer arbetsterapeuten en teoretisk referensram (9). Till exempel Model of human 

occupation (MOHO), en klientcentrerad, holistisk referensram som utgår från att människan har 

egen motivation, vilja och förmåga att ändra sina vanor. Människan formas i kontakt med sin 

omgivning. För att få ett bredare förhållningssätt kan MOHO användas i kombination med andra 

modeller som fokuserar på utförandefaktorer t ex biomekanik, sensorisk integration och motorisk 

kontroll (6). 

 

I steg 3 och 4 identifieras patientens utförandekomponenter i patientens omgivning och 

patientens styrkor och resurser. Här kan man ställa frågor för att ta reda på patientens 

förutsättningar till aktuell aktivitet, exempel på frågor kan vara: Finns fysiska och kognitiva 

möjligheter att utföra aktiviteten? Kan aktiviteten utföras i den tänkta miljön? Om inte, vad är 

anledningen till att det inte fungerar? Finns det stödpersoner kring patienten (9)? 

 

I steg 5 beskrivs målet och en handlingsplan utarbetas. När behovet beskrivs tydligt utifrån de 

aktiviteter som patienten vill utföra, så är det lättare att sätta realistiska, uppnåeliga och mätbara 

mål som arbetsterapeut och patient är överens om. Svårigheter i aktivitet kan göra att patienten 

behöver träning, anpassning av miljön och/eller ett hjälpmedel som manuell rullstol. Utifrån det 

utarbetas en handlingsplan; vem som ansvarar för åtgärderna, när, var och hur ska de olika 

delarna utföras för att nå målet. I handlingsplanen bör även uppföljning planeras (9). 

 

I steg 6 genomförs handlingsplanen. Om åtgärden blir att prova ut en rullstol är det viktigt att 

patienten är delaktig även i förskrivningsprocessen. Först bedöms behovet av rullstol, sedan 

vilken sorts rullstol som ska provas ut och anpassas utifrån patientens behov. Information och 

instruktion om rullstolen ges till patient och vid behov till anhöriga, närstående och personal. 

Den individanpassade inträningen av rullstolen är viktig och kan vara avgörande för att rullstolen 

ska bli funktionell. Förskrivande arbetsterapeut ansvarar för att alla steg i förskrivningsprocessen 

utförs (10). Rullstolen bör ha de egenskaper som behövs för att ge stöd utifrån individuella behov 

och att ge optimala förutsättningar för att kunna utföra de aktiviteter som patienten vill, kan och 

behöver utföra i det dagliga livet, som att hämta barn på dagis, handla, motionera, ta sig till 

jobbet (11). 

 

I steg 7 följs rullstolen upp och utvärderas, vilket behöver ske kontinuerligt, för att se om 

rullstolen och/eller anpassningen har fungerat som det var tänkt. Finns det nya problemområden 
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som behöver lösas (8)? Di Marco et al. förordar uppföljning efter 3 månader för att patienten ska 

hinna känna om rullstolen fungerar bra, samt även efter 1 år för att se om rullstolen fyller 

patientens behov (1). 

 

2.3 Samarbete kommunarbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent 

Arbetsterapeuter som förskriver rullstolar och som behöver stöd i frågor om rullstolar kan ta 

kontakt med hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen som är kunnig på det sortiment de 

vill diskutera. Vid funderingar om förskrivning av rullstol till patient, kan 

hjälpmedelskonsulenten hjälpa till att ställa frågor så behovsanalysen blir tydligare och val av 

rullstolsmodell kan förenklas. Hjälpmedelskonsulenten kan även ge råd per telefon om 

inställningar och anpassningar av rullstol för sittande och körning (10). Hjälpmedelskonsulenten 

är ett stöd när utprovning sker på hjälpmedelscentralen. Tillsammans gås frågeställningar utifrån 

patientens behov och förutsättningar igenom, så den rullstol som bäst fyller patientens behov 

provas ut. Arbetsterapeuten förskriver rullstolen till patienten och ger instruktioner i hantering 

samt skötsel av rullstolen, även instruktioner i körteknik ges så den kan användas i patientens 

aktuella miljöer. Förskrivningen av rullstolen följs sedan upp av förskrivaren (10). 

 

2.4 Lagar som styr vid hjälpmedelsförskrivning 

Det finns flera lagar som arbetsterapeuterna behöver ta hänsyn till vid förskrivning av 

hjälpmedel. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) reglerar bland annat ansvar vid förskrivning av hjälpmedel 

till personer med funktionsnedsättning (10). Beslut som fattas enligt lagen kan inte överklagas, 

om patienten inte är nöjd tas kontakt med förskrivaren eller förskrivarens chef (12). 

 

Patientlagen (2014:821) klargör att vården ska genomföras tillsammans med patienten, den 

beskriver även att information ska ges utifrån patientens individuella förutsättningar t ex vilka 

hjälpmedel som finns att tillgå. Om det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska patienten få 

möjlighet att välja det alternativ som patienten helst vill ha, utifrån att hjälpmedlet är befogat 

utifrån patientens behov och utifrån kostnaden för hjälpmedlet (10). 

 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger att vårdgivaren ska bedriva patientsäkerhetsarbete (13). 

Vården ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad verksamhet och i samråd med 

patienten (10). 

 

Lagen om medicintekniska produkter (1993:584), definierar vilka typer av hjälpmedel som 

kategoriseras som medicintekniska produkter, de kan ses som säkrare hjälpmedel. När ett 

hjälpmedel är klassat som medicintekniskprodukt kan patientskadeersättning lämnas ut enligt § 6 

i patientskadelagen (1996:799) om skada sker. Medicintekniska produkter tillverkade i Sverige 

ska vara CE-märkta, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 (10). 

 

Specialanpassning av medicinteknisk produkt görs när en patientens behov inte kan lösas genom 

att använda hjälpmedlets tillbehör. Produktansvaret förändras när anpassningen görs utan 

tillverkarens medgivande. Den specialanpassade produkten kan inte vara CE-märkt, utan ska 

märkas upp som en specialanpassad produkt (10). Den som har anpassat eller ändrat syftet med 

hjälpmedlet tar över produktansvaret från den ursprungliga tillverkaren och produkten ska då 

användas av en viss patient (14). 
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Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) styr upphandling av de hjälpmedel som ska 

förskrivas eller användas i verksamheten (10). Om en patient har behov av hjälpmedel som inte 

är upphandlat, kan det tillgodoses utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (10). 

 

2.5 Hjälpmedel 

Socialstyrelsen definierar hjälpmedel som ”en individuellt utprovad produkt som syftar till att 

behålla eller öka aktivitet, delaktighet och självständighet, genom att kompensera en 

funktionsnedsättning” (15). Hjälpmedel för det dagliga livet är ofta medicintekniska produkter 

och förskrivning görs genom hälso- och sjukvården. Anpassningar och inträning av dessa 

hjälpmedel görs utifrån patientens behov av förskrivaren (10). 

 

2.6 Rullstol 

Rullstolen är viktig för patienternas deltagande i vardagen, det framkommer i Hosseini et 

als studie. I den beskrivs att personer med ryggmärgsskada som använder manuell 

rullstol vid förflyttning, samt har en god rullstolsteknik upplever högre livskvalitet och 

deltar mer aktivt i samhället beskriver (16). 

 

Wemmenborn skriver ”Att sitta bekvämt och bra i en stol på fyra hjul och förflytta sig själv är en 

utmaning!” (3 s.3). Rullstolen kompenserar för nedsatt eller förlorad gångförmåga, den ska ge 

stöd i sittande, vara lätt att köra samt enkel att transportera (11). 

En rullstol med chassi som inte är hopfällbart kallas fastramsrullstol eller aktivrullstol. Vid 

transport i bil tas drivhjulen av och ryggstödet viks framåt, denna typ av rullstol ger stabilitet i 

körning och en lätt vikt (17). En rullstol med kryss-chassi, kallas även allround rullstol, den är 

lättare att fälla ihop för transport och förvaring (3), men nackdelen är högre totalvikt och mer 

instabil i körning. Det är viktigt att endast anpassa rullstolen med nödvändiga tillbehör för att 

hålla nere totalvikten (17). 

 

Rullstolen är uppbyggd av två delar, en sittenhet som består av sits, ryggstöd och fotstöd. De ska 

ge patienten stöd i sittandet samt ett bra utgångsläge för körning . Den andra delen är drivenheten 

som består av det som driver rullstolen framåt, drivhjul, drivring, däck samt länkhjul. Vilket 

ställs in genom justering av hjulbas, tyngdpunkt i längs- och höjdled, hjulvinklar och 

framgaffelhylsa, för att ge patienten bästa möjlighet att köra sin rullstol (18), se figur 2. 

 

Sittenhet 

 

 

 

 

 

 
Drivenhet 

Figur 2 Bilden visar rullstolen uppdelad i sittenhet och drivenhet. 

(Bild lånad från Etac´s webbsida, med tillstånd från Etac (19)). 
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2.7 Problemområde 

Arbetsterapeuter har kunskap om hur manuell rullstol kan möjliggöra delaktighet och 

aktivitet för att patienten ska få en fungerande vardag (6). Det är viktigt att anpassa 

rullstolen efter patientens behov samt ge instruktioner så rullstolen verkligen kan 

användas i vardagsmiljön (20). Hjälpmedelsanvändare anser i Krantz et als studie att 

förskrivarnas erfarenhet vid förskrivning av aktivrullstolar är för låg (21). En annan 

studie på ett vårdhem visade att många förskrivna rullstolar inte var anpassade utifrån 

patienternas behov, vilket innebar att patienterna som själva skulle framföra rullstolen 

fick problem på grund av felaktiga komponenter (22). 

 

Utifrån detta är det viktigt att kartlägga vad arbetsterapeuter gör för att anpassa och instruera vid 

rullstolsutprovningar, utifrån patienternas behov. Det saknas forskning om vilken utbildning 

arbetsterapeuterna har i rullstolsutprovning, vilka anpassningar de gör och vilka instruktioner 

som ges. 

 

3. SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilken utbildning som kommunanställda arbetsterapeuter 

erhållit i utprovning av manuell rullstol, vilka anpassningar av rullstolen som genomförs samt 

vilka instruktioner arbetsterapeuterna ger till patienterna kring hantering av rullstolen. 

 
4. METOD 

4.1 Studiedesign 

För att nå studiens syfte valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats (23). 

Datainsamling gjordes med egen utformad webbenkät i verktyget ”esMaker. 

 

4.2 Urval 

För att delta i studien var inklusionskriterierna att vara arbetsterapeut inom kommunal 

verksamhet, med förskrivningsrätt kopplad till hjälpmedelscentralens beställningssystem. 

Exklusionskriteriet var arbetsterapeuter anställda av annan arbetsgivare än kommunerna i länet. 

Utifrån det gjordes ett bekvämlighetsurval (23) där ett mellanstort län i Sverige valdes. Det 

aktuella länet har 12 kommuner och 316 arbetsterapeuter anställda i kommunerna, alla deras e- 

post adresser finns registrerade i beställningssystemet. Personalen på hjälpmedelscentralen 

gjorde utskicket till alla med förfrågan att delta i enkäten. 

 

4.3 Enkät 

En webbenkät med 20 frågor skapades i verktyget esMaker (se bilaga 2). Frågorna var ställda för 

att besvara syftet. Nitton frågor hade fasta svarsalternativ men också ett fält för kommentarer i 

fritext. Fråga 20 var en öppen fråga där deltagarna fritt kunde göra kommentarer.  

Enkäten inleddes med nio bakgrundsfrågor, sedan följde två frågor om utbildning i utprovning 

(fråga 10-11), sex frågor om anpassning av rullstolen (fråga 12-17), två frågor om vilka 

instruktioner som ges till patienterna i hantering av rullstolen (fråga 18-19), enkäten avslutades 

med en öppen fråga (fråga 20). 

 

En pilot test av enkäten gjordes med några arbetsterapeuter innan enkäten gick ut. Utifrån deras 

kommentarer förtydligades några frågor i enkäten. 
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4.4 Procedur 

Webbenkät och informationsbrev skickades ut via mail till 316 kommunanställda 

arbetsterapeuter. Deras mailadresser togs fram av ansvarig person på hjälpmedelscentralen och 

lämnades till sekreterare som la in adresserna i webbverktyget esMaker, varifrån 

informationsmailet med länk till enkäten skickades ut. Informationsbrevet gav information om 

studiens syfte, samt en länk till webbenkäten. I informationen framgick att författaren är 

hjälpmedelskonsulent i aktuellt län med arbetsområde manuella rullstolar som ska skriva 

examensarbete i arbetsterapi. Information gavs även att bifogad enkät är anonym och att svaren 

inte kan spåras till respondenten, samt att e-postadresserna endast används i detta syfte. 

Arbetsterapeuterna ombads att öppna webbenkäten för att besvara den första frågan, på så sätt 

samtyckte de till att delta, svarade de nej, kom de direkt till slutet på enkäten. 

Webbenkäten skickades ut 13 mars, en påminnelse skickades ut 21 mars till de som inte svarat 

och enkäten avslutades 23 mars, efter 8 arbetsdagar. 

 

4.5 Analys 

Alla frågor behövde inte besvaras i enkäten, antalet svarande är därför olika i alla frågor. I 

denna studie redovisas ja-svaren i tabell och diagram, kommentarer till frågorna 

kategoriserades utifrån att antal svarande varierade mellan frågorna är N inskrivet i resultatet 

på varje fråga. 

 

Web-verktyget, esMaker, tillhandahöll sammanställning av data i form av Excel filer utifrån 

enkätens svarsalternativ. De fasta frågorna beskrivs med deskriptiv statistik i tabeller, 

stapeldiagram eller i fritext, utifrån medelvärde, frekvens och procent (24). De arbetsterapeuter 

som har svarat annat, med kommentar, har vid analysen kategoriserats. Sista frågan var en öppen 

fråga där arbetsterapeuterna kunde skriva ”Andra frågor/tankar”. Genom en kvalitativ analys (23) 

grupperades svaren till tre namngivna kategorier, där några citat belyser och ger en vidare bild av 

arbetsterapeuternas upplevelser. 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Kristensson är det viktigt att beskriva vad examensarbetets resultat ska användas till och 

om författaren har någon koppling till det som ska undersökas. Han skriver även att man ska 

beskriva om de svarande kan följas genom enkäten och att en datainsamling för examensarbete 

inte behöver genomgå en formell etisk prövning (23). 

Författaren vet vilken målgruppen är, men inte vilka personer som fått enkäten eller vilka 

personer som svarat på den. Författaren har i informationen som följde enkäten beskrivit att 

resultatet ska användas för att göra ett examensarbete i arbetsterapi, samt att författaren arbetar 

med manuella rullstolar på hjälpmedelscentralen i det aktuella länet, men att författaren inte kan 

följa de olika svarande genom enkäten. Uppsatsen har inte genomgått någon formell etisk 

prövning, då det är en datainsamling för examensarbete i arbetsterapi på grundnivå. 

 

Trost påtalar att man bör ta hänsyn till samtycke för att delta i en enkät. Han skriver även att för 

många påminnelser för att delta i enkäten kan kännas som påtryckningar för att svara (25). 

Författaren har tagit hänsyn till samtycke att delta i enkäten genom att i informationsbrevet 

beskriva att när webbenkäten öppnas får respondenten svara ja eller nej på frågan om 

arbetsterapeuten vill delta i enkäten eller inte. När frågan besvaras med ja, samtycker 

arbetsterapeuten till att delta i enkäten. När den besvaras med nej, kommer respondenten direkt 

till slutet på enkäten. För att inte vara för pressande, så skickades endast en påminnelse ut till de 

som inte besvarat enkäten. 
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6. RESULTAT 

Av 316 utskickade enkäter erhölls 135 svar. 122 valde att svara på enkäten och 13 tackade nej till 

att delta, vilket ger en svarsfrekvens på 39 %. 

Resultatet redovisas med N= 122, vilket då betyder att det totala antal svarande i frågan var 122 

eller med (117/122) där 117 betyder antal ja-svar i förhållande till de 122 svarande på frågan. 

 

6.1 Deltagare 

Arbetsterapeuter från länets alla kommuner är representerade i studien och störst andel av 

arbetsterapeuterna finns inom hemvården. Av de 122 arbetsterapeuter som deltog i enkäten är 

116 kvinnor och 6 män. Medianåret för arbetsterapeutexamen är 2005, med spridning 1978 – 

2018, baserat från 113 deltagare. Flertalet respondenter, nämligen 111 har studerat vid länets 

universitet och 72 av de svarande arbetar för närvarande i länets största kommun, se tabell I. 

 

Tabell I: Antal arbetsterapeuter som arbetar i olika verksamheter *, ** 

Fråga 6 N = 122  
61,4 % Hemvården 75 

Vårdboende 52 42, 6 % 

Förvaltningen för funktionshindrade 16 13,1 % 

Dagrehab/Dagvård 6 4,9 % 

Annat 2 1,6 % 

*flera svarsalternativ var möjliga.** Svarsalternativet ”Annat” har alla utom 2 svar 

kategoriserats in i lämplig befintlig kategori. 

 

6.2 Rullstolsutprovning och utbildning 

I februari månad 2018 gjorde de svarande 122 arbetsterapeuterna tillsammans 179 

rullstolsutprovningar, med en spridning mellan 0–7 utprovningar med medelvärdet 1,5. 

Det var 61 % av de 122 svarande arbetsterapeuterna som uppfattade att det var en representativ 

månad. 

 

Av 122 arbetsterapeuter som svarade på frågan hur det fått utbildning i rullstolsutprovning, så 

angav 87 % att de hade fått utbildning i rullstolsutprovning under sin grundutbildning till 

arbetsterapeut. Det var 71 % som svarade att de hade fått utbildningen av sin arbetsgivare, vilket 

de även beskrev i öppet svar som utbildning via hjälpmedelscentral eller av hjälpmedelsfirma. 

Det var 29 % som uppgav att de var självlärda. 

 

Av de 116 som svarade på fråga 11 anger majoriteten, 114, att de har utbildning i anpassning av 

rullstol för att ge patienten ett bra sittande. Det är 12 arbetsterapeuter som svarar att de fått 

utbildning i metodik för att lära ut rullstolsteknik, se tabell II. 

Tabell II: Antal arbetsterapeuter som har fått utbildning i de olika momenten.* 

Fråga 11 N = 116  
98,3 % Anpassning av rullstolen för att ge patienten ett bra sittande 114 

Anpassning av rullstolens drivenhet så att patienten kan förflytta sig 

bra med rullstolen 
82 70, % 

Inträning av rullstolsteknik i olika miljöer 36 31,0 % 

Metodik för att lära ut rullstolsteknik 12 10,3 % 

*flera svarsalternativ var möjliga 
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En kommentar till fråga 11 var att utbildning är en färskvara och behöver uppdateras. 
 

”Genom åren har man gått utbildningar antingen som företagen har ordnat 

eller som hjälpmedelscentralen har ordnat. Dock är det en färskvara och har 

man inte arbetat med rullstolar på ett längre tag så glöms det bort.” 

(Citat från en svarande på fråga 11) 

 

Det var 121 av arbetsterapeuterna som skattar sin säkerhet inför utprovning av rullstol. Av dem 

har de flesta, 75,2 %, skattat sig på nivå 4 eller 5 på en 6-gradig skala och ytterligare 12,4% 

skattar sig som helt säker på nivå 6, se tabell III. 

 

Tabell III: Arbetsterapeuternas skattning av säkerhet inför utprovning av rullstol. 

Fråga 12 N = 121  
0 % 1: Instämmer inte alls 0 

2: 3 2,5 % 

3: 10 8,3 % 

4: 44 36,4 % 

5: 47 38,8 % 

6: Instämmer helt och hållet 15 12,4 % 

Vet inte 2 1,7 % 

 

 

En kommentar till fråga 12 var att erfarenhet ger en känsla av kompetens vid rullstolsutprovning.  
 

”När det gäller en rullstolsmodell som jag provat ut flera gånger tidigare 

känner jag mig säker, men om rullstolen är ny för mig kan det vara svårt!” 

(Citat från en svarande på fråga 12) 

 

De fick sedan svara på vilken anledning som gör att de inte känner sig säker inför en 

rullstolsutprovning. Då var det 67 % av arbetsterapeuterna som svarade att de är osäkra utifrån 

begränsad kunskap i metodik för att lära ut rullstolsteknik, 55 % svarade att de har begränsad 

kunskap i att positionera patient i rullstol och 44 % svarade att de har begränsad kunskap i 

rullstolsteknik, se tabell IV. 

 

 

En kommentar till fråga 13 var att man delvis saknar kunskap i rullstolsutprovning. 
 

”De grundläggande kunskaperna räcker inte till vid svårare problematik.” 

(Citat från en svarande på fråga 13) 
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Tabell IV: Anledningar till att arbetsterapeuterna känner sig osäkra inför en 

rullstolsutprovning*. 

Fråga 13 N=96  
65,6 % Begränsad kunskap i att lära ut rullstolsteknik (metodik) 63 

Begränsad kunskap av att positionera patient i rullstol 53 55,2 % 

Begränsad kunskap i rullstolsteknik 42 43,8 % 

Begränsad erfarenhet att anpassa rullstolar 38 39,6 % 

Begränsat med tid för förberedelser inför utprovningen 30 31,2 % 

Saknar verktyg att anpassa rullstolen med 12 12,5 % 

Ingen utbildning i det upphandlade rullstolssortimentet 11 11,5 % 

*flera svarsalternativ var möjliga 

 

6.3 Anpassning av rullstol 

Arbetsterapeuterna fick svara på frågan om vad de anpassar på rullstolens sittenhet utifrån 

patientens behov, antalet svarande varierade mellan 111-121. Samtliga svarande anpassar 

fotstödshöjd, ryggklädselns form och armstödshöjd. Anpassning av sittdjup görs av 98 %, 

rygghöjd 97 % och ryggvinkel 96 % Något färre anpassar sitthöjd 92 % och sittvinkel 85 %, se 

figur 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Stapeldiagrammet beskriver fråga 14. Vad anpassar du på rullstolens sittenhet utifrån 

patientens behov? 

 

En kommentar till fråga 14 var att man beställer rullstol anpassad, istället för att göra anpassningen 

själv. 
 

”Många gånger kan det vara så att rullstolen beställs med särskild 

sitthöjd/sittvinkel.” 

(Citat från en svarande på fråga 14) 
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Vid anpassning av rullstolens drivenhet anpassar 97 % (n=113/117) av arbetsterapeuterna 

bromsarna, 83 % (n=95/114) anpassar drivringarna, 79 % (n=90/114) anpassar lodning av 

länkhjul och 76 % (n=88/116) anpassar drivhjulens position, se figur 4. 

 

Figur 4. Stapeldiagrammet beskriver fråga 15. Vad anpassar du på rullstolens drivenhet utifrån 

patientens behov? 

 

Av de 121svarande arbetsterapeuterna är det 95 som förskriver massiva däck i första hand till 

patient som har svårt att pumpa däcken och 46 som svarar att man gör det om patienten bor där 

det är stor risk för punktering. 

 

”Patienten har svårt att få den tillräckligt pumpad vid alla tillfällen och 

överflyttning blir osäkert då bromsarna inte tar.” 

(Citat från en svarande på fråga 16) 

 

Det var 120 arbetsterapeuter som svarade på frågan om anpassning av rullstol genom större 

ingrepp, som att höja/sänka sitthöjd eller balansera rullstolen. Det fanns möjlighet att lämna flera 

svar. Det var 70 % av arbetsterapeuterna som svarar att de gör det själva, 38 % tar hjälp av 

tekniker, 27 % frågar en kollega och 23 % skickar in konsultation till hjälpmedelscentralen. 

 

 

6.4 Instruktioner i hantering av rullstol, t ex skötsel och fälla ihop. 

Nästan alla arbetsterapeuter 98 % (n=117/120) instruerar patienter i att göra överflyttning 

till/från rullstol, ta upp och fälla ned tippskydd 7 % (n=114/118) och det är 95 % (n=112/118) 

som visar hur rullstolen fälls ihop/plockas isär för transport. Det är 69 % av arbetsterapeuterna 

(n=79/115) som ger instruktioner för att pumpa drivhjul och 28 % (n=29/103) som ger 

instruktion i rengöring av länkhjulen, se figur 5. 
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Figur 5. Stapeldiagrammet beskriver fråga 18. Vilka moment i hantering instruerar du patienten? 

 

6.5 Instruktioner i rullstolsteknik och körning. 

När det gäller träning av rullstolsteknik ger 95 % (n=116/121) av arbetsterapeuterna patienten 

instruktion i att bromsa. Köra rakt framåt/bakåt 91 % (n=107/118) och att svänga 84 % 

(n=97/116). Det är färre som instrueras i momenten; plocka upp saker från golvet 14 % 

(n=14/101), bakhjulsbalans 6 % (n=6/101) eller att köra med något i handen t ex en kaffekopp 

4 % (n=4/97), se figur 6. 

 

Figur 6. Stapeldiagrammet beskriver fråga 19. Vilka moment i körteknik instruerar du patienten i? 

 

Svaren i fråga 20 grupperades och 3 kategorier namngavs. De tre kategorierna är: Anpassad 

information och instruktion till patient, möjligheter till stöd och tydlig information, behov av 

kunskap i rullstolsteknik och metodik för att lära ut rullstolsteknik. 
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Att ge anpassad information och instruktion till patient handlade om att arbetsterapeuten ger 

information och instruktion utifrån patientens förmåga. 

 

”De flesta personer jag provar ut rullstol till klarar oftast inte att ta så mycket 

information. Berättar alltid om bromsarna och vikten av att låsa rullstolen vid 

eventuell förflyttning. Försöker att anpassa information om och träning med 

rullstolen efter patientens förmågor. Tar lite i taget.” (nr19) 

 

”Jag har som sagt jobbat med en del med att instruera vissa enklare teknik så 

som grepp på drivring, hur man ska sparka sig fram på ett bra sätt”(nr17) 

 

Möjligheter till stöd och tydlig information handlade om att det finns önskemål om större 

tydlighet i vilken information som ska ges av arbetsterapeuten till patient i samband med 

utprovning. Det finns även en önskan om att komma och visa upp svårigheter med sittande. 

 

”Inser med dessa frågor att jag lämnar ut en rullstol och informerar om få saker, 

behöver bli bättre på att lära ut hur den ska köras också! Det åligger oss att 

informera, men oklart vad vi ska informera om! Vi läser broschyren som 

medföljer och utifrån det informerar vi om klämrisker mm, men inte om 

körteknik... Något saknas i utbildning/information till oss förskrivare om vad som 

åligger oss.” (nr 11) 

 

”Tycker jag har bra hjälp av arbetsterapeutkollegor när det gäller anpassning 

av manuella rullstolar. Har även bra hjälp av konsulenter och tekniker på 

hjälpmedelscentralen”(nr 14) 

 

”Ibland önskar man att man kan komma och visa upp sitt problem med sittande. 

Svårt att förklara på telefonen och svårt för er att förstå och hjälpa på ett bra sätt. 

Då man är till er på utprovning tillsammans med den boende så lär man sig så 

mycket om hur man ska tänka och så.” (nr 27) 

 

Den sista kategorin handlade om behov av tid och stöd av omgivningen för att träna in 

rullstolsteknik, eftersom arbetsterapeuterna inte kan prioritera den tiden. Arbetsterapeuter påtalar 

att metodik för att lära ut rullstolsteknik är en färskvara 

 

”Att träna in rullstolsteknik tar man sig ytterst sällan tid för. Man kan 

senare, när man fått ett ärende där patienten har ett problem att ta sig 

fram, upptäcka att behovet finns. Inträning kräver oftast att 

hemtjänstpersonal blir inblandad eftersom arbetsterapeuten inte har tid 

att besöka patienten flera gånger.” (nr13) 

 

”Trots att jag gått utbildning i rullstolsteknik vid ett tillfälle så om man 

inte jobbar med det i vardagen så glömmer man lätt upplever jag.” (nr17) 
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7. DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga vilken utbildning som kommunanställda arbetsterapeuter 

erhållit i utprovning av manuell rullstol, vilka anpassningar av rullstolen som genomförs samt 

vilka instruktioner arbetsterapeuterna ger till patienterna kring hantering av rullstolen. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att i stort sett alla som har svarat har fått utbildning i att 

anpassa rullstol för sittande och förflyttning. Majoriteten gör anpassningar av sittenhet och 

drivenhet utifrån patientens behov. De flesta arbetsterapeuterna ger instruktioner i flera moment 

gällande hantering av rullstol. När det gäller instruktioner utifrån skötsel av rullstol och i 

körteknik ser det olika ut i de olika momenten. 

Det är positivt att majoriteten av de svarande arbetsterapeuterna gör så många delar av det som 

undersöks i kartläggningen. Norsten skriver att ett bra sittande i rullstol ger både funktionellt 

sittande och goda möjligheter till effektiv och ergonomisk körning. Då blir det skonsamt för 

kroppen vid framförande av rullstolen (17). 

 

Delaktighet i meningsfulla aktiviteter är oftast det främsta målet med rehabilitering för 

rullstolsburna, men det är inte alla förskrivningar av rullstol som når dit (26). 

Studien visar tydligt på en osäkerhet hos arbetsterapeuterna inför rullstolsutprovningar. Denna 

osäkerhet bör kunna vändas till en ökad kunskap om regelbunden utbildning erbjuds gällande 

anpassning av rullstol samt instruktioner i hantering av rullstol. Detta är även betydelsefullt för 

patientsäkerheten och för patienternas självständighet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Rullstolsutprovning och utbildning 

I stort sett alla arbetsterapeuter svarar att de fått utbildning i rullstolsutprovning under sin 

grundutbildning och/eller via sin arbetsgivare, men det är bara en tiondel som svarar att de har 

utbildning i metodik för att lära ut rullstolsteknik. Begränsad kunskap i metodik är den anledning 

som gör att drygt hälften av de svarande arbetsterapeuterna känner sig osäkra inför en 

utprovning. Kirby et al visar i en studie att en dags workshop för terapeuter i Wheelchair skills 

program (WSP), en utbildning i rullstolsteknik/metodik, kan öka kunskap och kompetens om 

WSP, som kan användas för att lära ut rullstolsteknik till patienter (27). En sådan utbildning 

skulle kunna ge arbetsterapeuter trygghet i att instruera patienter utifrån deras behov om hur 

rullstolen kan användas i aktuella miljöer. 

 

Anpassning av rullstol 

Resultatet visar att arbetsterapeuter ser till att rullstolar blir anpassade för patientens behov. 

Norsten beskriver att målet är att anpassa rullstolen efter patienten, men att det är mycket att ta 

hänsyn till. Patientens kropp med behov av stöd för sittande och möjlighet till rörlighet för att 

kunna köra rullstolen. Han menar även att en rullstol inte kan anpassas för att fungera bra i alla 

situationer, utan man får oftast göra kompromisser, så den kan fungera både ute och inne samt 

för både aktivitet och vila (17). 

 

Majoriteten uppger att de gör anpassningar för sittandet genom att anpassa fotstödshöjd, 

ryggklädselns form och armstödshöjd. För att arbetsterapeuten ska kunna prova ut rullstolen och 

anpassa den på bästa sätt, menar Di Marco att de behöver bra förutsättningar med t ex tid, 

verktyg, utrymme och kunskap (1).  

 

Genom att regelbundet anpassa rullstolar med tillbehör eller att justera genom att skruva och att 

utnyttja rullstolens inställningsmöjligheter, blir man säkrare på anpassning av rullstol skriver 

Engström (20). Nittiosex procent av de svarande anpassar rullstolens bromsar, vilket är en viktig 
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anpassning ur patientsäkerhetssyfte. Att höja/sänka sitthöjd eller balansera rullstolen kan utföras 

av de svarande, vid behov tar de hjälp av tekniker, kollegor och en fjärdedel skickar in en 

konsultation till hjälpmedelscentralen. Krantz et al påtalar att det finns svårigheter att behålla en 

djup och specifik kunskap i ett brett arbetsområde (21), vilket kan förklara att arbetsterapeuterna 

inte alltid utför alla anpassningar själva. 

 

Resultatet påvisar att arbetsterapeuterna är medvetna om och ser till att anpassningar på 

rullstolen utförs utifrån patienternas behov. De arbetar inom ett brett arbetsområde, där 

rullstolsutprovning bara är en liten del av arbetsuppgifterna och därför inte sker så ofta, vilket 

bidrar till svårigheter att upprätthålla kompetensen vid rullstolsutprovningar. Krantz et al menar 

att om arbetsterapeuten är ansvarig för många olika sorters hjälpmedelsområden kan det leda till 

få rullstolsförskrivningar per år. Det kan ge bristande erfarenhet i övning att matcha patient och 

utformning av rullstol samt kan påverka förskrivningen av rullstol negativt. För att öka 

arbetsterapeutens kunskap behövs kontinuerlig utbildning inom hjälpmedelsområdet (21). Frågan 

är om utbildning i anpassning av rullstol kan ge större säkerhet hos arbetsterapeuterna. Kan de i 

så fall erbjudas råd och stöd genom möten mellan kollegor på arbetsplatsen eller någon slags 

öppen mottagning på hjälpmedelscentralen. 

 

Instruktioner i hantering av rullstol 

Majoriteten av arbetsterapeuterna ger instruktioner till patient för hantering av rullstol i viktiga 

moment, som att bromsa, göra överflyttning till/från rullstol samt att fälla upp/ta ned tippskydd. 

Detta är viktiga moment utifrån patientsäkerhetssynpunkt. 

 

Det är viktigt att instruera patienten om skötsel av drivhjul och länkhjul. Rullmotståndet 

påverkas av för lågt lufttryck som ger högre ansträngning för patienten att köra rullstolen (28), 

dessutom försämras bromseffekten, vilket kan vara allvarligt utifrån säkerhetssynpunkt(17). 

Endast en tredjedel av arbetsterapeuterna säger sig ge instruktion i att pumpa drivhjulen och bara 

en knapp fjärdedel ger instruktioner i rengöring av länkhjulen. 

 

Instruktioner i rullstolsteknik och körning 

När det gäller träning av rullstolsteknik ger nästan alla arbetsterapeuter instruktion i att bromsa, 

köra rakt framåt/bakåt och att svänga. Äldre patienter visar en betydande förbättring i att köra sin 

rullstol efter 2 x 1 timmes träning, menar Sakakibara et al i sin studie. Det gav även en positiv 

effekt på självförtroendet när det gäller manövrering av rullstolen i olika fysiska miljöer (29). 

Även Morgan et al beskriver vikten av att träna körergonomi och rullstolsteknik i olika miljöer 

för personer som nyligen börjat använda rullstol. Då kan begränsningar för att delta i 

samhällslivet förebyggas (30). 

 

Det är färre än hälften av arbetsterapeuterna som instruerar i körteknik för: Ned-/uppför 

backe/ramp, öppna/stänga dörr, plocka upp saker från golvet, bakhjulsbalans eller att köra med 

något i handen t ex en kaffekopp, vilket är exempel på viktiga teknikmoment för att klara sig 

inomhus i vardagen. För att nå en positiv effekt av rullstolsutprovningen behövs instruktion i 

rullstolsteknik ges utifrån patientens behov. Arbetsterapeuterna verkar ha kunskap i att lära ut 

viss rullstolsteknik, men det är flera moment som få av dem instruerar i. Enligt Kirby et al (27) 

behöver utbildning i rullstolsteknik och metodik erbjudas till arbetsterapeuter, på samma sätt 

som de får utbildning i att anpassa rullstolar praktiskt (27). 

 

Några arbetsterapeuter beskriver i kommentarerna att man sällan tar sig tid för att träna in 

rullstolsteknik och när man inte jobbar med rullstolsteknik i vardagen, så underhålls inte 

kunskapen på ett optimalt sätt. Utbildningsmaterial som finns är bl a Drivkraft en svensk 
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utbildning i rullstolsteknik bestående av lektioner kopplade till metodik som förskrivare kan 

använda när rullstolsteknik ska läras ut till patienter (17). Norsten skriver att den som ska 

instruera i rullstolsteknik bör ha goda kunskaper i patientens anatomiska förutsättningar och 

kunna anpassa en rullstol, samt även ha egen färdighet i rullstolsteknik. Träningen kan leda till 

förbättrad körteknik och manövreringförmåga oavsett diagnos (17). 

Det finns även en kanadensisk utbildning Wheelchair skills program (WSP) som är mer 

omfattande och består av frågeformulär, ett praktiskt test och träningsprogram. Kirby et al 

beskriver att en dags praktisk utbildning med WSP för terapeuter kan förbättra rullstolsteknik och 

kunskap om WSP (31). 

 

7.2 Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats för att kartlägga vilken 

utbildning som kommunanställda arbetsterapeuter erhållit i utprovning av manuell rullstol, vilka 

anpassningar av rullstolen som genomförs samt vilka instruktioner arbetsterapeuterna ger till 

patienterna kring hantering av rullstolen. Studien kunde gjorts med en kvalitativ design t ex 

fokusgrupper för att få ta del av hur deltagarna ser på sin verklighet och utifrån det få bättre 

förståelse för de anpassningar de gör och de instruktioner de ger (32). Utifrån att syftet var att 

kartlägga en större grupp, så valdes enkät. 

 

Målgruppen var arbetsterapeuter anställda i länets kommuner. De träffar sina patienter över lång 

tid och patientgruppen har ett brett åldersspann med olika funktionsnedsättningar. Urvalet var 

alla länets kommunanställda arbetsterapeuter, med förskrivningsrätt kopplad till 

hjälpmedelscentralens beställningssystem. Om en större studie gjorts och enkäten skickats till 

flera län, så skulle den kunnat vara mer representativ för Sverige (23). Om urvalet istället varit 

arbetsterapeuter inom slutenvården, som oftare träffar sina patienter över mer koncentrerad 

vårdperiod, hade resultatet antagligen kunnat vara annorlunda. Resultatet i studien bör dock vara 

giltigt för arbetsterapeuter som arbetar i kommunen. 

 

En enkät i webbformat valdes för att underlätta distribution av enkäten, insamlingen av data samt 

bearbetningen av data (25). Enkäten var ute i 10 dagar, varav åtta arbetsdagar, en påminnelse 

gick ut till de som inte svarat. Fler påminnelser kunde skickats ut, men författaren ville inte att de 

svarande skulle känna att påminnelserna som påtryckningar. I litteraturen, lyfter Trost frågan var 

gränsen går mellan påminnelser och påtryckningar (25). 

 

Svarsfrekvensen var 39 %, av 316 utskickade enkäter besvarades 122. Att svarsfrekvensen var 

relativ låg berodde troligen på flera olika anledningar. Registret som mail-adresserna togs ut från 

kan ha varit något ofullständigt, då det kanske inte hade hunnit uppdateras med arbetsterapeuter 

som slutat sin anställning innan mail-adresserna togs ut. Enligt Trost kan det vara personer som 

lämnat gruppen som ännu inte avregistrerats (25). En annan anledning till bortfall kan vara att de 

arbetsterapeuter som inte provar ut rullstolar valde att inte svara på enkäten. De 122 

arbetsterapeuterna som deltog i enkäten har förskrivit 78 % av länets totala mängd förskrivna 

rullstolar under februari månad 2018 (33). Att respondenterna är de som förskrivit flest rullstolar 

i länet har bidragit till att stärka studiens resultat 

 

Varje enskild fråga hade varierad svarsfrekvens varav en fråga hade 122/122, den lägsta 

svarsfrekvensen var 96/122. Den procentuella svarsfrekvensen på varje fråga var över 98 % på 

alla utom två frågor. De två frågor som hade lägre svarsfrekvens kan möjligen ha påverkat 

resultatet. Det hade varit intressant att veta anledningen till varför några frågor hade låg 

svarsfrekvens. Frågorna kan ha varit otydligt formulerade, en annan anledning kan ha varit att de 

svarande inte känt sig berörd av frågan.  
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 Deltagarna var inte tvungna att besvara alla frågor i enkäten, antalet svarande är därför olika i 

alla frågor. Några frågor gav möjlighet att besvara med fler svarsalternativ och respondenterna 

har använt sig av den möjligheten. Sammanställningen av resultatet hade varit enklare med 

flera obligatoriska frågor i den mening om de som undvikit att svara annars kunnat svara nej på 

frågan. Men detta har troligtvis inte påverkat resultatet i sin helhet. Fördelen är att frågorna har 

anpassats för att få så beskrivande svar som möjligt. Nackdelen är att det blir svårt att 

sammanställa svaren i kombination med andra svar (25). 

 

I metoden beskrivs att frågor med svarsalternativ: Ja/nej/vet ej, redovisas Ja-svar. Att 

redovisa nej- svaren kunde gett en ännu tydligare bild av resultatet. 

 

Enkätens19 fasta frågor är skrivna utifrån syftet men också utifrån författarens förförståelse av 

området. Fasta svarsalternativ kan vara ett problem, då de kan passa konstruktörens tankesätt, 

men inte passar de svarandes sätt att tänka. Öppna frågor kan ge nyansrika svar, men stort 

bortfall (25). Författaren valde därför att avsluta många frågor med möjlighet till kommentar. 

Vid genomgången av kommentarerna har de kommentarer som låg i linje med svarsalternativen 

på de fasta frågorna lagts in i svarsalternativen. Övriga kommentarer har redovisats som exempel 

på citat från svaren. Frågornas kommentarer var svåra att bearbeta och det hade varit bättre att 

inte ge så många möjligheter till kommentarer. Trost menar att öppna frågor bör undvikas, men 

att en öppen fråga i avslutningen av enkäten kan rekommenderas för att ge idéer till hur svaren 

kan tolkas och analyseras (25). Utifrån det var den sista frågan i enkäten en öppen fråga där 

arbetsterapeuterna kunde skriva ”Andra frågor/tankar”. Det var många arbetsterapeuter som 

beskrev olika upplevelser i sina arbeten. Genom en kvalitativ analys (23) grupperades svaren till 

tre namngivna kategorier, där några citat som belyser och ger en vidare bild av 

arbetsterapeuternas upplevelser samt stärker trovärdigheten från varje grupp redovisas (23). Att 

öppna frågor ofta är detaljerade, beskriver Trost, men de kan även leda till bortfall av svar (25). 

Detta ledde till ett stort bortfall i den här studien där endast 29 av 122 respondenter svarade på 

den öppna frågan. 

Svarsfrekvensen kan även påverkats negativt eftersom det vid aktuell tidpunkt var fler enkäter 

ute till samma målgrupp. En annan anledning till bortfall kan även vara att arbetsterapeuterna 

uppfattade syftet med enkäten ifrågasättande, då det handlade om att kartlägga kommunanställda 

arbetsterapeuters utbildning och kunskap avseende förskrivning och utprovning av manuella 

rullstolar. Det kunde vara en risk att de svarande känt en beroendeställning då författaren är 

hjälpmedelskonsulent i aktuellt län. För att minska risken att svarande skulle känna sig utpekad 

eller ifrågasatt fick arbetsterapeuterna information i det medföljande informationsbrevet om att 

författaren inte har haft tillgång till namn eller adresser till de som fått enkäten (25). Frågornas 

formuleringar övervägdes också noga för att inte kännas ifrågasättande. Frågorna ställdes så att 

svaranden inte skulle kunna identifieras. Det är också viktigt att ingen ska kunna bli igenkänd, 

särskild försiktighet ska beaktas när en undersökning görs om något som man har kännedom om 

(25). 

 

Efter pilotstudien justerades enkäten utifrån de kommentarer som kom fram. Trots det upptäcktes 

vid analysen av svaren att respondenterna tolkat fråga 9 på olika sätt och utifrån det togs fråga 9 

bort i resultatet. Frågor som tolkats på olika sätt ger ett osäkert resultat och för att säkra resultatet 

kan osäkra frågor tas bort från studien (23). Att frågor tolkas på samma sätt oberoende av person 

är viktigt för reliabiliteten. Det var en stor spridning på kommentarerna, till ett par frågor, vilka 

visade att frågorna hade tolkats olika, något som försvagar enkätens reliabilitet (23). 

 

På grund av webbenkätens, esMaker´s begränsningar, gick det inte att göra analyser för att se 

samband mellan utbildning och eller år i yrket i relation till anpassning av rullstol. Det hade 
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kunnat vara av intresse att få svar på om ett sådant samband kunde urskiljas. Utifrån detta kunde 

inte heller enskilda respondenter följas genom enkäten. Det var även begränsade möjligheter att 

se om det finns några likheter/skillnader utifrån utbildningar och/eller antal år i yrket, i 

förhållande till vad som anpassas och instrueras om. 

 

8. SLUTSATS 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilken utbildning som kommunanställda arbetsterapeuter 

erhållit i utprovning av manuell rullstol, vilka anpassningar av rullstolen som genomförs samt 

vilka instruktioner arbetsterapeuterna ger till patienterna kring hantering av rullstolen. 

 

Alla arbetsterapeuter uppger sig att i någon mån vara osäker på ett eller flera moment inför en 

rullstolsutprovning. Utifrån det som framkommit i studiens resultat kan slutsatsen dras att 

arbetsterapeuter har utbildning i rullstolsutprovning, men skulle med fördel behöva ytterligare 

utbildning i rullstolsteknik och metodik för att lära ut rullstolsteknik. 

 

Arbetsterapeuter ser till att rullstolarna anpassas väl utifrån patientens behov. Nyttan med 

rullstolen skulle troligen kunna öka om arbetsterapeuter mer frekvent gav instruktioner i 

rullstolsteknik, så patienten kan hantera rullstolen i sina olika miljöer. 

 

En välpumpad rullstol med rengjorda länkhjul påverkar rullstolens köregenskaper positivt ur 

säkerhetssynpunkt och ger en lättkörd rullstol. Endast en tredjedel av arbetsterapeuterna säger 

sig ge instruktion i att pumpa drivhjulen och bara en knapp fjärdedel ger instruktioner i 

rengöring av länkhjulen. Vad det beror på framkommer inte i denna studie, men bör kunna vara 

en enkel förbättringsåtgärd. 

 

Arbetsterapeuterna verkar ha kunskap i att lära ut viss rullstolsteknik, men det är flera moment 

som få av dem instruerar i. Det beskrivs att de sällan tränar rullstolsteknik med patienterna, 

anledningen till detta är att man inte har tillräcklig kunskap. Utbildning i rullstolsteknik och 

metodik behöver erbjudas kontinuerligt. 

 

9. FRAMTIDA FORSKNING 

En litteraturstudie om arbetsterapeutiska interventioner i form av rullstolsteknikträning skulle 

vara intressant för att ta reda på hur patienter fått instruktioner i rullstolsteknik och om det gjort 

skillnad för patienten i vardagen. 

 
En annan studie skulle kunna göras genom intervjuer eller fokusgrupper med arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och patienter om tillvägagångssätt vid rullstolsutprovning. Studien skulle kunna 

utgå från ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), för att ge ett 

gemensamt språk. 

 
Det behövs studier för att ytterligare undersöka vilka insatser som kan höja kvalitén i 

rullstolsutprovning, detta för att ta reda på om utbildning kan ge större säkerhet eller behövs en 

utökning av stödfunktioner t ex hjälpmedelskonsulenter och tekniker? 
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Bilaga 1: 

 
1. Jag deltar i enkäten 

 Ja 

 

 Nej 

 
 

2. Kön 

 Kvinna 

 

 Man 
 

 Annan 

 
 

3. År för arbetsterapeutexamen 

 

 

 

 

 
4. Lärosäte 

 Göteborgs universitet 
 

 
Jönköpings universitet 

 

 
Karolinska institutet 

 Linköpings universitet/Norrköping 

 Luleå tekniska universitet 

 Lund universitet 

 Umeå universitet 

 Örebro universitet 

  Annat 

 

 

5. Vilken kommun arbetar du i? 

 Askersund 

 

 Degerfors 

 

 Hallsberg 

 

 Hällefors 

 

 Karlskoga 

 

 Kumla 

 

 Laxå 

 

 Lekeberg 

 

 Lindesberg 
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 Ljusnarsberg 

 

 Nora 

 

 
Örebro 

 

 

 
6. Vilken verksamhet arbetar du i? 

 Vårdboende 
 

 
Förvaltningen för funktionshindrade 

 

 
Hemvården 

 Dagrehab/dagvård 

 Annat 

 
 

7. Hur många rullstolsutprovningar har du gjort i februari 2018? Räkna antal utprovningar 
till personer som ska köra sin rullstol mer eller mindre självständigt. 

 

 

 

 

8. Är detta en representativ månad? 

 

 Ja 

 

 Nej 

9. Är det fler eller färre en normal månad? 

 

 Ja 

 

 Nej 

 

10. Hur har du fått utbildning i rullstolsutprovning? 

 Grundutbildning arbetsterapeut 
 

 
Genom min arbetsgivare 

 

 
Privat 

 Självlärd 

 Annat 

 
 

11. Har du utbildning i följande moment? 

 
      Anpassning av rullstolen för att ge patient ett bra sittande 

      Anpassning av rullstolens drivenhet så att patienten kan förflytta sig bra med rullstolen 

        Inträning av rullstolsteknik i olika miljöer 

      Metodik för att lära ut rullstolsteknik 
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Kommentarer 

 

 

 

 

12. Inför en utprovning av manuell rullstol känner jag mig säker? 

 
Ta ställning till följande påstående genom att markera ditt svar 

1 2 3 4 5 6 

Instämmer inte alls                                                                   Instämmer helt och hållet Vet inte 

Kommentar     

13. Vilken anledning gör att du inte känner dig säker? 

 
      Begränsad erfarenhet att anpassa rullstolar 

      Begränsad kunskap av att positionera patient i rullstol 

        Begränsad kunskap om rullstolsteknik 

      Begränsad kunskap i att lära ut rullstolsteknik (metodik) 

        Begränsat med tid för förberedelser inför utprovningen 

        Ingen utbildning i det upphandlade rullstolssortimentet 

        Saknar verktyg att anpassa rullstolen med 

Kommentar 

 

 

 

 

 
14. Vid utprovning av manuell rullstol: Vad anpassar du på rullstolen utifrån patientens 
behov? 

Sittenheten 

Ja Nej Vet ej 

Sitthöjd 

Sittvinkel 

Fotstödshöjd 

Rygghöjd 

Ryggvinkel 

Ryggklädselns form (spänna banden) 

Sittdjupet 

Armstödshöjd 

 
Annat 

 

 

 

 
 

15. Vid utprovning av manuell rullstol: Vad anpassar du på rullstolen utifrån patientens 
behov? 

Drivenheten 

Ja Nej Vet ej 
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Drivhjulens position 

Bromsar 

Drivringar 

Lodning av länkhjul 
 

Annat 

 

 

 

16. När du förskriver massiva däck, är det för att patienten: 

 
      Har svårt att pumpa rullstolen 

      Bor där det är stor risk för punktering  

        Arbetar där det är stor risk för punktering 

        Annat 

 
 
 
 

17. Om rullstolen ska anpassas genom större ingrepp (höja/sänka sitthöjd, balansera 
rullstolen) hur löser du det? 

 
      Tekniker 

      Kollega 

      Skickar in konsultation till Centrum för hjälpmedel 

        Gör det själv 

Kommentar 

 

 

 

 

 
 

18. I samband med inträning av den manuella rullstolen, vilka moment i hantering och 
rullstolsteknik instruerar du patienten? 

 

Hantering av rullstolen 

 
Pumpa drivhjul Göra rent länkhjul 

Fälla ihop/plocka isär för transport Tippskydd fälla ned/ta upp Överflyttning till/från rullstol 

 
Ja Nej Vet ej 

 

   

Kommentar 

 

 



27 

 

19. I samband med inträning av den manuella rullstolen, vilka moment i hanteringen och 

rullstolsteknik instruerar du patienten? 
 

Rullstolsteknik 

 
Handens grepp på drivringen Köra rakt framåt/bakåt Bromsa 

Svänga 

Nedför backe/ramp Uppför backe/ramp Bakhjulsbalans Över tröskel Öppna/stänga dörr 

Plocka upp saker från golvet 

Köra med något t.ex. kaffekopp i handen 

 
Ja Nej Vet ej 

 

   
 

Kommentar 

 

 

 

 

 

20. Andra frågor/tankar? 


