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Sammanfattning:  

Syftet med studien är att kartlägga om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner 

på sjukhusen inom Örebro Läns Landsting, ÖLL. En rehabiliteringsplan kan se ut på olika 

sätt, men ofta innehåller den problemområde, åtgärder, mål, en tidsram och även vem som är 

ansvarig för interventionerna. Utomlands finns studier gjorda över effektiviteten och påverkan 

av exempelvis goal-planning och goal-settings, vilket påminner om rehabiliteringsplaner. 

Inom svensk forskning har inga studier gjorts över detta, dock finns vissa riktlinjer att följa. 

Studien har med kvantitativ ansats utforskat arbetsterapeuternas användning av 

rehabiliteringsplaner på Karlskoga Lasarett, Lindesbergs Lasarett och Örebros 

universitetssjukhus med hjälp av en webbenkät. Enkäten skickades till 56 yrkesverksamma 

arbetsterapeuter med en svarsfrekvens på 22 arbetsterapeuter. I resultatet valde författarna att 

manuellt sammanställa de svar som framkommit då bortfallet uteslöt generalisering av 

resultatet. Resultatet av studien har påvisat att rehabiliteringsplaner används inom kliniskt 

arbete och då 27% använde dem alltid inom sitt kliniska arbete, 27% använder ofta, 18% 

sällan och 27% använde aldrig rehabiliteringsplaner. Det har även framkommit att 

rehabiliteringsplanerna används tillsammans med andra professioner inom teamet. Patienterna 

är ofta delaktiga i upprättandet av rehabiliteringsplanen med vissa undantag och de flesta 

arbetsterapeuter önskar få mer kunskap i hur rehabiliteringsplaner upprättas.  

 

Sökord: Arbetsterapeut, rehabiliteringsplan, rehabilitering, målsättning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Örebro Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi 

 

3 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................... 5 

Definitioner ............................................................................................................................ 5 

Riktlinjer, föreskrifter och råd ................................................................................................ 5 

Internationell forskning om rehabiliteringsplaner .................................................................. 5 

Rehabiliteringsplaner i Sverige .............................................................................................. 7 

Syfte ....................................................................................................................................... 8 

Metod ......................................................................................................................................... 9 

Urval ....................................................................................................................................... 9 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................... 9 

Utformning ............................................................................................................................. 9 

Webbenkätens innehåll ........................................................................................................... 9 

Analysering av data .............................................................................................................. 10 

Etiska aspekter ...................................................................................................................... 10 

Resultat ..................................................................................................................................... 11 

Om rehabiliteringsplaner används ........................................................................................ 11 

Hur rehabiliteringsplaner används........................................................................................ 11 

Diskussion ................................................................................................................................ 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 14 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 16 

Slutsats ................................................................................................................................. 18 

Referenslista ............................................................................................................................. 19 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örebro Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi 

 

4 

 

Inledning 
”Arbetsterapi är länken mellan sjukdom och vardag!”. Så beskriver Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter professionen (1). Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa och vägleda en 

person som drabbats av sjukdom/skada mot ett liv så självständig som önskat trots eventuella 

funktionshinder. Arbetsterapeuter strävar efter att hjälpa patienter skapa meningsfullhet i 

vardagen och uppmuntra till aktivitet. För att nå dit, och samtidigt tillfredsställa de önskningar 

med behandlingen som patienterna har, så används olika metoder. Det finns exempelvis olika 

arbetsterapiprocesser att välja mellan inom olika arbetsområden. En arbetsterapiprocess är ett 

stöd arbetsterapeuter använder som berättar vilket upplägg av behandlingen som ska följas. 

Exempel på processer är Occupational Performance Process Model (OPPM) (2), och 

Ocupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) (3). Arbetsterapiprocessen 

innehåller steg som identifierar patientens problem, styrkor/svagheter, identifierar mål, 

planerar och genomför åtgärder och utvärderar resultatet (2, 3). Vanligtvis brukar 

arbetsterapeuten, oavsett om och vilken arbetsterapiprocess som används, sätta upp vissa mål i 

arbetet, oftast tillsammans med varje enskild patient, som berättar vad de önskar arbeta emot. 

Sättet att sätta mål på varierar dock inom varje arbetsterapeutiskt område och ibland även för 

varje enskild arbetsterapeut. 

 

Inom vissa arbetsterapeutiska områden använder man sig av något som kallas 

rehabiliteringsplaner. Denna plan skapas tillsammans med patient och eventuellt anhöriga. I 

rehabiliteringsplanen beskrivs vilken aktivitet som är i fokus, dess problemområde, vilka mål 

man vill uppnå, planerade åtgärder, inom vilken tidsram detta borde vara uppfyllt och vem 

som bär ansvaret för målen (4, 5) 

 

Någon sammanfattande beskrivning huruvida rehabiliteringsplaner faktiskt används i 

arbetsterapeutens arbete i Sverige och på vilket sätt, har inte återfunnits i litteraturen. Det 

finns därför skäl att göra en kartläggning över rehabiliteringsplanernas användning i hälso- 

och sjukvården.  
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Bakgrund 

Definitioner 

Nationalencyklopedin definierar rehabilitering som ett återupprättande eller som ett 

återställande av förlorade funktioner (6). Rehabilitering beskrivs dock som ett svårt ord att 

förklara då det är ett brett begrepp. En studie av Levack, Taylor m.fl. har beskrivits att 

rehabilitering är en process då arbetsterapeuten hjälper en person att finna en så hög grad av 

funktion som möjligt där självständighet och livskvalitet är viktigt (7). Socialstyrelsens 

definition på rehabilitering beskrivs som insatser för att hjälpa en person behålla eller återfå 

bästa möjliga funktionsförmåga efter förvärvad funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån 

individens egna behov och förutsättningar samt möjliggöra för ett självständigt liv med ett 

aktivt deltagande i samhället (4). 

 

Riktlinjer, föreskrifter och råd 

Under en behandling eller åtgärd måste arbetsterapeuten dokumentera det som är väsentligt 

för patientens behandling i en journal (8) (enligt patientdatalagen) och även innan 

arbetsterapeuten påbörjar en behandling eller åtgärd ska arbetsterapeuten dokumentera vad 

som har kommit fram i samtal med patienten. Arbetsterapeuten ska sedan upprätta en plan och 

den kan vara i form av en behandlingsplan/åtgärdsplan. Denna plan ska innehålla patientens 

nuvarande hälsostatus och aktivitetsförmåga, målsättning, planerande åtgärder och en tidsplan 

(9). 

 

Enligt lagen om allmän försäkring i det 22:a kapitlet om rehabilitering och 

rehabiliteringsersättning, så har en person som drabbats av sjukdom och fått försämrad 

arbetsförmåga rätt till en rehabiliteringsplan. Det är arbetsgivarens skyldighet att ordna så att 

den försäkrade arbetstagaren får rehabilitering vid sjukskrivning. Att kartlägga behovet av 

rehabilitering och vilka åtgärder som ska sättas in ska arbetsgivaren tillsammans med 

arbetstagaren komma fram till, sker dock inte detta kan arbetstagaren skicka en skriftlig 

anmälan till Försäkringskassan om rehabiliteringsutredning om inte arbetsgivaren gör detta. 

Enligt § 6 ska Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan som ska innehålla åtgärder 

för rehabilitering, vem som är ansvarig för dem, en tidsplan för rehabiliteringen och övriga 

uppgifter som behövs för att kunna genomföra rehabiliteringen (10). 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för samordning av insatser för habilitering och 

rehabilitering (4) beskrivs i §13 hur en rehabiliteringsplan ska vara upprättad. De beskriver att 

den som är samordnare har ansvaret för att en plan för samordningen av rehabiliteringen 

upprättas. Denna ska innehålla uppgifter om individens behov, förutsättningar och intressen. 

Även mål, planerade åtgärder, ansvarig, tidsplan och när det är tid för utvärdering av de olika 

stegen ska finnas med i planen. (4) De beskriver vidare i sina allmänna råd att insatserna som 

görs kan vara arbetslivsinriktade, medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala, och 

tekniska. De bör dessutom kombineras på ett sätt som passar individens behov, förutsättningar 

och intressen på bästa sätt. 

 

Internationell forskning om rehabiliteringsplaner 

De mål som sätts för rehabiliteringen kan vara både lång- och kortsiktiga. I en kvalitativ 

studie med semi-strukturerad intervju, som handlar om arbetsterapeuters arbete kring 
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målsättning har man diskuterat detta och tagit upp en akronym som kan vara till hjälp vid 

målsättning; SMART (Specific, Measureble, Achivable, Realistic and Timeframe). Med andra 

ord ska målen vara specifika, mätbara, möjliga att uppnå, realistiska och omfattas av en 

tidsram. I studien tas också upp att målen bör vara flexibla och den metod som användes för 

att uppnå målen ska kunna anpassas efter individens behov, vilka kan förändras under tid (11). 

I studien hade arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster skrivit ner mål som ansågs 

lämpliga och diskuterade dem sedan tillsammans med patient. Detta ansågs kunna ge struktur 

för arbetet. Dock var patientens önskade mål också viktiga och medräknade i 

rehabiliteringsplanen. Terapeuten hoppades att patientens idéer och önskningar till mål kunde 

få lite motivation om terapeuten började ge exempel förslag. För att underlätta för patienten 

gjordes sedan en plan över målen som vägledning för patienten för att denne ska kunna träna 

själv hemmavid och en plan som en checklista under träningens gång, där man ser exempelvis 

vad som uppnåtts, vilken tid man har kvar, vad man har mer att träna på…(11). 

 

En tidsram att följa vid arbete med mål i rehabiliteringsplanen är nödvändig. Varje mål som 

väljs bör ske inom en tid som arbetsterapeuten och patienten bestämt, alla målen behöver 

dock inte nödvändigtvis uppfyllas inom samma tidsram. (11). 

 

Det har gjorts flertalet studier som handlar om målsättningsarbete, som starkt påminner om 

rehabiliteringsplaner, dock har de flesta gjorts utomlands. Det finns olika tillvägagångssätt att 

använda sig av som terapeut. I en australiensisk studie som riktar sig mot arbetsterapeuter, 

logopeder och sjukgymnaster diskuteras vilket sätt som ger bäst resultat - om man ska arbeta 

terapeutkontrollerat, terapeutledd eller klientcentrerad. Den första metoden, den 

terapeutkontrollerade, ses som en slags referensram. Patienten och dess anhöriga har minimal 

inverkan på planen över behandling och mål, alltså då även ett väldigt lite samarbete mellan 

dem och terapeuten. När kliniker arbetar på det här sättet görs en första bedömning som 

synliggör patientens försämringar och vad som ska vidtas för åtgärder mot dessa (12). 

 

Det terapeutledda förhållningssättet förespråkar ett samarbete mellan terapeut och patient, 

dock som en blandning mellan den terapeutkontrollerade och den klientcentrerade. Terapeuter 

som använder detta förhållningssätt anser att patienter är i behov av en viss vägledning och 

styrning för att kunna nå uppsatta och realistiska mål. Terapeuten ger idéer om mål till 

patienten som är baserade på en bedömning och ett samspel med patienten. Information till 

patienten ses som viktig eftersom det ökar chanserna för att nå valda mål (12). 

 

Den klientcentrerade terapeuten låter patienten själv prioritera och identifiera de mål denne 

vill uppnå, utan att klinikern påverkar själva målsättningen, det får patienten och eventuellt 

även deras anhöriga stå för. Terapeuten använder sig av Canadian Occupational Performance 

Measurement (COPM) i behandlingen eftersom det stödjer det klientcentrerade arbetet när 

mål ska identifieras och prioriteras (12). COPM är ett bedömningsinstrument där 

arbetsterapeuter tar reda på patientens uppfattning om deras egen förmåga att utföra 

aktiviteter över tid (13). I studien framkom att patienterna gärna satte mål som var riktade mot 

att återvända till ett värdefullt socialt och aktivt liv. Detta var dock inte det som terapeuterna 

oftast hade i tanke att lägga in i rehabiliteringsplanen de upprättade. De arbetade dock med 

utbildning av patienten och dennes familj om sjukdomen, målsättningsprocessen och 

realistiska mål vilket var lyckosamt för att kunna sätta mer realistiska mål (12). 

 

Andra utländska studier har tagit upp problemet med dålig information till patienterna och 

deras anhöriga, det uppgavs att de varken fick muntlig eller skriftlig information. Resultatet i 
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studierna visade att patienterna tyckte att ett aktivt deltagande i skapandet av mål från deras 

sida var väldigt viktigt för att kunna upprätta en så god målsättning som möjligt, dock fanns 

det tillfällen då patienter inte ville vara delaktiga utan hellre lade över ansvaret med 

målsättningen på de som höll i behandlingen, de som patienten kände hade mest kunskap. 

Detta gällde oftast patienter som inte själva kände att de hade kompetens för att sätta mål och 

de som av olika skäl inte kunde delta. En annan aspekt från patienternas sida handlade om att 

de ibland tyckte det var pinsamt att sätta mål, de skämdes för att inte kunna klara saker som är 

självklara för andra (14, 15). Vissa av patienterna ansåg inte heller att målsättning ingick i den 

medicinska undersökningen och diskuterade inte heller detta (15). En negativ aspekt ur detta 

tog upp patienter som kände sig kränkta och upplevde att terapeuten inte ens gav dem chansen 

att delta i målsättningen, utan på förhand skapade sig en uppfattning om patienten kunde vara 

med på målsättningen eller ej och om vilka mål som skulle sättas (14), detta kan också ha att 

göra med att terapeuten ibland tror att patienten har samma mål som de själva har (15). Det 

fanns också påpekanden om att terapeuten ibland fokuserade mer på patientens symtom än på 

att göra upp en plan över mål (15). Kritik från patienter påpekade återigen bristen på 

information till dem själva och deras anhöriga. Studien tog även upp nackdelar med ett aktivt 

deltagande från patienterna, ur terapeuternas synvinkel, vid målsättningen. Vid t.ex. kognitiva 

eller kommunikativa nedsättningar kan det vara svårt för patienten att engagera sig i 

målsättningen till fullo. Det talades också om nackdelar med att familjen ”lade sig i” 

målsättningen för mycket. Det hände att familjen såg fördelar med vissa mål som kunde vara 

gynnsamt för de anhöriga och patienten glömdes mer eller mindre bort i beslutsfattandet. För 

att göra patienter mer delaktiga kom terapeuter fram till att utbildning till patienterna i 

rehabiliteringsprocessen, sjukdomen/funktionsnedsättningen och målsättningen skulle vara till 

nytta (14). 

 

Studien visade dock att ett bättre samarbete inom teamet skapades när man tillsammans sätter 

mål och arbetar mot dessa och att patienternas motivation ökade (14). Vissa kliniker påpekade 

dessutom att måldiskussionen var underlättande när man träffar sina patienter för första 

gången, då de lärde känna sina klienter bättre på grund av den. Den sågs också som en stor 

hjälp eftersom det hjälpte till att prioritera och fokusera på de mål man vill uppnå och inte 

minst gav det en stor hjälp till klinikern att stödja patienten (15). 

 

Egenskaper som terapeuter har stor nytta av när de ska sätta mål och ha ett klientcentrerat 

synsätt tas upp i studien av Rosewilliam, Roskell och Pandyan. Inlyssnande, förmåga att 

guida patienten, kunna tänka brett för att finna lösningar och söka alternativa metoder för 

kommunikation var egenskaper som var till stor fördel. Detta ansågs kunna skapa realistiska 

mål med goda förutsättningar att lyckas med och samtidigt behålla en klientcentrerad syn 

(14). Eftersom vissa patienter ibland tyckte att målsättningen var pinsam och väldigt privat så 

är det viktigt från terapeutens sida att ta sig tid för patienten och skapa ett förtroende (15). 

Rehabiliteringsplaner i Sverige 

Det finns i Sverige inte så mycket information och forskning kring rehabiliteringsplaner men 

vissa har dock gått att finna. ADL-taxonomin är ett bedömningsinstrument som kartlägger 

problem med aktiviteter i vardagen för människor med funktionsnedsättning. Det finns en 

synversion av ADL-taxonomin för människor med synnedsättning. Den har blivit 

vidareutvecklad av Barbro Lutteman, arbetsterapeut på syncentralen i Örebro läns landsting. I 

synversionen har en rehabiliteringsplan formats som ska användas tillsammans med ADL-

instrumentet. Detta anses av författaren och utvecklaren förenkla arbetet då det ger en konkret 

bild över aktivitet, problemområde, mål, åtgärder, vem som är ansvarig och när det är dags för 
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utvärdering eller uppföljning (16). 

 

För att lyfta fram ytterligare ett instrument som använder sig av en rehabiliteringsplan finn 

instrumentet DOA (dialog om arbetsförmåga) som är använt och utvärderat av aktiva 

arbetsterapeuter ute i den kliniska verksamheten sedan 2001. Instrumentet bygger på och 

utgår ifrån Model of Human Occupation och därför fokuserar den på individens egen 

uppfattning av sin förmåga, vanemönster, roller osv. DOA används för att fastställa patientens 

uppfattning av dennes förmåga att utföra aktiviteter. Instrumentet har 34 variabler och är 

uppdelat i två delar, ett självskattningsformulär för patienten och ett skattningsformulär för 

arbetsterapeuten. Detta instrument kan användas i rehabiliteringsprocessen. Det är då viktigt 

att patienten är delaktig för att dennes självskattningsformulär ska bli korrekt. Detta 

tillsammans med arbetsterapeutens formulär utgör grunden för måldiskussion och sedan 

patientens individuella rehabiliteringsplan (17). Enligt både Socialstyrelsen och FSA är 

patientens delaktighet viktig och uppmärksammas i deras riktlinjer. De anser att delaktighet är 

viktigt så att patienten har inflytande under planering, genomförandet och uppföljningen 

under rehabiliteringsprocessen (17, 18). Socialstyrelsen påpekar dock att deras riktlinjer inte 

kan vara mer än som ett stöd för patienten. De nämner också att ett individuellt behov eller 

mål hos patienten kan skilja starkt mot det mål som man kanske annars sätter på diagnos eller 

gruppnivå (18). 

 

En studie som gjorts av Neurologiskt handikappades förbund (NHR) där 

rehabiliteringsplanernas effektivitet sätts i fokus. NHR har ett samarbete med bl.a. neurologer, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter och vill nu visa på hur patientens delaktighet i 

rehabiliteringsplanens upprättande kan stärka dennes roll och även underlätta för 

sjukvårdspersonalen i upprättandet av en plan, då patienten är mer delaktig. De anser att en 

god planerad rehabiliteringsplan kan ge upphov till större möjligheter för ett aktivt och 

delaktigt liv. Rehabiliteringsplanen ska tala om vilka rehabiliteringsinsatser, vilken träning, 

vilket stöd och hjälpmedel som kan behövas på kort och lång sikt. NHR anser att en 

rehabiliteringsplan vänder fokus från svårigheter och sjukdom till möjligheter och det friska. 

Rehabiliteringsplanen ska också kunna underlätta i beslutsfattandet, genomförandet av 

åtgärder och av utvärderingen. Detta tros kunna garantera kvalitén i rehabiliteringsarbetet. 

NHR vill göra rehabiliteringsplaner till ett ”standardverktyg” att använda vid rehabilitering av 

skador och sjukdomar, dock är deras första fokus på neurologiska diagnoser. (19) 

 

I Sverige finns, som tidigare nämnt, inte många studier gjorda om arbetsterapeuters faktiska 

användning av rehabiliteringsplaner. Det finns olika former och sätt att använda sig av när och 

hur man upprättar rehabiliteringsplaner. En kartläggning över hur rehabiliteringsplanen 

används skulle ge en god bild över om och hur rehabiliteringsplaner används. 

Syfte 

Syftet med den här studien var att kartlägga om och hur arbetsterapeuter använder 

rehabiliteringsplaner på de tre sjukhusen inom Örebro läns landsting. 
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Metod 

Urval 

Studien, som är av kvantitativ ansats, består av en webbenkät som skickats ut till alla 

arbetsterapeuter på Karlskoga Lasarett, Lindesbergs Lasarett och Örebro universitetssjukhus. 

Sammanlagt skickades den till 56 arbetsterapeuter varav 53 personer fick tillgång till den och 

22 arbetsterapeuter besvarade den. Våra inklussionskriterier består av yrkesverksamma 

arbetsterapeuter på de tre sjukhusen inom Örebro Läns Landsting.  

Tillvägagångssätt 

För att kunna skicka enkäterna kontaktades chefer och samordnare på respektive sjukhus som 

lämnade ut respektive arbetsterapeuts mejladress. Beslutet för att göra en webbenkät grundar 

sig på att det skulle bli enklare att hantera för både arbetsterapeuter och för författarna själva. 

Det skulle även bli enklare för arbetsterapeuterna att engagera sig i besvarande av 

webbenkäten då den är mer lättillgänglig. För att hitta information vart man skapar 

webbenkäter så söktes det olika alternativ genom sökdatabasen Google, som också själv var 

ett alternativ, vilket sedan valdes. Det var kostnadsfritt, enkelt att hantera och ingen annan än 

ägaren till kontot hade rätt till den information som fanns där. Enligt policyavtalet 

garanterades det att ingen information från kontot kunde hamna i orätta händer. 

Utformning 

Enkäten utformades med stöd från Eljertsson (20). Webbenkäten börjar med en inledning med 

information som presenterar författarna, deras studie och syftet med den. Information om 

enkätens uppbyggnad samt de svarandes rättigheter fanns det även information om. I 

informationsbrevet ingick även författarnas definition av rehabiliteringsplan för att minska 

missförstånd. Ungefärlig beräknad tid för besvarande uppmättes till ca 5-8 min. Ett sista 

svarsdatum och kontaktuppgifter till författarna av studiens lämnades ut i informationsbrevet 

(ifall frågor och funderingar skulle uppstå). Frågorna baserades på syftet om och hur 

användningen av rehabiliteringsplaner ser ut. Relevans av frågorna diskuterades med 

handledare och det skickades sedan ut provexemplar av enkäten till hanledare och författarna 

för att kontrollera att enkäten var fungerande och för att upptäcka eventuella fel. 

 

Webbenkätens innehåll 

Det ställs tre bakgrundsfrågor som tar upp sjukhus, examinationssår och avdelning respektive 

arbetsterapeut arbetar på, för att få en bra bakgrund till resultatet. Efter följer 16 frågor som 

handlar om och hur rehabiliteringsplaner används och i vilken omfattning. Det är till 

majoriteten slutna frågor med flersvarsalternativ. Dock finns det tre öppna frågor där 

arbetsterapeuterna får lämna svar fritt. De är svåra att omforma till slutna frågor och trots 

kvalitativ ansats uteslöts inte dessa, då de ger en bra inblick i arbetsterapeutiskt arbete kring 

rehabiliteringsplaner. Dessa tre frågor har endast sammanställts i resultatet. Frågorna berör 

områden som exempelvis om rehabiliteringsplaner används, patientens delaktighet och 

rehabiliteringsplanens utformning (Se bilaga 1).  
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Analysering av data 

Svaren från webbenkäten sammanställdes automatiskt i en kalkyl av Google. Kalkylen 

innehöll även färdiggjorda diagram över flervalsfrågorna. För skapa sammanställningar lästes 

varje svar igenom manuellt och sammanfattades ned på papper. Det blev ett papper med 

sammanställda svar för varje arbetsterapeut, totalt 22 papper. Svaren skrevs i löptext som en 

berättelse för varje arbetsterapeuts användning av rehabiliteringsplaner. Författarna fick här en 

bild av hur varje enskild arbetsterapeut svarat på enkätfrågorna. Sedan samlades alla svaren 

för varje fråga i en korstabell för att få en översikt på hur alla arbetsterapeuterna hade svarat i 

jämförelse till varandra. Det blev enklare att hantera och kontrollera så att varje antal 

svarsalternativ var korrekt.  I korstabellerna sammanställdes svaren både i antal och procent. 

Svaren jämfördes för att kunna finna samband mellan exempelvis examensår, sjukhus eller 

klinik och hur/om rehabiliteringsplanerna användes.  

Etiska aspekter 

Det ansågs viktigt att informera om vilka rättigheter den svarande hade. Den svarande fick 

vara anonym, deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, de blev informerade 

om studien och dess syfte. Vem av arbetsterapeuterna som besvarat frågorna var anonymt 

inför författarna till studien. När chefer och samordnare ombads att lämna ut mejladresser 

konsulterade vissa av dem först med arbetsterapeuterna för att få deras godkännande. När det 

fanns tillgång till arbetsterapeuternas mejladresser hanterades dem konfidentiellt och aktsamt. 

Studien har tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationen (21).  
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Resultat 
Totalt 22 arbetsterapeuter besvarade enkäten. Svarsfrekvensen från respektive sjukhus var 43 

% från Karlskoga lasarett, 39 % från USÖ och 33 % från Lindesbergs lasarett. Det ger en 

svarsfrekvens på 39 %. 

 

2 arbetsterapeuter tog examen på 70-talet, 4 på 80-talet, 10 på 90-talet och 6 arbetsterapeuter 

på 00-talet. 

 

Av de 22 svarande arbetade 36 % inom geriatrik, 14 % inom neurologi, 23 % inom 

rehabilitering, 14 % inom kirurgi och 14 % inom barn och ungdom. 

Om rehabiliteringsplaner används 

På frågan om rehabiliteringsplanen användes på arbetsplatsen svarade 15 personer att de 

gjorde det, sex arbetsterapeuter uppgav att den inte användes på arbetsplatsen och en person 

visste inte om rehabiliteringsplaner användes på arbetsplatsen. De avdelningar som angav att 

de använde rehabiliteringsplaner till störst del var de arbetsterapeuter som arbetar inom 

rehabilitering och geriatrik.  

 

Nedan beskriver ett cirkeldiagram utsträckningen av arbetsterapeuter användning av 

rehabiliteringsplaner i deras arbete med patienter (figur 1). Av 22 arbetsterapeuter använder 

sex arbetsterapeuter rehabiliteringsplaner alltid, sex stycken ofta, fyra sällan och sex använder 

dem aldrig i sitt arbete med patienter.   

Figur 1 beskriver hur ofta en rehabiliteringsplan används i arbetsterapeutens arbete med patienter.  

 

Hur rehabiliteringsplaner används 

De kommande svaren som redovisas är från de arbetsterapeuter som svarat ja på frågan om de 

använder rehabiliteringsplanen i sitt arbete med patienter. De som svarade nej på denna fråga 

har även svarat nej på fråga 6-12 (se bilaga). Då det inte ska bli missvisande har vi uteslutit 

deras svar från redovisningen nedan.  

 

Av 15 arbetsterapeuter angav sex stycken att de använde sig av en rehabiliteringsplan till 

samtliga av sina patienter, två stycken använde den till de flesta patienter, sju stycken till vissa 
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patienter
1
. 

 

Det var åtta arbetsterapeuter som svarade att samtliga av deras patienter är delaktiga i 

upprättandet av rehabiliteringsplanen, medan sex arbetsterapeuter svarade att inte alla, men de 

flesta är det. Två svarade att endast vissa av patienterna är delaktiga. På frågan om patienterna 

fick planen utskriven till sig som ett eget dokument att följa svarade sju arbetsterapeuter att 

samtliga av deras patienter fick det. Fyra svarade att vissa fick planen utskriven till sig och 5 

skriver inte ut planen som ett eget dokument till patienten. 

 

Av de 16 personer som använder rehabiliteringsplaner är det 15 som använder dem 

tillsammans med andra teammedlemmar och en person som inte vet om rehabiliteringsplanen 

används tillsammans med andra teammedlemmar.  

 

Av de 16 arbetsterapeuter som använder rehabiliteringsplaner i sitt kliniska arbete var det fem 

som upprättade planen vid första behandlingstillfället, 10 vid ett något senare tillfälle och en 

upprättade ingen plan alls
2
 

 

16 arbetsterapeuter har svarat på frågan hur deras rehabiliteringsplaner är utformade. I 

enkäten ombads arbetsterapeuterna att skriva ner rubriker och eventuella underrubriker. De 

vanligaste var huvudmål som 50% av dessa 16 personer använde. Delmål var näst vanligast 

och användes av 44%. Planering användes till 37,5%. Behandlingsansvar, åtgärder och 

tidsplan användes av 25%.  Uppföljning/utvärdering (31%). Aktuellt problem och deltagare 

beräknades till ett användande av 21,5% vardera. Fler rubriker användes men då 

användarfrekvensen var så låg av dem har de uteslutits. De var unika och specificerade för 

dess enskilda arbetsområde.  

 

Av de 16 arbetsterapeuter som använde sig av rehabiliteringsplaner var det 13 som använde 

en färdig mall vid upprättandet av en rehabiliteringsplan, medan 3 inte hade någon särskild 

mall. Totalt 14 arbetsterapeuter använde även rehabiliteringsplanen som ett 

utvärderingsinstrument. Det var tre arbetsterapeuter som brukar skicka planen vidare för 

användning inom kommun- eller primärvård efter att patienten lämnat respektive sjukhus. Det 

var 14 arbetsterapeuter som ansåg att en rehabiliteringsplan var till fördel för deras arbete med 

patienter, medan resten inte ansåg det.  

 

På webbenkäten fanns en öppen fråga som bad arbetsterapeuten ge exempel på vilken patient 

som en rehabiliteringsplan skulle vara lämplig för. Flest svarade att alla patienter passar för en 

rehabiliteringsplan men många olika exempel kom in. Personer som är tillräckligt motiverade 

för fortsatt rehabilitering, de som har svårt att formulera mål själva, de med längre 

sjukhusvistelse, för att lättare kunna synliggöra svårigheter, när många olika problemområden 

finns, när många professioner är inblandade, patienter med minnessvårigheter, patienter med 

kognitiva besvär och som har svårigheter att ta till sig rehabiliteringsprocessen, när 

slutresultat är svårt att förutse, inför vårdplaneringar, dagrehabpatienter, till patienter som 

förväntas återfå sin livsroll med/utan hjälpmedel efter skada/sjukdom eller till patienter som 

behöver rehabilitering. Den här frågan var ej obligatorisk och gav ett bortfall på 28,5% från 

                                                 
1
 Ett av enkätsvaren har angivit ett missvisande svar därav detta resultat. Enkätsvaret uppgav att 

rehabiliteringsplaner användes i arbetet men att inga patienter fick en rehabiliteringsplan upprättad. Därav endast 

15 personer i detta resultat, trots att det borde vara 16.  
2
 Ytterligare en person har svarat att rehabiliteringsplaner inte upprättas vid något tillfälle (se fråga11 i bilaga 1) 

men att de används i arbetet. 
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de 22 som besvarade enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas en korstabell är man kan se eventuella likheter och skillnader mellan 

användandet av rehabiliteringsplaner och examensår (tabell 1). 

Tabell 1 

Examinations-

årtionde 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

2000-talet 33 % 33 % 17 % 17 % 

1990-talet 30 % 30 % 20 % 20 % 

1980-talet 25 % - - 75 % 

1970-talet - 50 % 50 % - 

Totalt (22) 27 % 27 % 18 % 27 % 
Tabell 1 visar på eventuella samband mellan examensår och användande av rehabiliteringsplan. 

 

Av de arbetsterapeuter som tog sin examen på 00-talet svarade två att samtliga patienter får en 

rehabiliteringsplan upprättad åt sig, medan tre svarade vissa eller ingen. Från de med 

examensår från 70-, 80- eller 90-talet svarade fyra att samtliga av deras patienter får en plan, 

två svarade att de flesta av deras patienter får och fem svarade att vissa patienter fick en plan 

upprättad.  

 

17 av 22 personer skulle vilja ha/kanske vilja ha mer information om användandet av 

rehabiliteringsplaner. Sammanlagt är det fem arbetsterapeuter som inte vill ha mer 

information i hur man upprättar rehabiliteringsplaner. fem svarande använder sig aldrig av 

rehabiliteringsplaner i sitt kliniska arbete, dock skulle två av dessa vilja ha mer information 

inom området. 

Figur 2 

 

Figur 2. Cirkeldiagrammet visar hur många arbetsterapeuter som är intresserade eller inte i att få mer kunskap i 

hur en rehabiliteringsplan upprättas. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enkäten mottogs av sammanlagt 53 arbetsterapeuter varav 22 svarade. Med tanke på bortfallet 

(34 personer) skapar det problem för den externa validiteten, då vi inte kan generalisera 

resultatet utifrån de svar vi fått. Det är möjligt att de som inte svarade använder 

rehabiliteringsplaner i mindre utsträckning, vilket i sa fall påverkar vårt resultat. Det skulle 

kunna vara så att de som besvarat enkäten är de som har mest kunskap om 

rehabiliteringsplaner, men detta är endast ett antagande. Att rehabiliteringsplaner används av 

flertalet arbetsterapeuter har vi sett, men i vilken utsträckning det sker kan vi inte besvara 

utifrån svaren på våra frågeställningar. Med tanke på det lilla deltagandet i studien är det svårt 

att generalisera resultatet till andra landsting. Resultatet i denna studie kan ändå ge en 

fingervisning av i vilken utsträckning rehabiliteringsplaner används. Vår studie öppnar dock 

upp nya dörrar för vidare kartläggning inom området. 

 

Anledningen till det stora bortfallet kan bero på olika saker. Enligt hörsägen är 

arbetsterapeuterna inom landstinget ”enkättrötta” vilket sporrade oss att försöka skapa en så 

lättbesvarad och tillgänglig enkät som möjligt. Den skulle gå fort att besvara, vara lätt att 

skicka iväg, och enkel att förstå. Vi önskade undvika öppna frågor, då de tar längre tid att 

besvara, men vissa frågeställningar gick inte att omvända till slutna frågor. Vi hade dock 

väntat oss att deltagandet skulle bli mycket större, trots eventuell ”enkättrötthet”. Bortfallet 

kan även ha påverkats av svårigheter vid utskick av enkäten och att vi inte hade den korrekta 

mejladressen till alla arbetsterapeuter. Till sammanlagt tre av arbetsterapeuter som vi skickade 

enkäten till fick vi tillbaka ett svarsmejl om att det skickade mejlet inte hade nått fram till 

mottagaren. Det berodde på att mejladresserna inte var korrekta. Vi kunde själva ändra på 

vissa mejladresser då man kunde anta att några bokstäver var omkastade eller att å, ä och ö 

inte kunde skrivas in i mejladressen, förutom de nämnda tre arbetsterapeuterna. Vad skulle vi 

ha gjort för att verkligen nå ut till alla arbetsterapeuter som vi ville? Det hade funnits 

möjlighet att åter kontakta samordnaren som vi fick mejladresserna av, genom att be om en ny 

lista. Vi var dock garanterade den korrekta och senast uppdaterade listan sedan tidigare, så 

detta frågades inte om igen. När vi hade skickat ut enkäten till alla arbetsterapeuter så fick vi 

svar från en några genom en autosvarare att de var frånvarande och skulle komma tillbaka om 

en vecka. Det tror vi kan bero på att enkäten skickades ut första gången under sportlovet. Då 

kan vi ha förlorat några svarande för att de hade tagit ledigt den veckan. Det kunde ha varit 

bättre om enkäten hade skickats ut en vecka före eller efter sportlovsveckan. Ett 

påminnelsemejl om enkäten skickades ut efter sportlovet för att öka deltagandet, vilket gav ett 

visst resultat. 

 

Vi skickade inte iväg alla enkäterna samtidigt p.g.a. dröjsmål och hade därför inte tillgång till 

dessa arbetsterapeuters mejladresser samtidigt. Vi började med att skicka iväg enkäten till på 



Örebro Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi 

 

15 

 

USÖ och Lindesbergs lasarett och ca en och en halv vecka senare till Karlskoga, som då fick 

mindre tid att svara på enkäten. Fast vi tror inte att det inte ska påverka resultatet eftersom 

tiden det tog att besvara enkäten var kort. Enkäten var enkel att hantera för att 

arbetsterapeuterna hade tillgång till den via mejl. De behövde bara klicka på länken i mejlet 

för att öppna enkäten. Sen var det bara att besvara den utifrån bästa förmåga och sedan klicka 

på klar och svaren skickades automatiskt till oss.  

 

Då de flesta frågor var obligatoriska och arbetsterapeuten inte kunde gå vidare utan att svara 

på dem så kan vissa svar ha blivit missvisande. Detta kan ha skapat problem för 

arbetsterapeuter som inte ansåg att enkäten gick att besvara korrekt och kan ha lett till bortfall. 

Detta var en brist i upplägget av enkäten. De hade kanske varit bättre om bara de första och 

sista frågorna hade varit obligatoriska så att de som inte använde rehabiliteringsplan i sitt 

arbete med patienter ändå kunde svara på enkäten på ett korrekt. En fråga som vi kunde ha 

haft med för att få en större svarsfrekvens kunde ha varit om användandet av 

rehabiliteringsplan var aktuellt i deras arbete eller inte. En risk med att inte göra frågorna 

obligatoriska är att det är möjligt att hoppa över frågor, detta kan på ett sätt varit sämre för 

oss, då det inte ha kunnat gått att jämföra svaren mellan frågorna på ett så bra sätt då och varit 

ett mer komplicerat bortfall att ta reda på. 

 

Det upptäcktes också att vissa informanter gett motstridiga svar, exempelvis såsom att X 

svarat ja på frågan om rehabiliteringsplaner används i arbetet med patienter men sedan svarat 

att inga av patienterna får en rehabiliteringsplan upprättad. En fråga vi ställt i enkäten har 

felaktigt blivit en obligatorisk fråga av misstag. Arbetsterapeuter som alltså inte var berörda 

av frågan var tvungna att svara ändå vilket gav missvisande resultat. Detta har fått korrigerats 

manuellt i sammanställningen, de svar som inte egentligen inte borde finnas med har plockats 

bort. Den berörda frågan handlar om intresset hos andra teammedlemmar om 

rehabiliteringsplanen inte används tillsammans med övriga teamet, men även de som 

använder planen med andra teammedlemmar har alltså svarat. Detta ger ett svar på en annan 

fråga, som vi inte ställt, vilket blir missvisande.  

 

I vår studie har vi inte tagit hänsyn till de olika förhållningssätten som tas upp i bakgrunden 

utan istället valt att hålla frågorna så enkla som möjligt och endast frågat huruvida patienten 

är delaktig eller ej i upprättandet av rehabiliteringsplanen. Enkäten har då behövt bli mer 

omfattande och dessutom är vi osäkra på om det är möjligt för arbetsterapeuterna själva att 

bedöma vilket förhållningssätt de använder i sitt arbete. I en studie av Rosewilliam, Roskell 

och Pandyan visades det att arbetsterapeuter trodde att de arbetade klientcentrerat medan de i 

verkligheten inte alls gjorde det (14). Ett exempel kan vara att terapeuten föreslår ett mål som 

patienten håller med om (22), men är terapeuten då klientcentrerad? Detta skedde utomlands 

men fenomenet kan uppstå även här i Sverige. Att vara klientcentrerad är viktigt eftersom 

målsättning inom rehabilitering ska ses som ett samarbete mellan patienten, dennes familj och 

rehabiliteringsteamet (23). För att kunna gå mer på djupet i frågan så behöver en mer 

omfattande studie göras och endast fantasin kan här sätta gränser. Jämförelse mellan olika 

landsting, kommuner och landsting och mellan avdelningar exempelvis. Det är möjligt att gå 

mer på djupet och mäta effektivitet av rehabiliteringsplaner, få svar på varför de inte används 

av vissa arbetsterapeuter och undersöka patienternas upplevelse. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier i frågan är möjligt och önskvärt att göra i framtiden. 

 

Av de forskningsartiklar vi funnit så fanns det inga från Sverige eller Skandinavien som 

undersökt eller utvärderat rehabiliteringsplaner. Dock fanns det utländska artiklar med 
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relevant innehåll, som behandlade ämnet, såsom exempelvis goalplanning och goal-setting (6, 

11, 12, 14, 15) Utländska studier var mer inriktade på målsättningen men fortfarande var 

tidplan, åtgärder, ansvarig ”terapeut” lika viktigt i innehållet (utomlands verkar 

rehabiliteringsplaner användas av fler professioner än bara arbetsterapeuter, även av t.ex. 

sjukgymnaster, logopeder och sjuksköterskor) (14). Nu funderar vi dock kring om resultat 

från utländska studier till fullo går att applicera på svensk arbetsterapi? Arbetar vi så pass lika 

att vi kan ta en exempelvis amerikans studie och använda dess resultat på svensk mark utan 

att några kollisioner angående antaganden, arbetssätt och patientsyn o.s.v. sker? Ett annat sätt 

att gå tillväga för att infånga ny kunskap är dock svårt, med tanke på den minimala 

forskningen inom området i Sverige. Varför används rehabiliteringsplaner om de inte är 

vetenskapligt undersökta och validerade inom arbetsterapi, att man vet att de gör skillnad och 

ger goda resultat inom klinisk arbete? Kan man här ta utländska studier som grund? 

Ytterligare en aspekt man diskutera över är inom vilket diagnostiskt område som studierna är 

riktade emot. Några av de utländska studierna (6, 9) handlar om strokerehabilitering och även 

andra diagnoser. Om resultatet kring målsättning och rehabiliteringsplaner som framkommit i 

studierna även kan appliceras på andra behandlingsområden, exempelvis geriatrik eller 

neurologi är en fråga värd att begrunda. Kan man tänka sig att samma resultat uppstår tack 

vare rehabiliteringsplaner oberoende på inom vilket område man arbetar inom? Vi har en 

önskan att det gör det och tror att det kan fungera eftersom arbetsterapeuter har ett holistiskt 

tankesätt. 

Eftersom vi tror att det finns aspekter som går att applicera på svensk arbetsterapi har vi 

bortsett från att studierna har utländskt ursprung, att de involverar fler professioner än bara 

arbetsterapi och olika diagnoser. Man har i alla studierna arbetat med mål och satt upp en plan 

för patienten.   

Resultatdiskussion 

I utländsk litteratur har inte endast arbetsterapeuters användning av rehabiliteringsplaner 

redovisats utan ”terapeuter” innefattar många fler professioner, såsom logopeder, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster (14), därav har det ordet funnits med i bakgrunden. De alla 

arbetar mot patientens mål och skapar något som liknar våra svenska rehabiliteringsplaner. 

 

En av frågorna i enkäten har vi ej kunnat diskutera p.g.a. det stora bortfallet. Frågan berörde 

vilket sjukhus respektive arbetsterapeut arbetar på. Vi hade velat se någon slags koppling 

mellan användandet av rehabiliteringsplaner och vilket sjukhus man tillhörde.  

 

I studien syntes det att där rehabiliteringsplaner fanns på arbetsplatsen, så användes de också 

av arbetsterapeuten och vice versa. Kan det vara anledningen till att vissa av 

arbetsterapeuterna inte använder dem? Om det inte är ett givet instrument att använda på 

arbetsplatsen så finns det heller ingen anledning för arbetsterapeuten att på egen hand använda 

rehabiliteringsplaner i sitt arbete. Detta kan bero på olika saker, vi spekulerar dock i att det 

mest beror på vilken avdelning arbetet utförs på.  

 

Något vi lade märkte i denna studie var att de arbetsterapeuter som hade tagit sin examen 

längre tillbaka i tiden inte använde sig av rehabiliteringsplaner, endast 14 % av dem och då 

endast de med examen från 80-talet, än de arbetsterapeuter som hade tagit sin examen under 

senare år. Är detta endast slumpen eller finns det faktiskt en koppling mellan examensår och i 

vilken utsträckning man tar hjälp av en rehabiliteringsplan i sitt arbete? En teori kan vara att 

rehabiliteringsplaner är en relativt nyutvecklad plan att använda i det arbetsterapeutiska 

arbetet. Dessa arbetsterapeuter kanske arbetar utifrån vad de fick lära sig när de utbildade sig, 



Örebro Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi 

 

17 

 

på t.ex. 70- & 80-talet, vilken skiljer sig mycket åt i jämförelse med hur utbildningen ser ut på 

2000-talet. Då var möjligen inte rehabiliteringsplaner intressant, de arbetade på ett annat sätt. 

Det borde dock finnas en skillnad mellan arbetsterapeuter som examinerats på t.ex. 70- & 80-

talet och 00-talet, det vore onekligen konstigt annars, eftersom utbildningarna skiljer sig 

mycket åt nu och då och för att utvecklingen av yrket ständigt går framåt. De arbetsterapeuter 

som tog examen på 90-talet var de som mest använder rehabiliteringsplaner, nämligen 37 %. 

Det var 14 %, som var utbildade på 70- & 80-talet som använder rehabiliteringsplaner. Dock 

kan det finnas fler orsaker till denna skillnad. Arbetsterapeuterna kan arbeta på avdelningar 

där rehabiliteringsplaner inte är aktuellt, inom akutsjukvård eller palliativ vård exempelvis. En 

synvinkel kan vara att de som tog examen på 70- och 80-talet har hamnat på just de 

avdelningarna. Det kan även handla om något individuellt, att man som arbetsterapeut inte 

anser att man vill använda det. Det finns mycket som kan tas hänsyn till, men som sagt finns 

det för lite material för att kunna göra några generaliserade antaganden. 

 

I resultatet framkom att två arbetsterapeuter som inte använder rehabiliteringsplaner i sitt 

arbete ändå vill lära sig mer/kanske vill lära sig mer inom området. Förhoppningsvis ser 

arbetsterapeuterna det som viktigt att fortsätta utvecklas i sitt arbete. Det finns ingen svensk 

litteratur som behandlar rehabiliteringsplaner men det skulle här komma till hands. Någon 

slags beskrivning och kartläggning som arbetsterapeuter kan få tips och stöd av i sitt arbete. 

Det är fem arbetsterapeuter som inte vill veta mer om hur man skriver rehabiliteringsplaner. 

En anledning kan vara att det inte är relevant i deras arbetsområde, men samtidigt så tror vi att 

det kan det ge nya synvinklar och tips på ett förbättrat arbete även inom områden där man inte 

hinner med eller kan ha ett längre rehabiliteringssamarbete med sina patienter. Det är inte 

heller givet att man kommer ha samma arbete ända fram till pension, om du hamnar  inom ett 

annat område kan rehabiliteringsplaner vara mycket användbart och då har du redan lättare att 

komma in i arbetet med dem om du sedan tidigare fått mer information och utökat dina 

kunskaper. Söker man ny kunskap och vill utveckla sitt arbetsterapeutiska tänk är det positivt 

att man söker och önskar lära sig mer. 

 

Det framkom i olika studier kritik riktad mot arbetsterapeuter som inte gjorde sina patienter 

delaktiga i målsättningsarbetet. Patienterna kände sig kränkta och inte tagna på allvar så deras 

chanser att delta och sätta mål var minimala. De antog att terapeuten redan på förhand skapat 

sig en uppfattning om att patienten inte kunde delta i behandlingen på ett sådant sätt, 

patienterna kände sig överkörda (24). Man talade också om att informationen till patienter och 

anhöriga var bristfällig, varför är det så? Tidsbrist är en vanlig faktor men kan det även finnas 

andra aspekter? Förhållningssätt? Missförstånd? Det framkom också i studierna att 

terapeuterna själva ibland såg problem med att patienten var deltagande men då handlade det 

oftast om patienter med kognitiva nedsättningar eller svårt att kommunicera. Arbetsterapeuten 

ansåg det dock problematiskt när inte patienten kunde engagera sig i målsättningen till fullo. 

Kan det finnas ett eventuellt samband mellan arbetsterapeuterna i studierna och våra 

arbetsterapeuter på landstinget? Kan kognitiva svårigheter och kommunikation vara orsaken 

till att de inte gör sina patienter delaktiga i upprättandet? Det var 6 arbetsterapeuter som 

svarade att de flesta av deras patienter var delaktiga i upprättandet och 2 svarade att endast 

vissa patienter var det. Vi borde här ha ställt en följdfråga där arbetsterapeuterna kunde 

förklara varför en del av patienterna inte varit delaktiga. En intressant synvinkel ur studien 

angående att patienter med kognitiva svårigheter var svåra att göra delaktiga i 

rehabiliteringsplanen (14) medan ett svar ur enkäten faktiskt motsade detta, den 

arbetsterapeuten ansåg att just de patienterna var väldigt lämpade för att använda 

rehabiliteringsplaner på eftersom målen blev mer konkreta och lättare att minnas när de är 
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strukturerade i en rehabiliteringsplan.  

 

Som har tagits upp i bakgrunden finns det olika förhållningssätt att stödja sig på som 

arbetsterapeut i arbetet med sina patienter, nämligen terapeutkontrollerat, terapeutlett och 

klientcentrerar synsätt. Vi undrade hur arbetsterapeuterna använder rehabiliteringsplaner i sitt 

arbete, vilket är en del av vårt syfte. Som ovan nämnt finns det olika sätt som arbetsterapeuten 

kan följa i arbetet med patienten. Från vårt resultat har vi sett att från de arbetsterapeuter som 

använder rehabiliteringsplaner också upprättar den tillsammans med patienten och då kan man 

se att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat alternativt terapeutlett. 

 

Det är ett antal patienter som inte får sina rehabiliteringsplaner utskrivna som egna dokument 

att följa, hur kommer detta sig? Kan det bero på att många patienter inom landstingets vård är 

inskrivna och vistas på sjukhuset konstant under en tid? En tanke kan vara att man skickar 

med rehabiliteringsplanen till dem som ska hem mellan de olika vårdtillfällena. När de är 

inskrivna finns arbetsterapeuten oftast väldigt nära till hands och de kanske anser att det 

räcker om rehabiliteringsplanen endast finns i arbetsterapeutens ägo, att den endast hör 

sjukhuset till. Detta är ytterligare en fråga som vi gärna hade kunnat lägga till i enkäten.  

 

Slutligen har vi upptäckt att de flesta av arbetsterapeuterna faktiskt använder färdiga mallar 

till rehabiliteringsplanen. Vart finns dessa mallar att finna? Är de framtagna för varje enskild 

avdelning? Det är ett få antal arbetsterapeuter som uppgivit att de använder COPM och ICF 

som stöd för planen, men vad använder de övriga? Är de validitets- & reliabilitetstestade? Det 

finns anledning att utforska det. Eftersom arbetsterapi är ett yrke under ständig utveckling och 

framfart bör våra instrument, mallar och modeller ha validitet och reliabilitet. 

Det finns troligen olika uppbyggnader av journalsystem och rehabiliteringsplaner för varje 

avdelning. Arbetsterapeuternas olika svar på rubriker skiljde avdelningarna åt. Författarna har 

inte hittat någon nationell riktlinje, utan det verkar vara uppbyggt individuellt efter varje 

landsting.  

Slutsats 

Vår slutsats ur studien har tydligt påvisat att rehabiliteringsplaner faktiskt används av den 

större delen av arbetsterapeuterna inom landstinget som besvarade enkäten och används även 

tillsammans med andra professioner inom teamet. Patienterna är oftast delaktiga i 

upprättandet av rehabiliteringsplanen med vissa undantag och de flesta arbetsterapeuter 

önskar eller kanske önskar mer kunskap i hur rehabiliteringsplaner upprättas. 
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Bilaga 1 
* = Obligatorisk fråga. 

 

1. På vilket sjukhus arbetar du? * 

• USÖ 

• Karlskoga Lasarett 

• Lindesberg Lasarett 

 

2. Vilket årtionde tog du din arbetsterapeutexamen? * 

 

3. Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? Ex: Geriatrik, psykiatri, barn/ungdom osv. 

Svara så övergripande som möjligt. * 

 

4. Används rehabplaner på din arbetsplats? * 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

5. Använder DU rehabplaner i ditt arbete med patienter? * 

• Alltid 

• Ofta 

• Sällan 

• Aldrig 

 

6. Får varje patient en rehabplan? * 

• Samtliga 

• De flesta 

• Vissa 
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• Inga 

 

7. Är respektive patient delaktig i upprättandet av rehabplanen? * 

• Samtliga 

• De flesta 

• Vissa 

• Inga 

 

8. Får patienten rehabplanen utskriven till sig som ett eget dokument att följa? * 

• Samtliga 

• De flesta 

• Vissa 

• Inga 

 

9. Används rehabplanen tillsammans med andra teammedlemmar? * 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

10. Om det endast är du som arbetsterapeut som använder rehabplaner, är andra professioner i 

teamet intresserade av att ta del av planens innehåll och resultat? * 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

11. När under behandlingen med dina patienter upprättar du en rehabplan? * 

• Före första behandlingstillfället 

• Vid första behandlingstillfället 

• Vid ett något senare behandlingstillfälle 

• Inte alls 

 

12. Hur är rehabiliteringsplanen utformad? Ge gärna exempel på rubriker och underrubriker. * 

 

13. Efter att patienten har lämnat sjukhuset, skickas rehabplanen vidare för att kunna fortsätta 

användas i kommunal eller primärvård? * 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

14. Använder du rehabplanen för att utvärdera patientens utveckling? * 

• Ja 

• Nej 
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15. Använder du en färdig mall för rehabplanen? * 

• Ja 

• Nej 

 

16. Hjälper rehabplanen dig i ditt arbete? * 

• Ja 

• Nej 

 

17. Om du inte använder dig av rehabplaner, har du ett annat sätt att planera behandlingen i 

arbetet med dina patienter? Om du använder rehabplaner kan du bortse från den här frågan. 

 

18. Till vilka patienter anser du att rehabplaner passar bäst? Ej obligatorisk, men svara gärna. 

 

19. Skulle du vilja ha mer kunskap i att kunna skriva/upprätta rehabplan? * 

• Ja 

• Nej 

• Kanske 


