
 

 

Örebro universitet 

Institutionen för Hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi, avancerad nivå 

Examensarbete - Master, 30 hp 

VT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsterapeuters erfarenheter av rehabilitering för den äldre 

patienten inom slutenvård 

-en kvalitativ intervjustudie 

 

Occupational therapists’ experience in rehabilitation for the elderly 

patient in the hospital care –  

a qualitative interview study 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Författare: Marlena Thornell 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

2 

 

Abstrakt  
Studiens syfte var dels att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av arbetet med den äldre 

multisjuka patienten inom slutenvården, dels att beskriva hur arbetsterapeuten upplever sin 

roll i ett multiprofessionellt team som jobbar kring den äldre patienten. En kvalitativ 

deskriptiv design användes och kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod för studien. 

Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med 16 arbetsterapeuter som 

arbetar på flera olika sjukhus. Samtliga studiedeltagare hade huvudansvar på minst en 

avdelning men arbetade samtidigt på flera andra avdelningar. Resultatet visar att 

bedömningen är ett genomgående inslag i arbetet med den äldre patienten och att den direkta 

arbetsterapeutiska behandlingen, som är också den försvinnande delen av arbetet, främst 

fokuserar den personliga adl-träningen. Vidare visar resultatet på att arbetsterapeuter upplever 

sig själva som en länk mellan sjukhuset och hemmet, att deras åtgärder ger ett bra underlag 

för den kommunala verksamheten och stärker det fortsatta arbetet för den äldre patienten i 

sjukvårdens kedja. Det finns behov av mer forskning om rehabilitering kring äldre patienter 

inom slutenvård utifrån det arbetsterapeutiska arbetssättet. Dels för att möta situationen med 

den ökade andelen äldre i befolkningen och de korta vårdtiderna, dels för att hitta rätta vägar 

att hantera dessa två aspekter utifrån de krav som ställs på sjukvården och rehabiliteringen. 

 

Nyckelord: elderly, geriatric rehabilitation, hospital care, multidisciplinary care team, 

occupational therapy, older people, OT role, teamwork. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe the occupational therapist's experience from 

working in hospital care with older patients with multimorbidity and to describe how the 

occupational therapist experience their role in a multi-professional team working around the 

older patient. A qualitative descriptive design was used and qualitative content analysis was 

chosen as the method of analysis for the study. Data collection was conducted through semi-

structured interviews with 16 occupational therapists working at different hospitals. The result 

showed that the assessment is a consistently feature in the work with the elderly patient and 

that the direct occupational therapy treatment mainly focusing on personal adl-training. 

Furthermore, the results showed that occupational therapists experience themselves as a link 

between the hospital and home, that their actions provide a good basis for municipal services 

and strengthens the continuous work for the elderly patient in the healthcare chain. There is a 

need for more research on rehabilitation for elderly patients in hospital care based on the 

occupational therapy approach. Partly from the situation with the growing percentage of 

elderly in the population and shortened length of stay in the hospital care, and to find the 

better ways to deal with these two aspects based on the requirements imposed on the 

healthcare and rehabilitation. 

 

Keywords: elderly, geriatric rehabilitation, hospital care, multidisciplinary care team, 

occupational therapy, older people, OT role, teamwork. 
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Introduktion 

    Den demografiska utvecklingen i västvärlden visar att medellivslängden ökar (1) och att 

befolkningen i åldern 80 år och äldre är den snabbast växande gruppen (1-3). I dagsläget är, 

enligt Statistiska Centralbyrån (3), 500 000 människor i Sverige äldre än 80 år och det 

beräknas att om 20 år stiger denna siffra över 800 000 för att i slutet av 2040-talet vara över 1 

miljon. Den äldre personen lever längre än tidigare, är dock ofta multisjuk med begränsningar 

i funktions- och aktivitetsförmåga och därmed beroende av vård och rehabilitering från många 

olika vårdnivåer och professioner (1,4-7). Ett övergripande mål för en rehabiliteringsinsats är 

förbättrad funktions- och aktivitetsnivå för att återvinna, bevara eller förbättra förmågor som i 

sin tur leder till bättre förutsättningar att leva så självständigt som möjligt (5 -14). 

Rehabilitering av äldre patienter innebär oftast arbete i ett team, som består av olika 

yrkesgrupper som har specifika kunskaper inom sina respektive yrkesområden. Många av 

yrkesgrupperna delar i stora drag en gemensam kunskapsbas, dock skiljer sig utgångspunkter 

och teorier åt, vilket i sin tur tillför olika värden för den äldres rehabilitering (5,6,8). De mest 

centrala medlemmarna i ett team kring den äldre patienten inom slutenvård är sjuksköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, undersköterska, men även andra yrkesgrupper som 

dietist, farmaceut och kurator, vilka anlitas beroende på den enskilda patientens 

behov/problem (5,6). Flera forskare (6,8-11) påpekar att strukturen inom 

landstingssjukvården, med det minskade antalet vårdplatser samt de alltmer pressade 

vårdtiderna, förorsakar att de äldre patienterna generellt ges liten och ibland alltför liten tid för 

adekvat utredning, behandling och rehabilitering. Detta i sin tur resulterar i att de äldre 

patienter som vårdats på olika kliniker inom slutenvård ofta skrivs ut från sjukhusen som 

”medicinsk färdigbehandlade”, dock med en kvarstående nedsatt funktionsförmåga och behov 

av en vidare rehabilitering (8,12,13). Samtidigt ställs det i samhället ökade krav på att den 

rehabilitering som erbjuds ska vara evidensbaserad, patientsäker och effektiv (6,12-17).  

Med tanke på detta blir frågan om ett relevant utnyttjande av varje specifik kompetens i ett 

samarbetande team inom slutenvård mycket aktuell. Utifrån litteraturen (11,18-21) 

framkommer bl.a. att arbetsterapeutens roll och dennes specifika uppgift i teamet i olika 

sammanhang och vårdinstanser behöver belysas.  Detta gäller dels de åtgärder som 

arbetsterapeuten utför för patienten och samarbetet i teamet, dels för att arbetsterapeutens 

kompetens ska användas på ett relevant och optimalt sätt men även för att kunna tillgodose 

kraven på en patientsäker och effektiv rehabilitering (6,12-17).   
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    Klinisk erfarenhet visar att arbetsterapeutens roll inom slutenvård har förändrats under de 

senaste 10 åren och en möjlig orsak kan vara tidigare nämnda strukturförändringar. Dock 

finns det inga studier som påvisar detta. Det finns studier som beskriver arbetsterapeutens 

erfarenheter av arbetet med den äldre patienten och visar på nyttan av arbetsterapeutiska 

rehabiliteringsinsatser som görs både individuellt och i teamet (12,21-34). Dessa gäller dock 

särskilda diagnosgrupper inom olika vårdinstanser, oftast utanför sjukhuset eller på en 

specifik enhet inom slutenvård. Det finns däremot inga studier som beskriver erfarenheter av 

det arbetsterapeutiska arbetssättet med multisjuka äldre patienter som arbetsterapeuten träffar 

på de flesta sjukhuskliniker. Det finns också få studier som beskriver arbetsterapeutens 

upplevelse av sin roll i det multiprofessionella teamet inom slutenvård som arbetar med den 

äldre patienten på de olika klinikerna. Det är därför intressant att få en bild av hur 

arbetsterapeuter upplever sitt arbete med den äldre patienten idag, och vilka arbetsterapeutiska 

insatser som görs i dagsläget vad det gäller den äldres rehabilitering. En beskrivning av 

arbetsterapeutens roll i teamet och dennes åtgärder inom slutenvården kan ha betydelse för 

vidare omhändertagande och rehabilitering i sjukvårdens vårdkedja (6,8,9) Studien kan även 

användas som ett underlag i förbättringsarbete inom verksamheten för att bl. a. utveckla mer 

effektiva arbetsterapeutiska arbetssätt i samband med rehabilitering av den äldre oftast 

multisjuka patienten. 

 

Syftet med studien var att beskriva i) arbetsterapeutens erfarenheter av arbetet med den äldre 

multisjuka patienten inom slutenvården; ii) hur arbetsterapeuten upplever sin roll i ett 

multiprofessionellt team som arbetar kring den äldre patienten.  

 

Med roll menas i detta sammanhang arbetsuppgifter, kompetens och åtaganden som 

arbetsterapeuten har vid arbetet med den äldre patienten. 

 

 

Material och metod 

En kvalitativ deskriptiv design valdes för studien (35-37).  

 

 

 

 

 



 

6 

 

Urval 

Urvalskriterier  

I studien tillämpades ett strategiskt urval (36,38). Inklusionskriterierna för medverkan i 

studien var 1) legitimerad arbetsterapeut, med 2) minst ett års yrkeserfarenhet av 

rehabilitering av den äldre personen inom slutenvård, och med 3) åtminstone 75% 

tjänstgöring. Målet med urvalsprocessen var att få variation vad det gäller erfarenheter och 

därmed få en riklig information för att besvara studiens syfte. Arbetsterapeuter som arbetar 

inom slutenvård på olika avdelningar med varierande specialiteter och på olika sjukhus valdes 

därför ut. 

 

Tillvägagångssätt för urvalet och beskrivning av respondentgruppen 

Brev med information om studiens syfte och förfrågan om tillstånd att genomföra intervjuer 

med arbetsterapeuter inom deras verksamhet sändes till sju områdeschefer inom 

paramedicinsk verksamhet på fem olika sjukhus i södra Sverige. Efter ett positivt svar från de 

tillfrågade cheferna kontaktades samtliga arbetsterapeuter som arbetade inom respektive 

verksamhet, sammanlagt 22 personer. Till 12 av dessa skickades information om studien och 

dess syfte samt en förfrågan om deltagande. Övriga 10 arbetsterapeuter tillfrågades först 

muntligt på deras respektive arbetsplats, därefter skickades (via e-mail) information och 

förfrågan om deltagande till dem. En till tre veckor efter informationen kontaktades samtliga 

22 arbetsterapeuter, antingen per telefon eller personligen för att tillfrågas om samtycke till att 

delta i studien. Vid denna kontakt fanns det möjlighet att ställa frågor om studien eller 

klargöra otydligheter. Av de 22 tillfrågade arbetsterapeuterna tackade 16 ja antingen per 

telefon eller personligen, till att delta i studien. Sex tackade nej dels p.g.a. tidsbrist eller 

pressad arbetssituation, dels då de inte tyckte sig vara lämpade att delta i studien; två av dessa 

hade slutat arbeta inom slutenvård även om de fortfarande arbetar inom landstinget. Vid ett 

jakande besked bokades tid och plats för datainsamling. 

 

Den slutliga undersökningsgruppen bestod av enbart kvinnor. Medelåldern var 43 år. Samtliga 

deltagare arbetade inom slutenvård och var en del i ett multiprofessionellt team som arbetar 

kring de äldre patienterna. De hade huvudansvar på minst en avdelning men arbetade 

samtidigt på flera andra avdelningar och även inom öppenvård. En beskrivning av 

studiedeltagarna finns i Tabell I. 
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Tabell I. Bakgrundsöversikt över deltagarna (n=16) 

 
Antal år  

som arbetsterapeut 

 

Antal år inom 

slutenvården med äldre  

 

Genomgått utbildning avseende 

äldre/ 

geriatriska patienter 

 

Genomgått utbildning avseende 

teamarbete  

inom rehabilitering 

 

Avdelningar/enheter inom 

slutenvård där man arbetar 

med äldre patienten  

 

Medel: 

16 år 

1 mån 

 

 

1år 5 mån – 38 år 

 

Medel: 

10 år 

8 mån 

 

 

1år 2 mån – 38 år 

-gerontologi grundkurs på högskolan   

-kogn.rehab.  

-endagskurser,  

-interna kurser,  

-föreläsningar (Geriatrikdagar och 

SOFT-dagar),  

-demensutb,  

-handrehab med äldre ,  

-utb.inom akutverksamhet-

omhändertagande av multisjuka äldre  

- neuro-stroke rehab,  

-teambaserad rehabilitering i 

utvecklingsländer,  

-i samband med olika typer av 

förb.arbete,  

-kurser inom olika stroke -projekt,  

-kurser i samband med utveckling av 

olika verksamheter 

 

Geriatrik/rehab 

Ortopedavdelning 

Kirurgavdelning 

Medicinklinik:  

-infektionsavd:  

-hjärtavdelning:  

-lungavdelning:  

-allmän med.avd:  

-dialysavdelning  

Strokeavdelning:  

-akutstroke  

-strokerehab  

Rehabmedicinskavd/ 

Hjärn-/ryggskadade  

IVA 

Psykiatriska avd 

 

Datainsamling  

Semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod då syftet var att beskriva 

erfarenheter (36,39). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide. Frågeguiden 

består av en bakgrundsdel med frågor rörande ålder, erfarenhet, utbildning och 

verksamhetsområde, samt två öppna huvudfrågor om personens erfarenheter av arbetet med 

den äldre patienten inom slutenvård, respektive personens roll i teamet vid arbete med den 

äldre patienten inom slutenvård. Varje huvudfråga åtföljs av 6 underfrågor som ytterligare 

belyser varje huvudfråga för att få ett rikligt underlag för studiens syfte. Med ytterligare en 

öppen fråga i slutet på intervjun gavs möjligheten att lägga till det som inte tagits upp under 

intervjun. Två pilotintervjuer gjordes i syftet att testa frågeguiden (36,39) och efter dessa 

ändrades frågeguiden. Ändringen innebar att huvudfråga 1 breddades och huvudfråga 2 

förtydligades. Pilotintervjuerna inkluderades i studien då dessa bedömdes som likvärdiga med 

de övriga intervjuerna. Intervjuerna som varierade mellan 25 och 45 minuter spelades in på en 

diktafon. Alla intervjuer förutom två genomfördes på studiedeltagarnas respektive 

arbetsplatser. På grund av tidsbesparing gjordes fyra av sexton intervjuer via telefon, vilket 

också är en acceptabel datainsamlingsmetod (36,38). För de fyra deltagare som intervjuades 

via telefon lästes samtyckesformuläret upp via telefon med högtalarfunktion och de 

bekräftade överenskommelsen som spelades in på diktafon. För de övriga lämnades före 

intervjun en blankett för samtycke som varje arbetsterapeut skrev under.  
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Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (37). Fokus i kvalitativ 

innehållsanalys ligger i att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i 

textinnehåll, som senare uttrycks i kategorier och teman. Metoden ger möjlighet att få en 

djupare och mer subjektiv information vid beskrivning av deltagarens uppfattningar (36-38).  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och intervjumaterialet lästes därefter flera gånger för 

att få förståelse för hela materialet. Det transkriberade intervjumaterialet analyserades sedan 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (37), med avseende på såväl 

manifest som latent innehåll.  

Utifrån syftet och de två huvudfrågorna delades materialet upp i två domäner. Ur domänerna 

plockades meningsenheter ut med relevans för syftet och kondenserades därefter. De 

kondenserade meningsenheterna abstraherades och erhöll en kod som beskrev dess innehåll. 

Därmed lyftes de till en högre logisk nivå. Koderna jämfördes med varandra avseende 

skillnader och likheter och grupperades därefter i underkategorier och kategorier. Enligt Polit 

& Beck (36) ska kategorierna vara ömsesidigt uteslutande, däremot ska varje kategori bestå 

av flera koder som relaterar till ett liknande innehåll, d.v.s. delar en ”gemensamhet”. 

Analysen genomfördes på två olika abstraktionsnivåer d.v.s. analys av både manifest och 

latent innehåll (37). Kategorier som uttryckte den uppenbara meningen i texten bildade det 

manifesta innehållet. Utifrån den underliggande meningen d.v.s. ”den röda tråden” genom 

samtliga kategorierna, formulerades slutligen teman, vilka bildade det latenta innehållet. 

Exempel på analysprocessen redovisas i tabell II. 

 

Tabell II. Exempel på analysprocessen med meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori, kategori, tema. 
Arbetsterapeutens erfarenheter av arbetet med den äldre patienten inom slutenvård 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Under- 
kategori 

Kategori Tema 

Och..sedan jag går mer in alltså på 
adl-en då..börjar då med morgon adl-
en ser över hur det fungerar, det 
personliga delen ..alltså man börjar 
alltid med det personliga..Om man 
tänker på den geriatriska patienten 
så är det ju adl-en först och främst. 

Ser över hur den personliga delen 
fungerar. Börjar alltid med det 
personliga. Om geriatrisk patient så 
är adl-en först och främst. 

*Genomför p-adl 
bedömning 

Bedömning av 
patientens 
aktivitetsförmåga 

Bedömning som 
framträdande del av 
arbetet 

Arbetsterapi för 
äldre – ett fokus på 
bedömning 
 

Arbetsterapeutens roll i teamet vid arbetet med den äldre patienten inom slutenvård 

..rollen..jo men för patienten är det  
klart att den är viktigt .för att få dels 
helheten..oo..se till..oftast vill ju 
patienterna kunna komma hem..för 
det kanske krävs att de har 
hjälpmedel och att anpassningar är 
gjorda.. 

Arbetsterapeuten är viktig för 
patienten, för att få helheten. 
Patienterna vill kunna komma hem. 
Det krävs att de har hjälpmedel och 
att anpassningar är gjorda. 

*Förbereder 
hemmiljö  

Helhetsbild Aktivitetsperspektiv 
vid arbete med den 
äldre patienten 

Arbetsterapeutens 
roll i teamet - en 
länk mellan 
sjukhuset och 
hemmet  
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Etiska överväganden 

Etiska principer enligt Vetenskapsrådet (40) beaktades i studien. Studiedeltagarna 

informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte samt om att deltagandet i studien 

var frivilligt och kunde avbrytas av dem när som helst utan någon förklaring. Studiedeltagarna 

garanterades också konfidentialitet, vilket tillgodosågs bl.a. via avkodning av personuppgifter 

samt genom att inte redovisa på vilket sjukhus de arbetar. Allt samlat material hanterades 

enbart av författaren och vissa delar av materialet av handledare vid universitetet i Örebro. 

Med tanke på att studien är ett studentarbete behövdes inget formellt tillstånd inhämtas från 

Centrala etikprövningsnämnden (41). I samband med telefonintervjuer spelades in 

överenskommelsen på diktafon, vilket är ett vanligt sätt att säkerställa samtycke i samband 

med telefonintervjuer enligt Irvine (42). Enligt Polit & Beck (36) är det viktigt att i samband 

med forskning utifrån etiska aspekter överväga risker och fördelar/nyttan med studien, vilket 

gjordes i detta fall. Den nytta som studien kan medföra är framför allt en ökad kunskap om 

hur dagens arbetsterapeuter arbetar med den äldre patienten inom slutenvård samt hur 

arbetsterapeuter ser på sin roll i det multiprofessionella teamet som arbetar kring den äldre 

patienten. För de intervjuade finns ingen direkt nytta av studien, däremot kan studien i 

förlängningen medföra en positiv erfarenhet i form av en ökad kunskap om sig själva eller 

sina arbetsvillkor. Risker som identifierades var eventuell stress, irritation, rädsla eller 

osäkerhet vid den typen av frågor som ställdes samt känslan av obehag då deltagarna blev 

inspelade. Utifrån de etiska överväganden som gjorts bedömdes nyttan med studien överväga den 

potentiella risken som fanns och som generellt ansågs som liten. 

 

Resultat 

Analysen av data resulterade i fyra kategorier som synliggör det manifesta innehållet: 

Bedömning som framträdande del av arbetet, Den direkta arbetsterapeutiska behandlingen 

som försvinnande del av arbetet, Aktivitetsperspektiv vid arbete med den äldre patienten, och 

Betydelsefull roll för en bra utslussning från sjukhuset. Det latenta innehållet d.v.s. ”den röda 

tråden” synliggjordes genom samtliga kategorier i två teman.  

Tema 1: Arbetsterapi för äldre – ett fokus på bedömning med innehållande kategorier, 

beskriver arbetsterapeutens erfarenheter av arbetet med den äldre patienten inom 

slutenvården.  
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Tema 2: Arbetsterapeutens roll i teamet - en länk mellan sjukhuset och hemmet, beskriver hur 

arbetsterapeuten upplever/ser på sin roll i ett multiprofessionellt team som arbetar kring den 

äldre patienten. Teman tillsammans med tillhörande kategorier sammanfattas nedan i tabell 

III.  

Citat från intervjuerna, som används i resultatredovisning, är ordagrant intervjupersonernas 

uttalande och är återgivna i kursiv stil i den löpande texten. När intervjupersonen avbryter 

eller är tyst en längre stund under tystnad markeras det med ”…” 

 

Tabell III. Översikt över domäner, teman, kategorier och underkategorier. 

 
Domäner Underkategorier Kategorier Teman 

Arbetsterapeutens erfarenheter av arbetet med 

den äldre patienten inom slutenvård 

Inledande bedömning utan patientkontakt 

 

Bedömning av patientens  

aktivitetsförmåga 

 

Bedömning av patientens 

funktionsförmåga 

 

Bedömning som framträdande del av 

arbetet 

Arbetsterapi för äldre – ett 

fokus på bedömning 

 

Arbetsterapeutiska insatser  

 

Förändrat arbetssätt 

Den direkta arbetsterapeutiska 

behandlingen som försvinnande del av 

arbetet 

Arbetsterapeutens roll i teamet vid arbetet med 

den äldre patienten inom slutenvård 

Helhetsbild 

 

Aktivitetsperspektiv 

Aktivitetsperspektiv vid arbete med den 

äldre patienten 
Arbetsterapeutens roll i 

teamet - en länk mellan 

sjukhuset och hemmet 

Förmedlande roll Betydelsefull roll för en bra utslussning 

från sjukhuset 

 

 

Tema 1: Arbetsterapi för äldre – ett fokus på bedömning 

Arbetsterapeuterna beskriver att de i sitt arbete fokuserar på att bedöma vad man kan förvänta 

sig i framtiden i stället för att lägga fokus på träning med patienten på sjukhuset. De talar om 

att bedömningar görs både utan patientkontakt och genom bedömning av patientens aktivitets- 

och funktionsförmåga. Bedömningar anses vara den framträdande delen av arbetet. 

Studiedeltagarna beskriver förändrat arbetssätt och hur deras insatser har ändrat karaktär. 

Direkta behandlingar i form av aktivitetsträning anses av dem vara den försvinnande delen av 

arbetet.  

 

Bedömning som framträdande del av arbetet 

    Samtliga arbetsterapeuter beskrev att en återkommande del av det dagliga arbetet kring den 

äldre patienten innebär en inledande bedömning utan patientkontakt, d.v.s. inhämtning av 

information gällande patienten via journalsystemet, men även via rapport eller samtal med 

avdelningspersonal. I vissa fall, vid behov, tas kontakt med personal inom kommun och 

anhöriga. Det är ett återkommande inslag men också en del i arbetet, som är tidskrävande och 

ofta svårt att påvisa i åtgärdsstatistik enligt studiedeltagarna.  
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    Bedömningar av den äldre personens förmåga att klara de vardagliga aktiviteterna (ADL) 

är också vanligt förekommande och ska enligt deltagarna också göras fort, i vissa fall helst 

inom 24 timmar: ”…för det är väl framför allt det här med att det är väldigt snabbt, snabba 

bedömningar…som ska göras och fort ska det gå liksom…den här tiden för rehab finns ju inte 

riktigt i slutenvården längre…”  

Arbetsterapeuter beskriver att bedömningar görs på olika sätt beroende på vilken avdelning 

patienten befinner sig på, men oftast handlar det om bedömningar i ett akut skede inför en 

kommande vårdplanering. Dessa bedömningar genomförs ofta som punktinsatser och följs 

senare upp av kommunarbetsterapeuter. Bedömningarna görs också för att ta fram och senare 

utvärdera rehabiliteringsplaner eller inför inskrivning på en rehabiliteringsavdelning. 

Studiedeltagarna berättar att de inleder patientkontakten med en bedömning via samtal och i 

vissa fall kan det vara den enda bedömning som de gör. Bedömning via samtal innebär en 

kartläggning av aktivitetsförmåga utifrån patientens berättelse och arbetsterapeutens 

erfarenhet. ADL-bedömning beskrivs först och främst som bedömning av förmågan att klara 

sin personliga vård (p-adl) och i samband med detta förmågan till förflyttning. Bedömning 

oftast görs i samband med morgonbestyr på avdelningar och i många fall beskrivs den som 

tidskrävande då den görs via observation. Bedömning av de instrumentella förmågorna (i-adl) 

har i de flesta intervjuer beskrivits som bedömning via köksaktivitet. Enbart i fem av sexton 

intervjuer nämns bedömning av den instrumentella adl-förmågan som något man gör 

återkommande. Det framkom i studien att i samband med adl-bedömningar bedömer 

arbetsterapeuter hjälpmedelsbehovet, provar ut hjälpmedel och diskuterar den fysiska 

hemmiljön med patienten, för att se över vilka hjälpmedel eller ev. bostadsanpassningar 

patienten bör få inför utskrivningen från sjukhuset:  

    ”Men jag kan väl säga med alla äldre patienter så gör man ju p-adl-bedömning och kollar 

vad de klarar av…och man tänker liksom steget längre vad de skulle kunna klara av med lite 

enkla tips och åtgärder, man kollar ju hjälpmedel vad de har och vad de skulle behöva för att 

få ett lite lättare liv…kring de äldre handlar det ju ofta om att fånga upp flera aspekter…både 

hur det fungerar i personlig vård t.ex. det gör man bedömningar för men även hur det 

fungerar hemma hushållssituationer…inför vårdplaneringar som oftast äger rum på sjukhuset 

innan den äldre åker hem…främst bedömningar inom personlig vård är det ju…men även 

inom instrumentell adl.”  

I enstaka fall görs också hembesök, vilket nämndes av sex studiedeltagare. De berättar att 

hembesök görs i samråd med kommunpersonal för att arbetsterapeuter och patienten ska få 

bättre förståelse för träningsmål samt för planering av vidare insatser på hemmaplan. 
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     Med tanke på komplexiteten av den äldres sjukdomar och de fysiska nedsättningarna, 

behövs det i många fall mer än en person för att undersöka exempelvis förflyttningsförmågan. 

I nästan samtliga intervjuer påpekas ett nära samarbete med sjukgymnasten i samband med 

bedömningar av den äldres förmåga att klara förflyttningar i samband med utförande av adl-

situationer inom personlig vård.  

Andra bedömningar är MMT - Mini Mental State Examination, Kognistat - Neurobeteende 

vid Kognitiv Status Undersökning, eller AMPS - Assessment of Motor and Processor Skills. 

Då det handlar om äldre patienter med neurologisk påverkan, reumasjukdomar eller 

handfrakturer gör arbetsterapeuten ofta handstatus och behov av kompressionshandske eller 

handortos bedöms. Både kognitiva bedömningar samt bedömningar av handfunktion anses 

vara något specifikt arbetsterapeutiskt och efterfrågas enligt studiedeltagarna. På vissa 

avdelningar med strokepatienter gör arbetsterapeuter en inledande bedömning av talförmågan, 

då tillgången till logoped är mycket begränsad:  

    ”Ofta träffar jag ju på personer som har tappat talet och man gör en kort bedömning av 

talförmågan… eftersom vi inte har nån logoped som finns på avdelningen.” 

 

Den direkta arbetsterapeutiska behandlingen som försvinnande del av arbetet 

    Arbetsterapeuterna beskriver att de behandlingar som görs fokuserar på den personliga 

d.v.s. basala adl-träningen med aktuella hjälpmedel. De menar vidare att det i många fall inte 

finns någon särskild tid för träning. I synnerhet gäller detta de äldre patienterna som finns på 

sjukhuskliniker utan specifik rehabinriktning, exempelvis medicin- eller kirurgkliniker. Det 

resulterar i att den äldre patienten som befinner sig på avdelningen inte får tillräcklig tid för 

träning och återhämtning. Enligt deltagarna skrivs ofta den äldre patienten ut till hemmet när 

patienten bedöms vara medicinskt färdigbehandlad, trots att denne i många fall har potential 

att komma längre i sin rehabilitering:  

    ”Men det är väl i stort, att man ser att vården är väldigt... att det är väldigt korta vårdtider 

och man får inte vara på sjukhus speciellt länge, man ser ju ett behov att en del patienter 

kanske skulle behöva längre tid på sig för att träna och komma igång bättre… för att kanske 

minska hemtjänstinsatser och minska hjälpmedelsbehov?”  

Några arbetsterapeuter poängterar att vårdtiderna nu är så korta att det har påverkat hur äldre 

patienter klarar sina aktiviteter vid utskrivning. Deltagare med längre erfarenhet har 

uppmärksammat att äldre patienter som skrivs ut idag har sämre aktivitetsförmåga när de åker 

hem än de patienter som åkte hem för exempelvis fem eller tio år sedan. 
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    Arbetsterapeuter påpekar att det behövs längre vårdtider för möjligheten till träning för att 

förbättra den äldres adl-förmåga och därigenom minska bl.a. risken för återinläggning. 

Deltagarna talar om att de inte har samma möjligheter som tidigare att använda sitt 

yrkeskunnande samt att det finns lite tid för att träna via aktivitet, vilket verkligen skulle vara 

nyttigt för patienten. Fokus ligger i stället, förutom tidigare nämnda bedömningar, också på 

överrapportering av adl-förmågan, behov av hjälpmedel och bostadsanpassning till kommunal 

personal, samt på den gemensamma planeringen under rapporter, ronder och teamkonferenser. 

    Tre arbetsterapeuter har nämnt att de tränar patienter via gruppaktivitet; detta sker dock i 

mån av tid, vilket innebär enbart enstaka tillfällen. Instrumentell adl-träning är mycket 

begränsad och enligt flera arbetsterapeuter finns den inte längre inom slutenvården:  

    ”Under åren har det ju förändrats en del…nu är det mycket fokus på personlig adl och 

fokus på att rehabilitera tillbaka patienten till en nivå så att den kan klara sig med hjälp av 

hemtjänst i sin egen bostad….för i början, för fyra år sen när jag började så var det kanske 

mer fokus på att rehabilitera tillbaka patienten nästan tillbaka helst till den nivån som den 

hade innan eller så nära som möjligt…inom rimlig tid…då innehöll det kanske mer 

köksaktiviteter, alltså instrumentell adl…och idag mest fokus ligger på personlig adl…och 

mycket kring förflyttning och den biten.”  

    Det framkom i studien att insatser som tidigare var riktade mot direkt patientarbete har 

ändrat karaktär. Dagens arbetsterapeuter inom slutenvård utför också mycket arbete som 

gynnar den äldre patienten, fast indirekt. Flera berättade att de är engagerade i olika 

förbättringsarbeten på avdelningarna, som också berör de äldre patienterna samt att de 

utbildar personalen i förflyttningsteknik eller hjälpmedelshantering, eller undervisar både 

patienter och anhöriga inom KOL- och hjärtskolor. Deltagarna påpekar att man på ett eller 

annat sätt jobbar konsultativt, både mot kolleger, men också mot andra professioner som 

behöver rådgivning, vilket till slut gynnar de äldre patienterna på sjukhuset. 

 

Tema 2: Arbetsterapeutens roll i teamet - en länk mellan sjukhuset och 

hemmet  

Arbetsterapeuter beskriver att de fungerar som ett komplement till övriga professioner i 

teamet vid arbete med den äldre patienten. De flesta uppger att de i sitt arbete utgår från 

patientens aktivitetsnivå och fokuserar på dennes resurser samt på hur man kan kompensera 

nedsättningar för att höja patientens aktivitetsförmåga och för att det ska fungera hemma. De 

talar om att deras roll i teamet innebär att sköta kommunikationen utåt och förmedla sina 
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bedömningar som gjordes inför utskrivning, då dessa har betydelsefull roll för att patienten 

ska få en bra utslussning från sjukhuset. 

 

Aktivitetsperspektiv vid arbete med den äldre patienten 

    De flesta arbetsterapeuter uppgav i beskrivningen av sin roll i teamet att de trots de korta 

vårdtiderna får en bild av patientens aktivitetsförmåga. Det innebär att de i sitt arbete fångar 

upp och tar hänsyn till flera aspekter samtidigt och inte enbart fokuserar på 

funktionsnedsättningen, utan ser till hela personen utifrån fysiska, psykiska och kognitiva 

aspekter och hur personen kan fungera aktivitetsmässigt: 

    ”Alltså att man ser hela patienten…det är inte bara ”ett hjärta” som ligger där i sängen, 

utan att det är faktiskt en hel patient…alltså som arbetsterapeut så har man…alltså plockar 

man in flera olika aspekter, inte bara alltså...att man kan gå och röra sig, jag menar det är ju 

massa annat också. Du ska kunna sköta ditt hem när du kommer hem, du ska kunna försöka 

göra dina aktiviteter i hemmet. Och det betyder inte bara att du kan röra på dig...utan du 

måste liksom kanske kunna göra en aktivitet under tiden du rör på dig.”  

Det framkom i studien att arbetsterapeuter belyser patientens aktivitetsförmåga, men först och 

främst försöker de värna om patientens delaktighet i aktiviteter och därigenom främja den 

äldres självständighet. Detta är något utmärkande för arbetsterapeuten. Deltagarna uttryckte 

att de genom sina bedömningar får mycket kunskaper om patienten som andra i teamet inte 

får, dels om patientens aktivitetsförmåga, dels om dennes hemsituation som är viktig i 

samband med olika beslut som tas på avdelningen. Samtliga arbetsterapeuter beskrev att de 

upplever att de har en viktig roll i teamet för att förmedla kunskapen om patientens 

aktivitetsförmåga, om hur de har fungerat tidigare, vilka förutsättningar finns i boendet och 

vilka mål man kan sätta utifrån detta: 

    ”Jag anser att jag som arbetsterapeut belyser en viktig del som många andra professioner 

inte gör ja, det här vardagliga, praktiska att belysa vad, hur kommer det faktiskt fungera 

hemma…saker som andra professioner kanske inte tänker så mycket på utan tar för givet att 

det löser sig… det är lite det som jag var inne på förut också, alltså det är självklart att vi 

kollar i aktiviteter och att vi använder aktiviteten som ett medel, att man vill höja 

aktivitetsnivån, men sen tänker jag också att det är det här med helhetssynen, det är inte så 

många i teamet som faktiskt har den.” 
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Betydelsefull roll för en bra utslussning från sjukhuset  

    Arbetsterapeuterna fokuserar på patientens utskrivning och ”tänker hem”; deras roll i teamet 

är viktig, eftersom den handlar om hur det ska fungera för patienten aktivitetsmässigt senare. 

Samtliga deltagare uppger att de upplever sin roll i teamet som ”förmedlande” då de ofta 

fungerar som ett ”språkrör” för patienten genom att samla och förmedla helhetsbilden på 

hemsituationen och patientens aktuella adl-förmågor. Rollen i teamet innebär att ha koll på 

många delar som är betydelsefulla för att det ska fungera hemma efter utskrivning: 

    ”Jag tänker att min uppgift är ju att få göra vad jag kan för att patienten ska kunna skrivas 

ut…på nåt sätt det är det som hela vårdtiden handlar om…att man ska åka hem från 

sjukhuset…och det gäller det att man har de förutsättningarna hemma som man behöver 

beträffande hur miljön ser ut och hjälpmedel… och då kanske jag inte själv åker hem med ett 

hjälpmedel utan det handlar om en överrapportering till kommunens arbetsterapeuter är det 

ju nu då om det gäller hjälpmedel eller bostadsanpassning…vi brukar ju alltid skriva en, en 

rapport till biståndshandläggare inför vårdplaneringen och försöka va med vid vårdplanering 

också.” Många arbetsterapeuter beskriver att de utför ett inledande och preventivt arbete på 

sjukhuset, som är betydelsefullt för att det ska fungera för patienten efter utskrivning. 

Flera beskriver att de ofta initierar en process som någon annan får verkställa, men att deras 

insats på avdelningen är viktig för att patienten ska få en bra utslussning från sjukhuset:  

    ”Men man får ju se sig som en i en kedja liksom att…det fortsätter ju även när patienten 

har lämnat här, men då kan man vara den som har initierat det och sett behovet …när jag är 

på ortopedavdelningen så är ju vi…mellanhand…vi är den sista instansen eller sista 

yrkeskategorin som gör det här sista för att det ska bli bra hemma…och det är ju viktigt att 

det fungerar…den här länken mellan sjukhuset och hemmet tycker jag.”  

    Samtliga i studien uppgav att de dokumenterar sina åtgärder i journalsystemet, som också 

har betydelse för kommunikation mellan sjukhuset och andra instanser i sjukvårdskedjan. 

Journalförda åtgärder är synliga för andra yrkeskategorier och teammedlemmar på sjukhuset 

samt för kolleger på kommunen. De fungerar ofta som underlag för planering av vidare 

rehabilitering utanför sjukhuset samt underlättar teamets samarbete genom att de också har en 

förmedlande funktion. Detta är också en väg för att utvärdera de egna insatserna och visa på 

resultatet kring arbetsterapeutiska åtgärder samt en viktig åtgärd gällande patientens säkerhet. 

Arbetsterapeuterna uttrycker även att journalföring också är ett sätt att tydliggöra sin 

kompetens och yrkesroll i rehabiliteringsprocessen.   
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Diskussion 

    Den här studien visar att arbetsterapi för den äldre patienten inom slutenvården har 

förändrats. Arbetsterapeuten fokuserar i sitt arbete på bedömning samtidigt som den direkta 

behandlingen i form av adl-träning minskar. Det framkom också att arbetsterapeuten fungerar 

som en länk mellan sjukhuset och hemmet och har en betydelsefull roll för en bra utslussning 

från sjukhuset.  

    I samtliga intervjuer påpekas att den direkta behandlingen i form av träning har minskat 

och att bedömningar av olika slag är det genomgående inslaget i arbetet. Även om 

arbetsterapeuten tränar med patienten ligger fokus oftast enbart på personlig adl-träning (P-

adl), som rör skötsel av den personliga vården, vilket utesluter den instrumentella adl-

träningen (I-adl) i form av exempelvis köksträning. Det finns studier som påvisar betydelsen 

av arbetsterapi för äldre patienter inom slutenvård (12,33,43,44), men det är svårt att hitta 

studier som beskriver vilka arbetsuppgifter som genomsyrar arbetet, eller styrker det faktum 

att just adl-träning minskar och bedömning är det centrala uppdraget inom slutenvård. 

Däremot diskuteras begreppet ”arbetsterapi” generellt i en studie av Fisher (45), där Fisher 

menar att arbetsterapi innebär åtgärder som innefattar redskapen för bedömning men också 

för själva interventionen, d.v.s. för behandlingen som leder till måluppfyllelse för patienten. 

Samtidigt har både Fisher (45) och Letts (46) observerat att användning av aktivitet i 

interventioner minskar. De menar vidare att detta sker dels p.g.a. otillräcklig tid och bristande 

resurser, dels för att arbetsterapeuter känner sig tvingade att göra vad andra förväntar sig av 

dem, vilket till en viss del stämmer med fynden i denna studie. Arbetsterapeuter uppger både 

tidsbrist och brist på resurser som ett skäl till minskad tid för träning och ökat fokus på 

bedömningar, men också att teamets förväntningar på dem just är att göra bedömningar. 

Samtidigt uppger de flesta studiedeltagarna att det på ett sätt stämmer med deras egna 

uppfattningar av sin roll i teamet, då bedömningen ofta är kopplad till det som ska ske för 

patienten efter utskrivningen till hemmet, vilket arbetsterapeuter fokuserar på och känner sig 

ansvariga för.  

    Resultatet visar att arbetsterapeuter arbetar mer indirekt för den äldre via överrapportering, 

journalföring eller via konsultativa, handledande och utbildande uppdrag. Användandet av det 

unika arbetsterapeutiska verktyget, d.v.s. aktiviteten i behandlingen, är med andra ord 

begränsad. Med tanke på detta kan frågan ställas hur mycket av arbetsterapins kärna, d.v.s. 

aktiviteten som en behandlingsform vid patientarbetet (46-48), egentligen finns kvar inom 
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slutenvården? Resultatet i studien stämmer också med studien av Aiken (49), där det framgår 

att arbetsterapeuter upplever att de har tappat kopplingen till aktiviteten som klinisk praxis 

och jobbar mest konsultativt med bedömningar. Detta kan innebära att insatser inom 

slutenvård har ändrat karaktär och att arbetsterapeutens roll förändras, vilket framgår i studien 

och också nämnts av andra forskare (18,45,46,49). Samtidigt kan frågan ställas om detta i så 

fall påverkar den äldre patienten avseende självständighet och adl-förmåga. Som tidigare 

nämnts har studiedeltagarna med längre yrkeserfarenhet uppmärksammat att äldre patienter 

som skickas hem idag har en sämre aktivitetsförmåga i jämförelse med äldre patienter som 

skickades hem tidigare.  

Detta framkommer också i en rapport av Rundgren (13) om akut geriatrik, som poängterar 

förlusten av olika funktioner hos äldre som vistas på sjukhus som en allvarlig sidoeffekt av 

det vårdnadssätt som förekommer på de flesta sjukhus i många industrialiserade länder, vilket 

även nämns i andra studier (50,51). Det kan också relateras till studier som påvisar skillnader i 

adl-utförande mellan patienter som fick en genomgående rehabilitering med adl-träning och 

de som inte har fått den (12,33,43,44,50,51,52); dock går det inte att koppla försämringen 

enbart till avsaknaden av arbetsterapeutisk träning. 

    Studiedeltagarna anser att det förändrade arbetssättet är en konsekvens av de senaste årens 

förändringar och besparingar inom landstingen som resulterar i betydligt kortare vårdtider, 

minskat antal vårdplatser och minskade personalresurser, vilket också påvisas av tidigare 

forskning (4,9,46). På grund av detta är arbetsterapeuterna tvingade till prioriteringar; 

gällande vissa grupper av patienter och främst bedömningen avseende p-adl förmåga och 

hjälpmedelsbehov. De korta vårdtiderna är enligt flera av studiedeltagarna i många fall 

baserade på att patienten anses vara medicinskt färdigbehandlad och inte på att patienten är 

färdig med sin rehabilitering, vilket stämmer med det som nämns av Styrborn (17) samt 

Fisher (45). Det kan betraktas som problematiskt och kan ifrågasättas etiskt. Det går att 

ifrågasätta om den äldres behov verkligen tillgodoses, och vidare hur det påverkar den äldres 

liv i fortsättningen. Det kan vara en viktig aspekt att beakta med tanke på alla krav som ställs 

på dagens sjukvård; den ska vara patientsäker och samtidigt effektiv och ekonomiskt 

främjande (6,9,12,15-18). I så fall kan det diskuteras om dessa krav tillgodoses; eller om detta  

i stället innebär ett ökat antal återinläggningar då patienter lämnar sjukhuset för tidigt och i 

själva verket har kostnaden för samtliga slutenvårdsinsatserna för den äldre patienten ökat. 

Övergripande mål för en rehabiliteringsinsats innefattar förbättrad funktions- och 

aktivitetsnivå för att återvinna, bevara eller förbättra förmågor, vilket kan leda till bättre 

förutsättningar att leva så självständigt som möjligt (5,14). Med tanke på korta vårdtider och 
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därigenom minskad tid för adl-träning kan frågan ställas om den äldre hinner 

återvinna/förbättra sina förmågor. Samtliga deltagare beskriver att de äldre patienterna som 

finns på sjukhusets olika avdelningar i de flesta fall är multisjuka. De anser vidare att p.g.a. 

sjukdomskomplexiteten och funktionella nedsättningar behöver just ofta den äldre patienten 

något längre tid för återhämning och rehabilitering, vilket stämmer med aktuell forskning 

(4,16,17).  

    Det som också har framkommit i nästan samtliga intervjuer är att arbetsterapeuterna vill 

göra mer för patienterna, speciellt på avdelningar där de inte finns dagligen p.g.a. 

personalbrist, vilket de anser som ett problem. Detta stämmer med Rundgren (13) och 

Rundgren & Dehlin (9), som menar att äldre patienter som finns på de olika 

sjukhusavdelningarna i olika utsträckning har tillgång till teamets medlemmar. Det finns 

tyvärr inte tydligt beskrivet i vilken utsträckning det gäller specifikt arbetsterapeuter. 

Aktivitetsträning saknas enligt studiedeltagarna av patienten men även av arbetsterapeuten, då 

behandlingen upplevs som avskalad och begränsad till i huvudsak bedömningar, 

hjälpmedelshantering och överrapportering, vilket också påpekas i andra studier (45,46,49). 

    En tolkning av resultatet är också att det finns en klyfta mellan hur arbetsterapeuter önskar 

att arbeta inom slutenvård (mer aktivitetsträning och mer direkta behandlande insatser) och 

det förändrade arbetssättet, som beror på flera tidigare nämnda faktorer och vilket också 

nämns även av andra forskare (45,46,49). Samtidigt har studiedeltagarna förståelse för varför 

arbetssättet är annorlunda och varför deras bedömningar inom slutenvård efterfrågas. 

Bedömningarna anses av studiedeltagarna vara en viktig insats i arbetet kring den äldre 

patienten, dels för uppskattning av vårdtiden på avdelningen, dels för att dessa utgör ett 

betydelsefullt underlag för vidare planering i samband med utskrivning. Detta gör att 

arbetsterapeuterna upplever att de en har viktig roll och fungerar som en länk mellan 

sjukhuset och hemmet i samband med vårdplaneringar. Deltagarna menar att de 

arbetsterapeutiska bedömningarna är viktiga för att det ska bli så bra för patienten som möjligt 

efter utskrivningen. Vikten av att se helheten och inte bara de medicinska behoven påpekas 

även i andra studier (1,5-7,11,15,53).  

 

Metoddiskussion  

    Att välja den mest lämpliga metoden för datainsamling är viktig för studiens trovärdighet 

(37). Valet av intervju, som är en vanlig datainsamlingsmetod inom kvalitativa studier 

(35,36,38), grundar sig i syftet att beskriva arbetsterapeutens erfarenheter av arbetet med den 

äldre patienten samt upplevelser av sin roll i teamet. Ljudinspelning gav utrymme för en 
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noggrann datainsamling och noggrann bearbetning av hela materialet vilket har betydelse för 

studiens kvalité (37,39,54). Nackdelen med ljudinspelningen var transkriberingens 

tidskrävande process, vilket också påpekas av Kvale & Brinkman (39). Fyra intervjuer 

genomfördes via telefon. Fördelen med telefonintervjuer var att det blev lättare för forskaren 

att förbli ”neutral” då det var omöjligt att påverka deltagarnas svar genom exempelvis 

spontana ansiktsuttryck. Kvantiteten och kvaliteten på data har inte påverkats med 

telefonintervjuer i jämförelse med ”face to face”-intervjuer. Samtliga intervjuer var 

tidsmässigt jämförbara och de täckte forskningsfrågorna på samma sätt med likvärdigt djup. 

Två pilotintervjuer var till stor hjälp för att konstruera en slutgiltig version av intervjuguiden. 

De ändringar av intervjuguiden som gjordes efter pilotintervjuerna, har inte påverkat studiens 

resultat. Genom dessa preciserades underfrågor och en fråga för att få fördjupad information 

om de indirekta arbetsterapeutiska åtgärderna lades till. Detta har gynnat studiens syfte. 

 Det strategiska urvalet (36,38), inkluderade arbetsterapeuter inom slutenvård i olika åldrar, 

med olika antal år inom yrket samt gav variation avseende avdelningar inom slutenvård 

(tabell 1). Detta bidrog till en rik bild av den upplevda rollen samt arbetserfarenheter, vilket 

har påverkat resultatens giltighet på ett positivt sätt. För att välja de mest lämpliga 

meningsenheterna lästes varje intervju flera gånger i sin helhet. Detta gav möjligheten att 

välja meningsenheter utifrån en helhet och utan att riskera att ha missförstått innehållet eller 

missat något väsentligt. Enligt Graneheim & Lundman (37) är studiens trovärdighet också en 

fråga om hur likheter inom- och skillnader mellan kategorier bedöms och hur väl kategorier 

och teman täcker data som ska besvara studiens syfte. Ett sätt att säkerställa detta var 

återkommande diskussion med handledaren om koder samt uppdelning av dessa för att se om 

benämningarna verkade rimliga och tolkningen var trovärdig. Tydlig koherens är viktigt för 

studiens trovärdighet (39). För att uppnå detta presenterades genomförande och resultat på ett 

strukturerat sätt och karakteristiska citat från intervjuerna användes i resultatredovisning för 

att styrka resultatet. 

    Pålitlighet innebär stabilitet i en studie och den kan äventyras om data är omfattande och 

datainsamlingen sträcker sig över en längre tid (36,37). I denna studie tillgodosågs detta dels 

genom intervjuguiden som minskade risken för inkonsekvens under datainsamlingen, dels 

genom att intervjuerna blev inspelade och transkriberade ordagrant kort efter inspelningen. 

Intervjuerna utfördes också inom en samlad tidsperiod. 

   Överförbarhet handlar om hur användbara eller överförbara resultaten är d.v.s. i vilken 

utsträckning dessa kan överföras till andra grupper eller situationer (36). Med tanke på att 

studien omfattar 16 arbetsterapeuter som arbetar på fem olika sjukhus kan man anta att 
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forskningsresultatet även kan gälla arbetsterapeuter som arbetar på andra sjukhus i Sverige 

där liknande rehabilitering och vårdkultur finns.  

 

Fortsatt forskning 

Det finns behov av mer forskning om arbetsterapi för äldre patienter inom slutenvård; dels för 

att möta situationen med den ökade andelen äldre i befolkningen och de korta vårdtiderna, 

dels för att hitta rätta vägar att hantera dessa två aspekter utifrån de krav som ställs på 

sjukvården och rehabiliteringen. Ytterligare aspekter av arbetsterapi inom slutenvård riktade 

mot den äldre patienten behöver undersökas vidare.  

 

Slutsats 

I huvudsak gör arbetsterapeuter inom slutenvården bedömningar och i mindre omfattning 

behandlande insatser för den äldre patienten. Arbetsterapeutens roll har förändrats till att i sitt 

dagliga arbete fungera som en länk mellan avdelningar och kontakter utåt i samband med 

utskrivningar till hemmet. Det förändrade arbetssättet innebär inte nödvändigtvis något 

negativt. Det arbetsterapeuter gör på sjukhuset, ofta i form av punktinsatser som 

bedömningar, den basala adl-träningen och överrapporteringen, betyder ändå mycket för den 

enskilde äldre patienten och är ett betydelsefullt inslag i teamarbetet. En bra utredning på 

avdelningen behövs, då den ger en god start för en fortsatt rehabilitering i hemmet. 

Arbetsterapeuter anser att perspektivet med fokus på patientens självständighet och dennes 

fortsatta delaktighet i aktiviteter kompletterar på ett unikt sätt de övriga teammedlemmarnas 

insatser och är betydelsefull för den äldre patientens livskvalité. Arbetsterapeuter upplever sig 

själva som en del i vårdkedjan, en länk mellan sjukhuset och hemmet och bedömer att deras 

åtgärder ger ett bra underlag för den kommunala verksamheten och stärker det fortsatta 

arbetet för patienten. Studien ger en ökad förståelse för hur arbetsterapeuten arbetar med den 

äldre patienten inom slutenvård idag, med tanke på de förändringar som har skett inom hälso- 

och sjukvården under de senaste åren, med minskade antalet vårdplatser och pressade 

vårdtider. Studien bidrar också med en ökad kunskap om svårigheter i arbetet på olika 

avdelningar. Ytterligare en nytta är en ökad kunskap om upplevelsen av sin roll i teamet på de 

olika avdelningarna. Resultatet bör dock beaktas utifrån studiens metodbegränsningar. 
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