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Sammanfattning 
Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa behöver vård och stöd som både förebygger och 
förbättrar den psykiska hälsan. Landstingets uppgift är att utreda och behandla den psykiska 
ohälsan och kommunens ansvar är att stödja personen i dennes vardag. För att personer med 
psykisk ohälsa ska få den vård och stöd de är i behov av krävs en fungerade samverkan mellan 
kommun och landsting. Personer med psykisk ohälsa har ofta problem vid aktivitetsutförande och 
är därför i behov av arbetsterapi. 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur samverkan sker mellan arbetsterapeuter och andra 
professioner i kommun och landsting beträffande personer med psykisk ohälsa. 
Metod: En kvalitativ metod användes med ett ändamålsenlig urval. Åtta arbetsterapeuter valdes 
ut och intervjuades.  
Resultat: Materialet transkriberades och analyserades och följande fem kategorier framkom vid 
analysen: Samverkan mellan arbetsterapeuter, samverkan mellan arbetsterapeut och 
biståndshandläggare, samverkan vid vårdplaneringsmöte, Samordnad Individuell Plan — SIP samt 
överrapportering och sekretess. Studiens resultat visar att samverkan mellan kommunens och 
landstingets arbetsterapeuter sker genom remiss som skickas via journalsystemet Meddix, 
telefonkontakt och vårdplaneringsmöte. Arbetsterapeuternas erfarenhet är dock att samverkan 
var otillräcklig och behövde förbättras. Även kunskapen om arbetsterapeutens profession och 
arbete behöver förtydligas hos berörda samverkansaktörer. 
Slutsats: I denna studie framkommer det att arbetsterapeuter inom kommun och landsting 
samverkar genom remiss som skickas via Meddix, vid arbetsterapeutträffar och genom metoden 
integrerad psykiatri. I denna studien framkommer det att arbetsterapeuterna samverkar med 
biståndshandläggare och andra professioner vid vårdplaneringsmöte och vid SIP. 
Arbetsterapeuterna tycker dock att samverkan är otillräcklig för att tillgodose patientens behov. 
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Inledning 
År 1995 genomfördes psykiatrireformen i Sverige, där syftet var att förbättra levnadsvillkoren för 
personer med psykisk ohälsa. Mycket har gjorts sedan dess, men vi kan i dagens media se att det 
finns stora brister i vården beträffande personer med psykisk ohälsa. Det har skapat ett intresse 
hos oss att få en inblick vad det beror på och vart det brister.  

Idag uppger 20-40 procent av Sveriges befolkning att de lider av psykisk ohälsa, där 5-10 
procent är i behov av psykiatrisk behandling (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa ökar även hos 
barn och unga, vilket är ett oroväckande problem (Socialdepartementet, 2012). En person som 
drabbas av psykisk ohälsa bör få kontinuerlig vård så snart som möjligt. Vården ska pågå tills 
personen lever ett så hälsosamt och självständigt liv så möjligt. För att uppnå detta erbjuder 
både kommun och landsting hjälp på olika sätt. Den kan också förstärkas genom att det finns en 
samverkan mellan berörda aktörer (Sigling, 2010). 

Bakgrund 
Arbetsterapi för personer med psykisk ohälsa 
Alla människor behöver känna att de har ett meningsfullt liv där de känner sig delaktig i sin 
vardag och vård samt fyller en funktion i samhället (Fisher & Nyman, 2011). Arbetsterapi syftar 
till att personen utifrån sina egna resurser kan utföra meningsfulla aktiviteter. Vilket innefattar 
det personen gör, både socialt och fysiskt för att få vardagen att fungera tillfredsställande 
(http://www.fsa.se). Meningsfulla aktiviteter är aktiviteter som utförs dagligen i samband med 
arbete, fritid och aktivitet i dagliga livet (ADL). ADL innefattar personlig vård, hushållssysslor, 
kommunikation, förflyttning och tidsuppfattning etc. (Finlay, 2004).  

Arbetsterapeutens uppgift är att ge personer med fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar 
möjlighet att kunna utföra de aktiviter de vill kunna utföra. Arbetet kan t.ex. vara att lär 
personen strategier eller att ändra/anpassa miljön i dennes omgivning (Creek, 2008). 
Arbetsterapeutens mål är att personen med psykisk ohälsa ska finna aktivitetsbalans, vilket 
innebär en jämn fördelning av arbete, fritid och vila. Uppstår obalans hos personen på grund av 
fysiska- eller psykiska omständigheter påverkas aktivitetsbalansen, vilket leder till frustration, 
tristess, nedstämdhet och stress för personen (Creek, 2008). 

Psykisk ohälsa kan för en person innebära både funktionsnedsättning och funktionshinder. 
Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller uppstå p.g.a. sjukdom eller trauma. 
Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av personens fysiska eller intellektuella 
förmåga, medan funktionshinder definieras som ett hinder i miljön (Eklund, Gunnarsson & 
Leufstadius, 2010). Den som drabbas av psykisk ohälsa får oftast en förändrad vardag. Det kan 
medföra känslomässiga och kognitiva begränsningar, vilket innebär att personen känner, tänker 
och beskriver tillvaron på ett annorlunda sätt än tidigare. Begränsningarna kan leda till 
svårigheter i vardagen då personen har svårt att ta initiativ, planera och utföra aktiviteter samt 
lösa de problem som uppstår (Bejerholm, 2010; Kielhofner, 2012). Psykisk ohälsa kan vara 
tillfällig, långvarig eller livslång. I de två sistnämnda fallen krävs det ofta en samverkan mellan 
flera aktörer för att stödja patienten (Socialdepartementet, 2012). 

Model of human occupation (MOHO) är en teoretisk referensram som används inom arbetsterapi. 
Den är klientcentrerad och arbetsterapeuten ser varje person som unik. Arbetsterapeuten 
fokuserar på den enskildes situation och förmåga gällande aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012). 
MOHO definierar tre komponenter som påverkar utförandet av aktivitet. De integrerade 
komponenterna är vanebildning, viljekraft, och utförandekapacitet, i kombination med miljön. 
Viljekraft innefattar personens motivation till aktivitet. Vanebildning omfattar personens 
mönster och rutiner i samband med aktivitet. Utförandekapacitet innefattar personens fysiska 
och mentala förmåga som krävs för att kunna utföra en aktivitet. Miljön består av de platser och 
rum personen vistas i, både inom- och utomhus. Miljön består även av de föremål som används i 
aktivitet. Alla komponenter behövs för att skapa en sammanhängande helhet i 
aktivitetsutförandet. Miljön innefattar även personens sociala omgivning och består då av 
mänskliga relationer och aktiviter som formas av kulturen. Kulturen i relation med den fysiska 
miljön skapar ett sätt att integrera och förhålla sig till omgivningen (Kielhofner, 2012). 
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Psykiatrireformen 
År 1995 genomfördes psykiatrireformen i Sverige. Institutioner där personer med psykiska 
funktionsnedsättningar vårdades avvecklades, och de integrerades i samhället. Reformen sågs 
som nödvändig och syftet var att förbättra levnadsförhållandena för dessa (Markström, 2003). 
Sedan dess är kommunen ansvarig för vården av personer med psykisk ohälsa som inte är i behov 
av kontinuerlig sjukvård från landstinget (Eklund & Hallberg, 1999). När reformen genomfördes 
fanns ingen färdig plan för hur arbetet skulle gå till i den kommunala verksamheten, utan nya 
metoder fick skapas. Det fanns lite erfarenhet och bristande kunskap bland personalen i 
kommunens verksamhet. Detta medförde att olika professioner, däribland arbetsterapeuter fick 
lägga stort ansvar på den psykiskt funktionsnedsatta personens egna kraft till att bl.a. söka den 
vård den var i behov av (Bogarve, Markström, Toll & Sundqvist, 2012; Mellgren & Lundin, 2012). 
Problemet var att de som vårdats länge på institutionen hade tappat tron på sin egna förmåga. 
De var ofta passiva och saknade initiativförmåga (Bogarve, Markström, Toll & Sundqvist, 2012). 

Kommunens ansvar 
I kommunen är det biståndshandläggaren som avgör om en person med psykisk ohälsa behöver 
insatser från kommunen.Biståndshandläggaren kallar till vårplaneringsmöten och därefter görs  
en bedömning där biståndshandläggaren tar ställning till hur mycket insatser personen behöver 
för att klara ADL. (Cederblom, 2012: Sigling, 2010; Socialstyrelsen, 2008). ADL syftar till de 
grundläggande aktiviteter som en person behöver klara av för att kunna ha ett självständigt 
vardagsliv (Finlay, 2004). Kommunen kan erbjuda insatser i form av daglig verksamhet, 
gruppverksamhet, boendestöd, god man och kontaktperson till personer som lider av psykisk 
ohälsa och är mellan 18 och 65 år (Sigling, 2010). Daglig verksamhet finns i de flesta kommuner i 
Sverige, men kan skilja sig åt beroende på kommunens storlek och ekonomi. Daglig verksamhet 
är en sysselsättning som bedriv på dagtid och riktar sig till personer med någon form av 
funktionsnedsättning. Syftet med dagliga verksamheten är att personen ska arbeta utifrån sin 
egen kapacitet. Målet är att arbetet ska kännas meningsfullt och skapa struktur för personen. 
Det kan även innebära att personen med psykisk ohälsa förbereds för arbetslivet. Kommunen kan 
erbjuda personer med psykisk ohälsa boendestöd. Boendestöd beviljas av biståndshandläggaren 
på uppdrag av socialförvaltningen. Syftet med boendestöd är att personen med psykisk ohälsa 
ska få stöd i att klara vardagen. Personer med psykisk ohälsa som har svårigheter att sköta sin 
ekonomi, eller har andra svårigheter i samhället kan erbjudas en god man eller förvaltare. En 
god mans uppgift är bl.a. att förvalta personens egendom och sköta dennes ekonomi, samt att 
sköta kontakter med de sociala myndigheterna. En god man kan även ansökas av personen själv, 
dess anhöriga eller vårpersonal via kommunens överförmyndare (Sigling, 2010). 

Arbetsterapeuter inom kommunens socialpsykiatri arbetar för att personer med psykisk ohälsa 
ska få en roll i samhället genom delaktighet. Det kan ske genom att arbetsterapeuten ger 
information till anhöriga och personal angående sjukdomens konsekvenser. Dels för att de ska få 
en förståelse för vad det innebär att ha en psykisk ohälsa och dels för att undvika stigmatisering 
i samhället för ovannämnd grupp. Arbetsterapeuten arbetar för att personen med psykisk ohälsa 
ska återhämta sig från sjukdomen genom att ge möjlighet till återgång till eventuella studier 
eller arbete. Har personen en psykisk ohälsa som hindrar till studier och arbete , är daglig 
verksamhet ett alternativ för att personen ska känna delaktighet i samhället. (Argentzell & 
Leufstadius, 2010). 

Landstingets ansvar 
Landstingets ansvar och främsta uppgift är att utreda och behandla personer med psykisk ohälsa. 
Är personen i behov av vård p.g.a. psykisk ohälsa ska personen få vård inom den psykiatriska 
öppenvårdsmottagning eller inom slutenvården. En del landsting har ett mobilt akutteam som 
kan ersätta den psykiatriska klinikens akutintag. Insatsen sker i form av hembesök från ett team 
med vårdpersonal, där arbetsterapeuten inom psykiatrin ingår. I de större städerna finns även 
psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) att tillgå (Sigling, 2010). 

Arbetsterapeuter inom landstinget som arbetar med personer med psykisk ohälsa arbetar på den 
psykiatriska öppenvårdsmottagning eller slutenvården. Insatserna varierar efter personens 
önskan, behov och problematik. Arbetsterapeutens arbete innefattar stödjande samtal, 
anhörigstöd, gruppverksamhet, kreativa aktiviteter etc (http://www.fsa.se). Stödjande samtal 
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kan vara motiverande samtal (MI) som arbetsterapeuten använder för att väcka och stärka 
patientens egna vilja till förändring (Rosengren, 2012). Vid anhörigstöd fungerar 
arbetsterapeuten som stöd och informationsgivare angående sjukdomens konsekvenser (http://
www.fsa.se). De kreativa aktiviteterna kan ske med den enskilde personen eller i 
gruppverksamhet. Syftet med gruppaktiviteten är att utveckla färdigheter i aktiviteten samtidigt 
som personen tränar de sociala färdigheterna. De sociala färdigheterna som tränas är bl.a att 
personen med psykisk ohälsa ska lära sig vänta på sin tur, be om hjälp, kommunicera och dela på 
redskapen vid aktiviteten (Argentzell & Leufstadius, 2010). Arbetsterapeuten skriver även intyg 
och gör bedömningar i aktivitet (http://www.fsa.se). 

Förändring på samhällsnivå 
Regeringen har uppmärksammat den ökade psykiska ohälsan hos Sveriges befolkningen, och valt 
att prioritera behovet av insatser för dessa personer. Insatserna ska förebygga psykisk ohälsa, 
och förbättra vården och omsorgen för ovannämnd målgrupp. Projektet heter PRIO psykisk 
ohälsa — plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Där påvisas det att 
det krävs kraftinsatser hos regeringen, myndigheter, landstinget, kommunerna samt det civila 
samhället för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa 
(Socialdepartementet, 2012). Socialstyrelsen arbetar på uppdrag av regeringen med att utveckla 
en samverkan mellan myndigheter för att stödja personer med psykisk ohälsa där 
slutrapporteringen är den 31 december 2015 (http://www.socialstyrelsen.se). En viktig punkt i 
uppdraget är att skapa en långsiktig samverkan och systematiskt förbättringsarbete mellan 
landsting och kommun, där personen med psykisk ohälsa är i centrum (Socialdepartementet, 
2012). Kommunen och landstinget är huvudansvariga för den vård och omsorg personer med 
psykisk ohälsa behöver (Socialdepartementet, 2012). De är skyldiga att ha överenskommelser om 
samverkan gällande personer med psykisk ohälsa. Kommunen och landstinget ska tillsammans 
planera och göra en individuell plan för personen som är i behov av stöd från båda aktörerna 
(Cederblom, 2012). Det är av största vikt att en individuell plan görs oavsett om behovet är kort- 
eller långsiktigt. Samverkan mellan kommun och landsting ska också fungera. För att samverkan 
ska kunna ske mellan kommun och landsting behöver personen som är i behov av insatser ge sitt 
samtycke till att helt eller delvis häva sekretessen vid överrapportering (Cederblom, 2012). 

Samverkan mellan olika aktörer 
Samverkan kan tolkas olika beroende på situation och förhållande. Samverkan behöver inte ha 
en tydlig koppling mellan flera personer eller aktörer. I lagstiftningen används ordet samverkan 
utan att i detalj gå in på vad samverkan innebär. Det är personers eller aktörers tidigare 
erfarenheter av samverkan som avgör hur samverkan tolkas och hur den bör ske. De 
samverkansavtal som skrivs måste därför vara tydliga med vem som ska göra vad (Cederblom, 
2012). Är det brister i samverkan och i helhetslösningar kring personer med psykisk ohälsa är det 
svårt att ge dem samma möjligheter som andra i samhället (Socialdepartementet, 2012). Är 
personen i behov av insatser från fler aktörer är det viktig att en samverkan finns mellan dessa 
så inte personen “tappas bort” eller “bollas” runt mellan aktörerna (Cederblom, 2012). 

Samhället stigmatiserar personer med psykisk ohälsa och de har svårare att bli accepterade 
jämfört med personer som har somatisk ohälsa (Socialdepartementet, 2012). För att 
stigmatisering ska minska i samhället för ovannämnda personer måste alla aktörer ta sitt ansvar. 
Ansvarsfördelningen ligger på staten, socialstyrelsen, statens folkhälsoinstitut, kommunen, 
landstinget, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), näringslivet samt det civila samhället 
(Socialdepartementet, 2012). 

Problemområde 
Det kan konstateras att personer med psykisk ohälsa ofta har långvariga behov och svårigheter 
att ta egna initiativ till att samordna sin egen vård och omsorg. Den psykiska ohälsan minskar 
personens utförandekapacitet och viljekraft som kan leda till att personens vanor och roller 
förändras negativt (Bejerholm, 2010; Bogarve, Markström, Toll & Sundqvist, 2012; Kielhofner, 
2012; Mellgren & Lundin, 2012). Regeringen har sett ett ökat behov hos målgruppen och 
prioriterar därför insatser till dessa under 2012-2016. Regeringens syfte med satsningen är att 
stödja och ge alla berörda aktörer på alla nivåer förutsättningar att kunna hjälpa personer med 
psykisk ohälsa genom målmedvetenhet, samverkan samt långsiktigt utvecklingsarbete 
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(Socialdepartementet, 2012). Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen 
beträffande samverkan när det gäller personer med psykisk ohälsa (Cederblom, 2012). 

Eklund & Rahm Hallberg (1999) skriver att arbetsterapeuterna som arbetar i landstinget sällan 
samverkar med andra arbetsterapeuter, medan de kommunanställda arbetsterapeuterna 
samverkar mera med varandra. Det finns lite forskning om hur samverkan fungerar mellan 
arbetsterapeuter i kommun och landsting beträffande personer med psykisk ohälsa (Eklund & 
Rahm Hallberg, 1999). Med den anledningen vill vi ta reda på hur samverkan sker mellan 
arbetsterapeuter inom kommun och landsting när det gäller personer med psykisk ohälsa. Vilka 
möjligheter och hinder ser arbetsterapeuterna i sitt arbete vid samverkan? Kan otillräcklig 
överrapportering och samverkan bidra till dessa brister? 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur samverkan sker mellan arbetsterapeuter och andra 
professioner i kommun och landsting beträffande personer med psykisk ohälsa. 
— Vilka möjligheter beskriver arbetsterapeuterna vid samverkan?  
— Vilka hinder beskriver arbetsterapeuterna vid samverkan? 

Metod 
En kvalitativ studie utfördes med stöd av en semistrukturerad intervjuguide, för att få svar på 
studiens syfte. En kvalitativ metod valdes för att få beskrivande data. Beskrivande data innebär 
att materialet till studien kan fås genom samtal, observation eller berättande texter. Vid samtal 
sker det ofta genom intervju. Observation innebär det att studiedeltagaren visuellt granskas i en 
specifik situation och de berättande texterna kan innefatta dagboksanteckningar, journaler etc. 
Syftet med en kvalitativ studie är att det ska leder till en djupare förståelse för ett fenomen 
(Polit & Beck, 2012). 

Urval 
Ett ändamålsenligt urval av deltagare gjordes till studien. Det innebär att deltagarna väljs ut 
med omsorg utefter den kunskaper de besitter samt för att ge svar på studiens syfte (Polit & 
Beck, 2012). Inklusionkriterier i studien var att arbetsterapeuterna skulle ha erfarenhet av att 
arbetat med personer med psykisk ohälsa inom vuxenpsykiatrin. För att få en variation skulle de 
även arbeta inom några av dessa områden: öppenvårdspsykiatrin, slutenvården, lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatrin i kommunen och landstinget. 
Studien genomfördes i två län i Mellansverige och önskemålet var att få samma antal deltagare 
från landsting och kommun. 

Kontakt togs med växeln i kommunerna och landstingen. Arbetsterapeuter som var verksamma 
inom psykiatrin och arbetade med psykisk ohälsa efterfrågades. Arbetsterapeuterna kontaktades 
via telefon eller mail där information gavs om studiens syfte. Deltagarna fick själva avgöra om 
de ville läsa informationsbrevet innan de svarade på om de ville medverka i studien eller inte. 
Om deltagarna omgående berättade att de vill delta bokades en tid utefter deras önskemål om 
tid och plats. Till de deltagare som kunde tänka sig medverka i studien skickades ett 
informationsbrev ut via mail. Nitton arbetsterapeuter kontaktades och åtta valde att medverka i 
studien. Tre tackade nej utan att ange orsak och två på grund av tidsbrist. Två var nyanställda 
och tyckte de hade för lite erfarenhet för att kunna ge relevant information. Två 
arbetsterapeuter hade ingen erfarenhet av samverkan och överrapportering för att kunna svara 
på studiens syfte och två svarade ej på förfrågan av deltagande. De arbetsterapeuter som deltog 
i studien från kommunens verksamhet hade varit yrkesverksamma i 11-22 år. De hade arbetat 
med patienter med psykisk ohälsa i 9 till 13 år. De arbetsterapeuter som arbetade inom 
landstinget hade arbetat som arbetsterapeut i 1-37 år, varav 1-5 år med patienter med psykisk 
ohälsa. 

Datainsamling 
För att samla in de data vi eftersökte skapades en intervjuguide som innehöll bakgrundsfrågor 
och huvudfrågor där öppna frågor ställdes (se bilaga). En intervjuguide skapar struktur och ger 
svar på det som efterfrågas (Polit & Beck, 2012). Öppna frågor innebär att deltagaren får 
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möjlighet att berättar fritt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuguiden konstruerades 
utifrån det som kom fram i bakgrundslitteratur, studiens syfte och frågeställningar. 

Den första intervjun i studien var en pilotintervju. Arbetsterapeuten fick prata fritt utifrån 
studiens syfte och emellanåt flikade vi in med frågor från intervjuguiden. Genom att göra en 
pilotintervju provas metoden för att se om den är relevant för studien eller om den behöver 
ändras (Polit & Beck, 2012). Vi valde efter pilotintervjun att lägga till de två sistnämnda 
frågorna i intervjuguiden, för att försäkra oss om att vi inte skulle missat något, samt ge 
arbetsterapeuten möjlighet att berätta mera. 

Tid och plats för intervjun bokades efter deltagarnas önskemål. Samtliga intervjuer skedde på 
deltagarnas arbetsplats. Vid fem av åtta intervjutillfällen närvarade de två Författarna. En 
deltagare svarade på frågorna skriftligt då denne fick förhinder men ändå ville medverka. 
Intervjutillfället började med att deltagarna fick muntlig information om att studien skulle ingå i 
ett examensarbete. Studiens syfte förklarades, därefter informerades studiedeltagarna att 
intervjun skulle spelas in på MP3 spelare, skrivas ut ordagrant där deltagaren avidentifierades 
och därefter skulle ljudfilen raderas. Efter att studiedeltagaren gett sitt skriftliga samtycke på 
två samtyckesformulär började frågor ställdes utifrån intervjuguiden. Intervjuerna pågick i 45 - 
60 minuter och spelades in på två MP3-spelare. 

Etiska aspekter 
I arbetet med studien följdes regler och riktlinjer utifrån CODEX (2015). Ett informationsbrev 
grundat på lag 2003:460 skickades ut till de tillfrågade arbetsterapeuterna. I brevet gavs 
information om studiens plan, syfte och metod samt kontaktuppgifter till studien ansvariga. 
Studiedeltagarna informerades om att studien var frivillig och att de när som helst kunde välja 
att avbryta sin medverkan. Författarnas och studiehandledarens namn och telefonnummer 
uppgavs i brevet för att deltagarna skulle kunna ta kontakt vid eventuella frågor.  

Vid intervjutillfället repeterades informationsbrevet muntligt. Därefter informerades 
studiedeltagaren om hur intervjumaterialet skulle behandlas och att konfidentialitetskravet 
skulle följas. Efter det ombads studiedeltagaren ge sitt samtycke till deltagande i studien genom 
att skriva under två exemplar av samtyckesbrevet, där varje part fick varsitt. Ljudfilerna 
transkriberades och personuppgifterna avkodades, därefter raderades ljudfilerna från 
inspelningsanordningen. Intervjumaterialet förvaras obehörigt för andra. 

Avidentifiering har även gjorts i citaten för att inte kunna härleda till dess ursprung. 

Dataanalys 
Vid dataanalysen start användes en kvalitativ innehållsanalys med ett deduktivt angreppsätt, 
vilket innebär att en tidigare utarbetad mall används. I vår analys innebar det att frågeguiden 
blev vår utarbetade mall. Ett deduktivt angreppsätt rekommenderas när mycket text skall 
analyseras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Båda författarna lyssnade igenom samtliga 
ljudfiler innan de ordagrant skrevs ner i text. Texten lästes igenom ett flertal gånger och svaren 
på frågorna från intervjuguiden markerades i texten. En uppdelning av svaren från 
kommunanställdas arbetsterapeuter och landstingsanställdas arbetsterapeuter gjordes, där 
materialet sorterades och analyserades efter svaren på frågorna. Därefter användes ett induktivt 
angreppsätt utifrån helheten av datamaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det 
innebär att meningsbärande enheter selekterades ut och texten minskades ner till kondenserade 
meningsenheter. Meningsbärande enheter är meningar eller fraser som innehåller information 
som är relevant för studiens syfte eller frågeställning. Utefter det skapades koder. Koder är en 
etikett som beskriver meningsenhetens innehåll. Koderna sorterades sedan och blev 
underkategorier och slutligen bildades kategorier (se tabell 1). Kategorier och underkategorier 
skrevs som rubriker i ett datadokument. Kategorier är en grupp av koder som belyser samma sak 
men på olika sätt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därefter sorterades materialet upp 
ytterligare en gång och respektive meningsenhet sorterade in under lämplig kategori. Som 
tidigare nämnts skildes materialet åt mellan kommunanställdas arbetsterapeuter och 
landstingsanställdas arbetsterapeuter. 
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Tabell 1 – Exempel på analysen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

”… men det tar ju 
längre tid då på något 
vis att om det nu är 
så att det inte finns 
någon riktig 
strukturerad plan för 
hur ska vi göra den 
här överkopplingen 
då får man ju liksom 
hålla på och leta 
personer och ringa 
och hur har ni tänkt 
eller hur tänker ni 
kring det här ja så att 
det blir ju det tar ju 
längre tid …”

Det tar längre tid om 
det inte finns någon 
strukturerad plan 
eftersom man får 
ringa och leta efter 
personerna

Det tar längre tid Hinder vid 
Samverkan

Samverkan mellan 
arbetsterapeuter

”… vi ska ju liksom 
inte ta del av en 
massa information 
som inte har just med 
den här situationen 
just nu att göra vi ska 
inte gå in och läsa 
dokumentation i 
onödan […] vi ska ha 
reda på det som har 
att göra med just det 
här som gäller just nu 
… vad är det som är 
viktigt vi behöver 
kanske inte så där får 
man tänka lite etiskt 
och etik och moral 
själv också mycket 
men ja kan inte svara 
på det riktigt hur det 
blir då om någon 
säger nej jag vill inte 
att den för jag tror 
inte att det skulle 
fungera om man sa 
nej till all typ av”

Relevant information 
ska ges
Dokumentation ska 
inte läsas i onödan
Etik och moral ska 
tas i beaktning
Patienten bör ge sitt 
samtycke för att få 
rätt hjälp

Relevant information 
Inte läsas i onödan
Etik och moral ska 
tas i beaktning
Patienten bör ge sitt 
samtycke

Möjligheter vid 
Överrapportering och 
sekretess

Överrapportering och 
sekretess
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Resultat 
Syftet med studien är att beskriva hur samverkan sker mellan arbetsterapeuter och andra 
professioner i kommun och landsting beträffande personer med psykisk ohälsa. Vi vill också ta 
reda på vilka möjligheter och hinder arbetsterapeuterna beskriver vid samverkan? Analysen av 
datan resulterar i fem kategorier, där varje kategori innefattar två underkategorier (se tabell 2). 
Underkategorierna hör samman med syftets frågeställningarna. Texten som står direkt under 
huvudkategorin är en generell beskrivning av huvudkategorins innehåll. Under respektive 
kategori presenteras kommunens och landstingets resultat ofta separata. Om så inte är fallet är 
svaren likvärdiga. 

I texten används begreppet biståndshandläggare, vilket även innefattar socialhandläggare och 
socialsekreterare. 

Tabell 2 – Översikt över kategorier och underkategorier 

Samverkan mellan arbetsterapeuter 
Arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att de skickar en remiss till berörda  
arbetsterapeuter när en överrapportering sker. Det gäller oavsett om remissen skickas mellan  
arbetsterapeuter inom samma verksamhet, eller mellan arbetsterapeuter i  
kommunen/landstinget eller arbetsterapeuter i landstinget/kommunen. Efter att en 
överrapporteringen gjorts händer det att de berörda arbetsterapeuterna samverkar under en 
period gällande patienten. Remissen skickas ofta genom framarbetade rutiner i journalsystemet 
Meddix säger både arbetsterapeuterna i kommunen och landstinget. Arbetsterapeuterna berättar 
även att information om patientens tidigare stöd och insatser samt meddelanden skickas via 
systemet. 

 ”jag antingen sker det via datorn … om det är vårdplaneringar då ligger dom inne i det här  
 programmet som heter Meddix, äh, då kan vi skicka ett meddelande där och liksom påkalla och 
 efterlysa arbetsterapeut […]” 

Är patientinformationen bristfällig berättar arbetsterapeuter i kommun och  
i landsting att de då kan kontakta den remissansvariga via telefon, för att på så sätt få 
ytterligare information. Arbetsterapeuten kan även via telefon aktualisera ett samarbete vid 
speciella ärenden. 

 ”[…] vi ringer till dom om man har mycket frågor … man kan bolla lite lättare och ringa tycker  
 jag … är detta någonting för dig att ta dig ann eller?” 

Arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att samverkan även förekommer genom 
arbetsterapeutträffar. Där diskuteras eventuella problem för att komma fram till förbättringar 

Kategorier Underkategorier

Samverkan mellan arbetsterapeuter • Möjligheter vid samverkan
• Hinder vid samverkan

Samverkan mellan arbetsterapeut och 

biståndshandläggare

• Möjligheter vid samverkan med biståndshandläggare

• Hinder vid samverkan via biståndshandläggare

Samverkan vid vårdplaneringsmöte • Möjligheter till samverkan vid vårdplaneringsmöte
• Hinder till samverkan vid vårdplaneringsmöte

Samordnad Individuell Plan — SIP • Möjligheter vid SIP

• Hinder vid SIP 

Överrapportering  och sekretess • Möjligheter vid överrapportering och sekretess 
• Hinder vid överrapportering och sekretess 
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vid Samverkan mellan kommun och landsting. Det framkommer också att arbetsterapeuter i 
kommun och landsting samverkar genom metoden integrerad psykiatri  där patienten är i fokus. 1

Arbetsterapeuterna i kommunen berättar att teamarbete med flera professioner är jätteviktigt 
för att kunna ge rätt stöd och vård till personen. 

Möjligheter vid samverkan 
Arbetsterapeuter i kommunen berättar att de har erfarenhet av att det är lättare att ta kontakt 
och samverka med berörda arbetsterapeuter i kommunen eller landstinget om en redan 
etablerad kontakt finns. De säger även att de då kan ringa och fråga om råd och gemensamt 
komma fram till ett lämpligt beslut angående den aktuella patienten. 

Arbetsterapeuterna i landstinget berättar att de via journalsystemet Meddix kan se om patienten 
varit i kontakt med någon tidigare arbetsterapeut. Möjligheten finns då att kontakta 
vederbörande för att höra vilka insatser som gjorts och om det är något arbetsterapeuten i 
landstinget behöver fortsätta med. Arbetsterapeuterna i landstinget har erfarenheter av att det 
ökar patientens möjligheter till fortsatt arbetsterapeutisk behandling. Kommunanställdas 
arbetsterapeuter vill ofta att arbetsterapeuten i landstingen gör en ny ADL-bedömning för att se 
om personen förmåga har förändrats sen sist en ADL-bedömning gjordes. 

 ”om det är någon som är här första gången då som vi kan se i journalen att den här har haft  
 kontakt med en arbetsterapeut i kommunen så kan man ju ta kontakt med den arbetsterapeuten 
 för att höra vad har ni gjort liksom och är det något jag behöver göra här eller önskar du att jag 
 gör en ny bedömning eller ja sådär” 

Hinder vid samverkan 
Arbetsterapeuterna i kommunen berättar att samverkan mellan kommun och landsting 
förekommer men önskar en större tydlighet kring ansvarsområden och vem som ska göra vad. Ett 
hinder arbetsterapeuterna i kommunen beskriver är att de ibland inte fokuserar på samma 
problemområdet hos personen med psykisk ohälsa. Arbetsterapeuterna i kommunen tycker att 
det är patientens diagnos som styr vilken verksamhet den ska tillhöra. Arbetsterapeuterna tycker 
istället att man ska utgå från det största problemet patienten har och utefter det bestämma 
vilken verksamhet patienten ska tillhöra. 

 ”… lite olika från fall till fall … personkemin och hur man jobbar … kan vara ett hinder, alla  
 försöker nog att samverka och tycker det är bra att man försöker överrapportera när det är  
 viktiga saker och så där …” 

Arbetsterapeuterna i landstinget beskriver att de saknar en strukturerad plan kring hur 
samverkan ska ske. De anger att de får ringa runt och leta efter berörda arbetsterapeuter och 
berättar att vissa kommuner saknar anställda arbetsterapeuter, vilket leder till att det tar längre 
tid och försvårar processen. Ett hinder som arbetsterapeuterna i landstinget beskriver är att de 
saknar inblick i patientens dagliga liv. De menar att det kan ta tid att förstå patientens 
problematik bara vid ett besök på mottagningen och menar att ett hembesök hos patienten 
skulle kunna förtydliga dennes behov. Arbetsterapeuterna i landstinget har erfarenhet av att de 
märker när patienten känner en ovisshet efter utskrivning kring samverkan då patienten inte vet 
vad som kommer att ske. Det yttrar sig genom att patienten ringer mycket till 
sjukvårdsrådgivningen eller söker akut hjälp. Landstingets arbetsterapeuter berättar att utan 
samverkan kan patienten få svårare att klara av vardagen då de rätta insatserna uteblir vilket 
genererar till en sämre livskvalité. 

Arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att det kan upplevas som jobbigt för 
patienten när det sker byte mellan verksamhetsområde och personalbyte, när flera aktörer är 
inblandade och ingen bra samverkan sker. 

 Integrerad psykiatri är ett evidensbaserad behandlingsmetod där samverkan sker mellan psykiatrin, socialtjänsten och 1

försäkringskassans insatser. Syftet med behandlingen är att förbättra patientens förmåga att hantera stress och olika problem i 
vardagen (Mellgren & Lundin, 2012. s. 35)
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Samverkan mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare 
Arbetsterapeuter i kommunen berättar att de arbetar i ett vårdplaneringsteam där 
arbetsterapeut, biståndshandläggare och sjuksköterska ingår. Teamet åker på 
vårdplaneringsmöten tillsammans, vilket innebär att samverkan sker. Inför ett beslut begär 
biståndshandläggaren ibland en kartläggning av arbetsterapeuten i kommunen eller landstinget. 
Ofta är det en kartläggning av patientens ADL. Samverkan mellan biståndshandläggare och 
arbetsterapeut i kommunen sker även efter ett vårdplaneringsmöte. Arbetsterapeuter i 
kommunen berättar att biståndshandläggaren skickar en remiss när denne har beviljat patienten 
till exempel boendestöd eller sysselsättning inom daglig verksamhet efter vårdplaneringsmötet. 

 ”[…] hon är ju delaktig i den överrapporteringen, och vi skriver ju alla i Meddix i den vårdplanen 
 också, sociala insatser och rehab insatser och kanske sjukvårds insatser …” 

Arbetsterapeuter i landstinget säger att biståndshandläggaren är den första länken till 
kommunen och den som sammankallar berörda aktörer till vårdplaneringsmöte. 

 ”ja det är ju … den vanligaste kontaktvägen om de inte redan har insatser så det blir våran första 
 länk … till kommunen […]” 

Arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att kontakten mellan arbetsterapeuten och 
biståndshandläggaren sker genom att biståndshandläggaren skickar en vårdbegäran via 
journalsystemet Meddix till berörd arbetsterapeut.

Möjligheter vid samverkan med biståndshandläggare 
Arbetsterapeuter i kommunen berättar att biståndshandläggaren är lätt att få tag på och utbyte 
av information underlättas. 

Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting är eniga om att det är en fördel att 
biståndshandläggaren sammankallar till vårdplaneringsmöte. Det leder till förkortad 
handläggningstid då beslut om patientens behov fattas och processen kan omgående sättas 
igång. 

Hinder vid samverkan med biståndshandläggare 
Ett hinder som arbetsterapeuter i kommunen är överens om, är att de ofta blir sent inkopplade i 
ärendet och ibland glöms bort av biståndshandläggaren. Det innebär att de får påminna om att 
de finns att tillgå. Ibland beskriver de även att biståndshandläggaren inte tror att 
arbetsterapeutens bedömning och insats behövs. Orsaken till detta tror arbetsterapeuterna 
beror på att deras profession är otydlig och inte den första biståndshandläggaren tänker på när 
det gäller patienter med psykisk ohälsa. De berättar då att viktig information kan missas och 
leda till att patientens problematik upptäcks sent och därmed uteblir arbetsterapeutens 
insatser. 

 ”[…] det kan ju va att man faktiskt inte har kopplat på … arbetsterapeuten … man kommer på  
 det lite senare … att man helt enkelt har glömt bort eller ja inte tänkt … professionen är inte så 
 alltid så tydlig inom det här området … man behöver liksom påminna om att det är bra om vi får 
 bli tillfrågade …” 

Arbetsterapeuter i kommunen beskriver att biståndshandläggaren ibland inte lyssnar på vad 
arbetsterapeuten eller omgivningen säger, vilket leder till att felaktiga beslut kan fattas. 

 ”jag har varit inne i något ärende där man inte har lyssnat på omgivningen som har larmat […] 
 det hade ju varit bra om dom hade lyssnat inte bara på mig utan andra som är nära också […]” 

Samverkan vid vårdplaneringsmöte 
Kommunens arbetsterapeuter åker på de vårdplaneringsmöten de blir kallade till vilket ofta är i 
landstinget. De som är sammankallade och närvarande vid vårdplaneringsmötet är de som har 
eller kommer ha kontakt med patienten. Det kan vara socialsekreterare, arbetsterapeuter från 
både kommunen och landstinget, sjuksköterskor från kommunen och landstinget samt 
boendestödjare från kommunen. På mötet närvarar även patient eller dess gode man och 
anhöriga. 
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 ”… vi gör upp vem som gör vad - socialsekreterare - kommun, arbetsterapeuter - landsting och 
 kommun, sjuksköterskor - landsting och kommun samt boendestöd – kommun […]” 

Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting säger att de samverkar med varandra genom 
vårdplaneringsmöten. 

Möjligheter till samverkan vid vårdplaneringsmöte 
Arbetsterapeuterna i landstinget berättar att det görs en gemensam plan för patienten vid 
vårdplaneringsmötet. Planen görs tillsammans med samtliga närvarande aktörer för att 
bestämma hur det kommer bli när patienten skrivs ut. Vid vårdplaneringsmötet bestäms 
gemensamt vilka insatser patienten är i behov av och vem som ska utföra vad. 

Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att målet med vårdplaneringsmötet 
är att det ska blir så bra som möjligt för patienten. En fördel de ser med vårdplaneringsmötet är 
att alla aktörer är närvarande och får ta del av samma information gällande vilka insatser som 
gjorts och behöver sättas in. Arbetsterapeuter i kommunen och landstinget tycker det är viktigt 
att patienten hör samma information som övriga aktörer som medverkar vid 
vårdplaneringsmötet. Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting är eniga om att det är 
viktigt att en tydlig planering görs för patienten redan vid utskrivningen, samt att en samverkan 
sker för att patienten ska känna trygghet och veta vad som kommer hända. 

 ”jag tror man kan förebygga vissa svackor … genom en tydlig planering” 

Hinder till samverkan vid vårdplaneringsmöte 
Ett hinder som arbetsterapeuterna i kommunen beskriver är att det är många personer som är 
närvarande vid vårdplaneringsmötet. De sitter i rummet när den berörda patienten kommer in, 
vilket de anser kan upplevas negativt av patienten. De tycker det vore bättre att patienten satt i 
rummet först, då det är den det gäller. De berättar även att patienten ibland kommer hem för 
tidigt och kan vara påverkad av sitt sjukdomstillstånd eller är medicinpåverkad när 
vårdplaneringsmöte sker. Detta leder till att patienten inte kommer ihåg vad som sagts eller 
planerats berättar arbetsterapeuterna i kommunen. Arbetsterapeuterna menar därför att det är 
viktigt att ta reda på om patienten kommer ihåg vad som sagts och bestämts. 

 ”[…] man kanske inte har hängt med alltid vad var det som är planerat och sagt och så det tror 
 jag är viktigt att man har med sig att man får ja kolla av det med personen att ja men kommer 
 du ihåg nu vad vi planerade och bestämde så där så att man kan ju kanske vara ganska  
 medicinpåverkad eller påverkad av sin sjukdomstillstånd också där så att jag kan tänka mig att 
 det kan bli lite diffust ibland och att behöver liksom uppdatera sig vad vad det vi bestämde 
 egentligen […]” 

Arbetsterapeuterna i landstinget berättar att de kommunanställda som är kallade till 
vårdplaneringsmötet ibland uteblir. Det leder till att patienten blir lidande. Deras erfarenhet är 
att de som inte får omgående starkt stöd vid utskrivning, riskerar att komma tillbaka redan efter 
en vecka. De kommunanställda som inte närvarar vid mötet, blir åter kallade till 
vårdplaneringsmöte och patientens behov belyses starkare berättar arbetsterapeuterna på 
landstinget. 

 ”[…] patienten behöver ett väldigt, väldigt, oftast ett väldigt starkt stöd när dom blir utskrivna 
 och får dom inte det så händer det att dom kommer tillbaka efter en vecka hit […]” 

Samordnad Individuell Plan — SIP 
Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att patienter som har behov av 
mycket insatser från flera olika aktörer ska erbjudas en SIP. Det är patienten själv eller dess 
företrädare som bestämmer om den samordnade individuella planen ska göras, samt vilka som 
skall medverka vid mötet. Arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar att den är 
lagstiftad och innefattar både kommun och landsting. 

 ”[…] där är väldigt patientcentrerat, att det verkligen är personen som ska uppleva att det här är 
 bra för mig det är inte vi som avgör vilka som det är inte vi yrkeskunniga liksom som ska avgöra 
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 vilka personer som ska vara med i dom här överrapporteringarna utan det är personen som ska 
 vara med och tycka och tänka kring det […]” 

Möjligheter vid SIP  
Arbetsterapeuterna i kommunen säger att SIP ger patienten möjlighet att få kontroll över sin 
rehabilitering och sitt kontaktnät. Patienten får ett skriftligt dokument där det klart och tydligt 
framgår vilka kontaktpersonerna är, vad de gör och vilken verksamhet de tillhör samt deras 
telefonnummer. Arbetsterapeuterna i kommunen önskar att patienten beskriver situationen 
positivt när den individuella planen görs och att patienten känner att det dennes vilja som styr 
vilken insatsen som ska utföras. 

 ”[…] är det stora problem görs en SIP – Samordnad Individuell Plan, där det är väldigt tydliga  
 riktlinjer för hur arbetet, vem som gör vad och uppföljning ska ske” 

Hinder vid SIP  
Arbetsterapeuterna i kommunen berättar att SIP är komplicerad att göra men 
arbetsterapeuterna hoppas att den ska bli etablerad då det skulle gynna patienten. 

 ”[…] den är ju väldigt avancerad om man säger, vem man ska ha med i den … vad som gäller om 
 man inte följer” 

Arbetsterapeuterna i landstinget menar att SIP mer är ett övertagande än ett samarbete. De 
säger även att SIP är något oklar då det liknar ett vårdplaneringsmöte. 

 ”[…] ja, alltså det bästa är ju när det är liksom tajt samarbete och det görs en plan tillsammans 
 men jag beskriver nog mer att det är det blir ett övertagande än att det blir ett samarbete  
 liksom […]” 

Överrapportering och sekretess  
Arbetsterapeuterna i kommunen säger att patientjournalen inte ska läsas i onödan utan etik och 
moral ska tas i beaktande. 

Arbetsterapeuterna i landstinget berättar att patientinformationen ska avidentifieras innan rätt 
arbetsterapeut har hittats för att överta ärendet. Det gäller oftast när det sker en 
överrapportering från arbetsterapeuterna i landstinget till de kommunanställda 
arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna i landstinget berättar att de sällan får 
överrapporteringar från kommunen. 

Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting är eniga om att patienten måste ge sitt 
samtycke innan en överrapportering kan ske för att erbjudas rätt vård. Arbetsterapeuterna 
berättar att samtycket ofta är muntligt, och att det alltid ska antecknas i patientjournalen. 

 ”vi måste ju alltid fråga patienten först och främst och få hans samtycke […] man ska alltid  
 skriva det i journalen” 

Möjligheter vid överrapportering och sekretess 
Arbetsterapeuterna i landstinget berättar att de ibland kan söka upp och kontakta 
arbetsterapeuten i kommunen åt patienten med dennes muntliga medgivande. Då deras 
erfarenhet är att personer med psykisk ohälsa har svårt att ta kontakt, vilket i sin tur kan leda 
till att patient inte får den vård den är i behov av. 

 ”[…] psykisk ohälsa gör ju också att man kan vara oförmögen att klara av och ta de här  
 kontakterna och då är kan det rinna ut i sanden. För att undvika det så kan jag med patienten  
 tillåtelse överlämna namn och telefon nummer så att arbetsterapeuten kan ta kontakt” 

Samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting tycker det ska vara en lagom mängd och 
relevant information angående patienten, när överrapporteringen sker mellan berörda aktörer. 
De säger att den information de får via Meddix ofta är rätt mängd, men skulle något saknas kan 
de ringa och be om mer information angående patienten berättar arbetsterapeuterna. En 
möjlighet som samtliga arbetsterapeuter i kommun och landsting beskriver vid överrapportering 
och sekretess är att de får information om hur det fungerat tidigare och kan utefter det planera 
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framtida insatser. Dubbelarbete undviks då berörd arbetsterapeut i kommunen kan ta vid där 
landstingets arbetsterapeut slutat. Det effektiviserar processen, minskar risken till förhastade 
beslut och leder till snabbare behandling. Chansen till optimalt stöd ökar då det ger ett 
helhetsperspektiv. En annan fördel som arbetsterapeuter i kommun och landsting berättar är att 
patienten inte behöver upprepa sig och undviker på så sätt att jobbiga känslor väcks på nytt. 

 ”… vi ska ju liksom inte ta del av en massa information som inte har just med den här situationen 
 just nu att göra vi ska inte gå in och läsa dokumentation i onödan … vi ska ha reda på det som har 
 att göra med just det här som gäller just nu tillexempel att personen ska kunna få stöd för att 
 komma vidare […]” 

Hinder vid överrapportering och sekretess 
Ett hinder som arbetsterapeuterna i kommunen beskriver med patientinformationen är att de får 
förutfattade meningar om patienten om de får för mycket information. De menar att det är bra 
att bilda sig en egen uppfattning om patienten. 

 ”[…] så får man en bild som då inte riktigt stämmer så  kan det bli fel, så ibland behöver man […]  
 göra en egen uppfattning om saker för att få ett hum själv och inte bara lyssna på vad andra  
 säger” 

Arbetsterapeuterna i landstinget har erfarenhet av att det är extra noga med sekretessen inom 
psykiatrin och berättar att det kan bli ett hinder för att koppla in rätt insatser. 

 ”[…] sekretessen är jättebra … men ibland kan den nästan bli ett hinder att hänvisa till sekretess 
 för mycket […]” 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En kvalitativ metod presenterar datan med beskrivande ord (Eliasson, 2013). Därför ansågs en 
kvalitativ metod som mest lämplig då det gav insikt om deltagarnas egna erfarenheter (Dalen, 
2015). En semistrukturerad intervju gjordes för att ge deltagaren möjlighet att berätta fritt 
(Polit & Beck, 2012). 
  
Ett ändamålsenligt urval visade sig vara lämpligt, då arbetsterapeuterna som deltog i studien 
arbetad på olika verksamheter och samverkade på olika sätt. Ändamålsenligt urval innebär att 
deltagarna ”handplockas” för att uppnå den högsta graden av variation av erfarenheter (Chekol, 
2012). Snöbollbollsurval kunde i detta fall vara olämpligt, då det skulle kunna resultera i att 
arbetsterapeuterna i studien var verksamma inom samma område. Vilket kan leda till ett 
enkelspårigt och snedvridet urval (Dalen, 2015). 

Inklusionskriterier beträffande arbetsterapeuter var att de skulle arbeta med personer med 
psykisk ohälsa och vara verksamma inom olika områden i kommun och landsting. Genom att välja 
deltagare från olika verksamheter gav det en variation av information från deltagarnas 
erfarenheter. Anledningen till det var för att öka studiens överförbarhet. Litteraturen säger att 
överförbarheten ökar om det finns en variation, djup och innebördsrikedom i datamaterialet 
(Rosenberg, 2012). Deltagarna beskriver samverkan och överrapporteringen skiftande, vilket gav 
en bred och varierad förståelse av problematiken. 

Några exklusionskriterier angående arbetsterapeuternas yrkesverksamma år har inte gjorts och 
det kan ha påverkat resultatet. Samtliga arbetsterapeuter som deltog i studien hade tillräckligt 
med information att delge och vid sjunde intervju uppstod datamättnad. Vilket innebär att inte 
någon ny information tillkommer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

I pilotintervjun fick arbetsterapeuten prata fritt utifrån studiens syfte. Detta visade sig rörigt 
och det var svårt att utläsa det vi eftersökte i det transkriberade materialet. De nästkommande 
intervjuerna genomfördes därför genom att intervjuguiden följdes. Trots att pilotintervjun var 
rörig och svår att utläsa gav den oss den information vi eftersträvade, vilket gjorde att vi valde 
att även använda den i studien. En fördel med en pilotintervju är att de tilltänkta frågor provas 
på en person först, för att därefter reflektera om frågorna svarar på studiens syfte eller om de 
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är bristfälliga och behöver utvecklas ytterligare (Boréus, 2015). Intervjuguidens frågor visade sig 
bra och de två sistnämnda frågorna i intervjuguiden kompletterades inte av någon deltagare. 

Vid två intervjuer närvarade endast en av författarna och diskussioner fördes kring om detta 
påverkat resultatet. Flera intervjuer hade gjorts tillsammans innan och intervjuguiden var ett 
tillräckligt stöd för att kunna genomföra intervjuerna, därför ansågs detta inte ha påverkat 
resultatet. Litteraturen säger att de första intervjuerna bör genomföras tillsammans för att 
upptäcka eventuella brister. Därefter bör författarna skapa strategier för att förhålla sig till dem 
(Jacobsen, 2007). Författaren som inte deltog vid de två intervjutillfällena lyssnade igenom 
intervjuerna och hade inte ställt några andra frågor. 

Ingen stress och oro visades från deltagarna under inspelningssituationen. Det kan bero på att 
deltagarna själva fick bestämma tid och plats när intervjun skulle äga rum, vilket stärker 
deltagarnas trygghet vid intervjutillfället säger Polit & Beck (2012). Intervjun spelades in på två 
MP3-spelare för att försäkra att ingen data gick förlorad (Dalen, 2015). 

Genom att läsa upp informationsbrevet vid intervjutillfället visades deltagarna respekt för dess 
medverkan. Litteraturen skriver att även om deltagarna blivit informerade om studiens syfte, 
behöver det inte betyda att de vet hur materialet kommer behandlas eller presenteras. Genom 
att läsa informationsbrevet tydliggörs detta (Öberg, 2015). Det är viktigt att deltagarna får 
samtyckesbrevet uppläst för att tydliggöra dess innerbörd innan de skriver på. Litteraturen 
skriver att samtyckesbrevet är en etisk grundbult i all forskning som handlar om respekt och 
ömsesidigt förtroende. Deltagaren garanteras kunna avsluta sin medverkan när som helst under 
forskningsprocessen (Öberg, 2015). 

Transkriberingen delades upp där en transkriberade ljudfilerna från de kommunanställdas 
arbetsterapeuter och den andre transkriberade ljudfilerna från de landstingsanställdas 
arbetsterapeuter. Fördelen är att varje författare blir extra kunnig på sitt transkriberade 
material och område (Dalen, 2015). Analysprocessen gynnades också tidsmässigt då den andre  
inte behövde kontrollera utskrifterna mot ljudfilerna, som annars är nödvändig om någon annan 
utfört transkriberingen (Dalen, 2015). Nackdelen är att den andra inte lär känna materialet på 
samma sätt och tolkningar av den andres material uteblir (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

En fördel med att använda ett deduktivt angreppsätt med intervjuguiden som mall var att det 
underlättade sorteringen av materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En nackdel med  
ett deduktiv angreppsätt var att den grundade sig på intervjuguiden som var relativt detaljerad. 
Om studien skulle göras om på nytt hade inte lika många följdfrågor använts i intervjuguiden. 
Anledningen var att det gav mycket data att hantera, vilket ledde till att det var tidskrävande. 
Under hela analysprocessen gjordes arbetade tillsammans och diskuterade innehållet för att inte 
något material skulle missas eller misstolkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 Avidentifiering har även gjorts i citaten för att inte kunna härleda till sitt ursprung. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna i kommunen såg Meddix som ett sätt att samverka i 
större utsträckning än vad arbetsterapeuterna i landstinget gjorde. Orsaken kan bero på att 
arbetsterapeuterna i kommunen får överrapporteringar angående patienter från landstingets 
arbetsterapeuter, medan arbetsterapeuterna i landstinget sällan får överrapporteringar eller 
meddelande från de kommunanställda arbetsterapeuterna. Litteraturen skriver att en fördel 
med att använda kommunikation- och informationsteknologi t.ex. Meddix, är att de 
samverkande aktörerna snabbt och effektivt kan utbyta information genom att skicka 
meddelanden till varandra angående patienten. Meddelanden kan skickas till den gällande 
aktören direkt och det leder till tids- och personaleffektivisering då inget fysiskt möte sker 
(Socialstyrelsen, 2008). En nackdel med att samverkan sker genom kommunikation- och 
informationsteknologi istället för genom fysiska möten kan vara att patienten inte känner 
delaktighet i sin egen process (Socialstyrelsen, 2008).I litteraturen (Fisher & Nyman, 2011) 
framkommer tydligt att det inte är förenligt med synen på förhållningssätt inom arbetsterapi, 
vilket är att verka för att klienter ska känna sig delaktig i sin vård. 
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Resultatet visade att arbetsterapeuten ibland upplevde att biståndshandläggaren inte lyssnade. 
Litteraturen skriver att det kan bero på att en upplevd rangordning och statusskillnader mellan 
yrkesgrupper kan förekomma och det kan leda till hinder vid samverkan (Socialstyrelsen,2008). 
Arbetsterapeuterna i studien berättade att de ibland inte blev inkopplade i ärenden där de 
skulle behöva göra insatser. De tror att det beror på är att deras profession upplevs som otydlig. 
Litteraturen stärker detta och skriver att det beror på att olika professioner och aktörer inte vet 
vad den andra får eller kan göra (Socialstyrelsen, 2008). Resurser som finns att tillgå uteblir, 
eller så leder bristande kunskap och respekt för andra professioner till gränsöverskridande, 
vilket leder till att patienten med psykisk ohälsa blir lidande (Socialstyrelsen, 2008). 

Resultatet i studien visade att vårdplaneringsmöten skedde enligt riktlinjer som finns beskrivna i 
SOSFS 2005:27, 2 kap. 3 § (Cederblom, 2012; Socialstyrelsen, 2008). Kommuner och landsting ska 
tillsammans utarbeta rutiner för vårdplaneringsmötet angående patienten, som skrivs in eller ut 
från sluten- till öppenvård och socialtjänsten. Information ska utbytas mellan vård- och 
omsorgsgivare beträffande befintliga planer. Rutinerna ska innehålla uppgifter om vilka som är 
ansvariga för att skicka in- och utskrivningsmeddelande, vilka som är ansvariga att kalla till 
vårdplaneringsmöte, samt vilka som skall delta (Cederblom, 2012). Arbetsterapeuterna 
berättade att de samverkade vid de vårdplaneringsmöten de blev kallade till. En fördel med 
vårdplaneringsmöten är att det skapar förtroendefulla relationer mellan de berörda aktörerna. 
Det skapar också en samsyn angående personen med psykisk ohälsa i början av 
rehabiliteringsprocessen (Socialstyrelsen, 2008). Aktörerna behöver inte ha samma synsätt på 
patientens behov av insatser, utan det är av största vikt att alla är medvetna om varandras 
olikheter, och tillvara tar dessa skillnader och erfarenheter. Det är då samverkan blir fullständig 
(Socialstyrelsen, 2008). Nackdelen med vårdplaneringsmöten är att det är resurskrävande då 
många aktörer är inblandade. Varje aktör tolkar även patienten med psykisk ohälsa utifrån sin 
egen profession. Det leder till olika synsätt om vilka insatser patienten är i behov av. Det är 
viktigt att varje profession har respekt för de andra professionernas synsätt vid 
vårdplaneringsmötet (Socialstyrelsen, 2008). En annan nackdel vid vårdplaneringsmötet är att 
det som diskuteras inte alltid är relevant och att det tenderar att få för stort utrymme under 
mötet (Socialstyrelsen, 2008). 

Resultatet visade att samtliga yrkesverksamma arbetsterapeuter inom kommunen och 
landstinget visste att en SIP skulle göras när patienten har behov av insatser från flera aktörer. 
Vilket är helt i linje med litteraturen som skriver att när den enskilde personen har behov av 
insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen och landstinget 
tillsammans göra en individuell plan för denne (Cederblom, 2012; SFS 2001:453, 2 kap. 7 §). 
Personen ifråga ska också ge sitt samtycke om en plan ska göras. Om personen inte är kapabel 
att ge sitt samtycke, ska närstående till personen ha möjlighet att delta i arbetet om inte den 
gällande personen motsätter sig det. Alla kan initiera till att planen ska göras när de ser ett 
sviktande vård- och omsorgsinsatser för patienten. Det kan vara vård- och omsorgspersonal, där 
även arbetsterapeuten ingår, anhöriga och närstående eller från den enskilde själv (Cederblom, 
2012). En nackdel som beskrivs i resultatet är att arbetsterapeuterna i studien är osäkra på hur 
en SIP ska utföras, trots att det finns tydliga riktlinjer hur planeringen ska gå till och hur den 
utarbetade mallen ska användas. När planen är klar skall följande gå att utläsa: Vilka insatser 
krävs, vilken huvudman som skall ansvara för vad, om några andra aktörer behöver ingå för att 
åtgärderna skall kunna göras samt om det är landstinget eller kommunen som har det 
övergripande ansvaret för personen (Cederblom, 2012; SFS 2001:453, 2 kap. 7 §). 

Resultatet visade att samtliga deltagare i studien inte läser patientjournalen i onödan och inte 
heller efter att ärendet är avslutat. De tar hänsyn till patientens vilja och överrapporterar 
ingenting utan patientens medgivande. Vilket överensstämmer med Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Arbetsterapeuterna säger att patientinformationen kan leda till 
förutfattade meningar om patientinformationen är för detaljerad och orelevant i sitt 
sammanhang. Den behöver inte alltid överensstämma och vara aktuell då patienten kan ha 
förändrats. I resultatet framgick det att sekretessen ibland kan bli ett hinder för samverkan. 
Litteraturen visar att olika aktörer kan ha interna administrativa regelverk, gränsdragningar och 
sekretessregler m.m. som på olika sätt försvårar deras samverkan. Litteraturen stärker detta 
och skriver ”formella hinder framhålls dock ofta som argument för varför man inte kan eller får 
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samverka” (Socialstyrelsen, 2008). Litteraturen påvisar att reglerna kan tolkas utifrån det som är 
bäst för patienten om samtliga aktörer är genuint intresserade av att samverka (Socialstyrelsen, 
2008; OSL 2009: 400, 25 kap. 13 §). 

Genom att arbetsterapeuterna i studien var yrkesverksamma inom olika verksamhetsområden i 
kommunen och landstinget, samt arbetar med vuxna personer med psykisk ohälsa stärker detta 
studiens trovärdighet, och ökar studiens överförbarhet. För att stärka möjligheter till 
överförbarhet ytterligare har metoden beskrivits med noggrannhet. Detta har gjorts genom att 
beskriva hur deltagarna valts, hur datainsamlingen genomförts och hur data materialet 
transkriberades och analyserats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien har redovisats 
och dess analysprocess har genomförts och gett förutsättningar för läsaren att bedöma om 
studiens resultat är överförbart i andra sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Studiens resultatet har stärkts med citat från intervjuutskrifterna. Författarna hade ingen 
tidigare erfarenhet av samverkan när studien startade. Vilket ökar resultatets trovärdighet, då 
ingen förförståelse satt sin prägel på resultatet (Dalen, 2015; Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). 

Slutsats 
Det har i studien visat sig att samverkan mellan arbetsterapeuter i kommun och landsting sker 
via remiss och meddelande som skickas i journalsystemet Meddix. Det sker även vid 
arbetsterapeutträffar och integrerad psykiatri. Arbetsterapeuterna samverkar också med 
biståndshandläggare och andra professioner vid vårdplaneringsmöte och SIP. De möjligheter som 
arbetsterapeuterna i studien beskriver är att en redan etablerad kontakt underlättar samverkan. 
Meddix underlättar samverkan då arbetsterapeuterna kan se om personen med psykisk ohälsa 
tidigare har varit i kontakt med en arbetsterapeut. Samverkan med biståndshandläggare ser 
arbetsterapeuterna som en möjlighet då processen kan påbörjas direkt efter ett 
vårdplaneringsmöte. De hinder som arbetsterapeuterna i studien beskriver är att det saknas 
tydlighet kring ansvarsområden och ansvarsfördelning. Även arbetsterapeutens profession 
upplevs som otydlig av andra samverkansaktörer berättar arbetsterapeuterna i studien. Ett 
annat hinder arbetsterapeuterna beskriver är att de som blir kallade till vårdplaneringsmöten 
ibland uteblir vilket leder till att patienten blir lidande då det inte få det stöd de behöver. I 
denna studie framkommer det att arbetsterapeuter inom kommun och landsting tycker att det 
finns en samverkan, men att den är otillräcklig för att tillgodose patientens behov. I litteratur 
(Bogarve, Markström, Toll & Sundqvist, 2012; Cederblom, 2012; Eklund & Rahm Hallberg, 1999; 
http://www.socialstyrelsen.se; Mellgren & Lundin, 2012; Socialdepartementet, 2012 & Sigling, 
2010) framkommer det tydligt att samverkan mellan kommunen och landstinget bör förbättras.  

Fortsatt forskning bör bedrivas där personer med psykisk ohälsa delger sin uppfattning angående 
samverkan mellan olika aktörer (Alphonce, 2012).  

Det behöver göras en kontinuerlig uppföljning i arbetet med patienten när överrapportering 
skett. Det skulle kunna ske genom att de professioner som samverkar kring personen träffas 
genom fysiska möten. Där en gemensam utvärdering beträffande patienten görs. Dels för att 
kunna se vilka insatser som var bra och dels vilka som var mindre bra, samt för att 
arbetsterapeuterna ska kunna utveckla sitt arbetet. Författarna är dock medvetna om att det 
kan bli på sekretessens bekostnad. 

Tack 
Vi vill avslutningsvis tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien. Tack för att ni gav av er 
tid till oss. Tack också för allt material vi fick för att göra denna studie möjlig. Vi vill även sända 
ett stort tack till vår handledare som tagit sig tid, varit tålmodig och lotsat oss i rätt riktning. 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Bilaga — Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Personliga 
• Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 
• Hur många år har du jobbat som arbetsterapeut på nuvarande verksamhet? 

Typ av verksamhet 
• Vilka diagnosgrupper arbetar du med? 
• Vilka åldersgrupper arbetar du med? 
• Vilken är deras ungefärliga sjukdomslängd? 
• Hur har klienterna kommit i kontakt med den verksamheten du jobbar i? 

Huvudfrågor 

Samverkan 
• Hur sker samverkan mellan landsting och kommun? 

• Om samverkan finns: 
• Finns någon överenskommelse om samarbete mellan kommun och landsting?  
• Görs en gemensam individuell plan om klienten har behov av insatser från både kommun 

och landsting? 
• Hur påverkas patienten av det tror du? 

• Om inte samverkan finns: 
• Vad saknar du? 
• Hur ser du på det? 
• Hur påverkas patienten av det tror du? 

Samverkar arbetsterapeuter inom landsting och kommun kontinuerligt 
• Samverkar arbetsterapeuter inom landsting och kommun kontinuerligt beträffande en patient 

om behov finns? 
• Om samverkan finns: 

• Hur sker samverkan? 
• Hur påverkas patienten av det tror du? 

• Om inte samverkan finns: 
• Vad saknar du? 
• Hur ser du på det? 
• Hur påverkas patienten av det tror du? 

Överrapportering/sekretess 
• Vid överrapportering, hur hanteras sekretessen? 

• Hur mycket information får du om klienten?  
• Anser du att det är för lite? 
• Anser du att det är för mycket? 

• Vilken fördel finns med patientinformationen? 
• Vilken nackdel finns med patientinformationen? 

Syfte 
• Kan du beskriva hur överrapporteringen sker mellan arbetsterapeuter i Landsting och Kommun 

beträffande personer med psykiska funktionsnedsättningar? 
• Vilka hinder beskriver du i överrapporteringen? 
• Vilka möjligheter beskriver du i överrapporteringen? 
• Vad kan förbättras anser du? 

Överrapportering/biståndshandläggare 
• Är en biståndshandläggare delaktig i överrapporteringen? 
• Samverkar biståndshandläggaren och arbetsterapeuten? 

• Hur fungerar det? 
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• Fördelar? 
• Nackdelar? 

Till sist 
• Finns det något du tycker vi har missat i intervjun? 
• Finns det något du vill tillägga?
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