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1. Inledning 

Utvärdering av insatta åtgärder är ett naturligt och nödvändigt steg i arbetsterapiprocessen för att 
bedöma om åtgärden har gett bra resultat för patienten. Utvärderingen fungerar även som en 
kvalitetssäkring för varje enskild arbetsterapeut. Utvärdering av insatta åtgärder bidrar till att 
utveckla arbetsterapin och ger underlag för verksamheterna att använda sig av de effektivaste 
metoderna. En litteraturgenomgång gjordes på utvärdering inom arbetsterapi för att undersöka det 
nuvarande kunskapsläget. Tidigare forskning visar att utvärderingen inte vanligtvis genomförs 
systematiskt (6-13). Vår erfarenhet av tidigare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) visade också att 
det råder stor variation i hur utvärderingen genomförs. Detta väckte vårt intresse för att undersöka 
distriktsarbetsterapeuters erfarenhet av utvärdering, genom en fördjupning av olika aspekter av 
utvärdering och ta del av arbetsterapeuternas egna åsikter. Studien syftar till att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenhet av utvärdering av insatta åtgärder. 

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi  

Arbetsterapin tar sin utgångspunkt i att människan är en aktiv varelse och att välbefinnande och 
meningsfullhet uppnås i aktivitet (1). Att vara aktiv beskrivs i arbetsterapimodellen Model of Human 
Occupation (2) som ett behov för varje människa. Mänsklig aktivitet beskrivs vidare av Kielhofner (2) 
som alla de aktiviteter som utförs i det dagliga livet så som exempelvis fritidsaktiviteter eller 
vardagliga aktiviteter som att klä på sig. Inom arbetsterapi är åtgärderna aktivitetsbaserade för att 
skapa förutsättningar för att patienten ska kunna utföra de aktiviteter de anser vara meningsfulla. 
Arbetsterapin är klientcentrerad, där klientens mål är det centrala som styr behandlingen (2). 
Patienten ses alltid som den med bäst kunskap om sin egen situation och sina behov. Därför är det 
viktigt att patienten har en aktiv roll i processen mot att förverkliga sina mål (1). Viktiga begrepp 
inom arbetsterapin är viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet, detta är tre komponenter som 
tillsammans med miljön formar individens aktivitet. Om någon av dessa komponenter förändras så 
påverkas individens möjlighet till att vara aktiv (2).  

 

2.1.1 Arbetsterapiprocesser 

En arbetsterapiprocess syfte är att ge arbetsterapeuten struktur i arbetet med patienter. Den 
rymmer viktiga steg från att utveckla en terapeutisk relation till att utvärdera insatta åtgärder (3). 
Arbetsterapiprocesser är dynamiska vilket gör att arbetsterapeuten kan gå mellan de olika stegen vid 
behov. Processen hjälper arbetsterapeuten att förhålla sig klientcentrerat och främjar ett holistiskt 
arbetssätt där de olika stegen ger en helhetsbild av patienten. I arbetsterapiprocessen överförs den 
teoretiska kunskapen till praktik (1). 

Två arbetsterapiprocesser som är vanligt förekommande är The Occupational Therapy Intervention 
Process Model (OTIPM) (3) och Occupational Performance Process Model (OPPM) (1). OTIPM 
kännetecknas av ett top-down perspektiv vilket innebär att arbetsterapeuten först skapar sig en 
uppfattning om patienten, vilka behov och vad patienten tycker är viktigt att kunna utföra. Utifrån 
detta görs en bedömning av vad i utförandet i en aktivitet som fungerar bra och mindre bra för att 
sedan planera åtgärder tillsammans med patienten (3). OTIPM guidar arbetsterapeutens arbetssätt 
för att förhålla sig klientcentrerat och för att hitta relevanta åtgärder som hjälper patienten att återfå 
aktivitetsutförande (3). OPPM utgår ifrån den teoretiska referensramen Canadian Model of 
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Occupational Performance (CMOP) som innebär ett klientcentrerat förhållningssätt där patientens 
behov och mål är i fokus. Patientens styrkor och resurser påverkar planering och genomförande av 
arbetsterapeutiska åtgärder (1). Det som främst skiljer modellerna åt är i vilken ordning de olika 
stegen kommer i processen.      

OPPM består av sju steg och börjar inledningsvis med att patienten får identifiera och prioritera 
problem som påverkar aktivitetsutförandet. De uppkomna problemen måste ha betydelse för 
patienten. När problemet är formulerat kommer nästa steg där arbetsterapeuten väljer ett teoretiskt 
tillvägagångssätt utifrån patientens behov. Det valda teoretiska tillvägagångssättet vägleder vilka 
beslut om behandling som ska utföras. Då det teoretiska tillvägagångssättet är bestämt så undersöks 
vilka faktorer i aktivitetsförmågan eller i miljön som bidrar till det formulerade problemet. 
Aktivitetsutförandet är unikt för varje enskild individ och påverkas av miljömässiga förhållanden. I 
nästkommande steg lokaliseras styrkor och resurser hos patienten och i dess omgivning. Styrkor hos 
patienten kan vara av fysisk eller psykisk karaktär. En patients styrka kan vara en stark drivkraft till att 
förbli självständig i aktivitet. Omgivningen delas upp i den fysiska och den sociala omgivningen. Efter 
lokalisering av styrkor och resurser hos patienten så utformas en målsättning och utveckling av 
handlingsplan. Bedömningen ligger till grund för vilka mål som valts samt för utformandet av 
handlingsplanen. Genomförande av handlingsplan som patient och arbetsterapeut kommit överens 
om är nästa del i processen. Det kan till exempel medföra en fysisk förändring i miljön eller 
återträning av aktivitetsförmåga som uppkommit som ett problem i tidigare bedömning (1). 
Avslutningsvis så görs en utvärdering av åtgärden, vilket beskrivs närmare nedan. 

 

2.1.2 Utvärdering 

Enligt OPPM är en klientcentrerad utvärdering viktigt för att få patientens eget perspektiv på om 
målet har uppnåtts eller inte. Detta avgör om behandlingen kring det uppsatta målet kan avslutas 
eller om det är nödvändigt att gå tillbaka i processen och åtgärda det som eventuellt inte fungerat. 
Det är viktigt att utvärdera sina åtgärder för att få reda på orsaken till hur och varför en åtgärd gett 
önskad effekt eller inte motsvarat målet. Utvärdering gör det möjligt att se effekter av åtgärden över 
tid. Som utvärderingsmetod kan observation och intervju genomföras med ett standardiserat 
instrument. Valet av utvärderingsmetod är beroende av vad som gjorts vid den inledande 
bedömningen. Genom att använda samma utvärderingsmetod vid den inledande bedömningen och 
utvärderingen kan effekten av åtgärden påvisas (1). 

OTIPM redogör för att utvärderingen är ett viktigt steg för att avgöra en åtgärds resultat. Om det 
gjorts en utvärdering så finns ett underlag för att jämföra resultatet mot patientens ursprungliga 
aktivitetsutförande. Oberoende om målet har uppnåtts fullt ut eller inte så kan utvärderingen visa 
om patienten har gjort förbättringar mot målet. Enligt OTIPM kan utvärdering ske genom 
observation när patienten genomför samma aktivitet som tidigare eller genom en tidsbesparande 
metod där patienten själv rapporterar hur det fungerar. Vid användandet av ett standardiserat 
instrument före och efter åtgärd så kan effekterna av åtgärden mätas (3). 

Genom att använda standardiserade bedömningsinstrument vid inledningen och avslutningen av 
behandlingen kan måttet på förändringen fastställas och därmed avgöra i vilken grad målet uppfyllts 
eller inte. Vid användandet av standardiserade bedömningsinstrument kan mätbara resultat 
användas för att jämföra resultatet mellan olika patienter, vilket kan bidra till en evidensbaserad 
behandling (2). 
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2.1.3 Evidensbaserat arbetssätt 

Att arbeta evidensbaserat är ett förhållningssätt som syftar till att använda sig av den bästa möjliga 
kunskapen som finns tillgänglig. Denna kunskap delas upp i de fyra områdena, beprövad erfarenhet, 
kännedom om patientens erfarenhet, kännedom om tillgängliga resurser och kännedom om evidens. 
Beprövad erfarenhet innebär reflektion av det som tidigare har gjorts och genom reflektionen skapas 
erfarenhet av vad som fungerat bra. Genom utvärdering av insatta åtgärder skapas reflektion som 
bildar kunskap som kan användas som beslutsunderlag för framtida åtgärder. Kännedom om 
patientens erfarenhet är detsamma som att arbeta klientcentrerat där patientens perspektiv är 
styrande under hela processen. Kännedom om tillgängliga resurser innebär att personal har kunskap 
om vilka resurser som finns tillgängliga, exempelvis materiella resurser som hjälpmedel och 
bedömningsinstrument. Kännedom om evidens är en sammanställning av forskning och litteratur där 
sedan resultatet granskas. Att kombinera dessa fyra områden bildar den bästa tillgängliga 
kunskapsgrunden för att fatta bra kliniska beslut (4). Ett evidensbaserat arbetssätt behövs för att 
beslutsfattningen ska främja patientens hälsa och en god vård. Evidensbaserat arbetssätt leder till 
kunskap om vilka metoder som visat sig fungera och ger effektiva samt mätbara resultat (4). 

I patientsäkerhetslagen finns paragrafer som beskriver de skyldigheter arbetsterapeuter har vad 
gäller att använda ett evidensbaserat arbetssätt. ”Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 
Allmänna skyldigheter, 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet” (5). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Vid vår litteraturgenomgång framkom flera artiklar som undersökte användningen av 
standardiserade instrument vid utvärdering (6-8). Gemensamt för dessa var att de belyste hur 
utvärdering vanligtvis inte genomfördes standardiserat utan varierade från tillfälle till tillfälle med 
individuell variation i tillvägagångssätt. Studien av Stapleton & Mcbrearty (7) visade att utvärdering 
av åtgärder gick till på flertalet olika sätt, till exempel genom hur väl målet uppnåtts, klinisk intuition, 
standardiserat instrument, patientens självrapportering, annan informant som anhörig eller 
medarbetare informerade om patientens funktion (7). Samma resultat framkom i studien av 
Robertson & Blaga (6) där det förekom användning av strukturerade instrument vid utvärdering men 
oftast vid mer komplexa fall som exempelvis kognitiva problem. De vanligaste metoderna vid 
utvärdering var ostrukturerade intervjuer och observationer (6). Deltagarna i Nygård, Kottorp & 
Rosenbergs (8) studie ansåg att standardiserade instrument var att föredra för att ge vägledning i 
arbetssättet. Men i praxis så användes inte instrument till fullo utan endast delar av instrumentet 
och egna tolkningar av instrument var vanligt förekommande (8).  

Flera studier (6-8) fann att en orsak till att strukturerade instrument inte användes regelbundet var 
tidsaspekten. Tidsaspekten omfattade långa vårdköer, stor arbetsbörda, tidskrävande instrument och 
verksamhet präglad av snabb beslutsfattning (6-8). Att instrumentet inte var ändamålsenligt utifrån 
patientens behov var en annan uppkommen orsak till att standardiserade instrument inte används 
regelbundet (7,8). Det framgick även att avsaknad av kunskap för att använda instrumentet var en 
orsak (7). 

Studien av Fuller (9) tog upp problemet i val av instrument för att mäta utfall av aktivitetsutförandet. 
Resultatet visade att en orsak till att det var svårt att välja instrument var att det var en komplex 
process då patienter hade olika behov. Detta gjorde att arbetsterapeuten hade många valmöjligheter 
av instrument för att utvärdera. Utvärderingen var inte alltid linjär vilket försvårade valet av 
instrument (9). 
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En studie av Chiatti & Iwarsson (10) undersökte utvärdering av bostadsanpassningsåtgärder med 
fokus på effekt i relation till kostnad. Studien fann att det fanns en brist i användning av 
standardiserade instrument för utvärdering av bostadsanpassningsåtgärder. Detta förklarades av att 
åtgärderna oftast hade stor skillnad för att patienternas behov varierade. Begränsad tid och hög 
arbetsbelastning var två orsaker till brist på standardiserad utvärdering (10). 

Ett antal artiklar berörde dokumentationsrutiner gällande utvärdering (11-13). I samtliga dessa 
studier framkom bristen på dokumentation under utvärdering. I en studie av Ivarsson, Söderback & 
Stein (12) redogjordes för hur patientens egen upplevelse av behandlingsresultatet användes för att 
påvisa resultat i dokumentation av utvärdering. 

 

2.3 Problemområde 

Tidigare forskning visar att utvärdering av insatta åtgärder vanligtvis inte utförs på ett standardiserat 
sätt vid observation eller intervju, vilket leder till stor variation i hur utvärderingen går till (6-10). Det 
framkom även brister i dokumentation av utvärdering (11-13).  Artiklar i bakgrunden fastslår att 
tidsaspekten är en orsak som kan påverka användandet av strukturerade instrument (6-8). Ingen av 
studierna undersökte arbetsterapeutens egen erfarenhet av utvärdering och den forskning som vi 
tog del av innefattade inte distriktsarbetsterapeuter. Vi anser detta viktigt att undersöka för att 
kunna bidra till att öka kunskapen om arbetsterapeutens eget perspektiv av utvärdering.  Uppsatsen 
skulle kunna ligga till grund för förändringar av arbetsterapeutiska utvärderingar av insatta åtgärder. 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva distriktarbetsterapeuters erfarenhet av utvärdering av arbetsterapeutiska 
åtgärder.  

4. Metod 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Metoden valdes eftersom kvalitativa studier 
söker individer som har den bästa kunskapen av ett fenomen för att beskriva deras erfarenheter av 
det valda fenomenet. Genom att göra det erhålls en förståelse för helheten av deras erfarenheter 
och av den miljö som fenomenet upplevs i (14). 

 

4.1 Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes för att få deltagare med god kunskap om fenomenet (14). 
Distriktstarbetsterapeuter ansågs vara en informationsrik källa med god erfarenhet av att utvärdera 
insatta åtgärder, det fenomen som denna studie syftade till att beskriva. Genom medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR) identifierades tolv hemvårdsområden i en mellanstor kommun med totalt 48 
verksamma distriktsarbetsterapeuter. 

I denna studie planerades att 7-8 deltagare skulle vara tillräckligt för att få innehållsrik data (15). 
Genom ett urval utifrån variation, gällande geografiskt belägna arbetsområden, valdes åtta 
hemvårdsområden ut och där en distriktsarbetsterapeut från varje område eftersöktes för 
deltagande i studien. Urvalet utgick från antagandet att arbetsterapeuter inom olika geografiskt 
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belägna hemvårdsområden med varierande befolkningsgrupper, hade olika förutsättningar och 
andra erfarenheter av utvärdering av insatta åtgärder.  

En förfrågan om att medverka i intervjustudien skickades ut via mail till samtliga 
distriktsarbetsterapeuter i de åtta hemvårdsområdena som valts ut i en mellanstor kommun. Detta 
gjordes för att alla i arbetsteamet skulle få ta del av informationen. I mailet stod en kortare 
presentation av studenterna, intervjustudiens syfte och att en deltagare från arbetsteamet söktes för 
frivillig medverkan. Bifogat i mailet fanns ett informationsbrev som tydligare beskrev intervjustudiens 
syfte och tillvägagångssätt (16).  

En person från varje hemvårdsområde kontaktades via telefon efter utskicket för att efterhöra om 
intresse fanns för att medverka i studien. Fyra hemvårdsområden meddelade att de inte hade 
möjlighet att medverka. De resterande fyra områdena ställde upp med varsin arbetsterapeut som 
kunde medverka. Bortfallet på fyra hemvårdsområden resulterade i ett andra utskick till de 
resterande fyra områdena. I det andra utskicket meddelade två områden att de kunde medverka. Ett 
hemvårdsområde erbjöd sig att ställa upp med två deltagare. Tid och plats för intervjutillfället 
avtalades med deltagarna efter deras önskemål. Sammanfattningsvis ingick sju 
distriktsarbetsterapeuter från sex olika hemvårdsområden. Samtliga arbetsterapeuter hade minst tre 
års yrkeserfarenhet. 

 

4.2 Datainsamling 

En semistrukturerad intervju användes som metod för att samla in data. Som stöd vid intervjutillfället 
formulerades en intervjuguide som bestod av frågeområden och exempel på tillhörande frågor (15), 
se bilaga 1. Denna form av intervju ger en struktur för vilka frågeområden som intervjun berör och 
att frågorna följer en logisk ordning (17). Detta är riktlinjer som var lika för alla intervjuer som 
genomförts i studien. Utifrån de artiklar som bearbetats i bakgrunden formulerades olika 
frågeområden. Dessa frågeområden baserades på vad som framkom som problematiskt i artiklarna 
gällande utvärdering av insatta åtgärder. Utifrån frågeområdena fick deltagaren möjlighet att fritt 
svara på frågorna och berätta utifrån egen erfarenhet (14).  

Innan intervjun påbörjades gavs bakgrundsinformation i form av en kortare presentation av oss, 
syftet med studien och förklaring av intervjuguiden. Sedan förklarades studiens tillvägagångssätt där 
det redogjordes för att intervjun beräknades ta 30-60 minuter och att intervjuerna spelades in. Sedan 
tillfrågades intervjupersonen om det fanns några ytterligare frågor innan intervjun startade. Detta 
gjordes i syftet att ge information om studien och dels för att på ett lättsammare sätt starta en 
konversation innan själva intervjun påbörjades. En fördel med detta är att situationen 
avdramatiseras och nervositeteten som kan uppstå vid en intervjusituation minskar vilket underlättar 
för deltagaren att samtala utan anspänning (14). 

Därefter startade intervjun med en bred öppningsfråga, detta gjordes för att få intervjupersonen att 
prata fritt om ämnet och få igång samtalet (15). Sedan ställdes frågor utifrån de olika frågeområdena, 
se bilaga 1. Genom att inleda med öppna frågor ges intervjupersonen möjlighet att prata utifrån sin 
egen upplevelse (14). Dessa öppna frågor följdes av sonderande frågor som användes när 
intervjuaren ansåg att det fanns mer att återge om frågan (15, 17). Exempel på sonderande frågor 
som ställdes var, Kan du ge fler exempel? Kan du utveckla mer? Kan det finnas fler anledningar? 
Intervjun avslutades med att intervjupersonen tillfrågades om det var något som den ville tillägga 
och om det fanns möjlighet att ta kontakt med intervjupersonen vid eventuella frågor som berörde 
studien.  
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Första intervjun genomfördes som en pilotintervju. Syftet med detta var för att testa om frågorna var 
tydliga, bra formulerade, om det saknades något eller om det framkom andra synpunkter på 
intervjuguiden (17). Då intervjuguiden inte behövdes ändras ansågs pilotintervjun kunna inkluderas i 
studien. 

Samtliga intervjuer genomfördes under två veckor. Intervjuerna utfördes på deltagarnas respektive 
arbetsplats efter deras önskemål. Intervjun genomfördes i ett avskilt rum för att undvika eventuella 
störningsmoment (14). Både deltog i samtliga intervjuer och frågorna delades upp mellan oss, en 
inledde intervjun och den andre tog över efter halva intervjun. Detta gjordes för att båda skulle delta 
aktivt under samtliga intervjutillfällen. Uppdelningen av frågorna mellan oss var alltid den samma, 
detta för att skapa en trygghet i hur frågorna skulle ställas. Intervjuerna varade mellan 20-50 
minuter. 

 

4.3 Dataanalys 

Materialet skrevs av ordagrant för att undvika förändring av innehållet (14). Transkriberingen av de 
sju intervjuerna fördelades jämnt mellan oss. Vi kom överens om hur utskriften skulle bearbetas. 
Exempel på detta var den struktur som tillämpades under transkriberingen där olika teckensnitt 
användes, som till exempel kursiverat vid sonderande frågor. Detta för att särskilja frågeområdenas 
frågor från sonderande frågor och andra teckensnitt användes för att markera tystnad och 
betoningar (14, 17). Varje deltagare avidentifierades i texten genom att tilldelas en bokstav. Detta för 
att försäkra sig om deltagarnas konfidentialitet (17). Varje intervju transkriberades färdigt inom en till 
två dagar för att intervjun skulle vara lätt att komma ihåg samt för att undvika att blanda ihop de 
olika intervjuerna (17). När intervjun transkriberats så gjordes en kontroll-lyssning för att försäkra att 
materialet skrivits ner korrekt och följt den gemensamma strukturen (17).  

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade materialet (18). Varje 
transkriberad intervju delades upp i domäner som utgick från frågeområdena i intervjuguiden (18). 
För att analysera innehållet i domänerna skapades ett schema där materialet fördes in för att få en 
tydlig struktur (18). Schemat utformades i ett rutsystem med de övergripande rubrikerna 
meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori. Texten i domänerna lästes för att 
identifiera meningsenheter, vilket är en meningsbärande del av texten (18). Sedan kondenserades 
meningsenheterna som innebär att texten kortas ner men fortfarande behåller innebörden. Därefter 
skapades koder, där ett eller ett fåtal ord valdes som sammanfattade meningsenhetens innehåll (18). 
När alla intervjuer var kodade skrevs rutsystemet ut på papper och koderna från samtliga intervjuer 
klipptes ut och jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader dem emellan. För att 
organisera arbetet och att skilja koderna åt användes post-it lappar (14). Inledningsvis gjordes en 
grovsortering av koderna för att urskilja likheter. Efter ytterligare en genomgång av koderna 
skapades fyra olika kategorier som innehöll koder med liknande innehåll. Inom varje kategori är 
koderna lika men kategoriernas innehåll skiljer sig åt från varandra. Innehållsanalysen av materialet 
gjordes på en manifest nivå, som är en textnära analys med låg grad av tolkning (18). Exempel på 
analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 
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de e ju väldigt olika 
beroende på, vilka, vad 
det är för åtgärd och 
vilken kontakt man har 
med den här 
personen. 

Olika beroende på 
åtgärd och kontakt 
med personen. 

Åtgärd och person. Tillvägagångssätt vid 
utvärdering av insatta 
åtgärder 

utan då har jag ju 
sökordet uppföljning 
och skriva på om det är 
under arbete och talar 
om hur det fungerar 
just nu och sådär. Jag 
tycker det fungerar 
bra, det tycker jag 
faktiskt 

Sökordet uppföljning, 
tycker det fungerar 
bra. 

Sökord fungerar bra. Faktorer som 
underlättar vid 
utvärdering av insatta 
åtgärder 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I informationsbrevet som skickades ut till samtliga distriktsarbetsterapeuter så framgick studiens 
syfte, hur studien var upplagd och hur den var tänkt att gå till. Detta för att deltagarna skulle vara 
medvetna om vad deras medverkan innebar (15, 17).  I informationsbrevet stod även att medverkan i 
intervjustudien var helt frivillig och att deltagaren hade rätt att dra sig ur när som helst utan att 
behöva uppge någon orsak (16). Vidare beskrevs att insamlad information skulle behandlas på ett 
konfidentiellt sätt (15, 16, 17). I informationsbrevets avslutning beskrevs hur de skulle kontakta oss 
om intresse fanns för att medverka i intervjustudien, samt att vi då skulle ta kontakt via telefon för 
att bestämma ett lämpligt intervjutillfälle (16). Inget beroendeförhållande anses föreligga som i 
denna studies fall innebar att det inte fanns någon professionell eller personlig koppling mellan 
forskarna och deltagarna som skulle kunna påverka resultatet (15). 

Vid intervjutillfället gavs en muntlig information av det som tidigare framkommit i 
informationsbrevet och om det uppkommit ytterligare frågor. Efter detta fick deltagaren skriva på ett 
samtyckesformulär som förkunnade att de tagit del av informationen och gett sitt samtycke till att 
medverka i studien (15). 

5. Resultat 
 

Resultatet presenteras i de fyra kategorierna Tillvägagångssätt vid utvärdering av insatta åtgärder, 
Faktorer som underlättar vid utvärdering av insatta åtgärder, Faktorer som försvårar vid utvärdering 
av insatta åtgärder och Förslag till förändring av utvärdering av insatta åtgärder. 

 

5.1 Tillvägagångssätt vid utvärdering av insatta åtgärder 

Deltagarnas erfarenheter visade att utvärdering med patienten via telefon var det vanligaste sättet 
att genomföra utvärdering av insatta åtgärder. De vanligaste förekommande utvärderingsmetoderna 
var observation, intervju, samtal med hemtjänstpersonalen eller samtal med personer med 
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anknytning till patienten. Gemensamt för utvärderingsmetoderna var att de oftast genomfördes utan 
strukturerade bedömningsinstrument. När det kom till valet av utvärderingsmetod så var samtliga 
deltagares erfarenhet att det vid mer komplexa fall som vid omfattande åtgärder och vid fall där 
patienten var i behov av mycket vård, valdes en mer grundlig metod som en observation vid ett 
hembesök eller samtal med personal. Patientens tillstånd och åtgärdens omfattning påverkade 
således varandra. Om patienten hade kognitiv svikt och därmed var i behov av mer omfattande 
åtgärder så förelåg också en större risk för att något skulle kunna gå fel. Då ansågs det vara 
nödvändigt att göra en observation i samband med ett hembesök för att försäkra sig om att 
åtgärderna hade fungerat väl för patienten. Om patienten inte ansågs kunna svara för sig själv på ett 
tillförlitligt sätt så tillfrågades personal eller anhörig om deras syn på hur åtgärden fungerade för 
patienten. Vid ärenden med den här problematiken så uppgav några deltagare att de fysiskt medtog 
ett bedömningsinstrument vid utvärderingstillfället. Detta för att åtgärden krävde att ett 
intervjuformulär skulle följas som till exempel vid ett Canadian Occupational Perfromance Measure 
(COPM), eller för att göra det visuellt överskådligt för patienten att se en eventuell förändring. 

”De är ju väldigt olika beroende på, vilka, vad det är för åtgärd och vilken kontakt man har med den 
här personen.” 

När patienten bodde hemma och var frisk i övrigt så var det vanligt att åtgärden bestod av 
förskrivning av enklare hjälpmedel, som till exempel en duschstol eller en toalettförhöjning. I dessa 
fall var deltagarna av uppfattningen att en ostrukturerad intervju via telefon oftast var fullt tillräcklig 
för att utvärdera den insatta åtgärden. Deltagarna berättade att det var överflödigt att göra ett 
hembesök för en rutinåtgärd hos en i övrigt frisk person. Medan andra deltagare ansåg att 
utvärdering genom en ostrukturerad intervju via telefon var ett sätt att vinna tid i en tidspressad 
verksamhet. Gemensamt för deltagarna var att när de ansåg att patienten kunde ge ett tillförlitligt 
svar så var en ostrukturerad intervju via telefon en fungerande utvärderingsmetod. Flera deltagare 
berättade att om de hade tillit till patienten och åtgärden var av enklare karaktär så ansåg de att 
patienten själv kunde höra av sig om problem skulle uppstå. Vid tillfällen då hembesök gjordes för 
utvärdering så ansågs det inte nödvändigt att fysiskt medta ett bedömningsinstrument i mötet med 
patienten. Deltagarna uppgav att de hade lärt sig hur bedömningsinstrumentet användes och 
samtalade utifrån det eller använde enbart delar av instrumentet som var relevant. En deltagare 
uttryckte att mötet kunde bli för formellt vid medtagande av ett bedömningsinstrument i mötet, 
deltagaren betonade istället att det var viktigare att patienten skulle känna sig bekväm. 

”Primärvården [enklare åtgärder] kan man göra på telefon för då är det ju så givet, då kan man ringa 
ibland och fråga hur det går och så här eller dom ringer och så där, då checkar man och, då har inte 
dom några kognitiva problem, utan dom kan svara för sig och då vet man att det fungerar.” 

 

5.2 Faktorer som underlättar vid utvärdering av insatta åtgärder 

De flesta av deltagarna berättade att de oftast använde sin beprövade erfarenhet som en grund i de 
val de ställdes inför i tillvägagångssättet vid utvärdering. Olika tillvägagångssätt innefattar val av 
kontakt, utvärderingsmetod och användande av instrument. De uttryckte att de hade fått ett sätt att 
tänka på med åren de arbetat som fungerade bra och vägledde arbetet. Denna erfarenhet styrde hur 
utvärderingsmetoderna valdes utefter patient och åtgärd och guidade sättet att dokumentera. 
Deltagarna uppgav även att kollegors beprövade erfarenhet var en tillgång de använde sig av, då 
kollegorna kunde rådfrågas om hjälp ifall det uppstod problem vid utvärderingen. 

Deltagarna uttryckte vidare att de hade relevanta och bra metoder för att genomföra en bra 
utvärdering. De var även nöjda med dokumentationssystemet som skapade bra struktur genom 
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vägledande sökord. Det betonades av deltagarna att det fungerade bra med att dokumentera 
måluppfyllelse eller eventuellt en förklaring till varför målet inte uppnåtts för att kunna sätta in nya 
lämpliga åtgärder. Dokumentationssystemet medförde ett systematiskt arbetssätt vid utvärderingen 
och gav professionen ett gemensamt språk som var användbart för att underlätta samarbetet mellan 
kollegor.  

”Mitt arbetssätt funkar bra alltså när jag gör en uppföljning ... Både med samtal intervju och kopplar 
in personal … det funkar bra med våra uppföljningar.” 

Deltagarna uppgav att det fungerade bra att göra patienten delaktig vid utvärderingen, antingen 
genom ett telefonsamtal eller att patienten praktiskt fick visa vid ett hembesök. Genom detta fick 
patienten möjligheten att utvärdera sina egna mål. Ett fåtal deltagare tyckte att planeringen av den 
egna arbetsdagen var ett bra upplägg för att kunna styra sin tid och få förutsättningar för att 
genomföra en bra utvärdering. De uttryckte även att det var viktigt med utvärdering och att den 
fungerade bra som en kvalitetssäkring för arbetsterapeuterna. Att de genom utvärderingen fick 
respons på om deras åtgärder fungerat bra. 

 

5.3 Faktorer som försvårar vid utvärdering av insatta åtgärder 

Deltagare berättade att de hade en hög arbetsbörda på grund av personalbrist. När personalen 
täckte upp för varandra så utfördes endast de uppgifter som var tvungna att göras här och nu. 
Arbetsbördan kunde till exempel göra så att deltagarna valde tidsbesparande tillvägagångssätt som 
att de valde en telefonkontakt vid utvärderingen istället för att göra ett hembesök som de ibland 
hade velat. Då det mest akuta var högst prioriterat så skedde tidsbesparingen oftast på 
utvärderingens bekostnad där det inte ansågs vara lika bråttom. Detta fick till följd att det ibland tog 
längre tid än planerat innan utvärderingen blev genomförd. Ytterligare en aspekt som försvårade 
utvärderingen och gjorde att den drog ut på tiden var när personalen täckte upp för varandra. 
Deltagarna uttryckte då att det var svårt att utvärdera någon annans ärenden eftersom de ansåg att 
det fanns en risk att de missade något. 

”Arbetsbördan är för hög och det är personalbrist, vore vi fler arbetsterapeuter skulle vi ha mer tid 
[för utvärdering].” 

 

5.4 Förslag till förändring av utvärdering av insatta åtgärder 

Det framkom flera förslag från deltagarna till förändring av arbetssätt vid utvärdering. Några uppgav 
att mer tid för hembesök hade varit önskvärt. Ett förslag som framkom i samband med detta var en 
bemanningsenhet för arbetsterapeuter som skulle kunna minska arbetsbördan och ge mer tid för 
bland annat utvärdering. Ett annat förslag handlade om utveckling av dokumentation så att den 
skulle kunna genomföras tillsammans med patienten i hemmet. Detta för att spara tid och samtidigt 
involvera patienten vid dokumentationen av utvärdering. Det framkom att trots att sökorden 
fungerade bra så skulle en fortsatt utveckling och förenkling av sökorden innebära ett sökordsträd 
med mer relevanta sökord. Ytterligare förslag var om att få mer stöd i utvärderingen i form av en 
checklista eller liknande för att inte missa någonting. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att det förekommer flera olika utvärderingsmetoder såsom observation och 
intervju. Intervjuerna kunde göras dels med patienterna, dels med hemtjänstpersonal eller andra 
personer med anknytning till patienten. Gemensamt för utvärderingsmetoderna var att de oftast 
sker utan strukturerade bedömningsinstrument. Detta resultat överensstämmer med den tidigare 
forskning som vi har tagit del av (6-8). 

Deltagarna i denna studie var distriktsarbetsterapeuter, arbetsterapeuter inom detta område har 
oftast kontakt med klienten under en längre tid. Vid en jämförelse av resultaten från tidigare gjorda 
studier (6,7,8) med resultatet i denna studie tolkar vi det som att distriktsarbetsterapeuter 
utvärderade i större utsträckning än arbetsterapeuter i akutsjukvård. I likhet med arbetsterapeuter i 
akutsjukvård så framkom det att distriktsarbetsterapeuter också var styrda av en prioritetsordning 
där det mest akuta gjordes först. Vanligtvis prioriterades utvärdering lägre än andra ärenden.  

Deltagarna uppgav att de vanligtvis tillämpade ostrukturerad intervju vid utvärdering. Detta väckte 
frågan gällande betydelsen av att som arbetsterapeut göra en egen bedömning genom observation, 
något som vanligtvis uteblir. Istället förlitar sig arbetsterapeuten på att patienterna utvärderar 
åtgärden. Vi ser ett möjligt problem med att låta patienten stå för utvärderingen enbart genom 
intervju, detta för att arbetsterapeut och patient kanske inte delar samma åsikt om vad som anses 
bra. Arbetsterapeutens yrkeskompetens om samspelet mellan åtgärden, individen och miljön (1, 2) 
borde rimligtvis ge en annan utgångspunkt i utvärderingen än hur patienten själv upplever åtgärden 
och vad som fungerar bra. Betydelsen av att arbetsterapeuten gör en egen utvärdering styrks av 
litteratur (1, 2, 3) som beskriver att det är viktigt att arbetsterapeuten gör en utvärdering på samma 
sätt som vid den inledande bedömningen för att se om utfallet blev som det var tänkt. I studien av 
Tomra-Nielsen & Ejlersen-Waehrens (19) så genomfördes utvärdering av aktivitetsutförandet i ADL-
aktiviteter, genom observation och intervju. Syftet var att jämföra den information som erhölls via de 
olika utvärderingsmetoderna för att se om liknande information samlades. Är det möjligt att samla 
liknande information genom att enbart använda en av metoderna eller måste båda metoderna 
användas. Studien visar att det finns ett svagt samband i utvärderingsresultatet mellan observation 
och intervju. Utvärdering via intervju gav bland annat information om patientens upplevelser och 
förväntningar medan utvärdering via observation gav information om fysiska begränsningar såsom 
klumpighet. Studiens resultat stödjer att båda utvärderingsmetoderna ska användas vid utvärdering 
för att erhålla alla aspekter av aktivitetsutförandet. Detta är intressant kopplat till vårt resultat som 
visar att observation oftast inte genomförs vid utvärdering av insatta åtgärder. 

Vi ser vidare ett möjligt problem i att avgöra vem som anses tillförlitlig att besvara intervjufrågorna 
vid en utvärdering som enbart består av en intervju.  Det skulle kunna uppstå fall där patienten 
upplevs övertygande men saknar viss insikt och därför lämnar ett felaktigt svar, eller där patienten 
anser sig själv kunna vara till besvär och därför inte ger sanningsenliga svar. Vidare tänkbara fall är 
om patienten inte accepterar sin nedsatta aktivitetsförmåga, vilket skulle kunna leda till att patienten 
inte svarar sanningsenligt. Detta på grund av att människan har ett behov av att känna sig kompetent 
och självständig (2). Dessa hypotetiska exempel kan bidra till att belysa vikten av att 
arbetsterapeuten gör en egen observation för att skapa sig en bild av samspelet mellan åtgärden, 
individen och miljön (1, 2). I studiens resultat framkom även fall då patienten själv ombads höra av 
sig om det skulle uppstå några problem efter en åtgärd. Vi ser en tänkbar risk med att patienten 
kanske inte hör av sig om det skulle uppstå problem. Det kan även diskuteras om det är ett bra 
tillvägagångssätt att överlåta ansvaret till patienten. Vi tycker att ansvaret alltid borde ligga hos 
arbetsterapeuten att aktivt ta initiativ till utvärdering. Förutom ovan nämnda problem med att inte 
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arbetsterapeuten gör sin egen utvärdering så ställer vi oss frågandes till hur viktigt det är för 
verksamheterna med beprövad erfarenhet, då det i vissa fall inte kommer ske en återkoppling från 
arbetsterapeutens sida. Genom utvärderingen påvisas effekten av åtgärden som fungerar som ett 
underlag för berövad erfarenhet av vilka åtgärder och metoder som är effektiva (4). 

Samma problematik med att det inte görs en egen utvärdering uppenbarar sig när arbetsterapeuten 
utvärderar genom andra personer såsom personal eller anhöriga till patienten.  Genom att 
utvärderingen görs genom andra personer så finns risken att personers olika uppfattning om 
patienten och hur åtgärden fungerar kan ge en otillräcklig bild av hur det faktiskt är. Återigen uteblir 
bevisen för hur effektiv åtgärden har varit (4). 

I studiens resultat framgår att bedömningsinstrument vid utvärdering vanligtvis används vid mer 
komplexa fall. Detta överensstämmer med tidigare forskning (6) som beskriver att 
bedömningsinstrument användes vid komplexa fall exempelvis när patienten har nedsatt kognitiv 
förmåga. Det vanligaste hos deltagarna var att de inte fysiskt medtog ett bedömningsinstrument vid 
utvärderingen. Detta styrks av tidigare forskning (8) som beskriver att deltagarna föredrog 
bedömningsinstrument för att få struktur i arbetssättet men i praktiken använde de endast utvalda 
delar och egna tolkningar av instrument. Deltagarna i vår studie anser att de lärt sig instrumentet och 
att samtala utifrån det. En åsikt var att om det fysiskt medtogs ett bedömningsinstrument vid 
utvärderingstillfället kunde det göra mötet för formellt på grund av dess omfattning och påverka den 
terapeutiska relationen. Tonvikten låg istället på att patienten skulle känna sig bekväm. Tidigare 
forskning (7, 8) visar att en orsak till att standardiserade instrument inte används regelbundet är att 
de i vissa fall inte upplevs som ändamålsenliga efter patientens behov.  Detta visar hur olika synen är 
på bedömningsinstrument och hur de tillämpas i praktiken. I och med att det råder stor variation i 
användningen av bedömningsinstrument vid utvärdering så reflekterar vi kring om utformningen av 
instrumenten kan påverka användandet. Vi funderar på om utveckling av något nytt stöd vid 
utvärdering skulle kunna bidra till en ökad användning av instrument vid utvärderingen. Vi funderar 
vidare på om en ökad användning av instrument skulle kunna leda till att fler utvärderingar 
genomförs. I studiens resultat så framkom ett förslag om en checklista som stöd vid utvärdering, 
detta för att undvika att missa något. Utifrån detta kan vidare forskning tänkas beskriva erfarenheter 
av bedömningsinstrument vid utvärdering.  

I kategorin Faktorer som försvårar vid utvärdering av insatta åtgärder så nämns personalbristen som 
den främsta orsaken till att utvärdering ibland inte utförs på det sätt som deltagarna hade önskat. 
Detta styrks av den tidigare forskning (6-8) vi tagit del av där det beskrivs att stor arbetsbörda 
påverkar genomförandet av utvärdering. I studiens resultat framkommer att det vid tillfällig frånvaro 
som vid sjukdom eller semester inte tillsätts med vikarie utan personalen täcker upp för varandra och 
utför endast de mest akuta ärendena. Detta får till följd att utvärderingen ofta blir uppskjuten tills 
ordinarie personal är tillbaka. Vi funderar över varför det inte tillsätts vikarier i händelse av frånvaro 
då det är ett känt faktum att det är personalbrist och att det medför hög arbetsbörda. I andra 
yrkeskategorier inom vården som undersköterskor och sjuksköterskor finns det redan vikariepooler. 
Detta väcker frågor om det är mer problematiskt att införa en vikariepool inom arbetsterapin. Ett 
förslag till förbättring från deltagarna är att införa en bemanningsenhet för att få avlastning och mer 
tid för en grundligare utvärdering. Detta förslag ser vi som ett ämne för ytterligare forskning. Ett 
förslag från deltagarna är att använda sig av en checklista som ska verka för att fånga upp de 
viktigaste delarna vid bedömningen och underlätta för den som täcker upp vid utvärderingen. Vi 
tänker att det kanske inte är en optimal lösning att utvärdera på detta sätt då en stor del av 
processen går förlorad i och med att helheten inte fångas in. Men en checklista skulle kunna leda till 
att underlätta samarbete mellan personalen. Vinsten av detta kan bli att utvärderingarna inte skjuts 
upp i samma utsträckning, detta kan vara intressant för framtida forskning. I resultatet framkom det 
att på grund av prioriteringar så kunde utvärderingar av enklare åtgärder skjutas upp i några veckor 
eller ibland aldrig bli gjorda. Vi tänker att möjliga konsekvenser av detta skulle kunna vara felaktig 
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användning av hjälpmedel eller att hjälpmedel inte används alls och blir ståendes. Det skulle då 
kunna vara ett problem om det är brist på hjälpmedel och det behovet finns hos någon annan 
patient. I en studie av Cumming et al.(20) undersöks följsamhet av arbetsterapeutens ordinationer 
hos äldre personer av åtgärder i hemmet som syftar till att minska fallrisken. Studien visar att äldre 
personer som inte följer arbetsterapeutens ordinationer saknar tilltro till att åtgärderna ska fungera 
för dem, vilket leder till ökad fallrisk i hemmet. I vårt resultat framkom att utvärderingen ofta blev 
uppskjuten och ibland inte gjordes alls. En utvärdering av insatta åtgärder skulle kunna verka för att 
undersöka följsamheten hos patienter och motverka konsekvenser som felaktig användning eller att 
hjälpmedlet inte används alls. Om patienten saknar tilltro till åtgärden och inte använder sig av den 
kan det leda till att patienten skadar sig, till exempel genom ökad fallrisk. Att det ibland inte sker en 
utvärdering kan vara problematiskt om patienten inte följer arbetsterapeutens ordinationer då det 
blir svårt att säkerställa om insatta åtgärder används och på ett korrekt sätt.     

 

6.2 Metoddiskussion 

Att utföra en kvalitativ intervjustudie befanns vara lämplig för att beskriva 
distriktsarbetsterapeuternas erfarenheter av utvärdering av insatta åtgärder. Genom en kvalitativ 
intervjustudie ges en detaljrik information och förståelse om olika aspekter av ett fenomen, i detta 
fall utvärdering av insatta åtgärder (14). 

Ett ändamålsenligt urval fungerade bra eftersom det gav oss deltagare som medförde ett 
informationsrikt material om utvärdering (14). Utifrån ett ändamålsenligt urval med variation, 
gällande geografiskt belägna arbetsområden, valdes åtta olika hemvårdsområden där vi sökte en 
deltagare från varje område. Genom denna urvalsmetod var förhoppningen att inkludera individer 
med olika perspektiv och yrkeserfarenhet av det fenomen som undersöktes (14). Detta skulle leda till 
att resultatets tillförlitlighet ökar genom att fånga upp olika erfarenheter av utvärdering (18). Det 
resulterade i att vi fick deltagare från områden med geografisk spridning. Det visade sig att det inte 
var några skillnader avseende arbetsterapeuternas erfarenheter av utvärdering av insatta åtgärder. 
Avsaknaden av skillnader kan bero på att de tillhörde samma kommun och har liknande arbetssätt. Vi 
tänker att det istället hade varit mer intressant att inkluderat arbetsterapeuter från olika kommuner 
för att eventuellt uppnå större variation av arbetsterapeuters erfarenheter.  

I denna studie planerades att 7-8 deltagare skulle vara tillräckligt för att få innehållsrik data (15). Vid 
de senare intervjuerna upplevde vi att svaren upprepades och att ingen ny information framkom, 
detta tyder på en datamättnad av materialet (14). Därför anses det att antalet deltagare är tillräckligt 
för att täcka variationen av erfarenheter och att fler deltagare antagligen inte hade gett en större 
variation som påverkat resultatet. 

Som datainsamlingsmetod användes en semistrukturerad intervju. Eftersom vi båda är oerfarna 
intervjuare så fungerade en semistrukturerad intervju bra då det gav struktur vid utformningen av 
intervjufrågorna. Intervjuguiden som användes fungerade bra som stöd vid genomförandet av 
intervjun. Första intervjutillfället användes som en pilotintervju för att testa frågornas validitet, för 
att ta reda på hur pass relevanta frågorna är utifrån studiens syfte (14). Pilotintervjun gav inga 
anmärkningar på frågornas innehåll eller att något skulle ha saknats.  Det kan trots detta diskuteras 
huruvida våra egenformulerade frågor var heltäckande för att fånga arbetsterapeuternas 
erfarenheter av utvärdering. Vidare kan det diskuteras om frågorna låste oss vid kategorierna som 
gjorde att vi kanske missade annan relevant information som berör erfarenhet av utvärdering, då det 
är ett stort område. Våra frågor handlade om flera aspekter av utvärdering, som gav erfarenheter om 
utvärdering ur ett väldigt brett perspektiv. I efterhand anser vi att det vore intressant att ställa frågor 
kring erfarenheter av ett specifikt område inom utvärdering som till exempel bedömningsinstrument 
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vid utvärdering.  Det var vanligt förekommande att deltagarna kom ifrån ämnet utvärdering när de 
skulle besvara frågorna. Kritik kan eventuellt riktas mot oss som oerfarna intervjuare, då vi inte 
stundtals förmådde att hålla kvar deltagarna vid ämnet. Bristen på erfarenhet hos oss som 
intervjuare kan även ha gjort att det var svårt att hålla tillbaka förförståelsen om fenomenet 
utvärdering. Detta skulle kunna leda till att förförståelsen om utvärdering omedvetet påverkat oss i 
vilka frågor som ställdes, som i sin tur skulle kunna påverka resultatets trovärdighet (18). Det kan 
även vara en fördel att till viss del använda sin förförståelse i forskningsprocessen, då förförståelsen 
underlättar för att hitta ny information som kan bidra till en djupare förståelse för fenomenet. Det 
gäller att det finns en balans mellan att hålla tillbaka och använda sig av sin förförståelse för att 
resultatet ska vara trovärdigt (18). Vi upplevde att vi hade en god balans i att hålla tillbaka och att 
använda förförståelsen för fenomenet utvärdering.  

Vid samtliga intervjutillfällen var båda författarna närvarande och genomförde intervjun gemensamt. 
Genom att båda två genomförde intervjun så ökade möjligheten att få med varierande aspekter av 
utvärdering. Detta medför att resultatets tillförlitlighet ökar (18). 

Analysprocessen när koder och kategorier skapas gjordes gemensamt av oss båda. Detta bidrar till att 
resultatets tillförlitlighet ökar (18). Vi reflekterar över att förförståelsen, från VFU om utvärdering av 
insatta åtgärder och kunskap som vi tillägnat oss från bakgrunden, eventuellt skulle kunna ha 
påverkat bearbetningen och skapandet av koder och kategorier. I resultatbeskrivningen så använde 
vi oss av citat från deltagarna. Detta bidrog till att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatets 
giltighet (18). Genom att vi genomfört en tydlig beskrivning av studiens urval, datainsamling och 
analys så ökar möjligheten för läsaren att själv bestämma om resultatet går att överföra till ett annat 
sammanhang (18). 

7. Slutsats 

Studiens resultat visar att utvärdering av insatta åtgärder kan ske på flera olika sätt. Det vanligaste 
tillvägagångssättet vid utvärdering var ostrukturerad intervju via telefon. Åtgärdens omfattning och 
patientens tillstånd avgör oftast vilken utvärderingsmetod som tillämpas. Det arbetssätt som 
vanligtvis ligger till grund för dessa val är den beprövade erfarenheten av vad som visat sig fungera 
tidigare. Deltagarna uppger att de överlag är nöjda med hur utvärdering går till idag med relevanta 
utvärderingsmetoder och dokumentationssystem. Trots detta så berättar deltagarna att det finns 
utrymme för förbättringar. Bristen på personal medför en hög arbetsbörda som utgör ett hinder för 
deltagarna i att utföra sin utvärdering såsom de velat. En slutsats som kan göras är att utvärdering 
oftast har en låg prioritering som medför att utvärderingen skjuts upp i deltagarnas tidspressade 
verksamheter. Deltagarna gav förslag till förändringar som främjar utvärdering som i första hand 
syftar till att skapa mer tid. Dessa förslag är en bemanningsenhet eller liknande för arbetsterapeuter 
som skulle kunna ge avlastning i arbetet och en checklista som stöd vid utvärdering. Vi anser att 
detta är intressant att forska vidare om. Vi lämnar ett antal förslag på vidare forskning. Dessa förslag 
är att beskriva erfarenheter av bedömningsinstrument vid utvärdering, att beskriva likheter och 
skillnader av utvärdering mellan arbetsterapeuter i olika kommuner. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 Yrkeserfarenhet 

 Presentation av oss själva och studien (syfte – intervjuguide med frågeområde) 

 Tiden för intervjun, 30-60 min. 

 Att vi spelar in intervjun, är detta ok? 

 Har intervjupersonen ytterligare frågor innan vi startar? 

Inledning 

Efter en genomförd åtgärd, skulle du vilja berätta hur en vanlig utvärderingsprocess går till? 

Frågeområde 

 Utvärderingsmetod 
- Vilka utvärderingsmetoder använder ni? 
- Hur väljer du vilken utvärderingsmetod du ska använda? 
- Hur använder du dig av utvärderingsmetoden? 
- Skulle du vilja beskriva en utvärderingsmetod som du upplever har fungerat bra? 
- Skulle du vilja beskriva en utvärderingsmetod som du upplever har fungerat mindre bra? 

 

 Dokumentation 
- Kan du beskriva vad du tycker är viktigt att ha med i dokumentationen av utvärdering? 
- Hur gör du för att få med de viktiga delarna i dokumentationen? 
- Hur upplever du att rutiner kring dokumentation av utvärdering fungerar idag? 

 

 Evidensbaserat arbetssätt 
- Hur gör du för att involvera klienten vid utvärdering av åtgärd? 
- Hur använder du dig av beprövad erfarenhet vid utvärdering av åtgärd? 
- På vilket sätt använder du dig av aktuell forskning vid utvärdering åtgärd? 
- Hur upplever du att olika riktlinjer, ex angående prioriteringar påverkar ditt arbetssätt? 

 

 Utveckling av utvärdering 
- Vad tycker du fungerar bra vid utvärdering av åtgärd? 
- Vad tycker du skulle kunna förbättras vid utvärdering av åtgärd? 
- Hur skulle du vilja att utvärdering av åtgärd går till? 

Avslutning 

 Finns det något annat du vill tillägga utifrån vårt syfte eller har du någon annan fråga? 

 Kan vi ringa upp om något blir oklart vid bearbetningen av intervjun? 


