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Summary 

Working in line with everyday rehabilitation: Experiences of assistant nurses in homecare. 

Introduction: Homecare aims to enable individuals to live at home. This is achieved by 

providing support and assistance to enable the individual to carry out his/her daily activities.  

The collaboration between the occupational therapist and assistance nurse is vital to foster 

geriatric rehabilitation in the home environment. The aim of the study was to describe the 

assistant nurses’ experiences of working in line with everyday rehabilitation in the home 

environment for older persons. Method: Qualitative study with unstructured focus group 

interview. The result was analyzed inductively and in line with qualitative, content analysis. 

Findings: Three categories emerged with following subcategories: time; the significance of 

time. Working together between organizations, colleagues, and relatives; Communication 

between colleagues. Units and decision routines are important. Staff of rehabilitation 

approach; the communication and collaboration with the individual. “To your hands behind 

your back” and let the individual to carry out his/her daily activities. Experience, reflection, 

education and competency of assistant nurses is of importance. Conclusion: Assistance 

nurse´s experiences of a working in line with geriatric rehabilitation in a home setting are 

importance of time, working together between organization, health-care professions and 

relatives and having a rehabilitation approach when individuals carry out their daily 

activities. Results also indicate that further development within these areas is of outmost 

importance further increase the knowledge of assistant nurses in everyday rehabilitation in 

the home setting. 

Keywords: cooperation, occupational therapy, qualitative content analysis, staff of 

rehabilitation approach, time.  
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Sammanfattning 

Att arbeta med vardagsrehabilitering: Erfarenheter från personal inom kommunal hemtjänst. 

 

Inledning: Hemtjänst är till för att ge stöd för att individen skall ha möjlighet att bo kvar i sitt 

ordinarie hem. Arbetsterapeuter har tillsammans med personal inom hemtjänst en viktig roll 

när det gäller vardagsrehabiliteringen för äldre. Studiens syfte var att beskriva erfarenheterna 

som personal inom kommunal hemtjänst har av att arbeta med vardagsrehabilitering.  Metod: 

Studien är en kvalitativ studie med fokusgruppdiskussioner. Ostrukturerad 

fokusgruppdiskussion med öppna frågeområden genomfördes och analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Tre olika kategorier med tillhörande 

underkategorier: Tid; Tidens betydelse. Att samverka mellan enheter, kollegor och 

anhöriga; Kommunikation mellan kollegor. Enheter och beslut/rutiner är viktigt. 

Rehabiliterande förhållningssätt; Kommunikationen och samarbetet med patienten. Att 

backa och ge plats till patienten att utföra aktivitet. Erfarenhet, reflektion, utbildning och 

kunskapen hos personalen har betydelse. Konklusion: Studiens resultat visar att 

hemtjänstpersonalen erfarenheter av att arbeta med vardagsrehabilitering är tidens betydelse, 

att samverka mellan enheter, kollegor och anhöriga och att ha ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Resultatet visar också att ytterligare utveckling inom dessa områden är av 

största vikt för att öka kunskapen kring vardagsrehabiliterande arbetssätt hos personal inom 

hemtjänst.  

 

Nyckelord: Arbetsterapi, kvalitativ innehållsanalys, rehabiliterande förhållningssätt, 

samverkan, tid.  
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Introduktion  

Kroppens fysiska utgångsläge försämras vid det naturliga åldrandet, som i sin tur påverkar 

aktivitetsförmågan genom att självständigheten vid vardagliga aktiviteter minskas (Westlund 

2013). Aktiviteter i det dagliga livet är uppgifter som man behöver göra för att ta hand om sig 

själva, exempelvis att sköta hygien, bada, äta, städa och tvätta. Att kunna fortsätta delta och 

utföra aktivitet har betydelse för ett gott åldrande (Kielhofner, 2012). 

 

Hemtjänst är till för att ge stöd till individen så att de skall ha möjlighet att bo kvar i sitt 

ordinarie hem och för att underlätta vardagen (Socialstyrelsen, 2012). Utifrån individens 

behov motiveras eventuella insatser som hemtjänst ska utföra (Westlund, 2013). 

Undersköterskor och vårdbiträden arbetar i hemtjänst (Socialstyrelsen, 2012) och de 

traditionella uppgifterna som finns är av servicekaraktär och andra uppgifter inom personlig 

omvårdnad (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Höga krav ställs på personal inom hemtjänst idag, då antalet äldre som bor kvar i ordinärt 

boende ökar (Socialstyrelsen, 2016) samt att andelen som får omfattande hemtjänst ökar 

(Socialstyrelsen, 2015).Det finns två grundläggande principer som är bärande inom 

äldreomsorgen idag och som är i behov av utveckling när det gäller hemtjänst i ordinarie hem 

(Socialstyrelsen, 2016). Kvarboendeprincipen, att individen skall få stanna i sitt hem och sin 

kända miljö trots behovet av vård och service livet ut (SOU 2003:91). 

Normaliseringsprincipen, att varje individ så långt som möjligt har rätt till livsvillkor och 

vardagsmönster som ligger så nära det liv som individen tidigare har levt (Nirje & Wallin, 

2003). För att möta framtiden som kommer kan vardagsrehabilitering vara en nyckel till 

framgång skriver socialstyrelsen (2007) i en rapport. Vardagsrehabilitering innebär att 

omsorg och vårdpersonal har kunskap gällande rehabiliterande förhållningssätt. Genom att ta 
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tillvara på individens egna resurser och möjligheter till att vara aktiv i livet samt främja den 

äldre till eget handlande för att på̊ det sättet kunna bibehålla aktivitetsförmågan och känna en 

meningsfullhet (Iwarsson & Pettersson, 2017).  

 

Litteraturgenomgång  

Utöver begreppet vardagsrehabilitering finns begreppet rehabilitering och socialstyrelsen 

(2014) definierar rehabilitering som insatser vilka skall få en individ med 

funktionsnedsättning att återfå och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och samtidigt 

skapa goda villkor för ett självständigt och aktivt liv. Iwarsson och Pettersson (2017) 

sammanfattar olika definitioner av begreppet vardagsrehabilitering. I Danmark beskrivs 

begreppet "hverdagsrehabilitering" att det handlar om att utveckla äldreomsorgen till att 

arbeta utifrån rehabiliteringsfokus och göra individen självständig så långt som möjligt 

(Kjellberg, Ibsen & Kjellberg, 2011). Enligt Tuntland och Ness (2014) är begreppet 

svårdefinierat och oprecist och de har därför presenterat en definition som består av flera 

kriterier. Ett av kriterierna är att det är viktigt att fråga patienten vilka aktiviteter som är 

viktiga att utföra samt att tidigt och målinriktat fokusera på vardagliga aktiviteter. Även ett 

starkt engagemang och samverkan mellan arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 

hemtjänstpersonal. Slutligen så är ett ökat självförtroende i dagliga aktiviteter viktiga. Den 

valda definitionen för denna studie är Sveriges arbetsterapeuters (2014) definition av 

begreppet vardagsrehabilitering. Det är ett arbetssätt där omsorg och vårdpersonal har 

kunskap gällande rehabiliterande förhållningssätt och främjar individen till eget handlande. 

Det handlar om att ta tillvara på individens egna resurser och möjligheter till att vara aktiv i 

livet, så att individen skall känna meningsfullhet. Att den äldre individen utför sina 

vardagliga aktiviteter i den utsträckning som är möjligt för att på̊ det sättet kunna bibehålla 

aktivitetsförmågan, är centralt. 
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Specifik rehabilitering benämns det som är ordinerat av en arbetsterapeut eller fysioterapeut 

och den träningen syftar på att få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga (HSL 1982:763). 

Ett rehabiliterande förhållningssätt skall finnas och användas kontinuerligt i vardagen av 

hemtjänstpersonal och då kan det benämnas som rehabilitering och detta är ett 

förhållningssätt som ingår i hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter (SOL 2001:453). Enligt 

socialtjänstlagen ska varje ansökan om bistånd bedömas utifrån den enskildes individuella 

behov, vilket innebär att individuella lösningar och avsteg kan göras från till exempel 

tidsschabloner för hemtjänstinsatser (SOL 2001:453). Wits et al., (2011) skriver om vikten av 

att hemtjänsten  får vara med och delta processen kring bistånds beslut på insatser då det är 

de som har förståelsen kring individen. 

 

Resultatet av en nyligen genomförd systematisk review (Iwarsson & Pettersson, 2017) visar 

att olika typer av interventioner och program gällande vardagsrehabilitering har flera positiva 

effekter. Utifrån detta kan man se att vardagsrehabilitering är av nytta för individ och 

samhälle (Vetenskapsrådet, 2002). Behovet av hemtjänst minskar, självständighet i ADL 

(Aktiviteter i dagliga livet) förbättras och fysisk aktivitet ökar. Förbättrad fysisk hälsa, 

hälsorelaterad livskvalitet och minskade kostnader för samhället var också ett faktum 

(Iwarsson & Pettersson, 2017). Ur det professionella perspektivet är det av nytta att studera 

hemtjänstpersonalens erfarenheter av att arbeta i med vardagsrehabilitering, då 

arbetsterapeuter har en viktig roll tillsammans med personal inom hemtjänst (Boniface, 

Mason, Macintyre, Synan & Riley, 2013; (Iwarsson & Pettersson, 2017) när det gäller 

vardagsrehabiliteringen för äldre (Iwarsson & Pettersson, , 2017) 

Det finns begränsat med forskning kring vardagsrehabilitering och därför är det av större vikt 

att fortsätta att studera i ämnet (Iwarsson & Pettersson, 2017). Enligt författarens vetskap 
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finns det bara en studie som har studerat hemtjänstpersonalens erfarenheter av att arbeta med 

vardagsrehabilitering. Det som saknas i den studien är ett övergripande grepp om 

hemtjänstgruppens olika personalkategorier. Deltagarna var endast nio undersköterskor som 

jobbat i tre år (Carabante, 2012) och som nämns tidigare består en hemtjänstgrupp av både 

undersköterskor och vårdbiträden (Socialstyrelsen, 2012) med olika erfarenhet och 

utbildningar. Därför är det av intresse att fortsätta studera ämnet, för att få en bild ifrån alla 

som ingår i en hemtjänstgrupp. Eftersom fokus för en arbetsterapeut ligger i att se till 

personens delaktighet i dagliga aktiviteter och hur dem påverkas av både omgivningens miljö 

och av individen (Kielhofner, 2012) så är det värdefullt att få kunskap om personalens 

erfarenheter av vardagsrehabilitering Arbetsterapeuten kan då ge stöd till 

hemtjänstpersonalen på den nivå som är lämplig (Boniface, Mason, Macintyre, Synan & 

Riley, 2013).Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheterna som personal inom 

kommunal hemtjänst har av att arbeta med vardagsrehabilitering.  

 

Metod 

Denna studie har kvalitativ design med fokusgruppmetodik. Genom fokusgruppdiskussioner 

kommer informanternas erfarenheter och beskrivningar inom området fram (Creswell, 2013; 

Dahlin- Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2012;). Fokusgruppdiskussioner ger möjlighet 

till en bred åsiktskarta samt ger informanterna möjlighet att diskutera ämnet på djupet 

(Wibeck, 2012). 

 

Informanter 

Urvalet av informanter har varit ett strategiskt urval (Wibeck, 2012). Enhetscheferna i de 

olika hemtjänstområdena blev tillfrågade att välja ut och fråga lämpliga informanter i 

befintliga hemtjänstgrupper. Informanter i studien var undersköterskor och vårdbiträden i 
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hemtjänstgrupper som arbetar i en mellanstor kommun i Sverige. Inklusionskriterier var 

redan existerande hemtjänstgrupper, både män och kvinnor, vårdbiträde, undersköterskor, 

oberoende av kultur och bakgrund och som arbetar på samma arbetsplats.  

Hemtjänstgrupperna som författaren jobbar med i kommunen exkluderades, för att det inte 

skulle uppstå etisk konflikt. Cirka en till två stycken i varje grupp hade annan kulturell 

bakgrund och det var cirka en till tre killar med i varje grupp. Längden på yrkeserfarenheten 

och vilken typ av utbildning informanterna hade efterfrågades inte och framgick därmed inte.   

 

Tabell 1. Beskrivning av informanterna i de respektive fokusgrupperna  

 Antal 

informanter  

Män  Kvinnor   Arbetar inom 

geografiskt 

område  

Fokusgrupp 1  5 2 3 Centralt  

Fokusgrupp 2 6 1 5 Centralt  

Fokusgrupp 3 6 2 4 Landsbygd  

Fokusgrupp 4 4 1 3 Landsbygd  

Fokusgrupp 5  4 1 3 Landsbygd  

Fokusgrupp 6  5 2 3 Centralt  

Fokusgrupp 7  5 3 3 Centralt  

  

Datainsamling  

I varje fokusgruppdiskussion deltog fyra till max sex personal som arbetar i samma 

hemtjänstgrupp. Sju fokusgruppdiskussioner i olika hemtjänstgrupper har bidragit till 

resultatet. Till grund för studiens genomförande ligger de fyra individskyddskraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  Informationsbrev lämnades tillsammans med ett telefonsamtal till 

berörda enhetschefer där tillstånd i form av samtycke inhämtades. Enhetscheferna lämnade ut 

informationsbrev samt samtyckesblankett till de som tackade ja till att delta i studien. 

Informanterna kunde sedan välja att antingen skriva på ett samtycke och lämna det innan, i 

samband med eller efter diskussionen (Wibeck, 2012). Allt detta enligt informationskravet 
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och samtyckeskravet. Uppgifterna som inhämtats kommer enbart användas till den aktuella 

studien vilket nyttjandekravet påvisar (Vetenskapsrådet 2002). Det går ej att utlova 

fullständig anonymitet men konfidentialitet kunde utlovas (Wibeck, 2012). Alla namn 

ersattes och byttes ut i transkriptionen och därefter avidentifieras alla uppgifter. Materialet 

förvarades så att ingen obehörig fick tillgång till det och därmed uppfylldes 

konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkman, 2014). Blanketten etisk egengranskning via 

Jönköping University fylldes i och godkändes av handledare. 

 

Den fysiska miljön för platsen där diskussionen genomfördes var informanternas egen 

arbetsplats. Fokusgruppdiskussionerna leddes av en moderator som var författaren och en 

observatör som var en kollega till författaren fanns med vid varje diskussion. Till 

fokusgruppdiskussionerna användes en intervjuguide (Bilaga 1) med öppna frågeområden, 

(Wibeck, 2012). som var kopplade till syftet (Wibeck, 2010) och till den valda definitionen 

av vardagsrehabilitering enligt socialstyrelsen (2014). Intervjufrågorna handlade om hur de 

tar tillvara på individens egna resurser för att möjliggöra ett självständigt och aktivt liv. De 

formulerade frågorna i intervjuguiden ställdes på prov till några enstaka kollegor som är 

undersköterskor inom hemtjänst och det resulterade i att inga förändringar gjordes.  

 

Diskussionerna spelades in på band och stödanteckningar gjordes undertiden av moderatorn. 

Diskussionerna pågick i cirka en halvtimme (Wibeck, 2010). Under datainsamlingen 

informerade författaren om att diskussionstillfället inte var tänkt som att testa deras 

kunskaper utan att reflektera och föra en diskussion om ämnet (Wibeck, 2010). När den första 

diskussionen var genomförd påbörjade författaren transkribering innan nästa diskussion, 

därför är datainsamling och analys parallella processer i denna typ av metod (Wibeck, 2012).  
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Dataanalys 

Transkribering och traditionell innehållsanalys med induktiv ansats användes; Kristensson, 

2014; Wesslén, 1996; Wibeck, 2012). Texten från de transkriberade diskussionerna 

analyserades därefter i sin helhet med studiens syfte i åtanke. Analysprocessen bestod av att 

texten lästes igenom flera gånger och meningsbärande enheter togs ut och därefter 

kondenserades och kodades enheterna. Kategorier reviderades ett flertal gånger och efter 

flertalet genomläsningar av meningsbärande enheter och kondenserade enheter skapades de 

slutgiltiga kategorierna (Graneheim & Lundman, 2014). 

 

Tabell 2. Utdrag av exempel på analys. 

Meningsenhet Kondencerad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hjälper dem in 

på toaletten så 

får det tvättat 

sig och så så 

gott som dem 

kan och så 

hjälper man ju 

annars till med 

resten… 

på toaletten får 

dem tvättat sig 

och så gott som 

dem kan och så 

hjälper man 

annars till med 

resten 

Ge plats.   

 

 

 

 

 

 

Att backa och 

ge plats till 

patienten att 

utföra aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliterande 

förhållningssätt 

…oftast kanske 

dem kan framtill 

men inte baktill 

så då får man 

hjälpa till 

baktill. eller lite 

under armarna, 

oftast kan dem 

ju inte komma 

åt under 

armarna. 

oftast kanske 

dem kan framtill 

men inte baktill 

så då får man 

hjälpa till 

baktill. 

Låta utföra 

aktivitet själv.  

…Det beror ju 

på vilka 

uppdrag vi får. 

Det dem kan 

göra själv ska 

dem ju göra 

Det beror på 

vilka uppdrag vi 

får 

 

Beror på 

uppdrag  

Enheter, beslut 

och rutiner är 

viktigt 

Att samverka 

mellan enheter, 

kollegor och 

anhöriga 
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själv… Man 

försöker ju se 

till så att dem 

gör så mycket 

dom kan själva 

och sen försöker 

man ju att vara 

behjälplig… 

 

Resultat  

Resultatet består av tre kategorier med tillhörande underkategorier, se tabell 1. De tre 

kategorierna är: tid, att samverka mellan enheter, kollegor och anhöriga och rehabiliterande 

förhållningssätt. Citat presenteras och dem är numrerade efter numret på fokusgruppen och 

informanten. 

 

Tabell 3. Beskrivning av faktorer och underkategorier  

Kategori Underkategori 

 

Tid 

 

Tidens betydelse 

 

Att samverka mellan enheter, kollegor 

och anhöriga 

 

Kommunikation mellan kollegor  

 

Enheter, beslut och rutiner är viktigt  

 

Rehabiliterande förhållningssätt Kommunikationen och samarbetet med 

patienten.  

 

Att backa och ge plats till patienten att 

utföra aktivitet  

 

Erfarenhet, reflektion, utbildning och 

kunskapen hos personalen har betydelse 
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Tid 

Tid diskuterades i samtliga grupper i fokusgruppdiskussionerna. Tiden har betydelse för på 

vilket sätt personal inom hemtjänst arbetar hos patienten.  

 

Tidens betydelse 

I samtliga fokusgruppdiskussioner framkom det att tid har betydelse för hur arbetet utförs. 

Informanterna uttryckte att tillräckligt med tid var en förutsättning för att kunna utföra ett bra 

arbete. Det framkom till exempel att knappar går lite fortare att knäppa om man hjälper till.  

När  man är pressad tidsmässigt hjälper man till mer än vad man annars hade gjort om man 

hade haft mer tid. Man ger inte patienten den tid som krävs för att exempelvis ta på en 

stödstrumpa helt själv eller delvis. Tiden spelade också roll för hur lång tid det tog att lära 

känna en patient. Det var viktigt att få tillräckligt med tid med patienten för att veta hur de 

skulle hjälpa till, så att det skulle bli hjälp där det behövdes och varken mer eller mindre. Det 

är lätt att göra för mycket för patienten och ta över något som patienten kan menade 

informanterna. Kontinuitet och en god relation till patienten var några av förutsättningarna 

för att kunna göra ett bra arbete enligt informanterna. Genom att träffa en patient 

kontinuerligt är det lättare att skapa en god relation till patienten menade informanterna. Det 

framgick i diskussionen att personalen fortare och lättare kan upptäcka om de gjorde för 

mycket eller för lite hos patienten ju fler gånger de var hos patienten.  

 

F7: P1: “Ja det är ju… vad ska jag säga, ja... tidspress som allt grundar sig i tycker jag. 

Ibland får man ju bortprioritera kanske att patient skall gå själv till toaletten, för att man inte 

har tid helt enkelt. ”  

F7: P2: “ja äh… jag håller med, det är verkligen tiden som är vår bov “paus” när det gäller 

att tänka i dessa spår som vi pratar om nu.”   
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Att samverka mellan enheterna, kollegorna och anhöriga  

Vid ett flertal tillfällen under fokusgruppdiskussionen framkom det att kommunikation 

mellan kollegorna var viktigt samt att enheter, beslut och rutiner påverkar arbetet ute hos 

patienterna.   

 

Kommunikation mellan kollegor  

Det framkom under fokusgruppdiskussionerna att det var viktigt att föra en diskussion och att 

ha en öppenhet mellan kollegorna. Detta var en grundpelare för att kunna nyttja patientens 

fulla potential till att göra saker själv. Att hjälpa varandra, rådfråga, dela med sig av tips och 

reflektera ihop kring de aktuella patienterna var ett måste. Det var viktigt att alla gjorde 

samma sak och på samma sätt för att inte patienten skall bli förvirrad och ser öppningar i att 

få hjälp med mer än vad de behöver.   

 

F5: P1: “Patienterna är ju liksom olika duktiga beroende på vem som är där, hah... så är det 

F5: ju, hmmm...“ 

F5: P2: “eeh… ja men det blir ju ofta också att vi pratar oss emellan, pratar om hur det 

funkar med patienterna, tipsar och så. eeh… hur gör du med det och så.“ 

F5: P3: “Vi pratar ju mycket, hmm… ja mellan oss liksom, så att vi vet vart man kan pusha 

på och inte.“  

 

Enheter, beslut och rutiner är viktigt  

Flertalet av informanter i fokusgruppdiskussionen var överens om att biståndsbeslut styr 

deras arbete. Många av informanterna menade att hemtjänstpersonalen är totalt beroende av 

att biståndsbedömaren tar rätt beslut. Det är svårt som hemtjänstpersonal att säga nej till att 
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hjälpa till när det redan finns ett beslut om hjälp. Det biståndsbedömaren beviljar är det som 

hemtjänstpersonalen gör. Det är ofta patienten får beslutat om mer hjälp än vad de egentligen 

behöver enligt flertalet av informanterna, om till exempel hjälp med matvärmning, bäddning 

och hämtning av post. Detta trots att hemtjänstpersonalen vet att patienten i fråga klarar att 

värma sin mat och bädda sängen.  Det är sällan som hemtjänstpersonalen är med under ett 

möte med biståndsbedömare, patient och anhöriga.  

 

Informanterna menade att det är viktigt med bra samarbete och kommunikation inom vården 

mellan de olika enheterna som finns. Ett samarbete som lyftes under 

fokusgruppdiskussionerna som viktigt, enligt informanterna, var  det mellan 

hemtjänstgruppen och biståndsbedömaren. Samarbetet idag är bristfälligt enligt 

informanterna. Ibland låter man biståndsbeslutet ligga kvar även om patienten inte har hjälp 

med det, för att kommunikationsvägen är krånglig och svår. I dessa fall är det betydelsefullt 

att ha med patienten och anhöriga för är de inte det, är de svårt att ändra biståndsbeslutet. Det 

är viktigt med en bra dialog med anhöriga. Enligt informanterna är anhöriga betydelsefulla 

för hur arbetet med och hos en patient fortgår.  

 

F2: P1: “Patient och anhöriga pratar ju själva med bistånd, vi är ju aldrig med “paus” så då 

går ju bistånd på det som dem säger, ja… hmmm“  

F2: P2: “Det är ju det jag kan känna många gånger att det hade varit bättre om vi hade fått 

vara med på mötet med bistånd, eeh så att bistånd får underlag från patient och oss personal, 

då borde beslutet ha en mer genomtänkt och saklig grund faktiskt och inte bara taget ur 

luften. För nu blir det, jaha kom detta med i uppdraget, detta gjorde hon ju själv, hur kom 

detta sig, jaaa.. hmmm.”  
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Informanterna beskriver att bedömningar, mallar och övriga arbetsrutiner som 

hemtjänstpersonalen sköter också påverkar arbetet. Informanterna diskuterade den 

genomförandeplan som personalen använder sig av. De menade att genomförandeplanen är 

till för att specificera arbetet hos patienten och den skrivs ihop med patienten. En ny 

arbetsmodell har kommit till kommunen där den skrivs av biståndsbedömaren och där det 

kommer stå mer specificerat vad de skall göra hos patienten. Vissa informanter tyckte att den 

arbetsmodellen blev bättre och det blev tydligare hur man ska jobba hos patienten. Andra 

tyckte att det gavs mer frihet att tolka medan andra tyckte att de blev detaljstyrda. Enligt 

informanterna är ADL-bedömningarna som görs av arbetsterapeut eller fysioterapeut också 

ett bra riktmärke som de jobbar utifrån.  

 

F1: P1: “Typ som stödstrumpor, då är det ju superviktigt att skriva hur patienten gör i 

genomförandeplanen, så att nästa kollega gör samma sak.” 

F1: P2: “ Jaaaa alltså, håller med, men hmmm.... men också utifrån ADL och vad dom kan 

och inte kan. Alltså utläsa utifrån det typ, hmmm....” 

 

Rehabiliterande förhållningssätt  

Det som diskuterades ofta under fokusgruppdiskussionerna var att informanterna värderade 

kommunikation och samarbete med patienten högt. Att backa och ge plats till patienten att 

utföra aktivitet var också viktigt. Även erfarenhet, reflektion utbildning och kunskapen hos 

personalen har betydelse för ett rehabiliterande förhållningssätt.  

 

Kommunikation och samarbetet med patienten   

Att fråga, läsa av och bjuda på sig själv är avgörande för att lära känna patienten och på så vis 

också kunna utföra ett bättre jobb hos patienten och kunna möta på rätt nivå enligt 
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informanterna. Bjuder de inte på sig kommer inte heller patienten dela med sig av något och 

på det sättet blir det svårare för dem att se patientens möjligheter och tillgångar för ett aktivt 

liv. Genom att fråga sig fram och läsa av, hittar de ett mönster som gör att patienten utmanas 

och blir då mer aktiv och delaktig. Dagsformen är viktigt att läsa av och kan avgöra hela 

besöket och hur det utspelar sig. I dessa fall gäller det att vara flexibel och motivera och ge 

utrymme där det går, beskriver informanterna. De menar att man lär sig fort när, var och hur 

man använder mer fysisk och psykisk hjälp. Ett flertal informanter diskuterade att stöttning 

och igångsättning är väldigt vanligt förekommande vid ett hembesök. Det kan i många fall 

räcka med en lätt påstötning med exempelvis tandkräm på tandborsten och sen har patienten 

hittat det vanliga mönstret och gör allt själv. Att patienten är olika beroende på vem som är 

där är vanligt förekommande menade informanterna.  

 

Att se till att patienten använder energin på rätt sätt är också viktigt enligt informanterna, att 

de får hjälp med visa saker för att kunna utföra något annat. Detta för att patienten skall 

kunna spara energi åt annat som kanske är viktigare. Informanterna menar att patienten då har 

möjlighet att vara delaktig i något annat som är mer meningsfullt.  

 

Informanterna tyckte att det var ytterst viktigt att motivera patienten till att göra saker själv, i 

den mån det går. Det var viktigt att göra patienten införstådd med varför de inte hjälpte till 

med vissa saker. Att det var för att patienten skall behålla så mycket funktion som möjligt, 

känna sig delaktiga, få känna känslan “kan själv”. Motivera och uppmuntra är viktigt för att 

få en patient att känna sig delaktig i sin egen vardag. Informanterna menade att de gärna vill 

att patienten skall testa först och sen hjälper de till med hela eller delar av exempelvis en 

påklädning. Flera informanter poängterade att mycket av hur de arbetar hos en patient har att 

göra med patientens egna förväntningar på vården, många vägrar helt enkelt att göra det som 
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de egentligen kan, bara för att de inte vill.  

 

F1: P1: “Ja alltså… det handlar ju om att läsa av dem och sen lär vi ju också känna dem. Det 

är viktigt. Hmm.. det handlar också om att fråga sig fram. vill du att jag knäpper skjortan 

eller gör du det själv. “ 

F1: P2: “Ja precis… sen kan det vara olika dagar, att man märker att ena dagen kan den och 

nästa dag vill den inte. Då är man ju med ofta och kan säga att du gjorde ju det igår, alltså 

asså jaa, det kanske funkar. Många kanske backar, det är troligt... “ 

F1: P3: “Ja gud ja, det gäller att motivera till att patient fixar själv, i den mån det går. Sen 

att inte göra saken av bara farten, lättare att säga än att göra.” 

 

Att backa och ge plats till patienten att utföra aktivitet  

Det framkom i samtliga diskussioner att det är självklart att ge utrymme till patienten att 

självständigt utföra en aktivitet. Om de kan utföra påklädning övre men har svårare nertill så 

ska utrymmes ges att patient kan klä på övre själv men få hjälp med nedre vid behov.  Många 

informanter nämnde dock att man i många fall skulle kunna ge mer utrymme än vad de gör 

idag. Att lämna rummet kan också vara värdefullt, för då blir utrymmet mycket tydligare och 

då tvingas patienten till att testa själv och bli mer delaktig i aktiviteten. Många informanter 

menade också att de inte gav utrymme till att diskutera hjälp eller inte för patienten, utan gick 

ut från sovrummet och började med frukosten och bad patient komma ut till köket påklädd 

och där väntade frukosten. 

 

F4: P1: “Ibland kan man ju lämna rummet en stund och ge utrymme och då går det hur bra 

som helst och dem gjorde det helt själva, hmmm.. så man får ju försöka att tänka lite så 

också, låta dem liksom.” 
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F4: P2: “mmmm… som till exempel,  jag hjälper till med duschen. Jag följer med till duschen 

i källaren och då står jag utanför duschen och bara vägleder vilka moment, denna patient är 

glömsk. Men här gäller det att inte ta över utan att vägleda då.” 

 

Erfarenhet, reflektion, utbildning och kunskapen hos personalen har betydelse  

Flera informanter tyckte att erfarenhet och kunskap i yrket är av yttersta vikt, att det avgör 

hur man arbetar ute hos en patient. Har man arbetat i många år får man andra ögon och man 

ser saker på ett annat sätt. De ansåg att det var viktigt att ha kunskap i form av både 

diagnoserna de möter men även hur de praktiskt kan arbeta med patienter på ett 

rehabiliterande arbetssätt. De önskade att kontinuerligt få utbildning i detta. Flera informanter 

hade också önskemål om mer handledning från rehab, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Det framkom att om patienten har fått beviljat hjälp så är det deras plikt att hjälpa dem, att det 

inte går att lägga händerna på ryggen alla gånger. De är inte rehab och därför har de inte 

något ansvar att få patienten att göra så mycket själva. Rehabilitering är ”rehabs” jobb, de är 

där bara för att hjälpa patienten och inte där för att tvinga människor till saker som de inte 

vill.  

 

F2: P1: “Jag förstår ju att dem skall göra det dem kan för att få ett värdigt liv. Jag tycker att 

man fick med det i sin utbildning, jobba med händerna på ryggen men jag tycker absolut att 

man skall få mer av det sen i jobbet också. “ 

F2: P2: “Ja man ska få utbildningar lite då och då tycker jag, om både diagnoser och 

rehabsaker, det är superviktigt“ 

F2: P2: “hmm… sen kan ju jag tycka att det är ju inte meningen att dem ska rehabiliteras 

utan vi ska ju hjälpa dem med det som dem har beviljat och då vet dem ju själva vad dem ska 

ha hjälp med och förväntar sig det, det är ju ett uppdrag från bistånd“  
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Något som flera informanter delade med sig av var att de var medvetna om att de ofta hjälper 

till för mycket, mer än vad de behöver. Flertal nämnde att man ibland inte reflekterar över hur 

och vad man hjälper till med. Det går bara per automatik att man hjälper till och vanligt att 

man gör det utan att tänka sig för. Det var viktigt enligt informanterna att tänka på att ha 

händerna på ryggen och inte göra saker av bara farten men att det lätt blir att man glömmer 

bort det när de jobbar. Att reflektera ännu mer kring dessa frågor som togs upp under 

fokusgruppdiskussionerna och att prata oftare om det, var något som önskades från 

informanterna. 

  

F4: P1: “Ja det är mycket som man kan göra, men ja det beror ju på alltså, gäller att 

stålsätta sig. Det är inte alltid man tänker på det faktiskt, utan det går av bara farten… 

haha“ 

F4: P2: “Ja, ibland kanske vi är där och kanske gör mer än vad som behövs “paus” faktiskt 

alltså. Dom kan det själva egentligen, hah... “ 

F4: P3: “Det händer ju faktiskt att vi gör så “paus”... ofta, det får vi ju erkänna, vi skulle 

behöva prata oftare om detta för att påminna oss” 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheterna som personal inom kommunal hemtjänst 

har av att arbeta med vardagsrehabilitering. Viktiga aspekter som beskrivs av informanterna 

var tiden, att samverka mellan enheterna, kollegorna och anhöriga och till sist det 

rehabiliterande förhållningssättet.  
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Det som tydligt framkom i resultatet var att tiden hade en avgörande roll i arbetet för att 

kunna arbeta med vardagsrehabilitering. Att träffa patienten kontinuerligt och den planerade 

avsatta tiden avgjorde ibland hela besöket. Att arbeta med vardagsrehabiliteringen uppfattas 

som tidskrävande och enligt hemtjänstpersonalen prioriteras det bort för att hinna vid 

tidspress. Svanström och äldrevårdsteamet i Umeå Kommun (2010) skriver om att tid och 

kontinuitet är en förutsättning för att kunna jobba vardagsrehabiliterande och enlig Wits et 

al., (2011) leder detta i sin tur till att patienten inte får vara delaktig i aktiviteten, som 

patienten har förmåga att kunna klara av med stöttning och guidning.  

 

Resultatet visade att samverkan var en förutsättning för att kunna uppnå ett gott resultat hos 

patienten och att kunna utnyttja patientens fulla resurser i aktiviteter. Det var viktigt att det 

fanns en öppenhet kring både samarbete, reflektion och diskussion mellan kollegorna. Ett av 

kriterierna enligt Tuntland och Ness (2014) definition av begreppet vardagsrehabilitering 

bekräftar studiens resultat. Ett genomträngande engagemang och samverkan mellan 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hemtjänstpersonal är en förutsättning för att kunna 

utföra vardagsrehabilitering och detta stärker även Wits (2011). En skrift från 

Socialstyrelsens (2008) stärker resultatet, när det gäller informanternas bild av samverkan och 

vikten av det. Där redovisas bland annat synen på rehabilitering, samverkan och vad som 

främjar framgångsrik samverkan. Fyra motiv för samverkan presenterades; samverkan kan 

bredda och fördjupa kunskapen (Kunskapsmotivet), nå en högre livskvalité till en lägre 

samhällskostnad (Effektivitetsmotivet) och underlätta för patienten att komma rätt i 

vårdapparaten och inte komma mellan stolarna (Etiska motivet) och att en enskild verksamhet 

inte kan lösa patientens problem själv för där behövs samverkan (Verksamhetsmotivet). Detta 

visar på vikten av att samverka och att informanternas erfarenheter av att arbeta i relation till 

vardagsrehabilitering är av betydelse för fortsatt utveckling.  
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Att ge patienten utrymme till att utföra aktivitet, använda patientens energi på rätt sätt och att 

ha balansen mellan för mycket och för lite stöttning och händerna på ryggen är aspekter som 

informanterna lyfte upp i fokusgruppdiskussionerna. Det är genom dessa som det är möjligt 

att bibehålla och möjliggöra för patientens självständighet och delaktighet i utförandet av 

aktiviteter i det dagliga livet. Dessa erfarenheter som informanterna lyfter fram stämmer 

överens med Kielhofner (2012), då en individs delaktighet i dagliga aktiviteter beror på 

individuella faktorer som också påverkas av hinder och möjligheter som omgivningens styr 

över. Resultatet visade att kommunicera och samarbeta med patienten var av yttersta vikt och 

en av grundpelarna i att arbeta med vardagsrehabilitering. Kielhofner (2012) visar på 

betydelsen av att kommunicera med patienten. En persons intressen, vanor och roller samt 

förmåga till aktivitetsutförande är några faktorer som ligger till grund för människans 

aktivitet och det bestämmer hur görandet blir. Ett annat kriterium enligt Tuntland och Ness 

(2014) definition av begreppet vardagsrehabilitering är att det är viktigt att fråga patienten 

vilka aktiviteter som är viktiga att utföra. Personcentrerad vård är ytterligare en bekräftelse på 

studiens resultat och dess vikt, att kommunicera med patienten.  Sveriges arbetsterapeuter 

(2016) har definierat personcentrerad vård på det sättet att patienter är individer som är mer 

än sin sjukdom. Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen och 

dens förutsättningar, resurser och hinder. Utgångspunkten för arbetet är patientens berättelse 

och det kan ske genom aktivitet. Detta svarar mot studiens resultat, att det är betydande att 

kommunicera med patienten i att arbeta med vardagsrehabilitering.  

 

Resultatet visade att erfarenheter, reflektion och kunskap var betydelsefullt  i arbetet med 

vardagsrehabilitering hos patienten. Att ha kunskap i form av yrket, arbetssätt och diagnoser 

var av största vikt men även att reflektera över hur de jobbar var en viktig aspekt när det 

gäller att arbetamed vardagsrehabilitering. Både Kielhofner (2012) och den Etisk kod för 
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arbetsterapeuter (2012) men även den vetenskapliga artikeln skriven av Boniface, Mason, 

Macintyre, Synan & Riley (2013). Bekräftar informanternas diskussion. Ett viktigt 

ansvarsområde för arbetsterapeuter är att utbilda och handleda annan personal, som också kan 

vara hemtjänstpersonal. Detta för att hemtjänstpersonalen i sitt arbete med äldre ska kunna 

stödja deras självbestämmande och självständighet i vardagliga aktiviteter.  

 

Kliniska implikationer Fortsättningsvis hade det varit av intresse att forska vidare kring vilka 

olika faktorer i hemtjänstgrupper som påverkar informanternas sätt att tänka på, jämföra 

faktorerna och deras betydelse. Som till exempel om informanten är vårdbiträde eller 

undersköterska i grunden, olika typer av chefskap, utbildning och handledningstillfällen av 

arbetsterapeut. Att visa upp och delge studien och dess resultat för enhetschefer, 

biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, rehabpersonal i den aktuella kommunen skulle vara 

av nytta och förhoppningsvis motiverat kommunen att utvecklas ytterligare inom området.  

 

Studiens begränsningar  

Då det inte var självklart att hemtjänstpersonalen visste vad vardagsrehabilitering innebar och 

betydde lyfte intervjuguiden upp aspekter som blev enklare att svara på, även utan att veta 

vad vardagsrehabilitering är. Intervjuguiden avsåg därför att fånga aspekter som ingår i 

definitionen vardagsrehabiliterande arbetssätt. Detta kan ha lett till svagheter för studien, då 

författaren kan ha med den egna förförståelsen inom ämnet och tolkat litteraturen och 

formulerat diskussionsfrågorna utifrån det (Wibeck, 2012). De formulerade frågorna i 

intervjuguiden ställdes på prov till några enstaka kollegor som är undersköterskor inom 

hemtjänsten och det har därmed stärkt validiteten (Danielsson, 2012) dock bara på en i taget, 

men det blev innehållsrika diskussioner under fokusgruppdiskussionerna ändå. Giltigheten i 

studien stärks genom att använda intervjuguide (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Metoden avser att ge en bred åsiktskarta och det har endast varit sju fokusgrupper i en 

mellanstor kommun som bidragit med data och därför kan resultatet inte generaliseras till 

andra grupper (Wibeck 2012). Överförbarheten stärks i denna studien genom att läsaren får 

en beskrivning av informanterna och metoderna som används (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Författarens förförståelse och kunskap av analysmetoden kan påverkat tolkningen av 

innehållsanalysen och detta kan ha medfört svagheter i studien. Kvalitativ innehållsanalys 

rekommenderas dock att användas vid diskussionen inom omvårdnadsforskning. Vilket 

bekräftar författarens val av analysmetod. Under analysprocessen har det varit en kontinuerlig 

diskussion med handledaren avseende indelning i kategorier och underkategorier samt att 

analysprocessen har synliggjorts och dokumenterats grundligt och presenteras genom 

exempel i studien för att stärka både tillförlitligheten och verifierbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004)  

 

Enhetscheferna i de olika hemtjänstområdena blev tillfrågade att välja ut, fråga och sätta ihop 

ursprungliga grupper. Detta kan ha lett till en annan bild av resultatet. Risken finns att 

författaren kan ha blivit tilldelad informanter med en positiv inställning till arbetet med 

vardagsrehabilitering men det kan även ha påverkat informanternas beslut att delta i 

diskussionsstudien. Dock visste informanterna om att det var frivilligt att delta. Dock är detta 

något som tas upp enligt Wibeck (2012) men som ändå inte gör studien oetisk. Däremot gör 

det strategiska urvalet att redan kända grupper öppnar upp lättare för diskussion. Graneheim  

och Lundman (2004) menar även att medvetet rekryterade informanter stärker 

tillförlitligheten. En begränsning är att informanternas egenskaper inte efterfrågades under 
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datainsamlingen, hur många års erfarenhet respektive hade och om dem var vårdbiträde eller 

undersköterska. Till fortsatta studier hade det varit av intresse att fått reda på det och kanske 

lett vidare till ytterligare diskussioner. Genom att använda ett varierat urval stärker det 

tillförlitligheten.  

 

Konklusion  

Studiens resultat visar att hemtjänstpersonalen erfarenheter av att arbeta enligt 

vardagsrehabilitering är att tiden har betydelse, liksom att samverka mellan enheter, kollegor 

och anhöriga och att ha ett rehabiliterande förhållningssätt. Resultatet visar också att 

ytterligare utveckling inom dessa områden är av största vikt för att öka kunskapen kring 

vardagsrehabiliterande arbetssätt hos personal inom hemtjänsten.  
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Key findings  

Hemtjänstpersonalen erfarenheter av att arbeta enligt vardagsrehabilitering är att tiden 

har betydelse, liksom att samverka mellan enheter, kollegor och anhöriga och att ha 

ett rehabiliterande förhållningssätt. 

 

What has the study added 

Ytterligare utveckling inom dessa områden är av största vikt för att öka kunskapen 

kring vardagsrehabiliterande arbetssätt hos personal inom hemtjänsten 

 



 

25 

 

Referenser      

 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3., [rev.] uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Boniface, G., Mason, M., MacIntyre, J., Synan, C., & Riley, J. (2013). The Effectiveness of 

Local Authority Social Services' Occupational Therapy for Older People in Great Britain: A 

Critical Literature Review. The British Journal of Occupational Therapy, 76(12), 538-547. 

 

Carabante, J. R. (2012). Framgångsrik vardagsrehabilitering med äldre personer – 

erfarenheter från undersköterskor inom äldreomsorg. FoU Rapport 73:2012. FoU Norrbotten. 

 

Creswell, W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications, cop.  

 

Dahlin Ivanoff, S., & Holmgren, K. (2017). Fokusgrupper (Upplaga 1. ed.). Graneheim, U.-

H., & Lundman, B. (2014). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 105-

112. 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-12. 

 

HSL 1982:763. Hälso och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet.Iwarsson, S,. 

Pettersson, C. (2017). Evidence-based interventions involving occupational therapists are 



 

26 

needed in reablement for older community-living people: A systematic review. The British 

Journal of Occupational Therapy, 80(5), 273–285 

          

Nirje, B., & Wallin, Kerstin. (2003). Normaliseringsprincipen. Lund: Studentlitteratur. 

     

 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Krueger, R (1998). Analyzing & Reporting Focus Group Results. The Focus Group Kit, no 6. 

Thousand Oaks: Sage. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Lundman, B & Graneheim, U-H, (2008). Kvalitativ innehållsanalys. Granskär, I-M (red.) & 

Höglund-Nielsen, B (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2007). Rehabilitering för hemmaboende äldre personer. Hämtat 7 januari 

2018, från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9199/2007-123-

26_200712326.pdf   

 



 

27 

Socialstyrelsen. (2008). Samverkan i re/habiliteringen vägledning. Hämtat 5 maj 2018, från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8784/2008-126-

4_20081264.pdf 
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Bilaga 1; Intervjuguide 

 

Frågeområden: Vardagsrehabilitering  

 Vilka aktiviteter hjälper ni individen med i dens vardag?  

 Hur hjälper ni dem? 

 Hur tänker ni kring personens möjligheter att vara delaktig i vardagliga aktiviteter?  

 Beskriv hur ni ser vad individen klarar att göra själv i de vardagliga aktiviteterna, till 

exempel personlig vård.  

 Beskriv hur ni får reda på vad individen anser är meningsfulla aktiviteter, alltså vad 

hon vill göra? Det som är viktigt för den personen att klara alltså?  

 Hur gör ni när en individ inte vill men kan utföra en aktivitet självständigt eller med 

enbart lite stöttning?  

 

     
Vänner dör undan 
för undan … 
allihopa har dött 
före mej … alla 
dom andra är 
döda 

Alla vänner dör 
undan för undan 

   

… det är bara jag 
som lever av 
syskonen så att 
nu är dom borta 
… jag saknar 
dom ju 

    

Om man … ingen 
kommer, ingen 
ringer, om man 
ringer svarar dom 
inte 

    

     

     

     

 

 

Avslutningsvis 

Är det någon som vill tillägga något? 

 

 

 


