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Abstract  

Background: To be able to offer rehabilitation to inpatients in psychiatric wards some clinics 

access services from occupational therapists employed in psychiatric outpatient care. The 

occupational therapist spends relatively little time in the ward. Offering rehabilitation in this 

form can depend on a well-functioning collaboration with the other staff in the ward. This 

form of collaboration can be a challenge.  

Objective: The aim of the study was to describe occupational therapists' perceptions of 

collaboration with staff in psychiatric wards. 

Material and Methods: In this phenomenographical study, data collection was conducted 

through semi-structured interviews (n=9) with occupational therapists collaborating with staff 

in psychiatric wards.  

Results: The analysis resulted in two main categories, “Meaning of collaboration” and “How 

collaboration works” with associated description- and subcategories. What is reflected in the 

outcome space linked to "The meaning of collaboration" are perceptions of what is meant by 

collaboration. Perceptions found in “How collaboration works” deal with perceptions that are 

important for the outcome of collaboration. 

Conclusion: Collaboration between the occupational therapist and staff in the psyciatric 

wards can enable patients to receive rehabilitation. The perceptions that emerged in this thesis 

can help guide occupational therapists, staff in the wards and their managers to better 

understand the challenges of this collaboration and create the conditions to make it work. 

Keywords: collaboration, occupational therapy, phenomenographic analysis, psychiatric 

wards  

  



2 

  

Abstrakt  

Bakgrund: För att kunna erbjuda rehabilitering till patienter inom psykiatrisk heldygnsvård 

många av vårdavdelningarna tillgång till arbetsterapeutiska insatser genom att 

arbetsterapeuter från psykiatrisk öppenvård även arbetar för avdelningarna. Arbetsterapeuten 

tillbringar förhållandevis lite av sin tid på avdelningen. Att erbjuda rehabiliteringsinsatser i 

denna form kan således vara beroende av en fungerade samverka med avdelningspersonalen. 

Denna samverkan kan innebära en utmaning. 

Syfte: Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar av 

samverkan med avdelningspersonal inom psykiatrisk heldygnsvård.   

Metod: I detta fenomenografiska examensarbete skedde datainsamling via semistrukturerade 

intervjuer (n=9) med arbetsterapeuter som alla samverkar med avdelningspersonal inom 

psykiatrisk heldygnsvård  

Resultat: Analysen resulterade i ett utfallsrum innehållande två huvudkategorier, ”Innebörd 

av samverkan” och ”Hur samverkan fungerar” med tillhörande beskrivnings- och 

underkategorier. Det som återspeglar sig i utfallsrummet kopplat ”Innebörd av samverkan” är 

uppfattningar av vad som menas med samverkan. Uppfattningar som återfinns under ”Hur 

samverkan fungerar” behandlar uppfattningar som har betydelse för utfallet av samverkan.  

Konklusion: Samverkan mellan arbetsterapeut och avdelningspersonal kan bidra till att 

möjliggöra rehabiliterande insatser av arbetsterapeut inom psykiatrisk heldygnsvård. 

Uppfattningarna som framkommit i detta examensarbete kan bidra till att guida 

arbetsterapeuter, avdelningspersonal och deras chefer att bättre förstå utmaningarna med 

denna samverkan och skapa förutsättningar för att få den att fungera.   

Nyckelord: arbetsterapi, fenomenografisk analys, interprofessionell samverkan, slutenvård, 

specialistpsykiatri  
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Introduktion  

Den psykiska ohälsan i världen ökar allt mer och är en av de stora framtidsutmaningarna [1]. 

Förutom att psykisk ohälsa ger konsekvenser för individen och dess närstående är kostnaden 

för samhället höga [1,2]. Bara i Sverige beräknas utgifterna för psykisk ohälsa uppgå till 135 

miljarder kronor varje år [2]. För att möta utmaningen är tidigt tillgängliga insatser i såväl 

psykiatrisk specialistvård- som primärvård nödvändiga [1]. För specialistvården innebär detta 

bland annat att skapa förutsättningar för rehabilitering [2]. Rehabiliteringspersonal, till 

exempel arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ingår sällan i den fasta personalgruppen inom 

psykiatrisk heldygnsvård [3]. För att kunna erbjuda rehabilitering till patienter inom 

psykiatrisk heldygnsvård har många vårdavdelningar därför tillgång till insatser genom att 

arbetsterapeuter från psykiatrisk öppenvård även arbetar för avdelningarna.  På avdelningen 

samverkar arbetsterapeuten med avdelningspersonalen. Arbetsterapeuter ska ”vid behov 

samverka med kollegor, andra yrkesgrupper och andra instanser för att på bästa sätt 

möjliggöra personers aktivitet och delaktighet” [4, s.11].  

Tidigare studier som berör arbetsterapeutens samverkan med avdelningspersonal inom 

psykiatrisk heldygnsvård diskuterar svårigheten för arbetsterapeuten att få en självklar roll i 

teamet runt patienten [5,6]. Anledningen till detta är att arbetsterapeuten ofta ingår i flera 

teamkonstellationer och inte enbart arbetar på vårdavdelningen. Svårigheter i samverkan kan 

även uppstå då arbetsterapeutens aktivitetsperspektiv inte alltid är förenligt med det 

medicinska perspektiv som dominerar avdelningsarbetet. Wilding och Whiteford [7] beskriver 

utmaningar som arbetsterapeuter har inom akutvård och ser här perspektivkrockarna som en 

bidragande orsak till dessa. Psykiatrisk heldygnsvård kan till stor del liknas vid akutvård då 

patientens huvudsakliga behandling och rehabilitering sker i psykiatrisk öppenvård.  
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Psykiatrisk heldygnsvård 

Likt behov av heldygnsvård vid kroppsliga besvär och sjukdomar kan en individ bedömas ha 

behov av psykiatrisk heldygnsvård vid allvarlig psykisk ohälsa. Vården som ges regleras av 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) [8]. I situationer då en person utsätter sig själv eller andra 

för fara på grund av allvarlig psykisk ohälsa och motsäger sig vård kan även inläggning via 

tvång bedömas vara aktuell. Ungefär hälften av heldygnsvårdplatserna upptas av patienter 

som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) [9,10]. Enligt en kartläggning 

av svensk psykiatrisk heldygnsvård 2017 sammanställd av Uppdrag Psykisk Hälsa [11] var 

medelvårdtiden 10–11 dagar och den vanligaste huvuddiagnosen fanns inom gruppen 

förstämningssyndrom. Förutom psykiatriker (specialistläkare i psykiatri) utgörs vanligtvis 

avdelningspersonal i psykiatriska heldygnsvården av specialistsjuksköterskor, grundutbildade 

sjuksköterskor, skötare och undersköterskor.  

Arbetsterapi och arbetsterapeutens roll inom psykiatrisk heldygnsvård 

Sambandet mellan aktivitet och hälsa är centralt inom psykiatrisk arbetsterapi [12]. Under 

slutet av 1700-talet, inspirerat av upplysningstidens humanitära filosofi, utvecklades vården i 

USA för patienter inlagda på dåtidens mentalsjukhus [13]. Här har det som idag kallas 

arbetsterapi sitt ursprung. Patienterna fick börja delta i aktiviteter och dagliga uppgifter vilket 

resulterade i iakttagelsen att patienterna verkade må bättre av aktiveringen. Psykiatriska 

tillstånd kan påverka individens förmåga till aktivitet och delaktighet [14]. Många individer 

möter såväl personliga som sociala hinder för att engagera sig i hälsosamma aktivitetsmönster 

[12]. Syftet med arbetsterapi är att möjliggöra utförandet av vardagsaktiviteter på ett för 

individen meningsfullt sätt [4]. Arbetsterapeuten i psykiatrisk heldygnsvård bedömer förmåga 

och förutsättningar till aktivitet och delaktighet i vardagsaktiviteter samt stödjer därefter 

patienten till att bibehålla och återfå aktivitetsförmågan [5]. Arbetsterapi är här ett första steg i 

patientens rehabilitering som därefter huvudsakligen fortsätter efter utskrivning [15]. Vanliga 
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arbetsuppgifter för arbetsterapeuten på vårdavdelningen är att göra bedömningar avseende 

patientens aktivitetsförmåga, genomföra aktivitetsbaserade interventioner på såväl individ- 

som gruppnivå samt medverka vid planering inför utskrivning, exempelvis genom att föreslå 

lämpligt stöd efter utskrivning [15,16]. Model of Human Occupation (MOHO) är en 

evidensbaserad, klientcentread arbetsterapeutisk praxismodell och den teorigrund som 

arbetsterapeuter vanligtvis tillämpar inom psykiatrin [17]. Modellen förklarar och förstår en 

individs aktivitetsutförande utifrån samspelet mellan hens unika resurser, aktiviteten, och 

miljön där aktiviteten utförs [18]. Baserat på MOHO finns ett flertal utarbetade 

bedömningsinstrument och interventionsmetoder som arbetsterapeuten tillämpar inom 

psykiatrin.  

Samverkan 

Professioner inom hälso- och sjukvården behöver samverka eftersom ingen enskild 

yrkesgrupp kan möta upp och tillgodose alla behov en patient har [19]. Förutom att 

tvärprofessionell samverkan innebär att patientens behov tillgodes av flera kompetenser 

resulterar samverkan ofta högre effektivitet och nöjdare patienter [20,21]. Personalen får även 

möjlighet till interprofessionellt lärande samt stöd i varandra. Patienter som vårdas inom 

psykiatrisk heldygnsvård kan ha komplexa behov och för att tillgodose dessa behöver 

samverkan mellan flera professioner äga rum.  

Den enklaste definitionen av samverkan får man genom att vända på ordet, att verka 

tillsammans. Det finns många olika former av samverkan. De olika samverkansformerna kan 

placeras ut på en glidande skala från autonomi till fusion beroende på hur integrerad 

samverkan är [22]. Autonomi innebär att det är helt fristående organisationer som samverkar 

och fusion innebär att två eller fler organisationer har gått samman. Längst ut på skalan 

(autonomi) finns den enklaste formen, ”informationsutbyte”, därefter följer ”case-

management”, ”interprofessionella möten”, ”multidisciplinära team”, ”partnerskap”, 
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”samlokalisering” och längst ut i motsatt riktning, fusion finns den mest långtgående formen 

”finansiell samordning”. Eftersom arbetsterapeuten endast träffar avdelningspersonalen vid 

rond och/eller när personalen identifierat ett rehabiliteringsbehov ligger den samverkan som 

studeras i detta examensarbete närmast ”interprofessionella möten”. Med interprofessionellt 

möte avses att olika professioner träffas för att planera och diskutera, ibland också 

tillsammans med patienten, de insatser som patienten har behov av [22]. Dessa möten sker vid 

behov men kan också vara regelbundna och systematiska, som vid rond. Denna samverkan är 

inte lika intensiv som den som sker i multidisciplinära team.  

Då arbetsterapeuten ofta tillbringar en förhållande liten del av sin tjänst på avdelningen är en 

av förutsättningarna för att patienten ska erbjudas tidiga rehabiliteringsinsatser att samverkan 

mellan avdelningspersonal och arbetsterapeut fungerar. Avdelningspersonalen har möjlighet 

att observera patientens aktivitetsförmåga och därmed uppmärksamma eventuella 

rehabiliteringsbehov. En ökad kunskap om uppfattningar av samverkan inom psykiatrisk 

heldygnsvård kan bidra till att patienten i större utsträckning erbjuds rehabilitering om och när 

behov finns.  

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar av samverkan med 

avdelningspersonal inom psykiatrisk heldygnsvård.   

Metod 

Design 

Eftersom studien avsåg att studera personers uppfattningar av ett fenomen valdes kvalitativ 

metod med fenomenografisk ansats [23]. Fenomenografisk ansats ger ett brett perspektiv på 

det som undersöks och är en användbar metod för att fånga personers olika uppfattningar av 

ett fenomen och beskriva uppfattningarnas inbördes relation. Fenomenografi har sitt ursprung 
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i pedagogisk forskning men har visat sig användbar även i studier inom hälso- och sjukvård 

när exempelvis patienters eller sjukvårdspersonals uppfattningar och förståelse av ett fenomen 

ska studeras [24].  

Förförståelse  

Författaren har under många år varit verksam arbetsterapeut inom specialistpsykiatrin och då 

inom öppenvård. Som arbetsterapeut är författaren starkt övertygad om att ett 

aktivitetsperspektiv och rehabiliterande förhållningssätt inom vården främjar patienters hälsa. 

Inom den psykiatriska heldygnsvården utgör läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor/skötare majoriteten av avdelningspersonalen [3]. Författaren upplever således 

att vården domineras av ett medicin- och omvårdnadsperspektiv. Därför kan det vara svårt 

som arbetsterapeut att i samverkan med avdelningspersonal och implementera ytterligare ett 

perspektiv som ska ge avtryck i patientarbetet på enheten. Förförståelse måste författaren vara 

medveten om och sätta åt sidan så att fenomenet kan utforskas på ett så objektivt sätt som 

möjligt.  

Urval  

För att säkerställa att informanterna hade uppfattningar av fenomenet som studerades 

tillämpades ett ändamålsenligt urval [23]. Via författarens professionella nätverk inom 

specialistpsykiatrin tillfrågades arbetsterapeuter via e-post (Bilaga 1).  En förfrågan om 

deltagande gick även ut på Facebookgruppen ”Arbetsterapeuter på Facebook”. 

Inklusionskriterier var att arbetsterapeuterna skulle vara knutna till psykiatrisk heldygnsvård. 

De kulle tillhöra en annan enhet än den vårdavdelning de samverkande med, till exempel 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Eftersom det var samverkansformen interprofessionella 

möten som skulle studeras fick inte informanterna arbeta heltid på vårdavdelningen utan 

istället kontaktas vid behov och/eller regelbundet medverka vid rond. För att få rika och 
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varierade uppfattningar av fenomenet arbetade informanterna för olika vårdavdelningar eller 

psykiatriska kliniker. De hade skilda demografisk karakteristika beträffande kön och 

arbetslivserfarenhet. Informanterna var nio legitimerade arbetsterapeuter, åtta kvinnor och en 

man (Tabell 1). Tre av de informanter som tillfrågades via e-post tackade nej till att delta.  

Tabell 1. Beskrivning av informanter          

Antal år som verksam 

arbetsterapeut  

Antal år med erfarenhet av 

samverkan med psykiatrisk 

heldygnsvård 

Del av tjänst i psykiatrisk 

heldygnsvård 

36 25.0  Kan ej ange procentsats. Skiftar 

mellan enheterna. 

22 20.0 5 % 

8 7.5  Sällan, endast när avdelningen tar 

kontakt. 

6 5.5  15 % 

8 4.5  10–15 % 

24 4.0  3 % 

7 1.5  20 % 

11 1.0  15 % 

0.5 0.5 3 % 

 

Datainsamling  

Datainsamling skedde via semistrukturerad intervju [23]. En intervjuguide innehållande 

frågor relaterade till studiens syfte och frågeställningar utformades (Bilaga 2). Guiden 

innehöll även inledande frågor om bland annat antalet verksamma år inom yrket, antal år i 

samverkan inom psykiatrisk heldygnsvård och arbetsplats. För att testa intervjufrågorna 

genomfördes en provintervju. Provintervjun resulterade i att en ytterligare fråga lades till i 

guiden och en av frågorna förtydligades. Öppningsfrågan var densamma i alla intervjuer 

(Bilaga 2) för att göra informanten fokuserad på fenomenet samt skapa samma förutsättningar 

för alla intervjuer [25]. Frågorna utformades så att informanterna skulle få möjlighet att 

reflektera över sina uppfattningar av fenomenet snarare än att bara beskriva vad det är. 

Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjun. Fem av intervjuerna genomfördes 

ansikte mot ansikte. Fyra av intervjuerna var telefonintervjuer då det geografiska avståndet 
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var för långt. Intervjuerna varade mellan 28–46 minuter. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. De inspelade intervjuerna kodades och sparades på ett USB-minne.  

Databearbetning 

Den fenomenografiska analysen innehåller två faser [23]. I den första läses materialet flera 

gånger för att identifiera olika uppfattningar av fenomenet. De identifierade avsnitten 

markerades och därefter gjordes sammanfattningar av informanternas beskrivningar. Alla 

olika uppfattningar av fenomenet fördelades i två huvudkategorier som sedan grupperades i 

beskrivningskategorier, med tillhörande underkategorier, baserat på likheter och skillnader. 

Enligt Barnard et al. [24] är det viktigt att beakta sammanhanget för de markerade utsagorna 

för att försäkra sig om att citatet verkligen visar på uppfattningar av fenomenet som studeras. 

I den andra fasen undersöktes hur kategorierna förhöll sig till varandra. Huvudkategorierna 

utgör ett utfallsrum [23]. Utfallsrummet i detta examensarbete presenteras i tabellform. I 

resultatet illustreras även de olika underkategorierna med beskrivande citat som exemplifierar 

uppfattningarna av fenomenet. Varje citat är kodat med I1, I2 och så vidare för att läsaren ska 

få en uppfattning om citatens spridning bland informanterna. I står för informant.  

Etiska överväganden  

I examensarbetet togs hänsyn till de forskningsetiska kraven enligt Vetenskapsrådet [26]. I 

enlighet med informations- och samtyckeskravet, upplystes informanterna om examensarbetet 

och dess syfte, att medverkan var frivillig och att de hade rätt att avbryta när som helst under 

studiens gång utan att uppge orsak. Eftersom det inte handlade om känsliga uppgifter skrev 

informanterna inte på något samtyckesformulär. Allt insamlat material hanterades 

konfidentiellt och genom att låsa in materialet kommer det att förvaras oåtkomligt för 

oberörda i enlighet med konfidentialitetskravet. I examensarbetet går det inte att utläsa vem 

av informanterna som sagt vad. Nyttjandekravet uppfylldes genom att deltagarna garanterades 
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att inhämtade uppgifter endast skulle användas som underlag i detta examensarbete och inte i 

andra sammanhang.  

Resultat 

Analysen av intervjuerna har resulterat i ett utfallsrum innehållande två huvudkategorier, 

”Innebörd av samverkan” samt ”Hur samverkan fungerar”. Huvudkategorierna har tre 

respektive fyra beskrivningskategorier med tillhörande underkategorier. Flera av 

arbetsterapeuterna gav uttryck för flera uppfattningar i sina intervjuer. Utfallsrummet 

illusteraras i Tabell 2. 

Tabell 2. Utfallsrum 

 

  

Innebörd av samverkan 

Ett arbetssätt 

 

 

Olika professioner bidrar 

 

Delar ansvar och hjälps åt 

 

Insatsen som utförs 

 

 

Direkt insats 

 

Indirekt insats 

 

Ett mervärde för 

arbetsterapeuten 

 

En del i maskineriet 

 

Arbetsglädje 

Hur samverkan fungerar 

 
Arbetsterapeuten agerar 

motor 

 

Tillgänglighet och närvaro 

 

 

 

Framtoning 

 

Kännedom om 

varandra 

 

Avdelningspersonalens 

kännedom om 

arbetsterapi 

 

Arbetsterapeutens 

kännedom om 

avdelningen 

Attityder till 

samverkan 

 

Ledningens attityd 

 

 

 

Avdelningspersonalens 

attityd 

 

 

Arbetsterapeutens 

attityd 

 

Rutiner för samverkan 

 

 

För patientens bästa 

 

 

 

För att fullföra ett uppdrag 
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Innebörd av Samverkan 

Denna huvudkategori innehåller tre kvalitativt skilda beskrivningskategorier som behandlar 

informanternas uppfattningar av vad begreppet samverkan med avdelningspersonal inom 

psykiatrisk heldygnsvård innebär.  

Ett Arbetssätt 

I denna beskrivningskategori framkommer uppfattningen av att samverkan innebär ett 

arbetssätt som tillämpas i patientarbetet. Kategorin har två underkategorier. 

Olika professioner bidrar handlar om uppfattningen av att samverkan innebär att flera 

professioner bidrar med sin specifika yrkeskompetens. Informant I1 reflekterar, ”Jag tänker 

väl team, så. Att alla går in med sina professioner kring den patienten.” I1 

Informant I6 berättar att olika professioner bidrar i samverkan samtidigt som det är viktigt att 

se patientens behov framför egna yrkesspecifika arbetsuppgifter, att professionerna endast 

bidrar med det som patienten faktiskt har behov av.  

Funkar samverkan och att man samarbetar kring patienten och ser patientens 

behov, och inte liksom sina egna arbetsuppgifter i första hand, så tänker jag att 

man faktiskt skapar bättre förutsättningar för patienten på sikt att få vård och 

patienten också känner sig sedd. I6 

Delar Ansvar och hjälps åt innehåller uppfattningen av att samverkan som arbetssätt innebär 

att arbetsterapeuten tillsammans med avdelningspersonalen delar ansvar för att till exempelvis 

uppmärksamma patientens behov. I samband med att informant I3 reflekterar över samverkan 

framkommer en uppfattning av vad samverkan borde innebära. 
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[…] men ibland dyker det upp saker där jag skulle vilja ha varit engagerad och 

stöttat upp med någonting som man inte har fått information om, för det är ju ett 

delat ansvar tänker jag. I3 

Uppfattningen av att samverkan är ett arbetssätt där man tillsammans hjälps åt för att 

tillgodose patientens behov framträder i intervjuerna. Denna samverkan kan ske på olika sätt.  

Till exempel genom att göra gemensamma insatser, ”bolla” ärenden eller utbyta av 

information.  

Insatsen som utförs 

Detta är den andra beskrivningskategorin avseende innebörd av samverkan. Här framkommer 

uppfattningen att begreppet samverkan har en direkt koppling till innehållet i samverkan. Att 

samverkan är insatsen som utförs. Denna beskrivningskategori har två underkategorier. 

Direkt Insats handlar om samverkaninsatser riktade till en enskild patient. Informant I5 

berättar att det kan vara en samverkan med avdelningspersonalen kring ADL-bedömning i 

samband med planering av stöd efter utskrivning. ”Vi har haft en pojke nu med psykos som 

har varit inne några veckor och då behöver hemkommunen veta vad han behöver för stöd i ett 

boende.” I5 

Indirekt Insats innehåller uppfattningen av att samverkan med avdelningspersonal även 

innebär att få till ett utbud av aktiviteter i det vårdinnehåll som avdelningen erbjuder. I denna 

samverkan är det inte någon enskild patient som samverkan sker kring, men indirekt kommer 

insatsen patienten till gagn. ”Att det skulle vara något meningsfullt för de inneliggande, 

annars var det ju mycket att patienterna är inne på sina rum.” I7 
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Ett Mervärde för Arbetsterapeuten 

I denna tredje beskrivningskategori framkommer det att samverkan uppfattas innebära något 

mer än att patienten får vård, samverkan gör även något för arbetsterapeuten. I intervjuerna 

framträder två underkategorier. 

I En del i Maskineriet ligger fokus på mervärdet i känslan av att vara en naturlig del av 

heldygnsvården, trots att inte hemvisten är där. Informant I4 uttrycker en känsla av att vara 

del av en arbetsprocess. ”Medan på XXX-psyk är inte jag gäst, utan jag är liksom en del av 

maskineriet så, på ett annat sätt.” I4 

Arbetsglädje, den andra underkategorin, handlar om uppfattningen av att samverkan i fysiska 

möten med avdelningspersonalen kan skapa ett mervärde för arbetsterapeutens upplevelse av 

sitt arbete och roll. Här beskrivs hur samverkan kan bidra till att känna glädje i arbetet. ”Så 

jag går alltid ner (till avdelningen) och gör livemöten, det tycker jag är roligt.” I5 

Hur Samverkan fungerar 

Den andra huvudkategorin som växt fram ur intervjumaterialet beskriver informanternas 

uppfattningar av hur samverkan fungerar. Här finns fyra kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier med tillhörande underkategorier.  

Arbetsterapeuten agerar Motor 

Denna beskrivningskategori belyser en uppfattning av att arbetsterapeuten tar ett stort ansvar 

för att samverkan ska fungera. Informanterna beskriver på olika sätt att de själva måste vara 

drivande för att främja samverkan. 

Arbetsterapeutens tillgänglighet och närvaro är en underkategori där uppfattningen av att 

fysisk närvaro även på tider som inte är avsatta för samverkan understödjer samverkan. 

Informanterna berättar att de tar sig tid till att komma förbi på till exempel 
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avdelningspersonalens fikarast eller gör sig ärenden till avdelningen för att bli en del av 

arbetslaget på avdelningen.  

Det är mycket det här att man är där och visar sig. […] Jag känner deras chef 

väldigt bra, vi har jobbat tillsammans och då har jag låtsas gå ner bara för att 

säga hej till henne, fast jag hade sett att hon redan har gått hem. Jag går ner 

bara för att få liksom se personalen, det tycker jag har varit bra, att man får en 

känsla för varandra på något vis. I5 

Att vara tillgänglig via telefon eller meddelandefunktioner uppfattas även stödja samverkan.  

Arbetsterapeutens framtoning är en underkategori som innehåller uppfattningen att 

arbetsterapeutens framtoning har betydelse för hur samverkan fungerar. Att vara drivande och 

initiativtagande till samverkan beskriver alla informanter på något sätt som en förutsättning 

för samverkan. Informant I6 berättar följande.  

Jag går in varje dag (i journalen) och tittar på om det är någon ny inskriven och 

ringer upp och säger, ”-Hej jag såg att patient X säger att den har svårt med det 

här, finns det möjlighet att jag kan komma upp i dag eller komma förbi? I6  

Att vara positiv, trevlig och ödmjuk är andra personliga egenskaper som beskrivs och som 

uppfattas främja samverkan. Att tillvarata avdelningspersonalens erfarenheter är även det 

betydelsefullt. I3 berättar: 

Där ser jag det viktigt att lyfta in deras perspektiv och jag försöker vara ödmjuk 

till det dom har observerat och att det är lika värdefullt som jag har fått fram. 

Det blir ju också en bättre helhetsbild. Jag tror att det sättet att hantera det på 

är väldigt lyckosamt, för det är ju många som jobbat i en herrans massa år här 

uppe (på avdelningen) och har ju mer erfarenhet än vad jag har. Och att det tas 
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tillvara på, att man värdesätter, det tror jag är viktigt – för att bli accepterad 

och kanske inte motarbetad så, utan att det blir vi tillsammans med patienten. I3 

I denna underkategori inryms även uppfattningen av att arbetsterapeuten behöver 

marknadsföra sin profession för att bli lyssnad på - ha en säljande framtoning, vilket beskrivs 

vara tidskrävande.  

Kännedom om varandra  

Denna beskrivningskategori karakteriseras av att såväl arbetsterapeuter som 

avdelningspersonal behöver känna till varandras professioner och sätt att arbeta för att 

samverkan ska fungera. Denna beskrivningskategori innehåller två underkategorier.  

I Avdelningspersonalens kännedom om arbetsterapi framkommer vikten av att 

avdelningspersonal vet om vad arbetsterapi är, vad en arbetsterapeut kan utreda och behandla. 

Brister denna kännedom uppmärksammas inte patientens behov av arbetsterapi och initiativen 

till samverkan från avdelning uteblir och/eller riskerar att komma igång för sent i 

heldygnsvårdsprocessen.   

Kunskapen om vad jag gör är ju väldigt olika bland olika personal och om folk 

hade koll på det skulle det kunna underlätta samverkan för då skulle man 

upptäcka och börja tänka i dom här banorna. För patientens räkning så 

underlättar det, och även mitt jobb för då kanske jag kommer in i rätt fas. I1 

Arbetsterapeutens kännedom om avdelningen är en underkategori där uppfattningen av att 

arbetsterapeutens kännedom om det dagliga arbetet på avdelningen och dess personal stödjer 

samverkan framkommer. Informant I3 reflekterar över att det i samverkan hade underlättat 

om hen hade varit med mer i det dagliga avdelningsarbetet och därmed fått större kännedom 

om avdelningen. ”Jag kan ju känna att det hade underlättat om man hade suttit på plats och 

varit med i det dagliga.” I3 
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Attityder till Samverkan 

I denna beskrivningskategori uppfattas attityder till samverkan vara avgörande för att den ska 

äga rum. Kategorin innehåller tre underkategorier.  

Ledningens attityd är en underkategori där betydelsen av att ledningen stödjer samverkan 

genom att uppmuntra och motivera avdelningspersonalen till att bjuda in arbetsterapeut för 

samverkan belyses. Informant I7 berättar att hen tidigare har varit med i ett projekt där 

arbetsterapeuterna fick tid att utveckla de arbetsterapeutiska insatserna på en vårdavdelning 

men upplevde inget stöd från ledningen. Detta gjorde att samverkan mellan arbetsterapeut och 

avdelningspersonal inte utvecklades i någon större utsträckning.    

Vi upplevde det fel att vi ska ta hela lasset med att motivera dom. Utan där 

behövs det att de lite högre upp motiverar och sätter den fasta strukturen på ett 

sätt. I7 

Att Avdelningspersonalens och avdelningsläkarens attityd till samverkan spelar in uttrycker 

flera informanter och utgör en underkategori. Hur samverkan fungerar uppfattas avhängt på 

person och hens syn på sin roll och avdelningens uppdrag.  

Samverkan kring patienten och patientens behov präglas av skötarna och deras 

syn på patientens behov och hur man ser på sin egen roll på avdelningen. […] 

Jag tycker tyvärr att när det finns en kultur, hos vissa i en personalgrupp, ”-Jag 

gör bara det akuta, jag gör inget annat. Min uppgift är att se patientens behov 

här och nu, inte planeringen framåt.”, då blir det att jag tyvärr glöms bort lite 

när det är just den personalen som är i tjänst eller har kontaktmannaskapet för 

den patienten. I6  

Det framkommer även en uppfattning av att avdelningsläkarens attityd till samverkan präglar 

utfallet av samverkan mellan avdelningspersonal och arbetsterapeut. Läkaren beskrivs som en 
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viktig förebild på avdelningen och om läkaren inte samverkar med professionerna som finns 

att tillgå, tenderar även samverkan mellan avdelningspersonal och arbetsterapeut bli 

bristfällig.  

I den tredje underkategorin Arbetsterapeutens attityd beskriver majoriteten av informanterna 

en positiv syn på samverkan och är angelägna om att genom samverkan vara en del i 

patientarbetet på avdelningen. En informant uttrycker emellertid en ambivalens kring att 

utföra arbetsterapiinsatser på avdelningen mot bakgrunden att hens resurser på avdelningen är 

mycket begränsade och att samverkan med avdelningspersonalen endast sker på deras 

initiativ. När informanten uttrycker att ”det är bra så här” så syftar hen på att 

arbetsterapeuten tillbringar väldigt lite tid på avdelningen och samverkan med 

avdelningspersonal sker i mycket liten utsträckning.  

Sen är jag inte helt övertygad heller om att vi, det låter ju väldigt 

bakåtsträvande men (skratt) det kanske är bra så här. Det kanske är så här vi 

ska jobba? Nu när det är så pass få platser och en arbetsterapeutisk behandling 

behöver kanske inte påbörjas inom slutenvårdstiden, den kanske kan komma 

efter. I8 

Rutiner för Samverkan  

Beskrivningskategorin handlar om betydelsen av att det finns fastställda rutiner för när och 

hur samverkan ska ske. Kategorin innehåller två underkategorier.  

I För patientens bästa framkommer uppfattningen av att det ska finnas dokumenterade 

rutiner till exempel när kontakt med arbetsterapeut ska tas.  

För att vi ska kunna samarbeta med dom på ett patientsäkert sätt, samma sätt 

oberoende av vem som jobbar där och vem som jobbar här, så krävs det ju 

väldigt tydliga rutiner. I8 
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För att fullfölja ett uppdrag belyser en uppfattning av att rutiner även kan leda till att 

samverkan sker när det inte finns behov. Denna uppfattning ryms inom denna underkategori. 

En arbetsterapeut kan kopplas in i samverkan bara för att det står i en rutin utan att behov av 

insats eller samverkan finns.  ”Ibland kan jag känna lite grann att man vill ha en 

funktionsbedömning, en AMPS, PRPP eller någonting för att liksom bara bocka av på en 

checklista.” I2   

Diskussion  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar av samverkan 

med avdelningspersonal inom psykiatrisk heldygnsvård. Det som återspeglar sig i 

utfallsrummet kopplat till huvudkategorin ”Innebörd av samverkan” är uppfattningar av att 

denna samverkan är ett arbetssätt, men även insatsen som utförs samt att samverkan med 

avdelningspersonal innebär ett mervärde för arbetsterapeuten. Uppfattningar som återfinns 

under huvudkategorin ”Hur samverkan fungerar” handlar om att arbetsterapeuten själv agerar 

motor för att samverkan ska fungera. Informanterna framhäver även betydelsen av att 

inblandad personal i samverkan har kännedom om varandra och att attityder till samverkan 

spelar en roll för att samverkan ska äga rum. Att det finns fastställda rutiner för samverkan för 

att den ska fungera återspeglas i den sista av de fyra beskrivningskategorierna i ”Hur 

samverkan fungerar”.  

Den samverkansform som avsågs att studeras i detta examensarbete liknar den som Axelsson 

och Bihari Axelsson [22] kallar interprofessionella möten. Informanterna beskrev mestadels 

en samverkan som motsvarar interprofessionella möten. Men även en annan samverkansform, 

informationsutbyte, framträdde i underkategorin ”delar ansvar och hjälps åt”. Att 

samverkansformerna i examensarbetet glider på skalan kan vara ett resultat av att 

omfattningen av patientens problem avgör behov av samverkan [20]. I praktiken kan det 

innebära att konsekvenserna av patientens psykiska ohälsa även styr vilken samverkansform 
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som behövs. I detta examensarbete skiljer sig informanternas avsatta tid för avdelningsarbete. 

Det skulle vara intressant att studera detta ytterligare för att se om och hur uppfattningarna 

och samverkansformerna även skiljer sig åt beroende på hur mycket tid arbetsterapeuten har 

avsatt för avdelningsarbete. En spekulation är att om det finns mer till avsatt för 

avdelningsarbete finns större förutsättningar för en intensivare samverkansform.  

I introduktionen redovisas tidigare studier som berör arbetsterapeutens samverkan med 

avdelningspersonal inom psykiatrisk heldygnsvård och att denna forskning tar upp 

svårigheten för arbetsterapeuten att få en självklar roll i teamet runt patienten [5,6]. Flera av 

informanterna i detta examensarbete vittnade om denna utmaning, samtidigt som de utifrån 

erfarenheter beskrev uppfattningar av hur vården kan få samverkan fungera. I återstående del 

av denna resultatdiskussion diskuteras några av dessa fynd då de anses intressanta.  

I resultatet framkom uppfattningar av att attityder till samverkan spelar en stor roll för att 

samverkan ska äga rum och fungera, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Karam et al. 

[27] har kommit fram till att engagemang till samverkan är en av nyckelfaktorerna för en 

fungerande samverkan. Även en tidigare forskning sammanställd av San Martín-Rodríguez et 

al. [28] tar upp villighet till samverkan som en faktor som påverkar samverkansutfallet. I detta 

sammanhang kan såväl engagemang som villighet kopplas till attityd. Informanterna i detta 

arbete reflekterade över vikten av en positiv attityd till samverkan och att om denna inte finns 

hos ledning, avdelningspersonal och arbetsterapeut så tenderar samverkan brista. En intressant 

iakttagelse i resultatet är att det, i underkategorin ”Arbetsterapeutens attityd”, fanns en 

variation avseende inställning till samverkan hos informanterna. Mestadels beskrevs en 

önskan om att utveckla och utöka samverkan, men där framkom även en uppfattning av att 

arbetsterapeuten ska agera utifrån rådande förutsättningar och inte ha som ambition att sträva 

efter att samverka mer med avdelningspersonalen.   
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Att arbetsterapeuten får agera motor för att samverkan med avdelningspersonalen inom 

psykiatrisk heldygnsvård ska fungera är en uppfattning som alla informanter delar. 

Informanterna beskrev sig själva som såväl initiativtagande som drivande i samverkan med 

avdelningspersonalen. Dock har några tidigare studier som specifikt behandlar detta ej kunnat 

finnas. Karam et al. [27] har sammanställt kvalitativ forskning om interprofessionell och 

interorganisatorisk samverkan. Interprofessionell samverkan syftar på samverkan som sker 

inom samma verksamhet, medan interorganisatorisk samverkan definieras som samverkan 

mellan olika organisationer. Den samverkan som beskrivs i detta examensarbete är 

interprofessionell då samverkan sker mellan olika professioner inom specialistpsykiatrin. 

Samtidigt har den stora likheter med interorganisatorisk samverkan eftersom arbetsterapeuten 

utgår från en annan enhet än avdelningspersonalen. Karam et al. [27] hävdar att 

interorganisatorisk samverkan innebär en större utmaning än interprofessionell samverkan. 

Detta eftersom interorganisatorisk samverkan, till skillnad från interprofessionell samverkan, 

saknar flera av de faktorer som anses underlätta samverkan. De ger som exempel att parterna i 

interorganisatorisk samverkan inte utgår från samma fysiska arbetsplats vilket minskar 

möjligheterna för dem att känna samhörighet och att dela informell kommunikation. 

Samverkansformen studerad i detta examensarbete är således en stor utmaning och kräver än 

mer av de inblandade parterna för att den ska fungera. Att informanterna uppfattar att de 

agerar motor i denna utmanande samverkansform kan ha sin förklaring i att de i större 

utsträckning än avdelningspersonalen är beroende av en fungerande samverkan för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Att genom samverkan till exempel ta del av avdelningspersonalens 

patientobservationer kan för arbetsterapeuten vara avgörande för att göra en bra och 

patientsäker bedömning. Att arbetsterapeuten får agera motor i samverkan kan även ses i 

ljuset av krocken mellan det medicinska perspektivet och aktivitetsperspektivet som Wilding 
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och Whiteford beskriver [7]. Det medicinska perspektivet har störst utrymme på avdelningen 

och utgör avdelningspersonalens huvudfokus.  

Resultatet visar också att det behöver finnas tydliga samverkansrutiner för att samverkan ska 

fungera. Även detta stämmer överens med tidigare studier om samverkan och teamarbete 

[28]. En uppfattning som i detta sammanhang är intressant att lyfta är att samverkan kan ske 

även när patienten inte har behov av det (se underkategori ”Att fullfölja ett uppdrag”), utan 

bara för att det finns en rutin för det. Denna risk för att samverkan blir ett självändamål 

beskriver även Axelsson och Bihari Axelsson [22]. En ytterligare aspekt som problematiserar 

samverkan är att den kan vara tidskrävande och besvärlig och den bör därför, enligt Huxham 

och Vangel [29], endast äga rum om det finns klara fördelar för samverkan. 

Något som inte tydligt framkommer i detta resultat, men som författaren reflekterar över, är 

att forskning avseende samverkan visar på betydelsen av utbildning i samverkan för att skapa 

förutsättningar för den [28,30]. Förutom att ha kunskap om varandras professioner, såsom 

framkom i beskrivningskategorin ”Kännedom om varandra”, behöver man även ha kunskap 

om hur man samverkar för att möjliggöra ett bra samarbete. Denna kunskap kan bidra till att 

minimera även risken att samverkan blir ett självändamål. Ingen av informanterna nämnde 

samverkanskunskap under intervjuerna och det väcker tankar om detta är något som 

prioriteras bort på organisationsnivå eller om betydelsen av samverkanskunskap brister hos 

såväl arbetsterapeuter som i de organisationer de verkar.  

Variationen av uppfattningar om ”Hur samverkan fungerar” kan såväl ses som förutsättningar 

som hinder för samverkan avhängigt på hur de hanteras. För att sådan samverkan som den 

som studerats i detta examensarbete ska få ett bra utfall måste alla inblandade parter få en 

ökad medvetenhet om utmaningarna som finns, och ges möjligheter agera därefter. För att 

erhålla mer kunskap om samverkan mellan arbetsterapeut och avdelningspersonal inom 

psykiatrin behöver detta fenomen beforskas ytterligare. Att till exempel även ta del av 
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avdelningspersonalens uppfattningar skulle berika såväl förståelse som kunskap om denna 

samverkansform.  

Metodologiska överväganden 

Trovärdighet  

I kvalitativ design ska de fyra kriterier för trovärdighet kunna eftersträvas för att god 

vetenskaplig kvalitet ska föreligga [23]. Enligt Lincon och Guba [31] är de fyra kriterierna 

giltighet (creditability), pålitlighet (dependability), överförbarhet (transferbility) och 

bekräftelsebarhet (confimability).  

Giltighet Val av analysmetod är en del av giltigheten inom kvalitativ forskning [32]. En 

svaghet i detta examensarbete kan vara författarens brist på erfarenhet av fenomenografisk 

analys vilket kan minska giltigheten. För att stärka denna har författaren fört en kontinuerlig 

diskussion med handledare samt studerat olika källor om analysmetoden vilket kan stärka 

denna del av trovärdighet. Informanterna har inte fått läsa utskriften av sin intervju för att 

bekräfta äkthet, vilket kan minska giltigheten. Många forskare väljer emellertid bort detta 

moment eftersom det är tidskrävande samtidigt som det finns en risk att materialet förskönas 

[33].  

Pålitlighet Genom att fortlöpande medvetandegöras om förförståelsen och använda sig av 

intervjuguiden strävade författaren att uppnå pålitlighet [33]. Något som kan ha negativ 

inverkan på pålitligheten i detta arbete är att endast en person har genomfört analysen [23,33]. 

Flera personer vid analys av data och bildande av kategorier kan minska risken för att 

författarens förförståelse ska påverka analysen. För att stärka pålitligheten fördes en 

kontinuerlig diskussion med handledaren vid bildandet av kategorier.   

Överförbarhet Ett ändamålsenligt urval gjordes eftersom det skapar förutsättningar för rika 

och varierade uppfattningar om studiens fenomen. Enligt Henricson och Billhult [29] kan 
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variation i urvalet kan öka överförbarheten. I studien inkluderades nio informanter, utspridda 

på sju kliniker runt om i Sverige. För att möjliggöra variation arbetade ingen informant för 

samma vårdavdelning. Spridning fanns även på informanternas ålder, antal år med erfarenhet 

av samverkan med avdelningspersonal inom psykiatrin och antal år som yrkesverksam 

arbetsterapeut. Dock var endast en av informanterna man. Enligt Socialstyrelsen [35] är 

andelen manliga arbetsterapeuter sex procent vilket ungefärligen motsvarar urvalet i detta 

examensarbete. Därför anses inte fåtalet män påverka överförbarheten negativt.  Enligt 

Larsson och Holmström [25] ska en fenomenografisk studie ha minst 20 informanter, men 

samma källa menar samtidigt att det sällan framkommer nya uppfattningar efter tio till tolv 

analyserade intervjuer. Därmed kan även ett mindre antal informanter generera viktiga 

resultat. Ambitionen med examensarbetet var tio till tolv informanter men antalet informanter 

som önskade delta visade sig vara begränsat. Eftersom provintervjun endast resulterade i små 

justeringar av intervjuguiden skulle denna kunnat inkluderas i analysen. Men den valdes bort 

eftersom testinformanten under många år hade arbetat tätt tillsammans med och för samma 

vårdavdelning som en av de andra informanterna och deras uppfattningar var samstämmiga.  

Enligt Kettunen och Tynjälä [23] är fynd i kvalitativa studier unika i sitt respektive 

sammanhang men överförbarhet till andra miljöer eller grupper kan ändå vara möjlig. Det är 

viktigt att reflektera över sammanhang eller situationer som kan ha färgat informanternas 

uppfattningar. I detta examensarbete kan informanternas vetskap om författarens yrkesroll, 

förförståelse för arbetsterapi och samverkan inverkat på deras svar och reflektioner. Även 

informanternas olika förutsättningar för samverkan med vårdavdelningen kan påverka 

överförbarheten. Till exempelvis skiljde sig hur mycket tid för samverkan som var avsatt 

mellan informanterna och avdelningspersonal.  

Bekräftelsebarhet För att öka bekräftelsebarheten i kvalitativa studier kan forskaren låta 

andra personer granska utskrifter, analys och resultat. Författaren av detta examensarbete har 
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inte låtit handledaren granska utskrifterna av intervjuerna för att ge en länk till analys och 

resultat vilket kan påverka bekräftelsebarheten negativt [33]. Däremot har handledaren 

kontinuerligt granskat resultatbeskrivningen. Vidare finns beskrivande citat redovisade under 

varje underkategori vilket kan ge en länk mellan analys och resultat som påverkar 

bekräftelsebarheten positivt [23].  

Konklusion 

Samverkan mellan arbetsterapeut och avdelningspersonal kan vara en del av att möjliggöra att 

patienter erhåller rehabiliterande insatser av arbetsterapeut inom psykiatrisk heldygnsvård. 

Uppfattningarna som framkommit i detta examensarbete kan bidra till att guida 

arbetsterapeuter, avdelningspersonal och deras chefer för att bättre förstå utmaningarna med 

denna samverkan och skapa förutsättningar till att få den att fungera.   
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om att delta i en studie gällande arbetsterapeuters uppfattningar av 

samverkan med ordinarie yrkesprofessioner inom psykiatrisk slutenvård.  

 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar av samverkan med ordinarie 

yrkesprofessioner inom psykiatrisk heldygnsvård. Med ordinarie yrkesprofessioner menas 

läkare, sjuksköterska och undersköterska/skötare.  

Genom att få kunskap om arbetsterapeuters uppfattningar av samverkan inom psykiatrisk 

slutenvård kan det bidra till att individen i större utsträckning erbjuds arbetsterapi om och när 

behov finns. Kunskap om denna samverkan kan även bidra till arbetsterapeutens roll inom 

heldygnsvården tydliggörs. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av magisterprogrammet i 

arbetsterapi vid Jönköping University. Studien kommer att genomföras med intervjuer som 

kommer att äga rum under mars och april, 2019.  

 

Intervjun kommer att beröra dina uppfattningar av samverkan med ordinarie 

yrkesprofessioner inom slutenvården. Intervjun beräknas ta cirka 45-60 minuter. Det är viktigt 

att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Möjlighet finns även 

att genomföra intervjun via digitalt media. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den och inhämtade uppgifter ska endast användas som 

underlag i denna studie och inte i andra sammanhang. Redovisningen av resultatet kommer att 

ske så att ingen individ kan identifieras. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 

genom att få en kopia av arbetet. Eventuellt kommer studien att publiceras. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

motivering. 

 

 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Meddela Sofia Ringvall om du vill delta 

genom att ringa eller mejla. 
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Ansvariga för studien är jag, Sofia Ringvall och min handledare Inger Jansson. Har Du frågor 

om studien är Du välkommen att höra av dig. 

 

 

Sofia Ringvall   Inger Jansson  

Student    Universitetslektor 

Sofia.Ringvall@rjl.se   Inger.Janson@ju.se 

Telefon 0733–123501   Telefon 036-10 13 11 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

Organisatorisk tillhörighet? 

Hur lång tid har du arbetat mot psykiatrisk heldygnsvård? 

Hur uppdraget mot heldygnsvården ser ut (endast vid behov, deltar på rond etc.)? 

Hur stor del av din tjänst är inom heldygnsvården? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Kan du beskriva samverkan med ordinarie yrkesprofessioner inom heldygnsvården? 

 

 Vad är samverkan för dig? 

 När tycker du att samverkan sker?  

 Hur uppfattar du att samverkan går till?  

 Vad uppfattar du att det sker samverkan om?  

 När samverkan inte fungerar, vilka hinder uppfattar du finns då?  

 När du tycker att samverkan fungerar, vilka förutsättningar råder då?  

 Finns det olika nivåer av samverkan? Görs interventioner tillsammans? 
 

 

Vilka möjligheter tycker du att det finns till samverkan men som inte sker idag? 

 

Berätta om en situation när du uppfattade att samverkan fungerade bra och hur det 

påverkande patienten? 

 

Berätta om en situation när du uppfattade att samverkan fungerade dåligt och hur det 

påverkande patienten? 

 

Generella följdfrågor: 

“Kan du utveckla?”, “Kan du ge exempel?” ”Kan du berätta mera?” 

 


