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Sammanfattning 
Studiens syfte är att beskriva innehållet och värdet av arbetsterapeutiska insatser i vårdplanerings-
processen. Tre fokusgruppsintervjuer med 17 deltagare kompletterat med fem individuella inter-
vjuer samt en parintervju genomfördes under våren 2009. I avsikt att eftersträva innehållsrika 
data genomfördes ett lämplighetsurval; informanterna skulle ha varierande erfarenhet av vårdpla-
nering och de skulle representera de olika professioner och verksamheter som är involverade i 
vårdplaneringsprocessen. Förutom arbetsterapeuter (10), deltog sjukgymnaster (2), biståndshand-
läggare (5), sjuksköterskor (6) och en läkare. Informanterna var verksamma inom akutsjukvård på 
sjukhus, kommunal verksamhet samt primärvård.  
Resultatet visar att efterfrågan på arbetsterapeutens deltagande och kompetens ökat de senast 5-
10 åren. Samverkan har ökat genom olika teamkonstellationer. Arbetsterapeuten jobbar problem-
orienterat och löser aktivitetsproblem. De har en roll som coach och styr patienten mot ökad 
aktivitetsförmåga och mot ökande självförtroende och självständighet. Vid hembesök kontrolle-
ras om miljön påverkar patientens hemgång. Har patienten kognitiv nedsättning agerar arbetste-
rapeuten som dennes språkrör. Genom arbetsterapeutens insatser kvalitetssäkras biståndshand-
läggarens beslut. För litet antal arbetsterapeuter, korta vårdtider, dålig eller utebliven överrappor-
tering innebär kvalitetsbegränsningar. Slutsatsen är att arbetsterapeutens insatser i vårdplane-
ringsprocessen många gånger är komplexa. Arbetsterapiprofessionens medverkan är efterfrågad 
av övriga professionella samarbetspartners och anses betydelsefull för att uppnå vårdplanering 
med god kvalitet för äldre patienter.  
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Summary 
The Contribution of Occupational Therapists in the Discharge Planning Process. 
The purpose of this study is to describe the contents and value of occupational therapists contri-
bution in the discharge planning process. Three focus group interviews with 17 participants 
complemented with five individual interviews and a double interview were accomplished during 
spring 2009. With the intention to attain comprehensive data a convenience sampling was made; 
the participants had varying experience of discharge planning and they represented different pro-
fessions and organisations which are involved in the discharge planning process. Besides occupa-
tional therapists (10), physical therapists (2), social workers (5), nurses (6) and a physician partici-
pated. The participants practised acute medicine in a hospital, in municipal care and in primary 
care.  
The result reveals that the demand for occupational therapist participation and competence has 
increased the last 5-10 years. The teamwork has increased due to different team constellations. 
Occupational therapists work problem oriented and solve activity problems. They have a role as a 
coach and guide the patient in direction towards increased ability to be active and towards in-
creased self-confidence and independence. During a visit in patients home occupational thera-
pists test if the environment prevent discharge. If the patient has cognitive impairments occupa-
tional therapists act as his spokesman. The social workers decision increases in quality by means 
of occupational therapy contribution. Too few occupational therapists, short time in ward and 
failure in reporting imply quality limitations. The conclusion is that occupational therapist inter-
ventions in the discharge planning process is important and complex. The occupational therapists 
participation is demanded by the other professional team workers and considered as important to 
obtain good quality in discharge planning with elderly patients.  
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Inledning 
Under de senaste årtiondena har andelen äldre ökat i Sveriges befolkning och den kommer fort-
sätta öka (Berg, 2007; Socialstyrelsen, 2009a). Enligt en studie redovisad i Läkartidningen (Thors-
lund et. al. 2004) mår Sveriges allra äldsta sämre jämfört med föregående studie som gjordes tio år 
tidigare. Det är inte bara de allra äldsta som mår sämre, utan författarna uppger att i den äldre 
befolkningen som helhet upplevs ökade hälsoproblem och nedsatt funktionsförmåga. Socialsty-
relsen (2009b) anger att under 2007 använde personer över 65 år 60 procent av det totala antalet 
vårddygn i Sverige. Enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2009a) innebär den åldrande befolkning-
en ett stort behov av väl fungerande social omsorg och hälso- och sjukvård. De två sista åren i 
livet beräknas kräva omsorg och med en ökande andel äldre kommer de kommunala insatserna 
vara otillräckliga för de allra äldsta. Där till kan ses att sjukhusens vårdplatser har minskat i antal 
de senaste årtiondena vilket har lett till att äldre skrivs ut trots behov av medicinsk vård och re-
habilitering. 
 
De senaste årtiondena har det ställts krav på förbättrad vårdorganisation för att tillvarata resurser 
och professionell kompetens och därmed kunna möta patientens behov. WHO har utstakat ett 
mål om att hälso- och sjukvården bör lära sig att arbeta i samverkan för en bättre hälsa (Kvarn-
ström & Cedersund, 2006). Då målet med arbetsterapi bland annat är att främja en individs möj-
lighet att leva och vara aktiv utifrån egna önskemål och behov (Förbundet Sveriges Arbetstera-
peuter (FSA), 2005) kan ses att arbetsterapeuter kan vara en tillgång vid en samordnad vårdplane-
ring. Enligt rapporter från Socialstyrelsen (2005-103-4, 2008-123-17) sker allt mer vård och om-
sorg i hemmet och kvarboendeprincipen är ständigt aktuell. Att skapa en så optimal vårdplane-
ring för den äldre som möjligt är därför viktigt för att det ska fungera när hon/han skrivs ut från 
sjukhuset. I Sverige är samverkan vid in- och utskrivning av patient i slutenvården reglerad enligt 
SOSFS 2005:27. Det är den behandlande läkaren som ska sammankalla till vårdplanering i samråd 
med patient och närstående. Vid vårdplanering ska personal från de berörda enheter medverka 
som krävs för att patientens behov ska tillgodoses efter utskrivning (SOSFS 2005:27).  
 
Kommunerna har i Sverige ansvar för äldreomsorgen sedan 1992. Det rör sig då om hemtjänst, 
dagverksamhet och särskilt boende. I vissa kommuner är även hemsjukvården ett kommunalt 
ansvar medan det i vissa kommuner är kvar inom landstingets hälso- och sjukvård. Kommunerna 
formar i stort sett själva sin organisation men Riksdag och regering formar ramarna. Detta med-
för att äldreomsorgen ser väldigt olika ut i landet (Berg, 2007). 
 
I boken Äldres hälsa och välbefinnande (Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum, 2001) sätts 
ett mål om att ett samhälle ska planeras så att de äldre kan leva ett så självständigt liv som möjligt. 
Det innebär att levnadsvillkoren bör vara sådana att ohälsa och funktionshinder förskjuts så långt 
upp i åren som möjligt. Den äldre ska även ges möjlighet att klara sig självständigt så länge som 
möjligt trots ohälsa och funktionshinder.  
 
I kapitel 2 i SOSFS 2005:27 påtalas att vården av enskilda patienter samt verksamheten inom 
socialtjänsten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det poängterades redan 1993 i en rapport 
(SOS-rapport 1993:10) att det behövs samverkan mellan personal anställd av olika huvudmän 
samt fungerande teamsamverkan för att åstadkomma en god rehabilitering av enskild person.  
Då vi har upplevt att olika professioner som närvarar vid vårdplanering inte har tillräcklig kun-
skap om vår profession och vad vi kan bidra med i vårdplaneringsprocessen, vill vi med detta 
arbete synliggöra arbetsterapeutiska möjligheter och begränsningar, vilket även kan vara till gagn 
för den äldre.  
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Bakgrund 

Arbetsterapeutens kompetensbeskrivning 
Arbetsterapins mål är enligt Etisk kod för arbetsterapeuter (FSA, 2005) ”att främja patien-
tens/kundens möjlighet att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till 
omgivningens krav” (s. 9).  
 
Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) (2009) har arbetsterapeuten en helhetssyn på 
patientens vardagsliv. Deras roll är unik i vårdkedjan genom att de arbetar problembaserat för att 
lösa eller mildra aktivitetsproblem som orsakats av skada eller sjukdom. I Socialstyrelsens ”Kom-
petensbeskrivning för arbetsterapeuter” (2001) anges arbetsterapeutens grundläggande kompe-
tensbehov och beskrivning av arbetsuppgifterna. Ett av yrkesområdena omfattar arbete med äld-
re med vanligt förekommande hälsoproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras aktivi-
tet och delaktighet i det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2001). Arbetsterapeuten bör utgå från en 
helhetssyn när det gäller patientens hälsa, livssituation, individuella önskemål, behov och förut-
sättningar för att kunna bedöma patientens fysiska och kognitiva förmåga samt hur den fysiska 
miljön påverkar aktivitetsutförandet. Patientens problem analyseras och sammanfattas och mål 
sätts upp i samråd med patienten (FSA, 2009). 
 
Arbetsterapeutens arbetsuppgift är bl.a. att träna människor som fått problem med att klara sitt 
dagliga liv. Aktivitet används för att öka patientens möjlighet att själv kunna påverka sin livssitua-
tion (FSA, 2009). Genom förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder kan arbetste-
rapeuten arbeta för att patienten ska kunna bibehålla eller öka aktivitetsförmågan. Kompetens 
krävs för utprovning, anpassning och förskrivning av hjälpmedel och att svara för att de fungerar 
på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Arbetsterapeuten ska föreslå åtgärder för anpassning av den 
fysiska miljön och bedöma att den är säker för patienten. Arbetsterapeuten ska även arbeta på ett 
kostnadsmedvetet sätt och att tillgängliga resurser utnyttjas ändamålsenligt. Vidare ingår i kompe-
tensbeskrivningen att arbetsterapeuten ska informera, instruera, handleda och undervisa patienter 
och deras närstående samt andra personalgrupper (Socialstyrelsen, 2001).  
 
I Etisk kod för arbetsterapeuter (FSA, 2005) beskrivs hur arbetsterapeuter ska verka för att hålla 
hög kvalitet på sitt arbete. Skriften ger även vägledning vid etiska ställningstaganden och att ar-
betsterapeuten har skyldighet att respektera berördas, dvs. patienters och anhörigas, rättigheter. 
Arbetsterapeuten ska t.ex. anstränga sig för att få fram patientens önskningar och behov när pati-
entens egen förmåga att uttrycka sig är reducerad. Arbetsterapeuten arbetar under sekretess och 
upplysningar om patienten ska användas varsamt. Arbetsterapeuten ska visa respekt för egna och 
andras yrkesgruppers kompetens och ansvar och samarbeta med dem för att tillgodose patientens 
intresse. Vidare ska de arbeta för god laganda (FSA, 2005).  

Förutsättningar för rehabilitering 
Socialstyrelsens lägesbeskrivning (2003) ”Att arbeta med äldres rehabilitering” visar att rehabili-
teringspersonal i landstingets primärvård arbetar mer sporadiskt med gruppen äldre än kollegorna 
i den kommunala äldreomsorgen. Det visade sig också att Primärvårdens arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster har sämst möjlighet till att delta framförallt vid biståndsbedömning. En anledning 
till detta tros vara att de olika yrkesföreträdarna tillhör olika organisationer. Av lägesbeskrivning-
en framkom även att både arbetsterapeuter i primärvård och kommun har behov av förbättrat 
samarbete med biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. 
 
Arbetsterapeuterna visade sig över lag vara kritiska till att bredden i deras kompetens inte tillvara-
tas utan att de mest får jobba med hjälpmedel och bostadsanpassning (Socialstyrelsen, 2003). 
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Även Hane och Wennberg (2002) har funnit liknande resultat. I stället för att ge mer individuell 
träning får de kompensera funktionsnedsättningen. I Socialstyrelsens (2003) undersökning deltog 
1029 arbetsterapeuter och sjukgymnaster och de beskriver att de korta vårdtiderna är ett problem 
eftersom de inte i tid fått tillräckligt med information för att kunna tillgodose patientens behov av 
rehabilitering. Andra problem som framkom i samarbetet med kollegor är när alltför många in-
blandade parter inte arbetar mot samma mål. Resultatet visar på att om det inte finns tillräckligt 
med tid och resurser i arbetet, leder detta till stress och otillfredsställelse. 
 
Att tiden är en viktig faktor för att planera och strukturera inför patientens hemgång kom An-
dersson och Sandberg (2005) fram till i sin studie. Flertalet av de åtta intervjuade distriktsarbetste-
rapeuterna beskrev sena överrapporteringar vilket medförde att de var tvungna att strukturera om 
sin planering för att prioritera vissa patienter. En del av distriktsarbetsterapeuterna använde en 
mall med olika rubriker för att inte missa något i överrapporteringen. Arbetsterapeuterna på sjuk-
huset ansågs duktiga på att ge en innehållsrik överrapportering. Det brister dock på en del avdel-
ningar där det saknas arbetsterapeut. Det förekommer även att patienter som kommit hem från 
sjukhuset, varit i behov av arbetsterapeutinsatser utan att de fått någon överrapportering. 
 
Hagsten (2006) redovisar en randomiserade studie av 100 personers ADL-förmåga efter höft-
fraktur. ADL är en förkortning på Aktiviteter i Dagliga Livet och delas av arbetsterapeuter in i P-
ADL som berör personliga aktiviteter (McIntyre & Atwal, 2005) och I-ADL som berör instru-
mentella aktiviteter såsom matlagning, tvätt, städ mm (Mountain, 2005). Hagsten (2006) jämförde 
effekterna av aktiv träning av arbetsterapeut med gängse postoperativ träning som utfördes av 
vårdavdelningens personal. De 50 patienter som tränades av arbetsterapeut hade en signifikant 
bättre förmåga att självständigt kunna klä sig, sköta sin personliga hygien och klara toalettbesök 
vid utskrivning. Hembesök gjordes under sjukhusvistelsen och det visade sig att alla patienterna 
var i behov av något tekniskt hjälpmedel och 26% var i behov av bostadsanpassning. Författaren 
fann att hembesöket även hade en psykologisk betydelse. Patienterna var mindre rädda för att bli 
utskrivna till hemmet då de fått prova att förflytta sig i sin bostad, lägga sig och resa sig från sin 
säng, använda diskbänk och spis samt sätta sig på toaletten och de stolar som de oftast använde. 
 
I en studie gjord av Sonn (2000) intervjuades 165 personer, de flesta över 80 år, om vad de hade 
för erfarenhet av hjälpmedel och närmiljö. Studien visade att om deltagarna inte haft hygien- och 
toaletthjälpmedel så skulle många få ökade svårigheter att utföra aktiviteter, känna sig mer otrygga 
och ha större behov av hjälp. Att vara oberoende i P-ADL är viktigt för självkänslan och välbe-
finnandet och påverkar om de kan bo kvar hemma. Författaren menar att förskrivning av hjälp-
medel måste få ta tid för att det ska bli optimalt för individen. 
 
Arbetsterapeuternas arbetsmiljö har undersökts på uppdrag av FSA. Arbetet upplevs som me-
ningsfullt och kreativt men att arbetsterapeutens kunskaper inte alltid tas tillvara på bästa sätt för 
organisationen. De upplevde också att de inte blev tillräckligt hörda och respekterade av andra 
yrkesgrupper (Hane & Wennberg, 2002).  
 
Enligt FSA (2009) kan arbetsterapeuten arbeta som en coach genom att uppmuntra patienten och 
därmed bygga upp hans självförtroende och självkänsla. En coach ska medvetandegöra för pati-
enten vilka valmöjligheter han har och även se konsekvenserna av sina val. Patienten ska också bli 
medveten om sina värderingar (Holmbeck, et. al. 2008). Coachen efterfrågar patientens önskan 
och erfarenhet och bidrar med sin kunskap och stöd genom att vara optimistisk och inge förtro-
ende (Fossum, 2007). För att nå det uppsatta målet ska patientens förhållningssätt till sjukdom 
och funktionshinder förändras för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt (Holmbeck, 
et. al. 2008). Coachning innebär att terapeuten ska vara aktiv men samtidigt visa att ansvaret ändå 
alltid ligger hos patienten (Fossum, 2007). 
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Hemrehabilitering 

Olika kommuner runt om i Sverige använder sig av hemrehabilitering men innehållet kan variera. 
Även vissa team på sjukhus arbetar med sjukhusanknuten hemrehabilitering för att patienten ska 
klara eget boende. Månsson (2007) som är medicinskt ansvarig för rehabilitering i Östersund och 
där de utvecklat hemrehabilitering de sista tio åren, definierar hemrehabilitering som insatser som 
görs i brukarens hem och i hans närmiljö. Insatserna är till för att återvinna, bibehålla eller för-
dröja nedgång i funktions- och aktivitetsförmågor. Hemrehabilitering initieras ofta efter en sjuk-
husvistelse för att brukaren ska kunna återgå till det egna hemmet. Motivation till rehabilitering 
och trygghet kan skapas under en vårdplanering där arbetsterapeut och sjukgymnast berättar om 
möjlig träning i hemmet. En kontakt skapas och brukaren kan själv berätta om sina behov och 
vad som oroar honom. Vid rehabilitering och hemrehabilitering handlar det om att skapa tilltro 
till den egna förmågan och att brukaren får ta och vågar ta risker för att återfå funktions- och 
aktivitetsförmågan.  

Samverkan och teamsamverkan 
Vårt sociala liv bygger på samarbete mellan människor och är en naturlig del av vardagen. Dane-
mark (2003) menar att ”samverkan däremot innebär att man tillsammans med andra, ofta personer med an-
nan utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot ett gemen-
samt mål” (s.15). I människobehandlande organisationer som inom hälso- och sjukvården samver-
kar man om och med någon dvs. patienten, som också ska vara delaktig i samverkan.  
 
Det positiva med samverkan är kunskaps- och erfarenhetsutbyte och insikten av att olika yrkeska-
tegorier kompletterar varandra. Författaren påpekar att det tar tid att samverka och att inflytande, 
prestige och dagliga rutiner kan komplicera det hela (Danemark, 2003). Samverkan har nu ersatt 
konkurrens som tidigare dominerade offentliga organisationer. Teamsamverkan är ett sätt att 
betona samverkan i stället för hierarkiska relationer (Carlström & Berlin, 2004). 
 
Danemark (2003) nämner tre grundläggande förutsättningar för samverkan. Dessa är kunskap, 
regelverk och organisation. Samverkansparterna har oftast olika utbildning, olika sätt att se på pro-
blemet och olika idéer om hur problemet ska lösas. Olika yrkesgrupper har olika makt och viss 
typ av kunskap har mer tyngd. Här är det viktigt att kunna kommunicera, visa respekt och lära av 
varandras synsätt. Andra samverkansfaktorer är att deltagarna jobbar i olika organisationer och 
styrs av olika lagar och regelverk. För att samverkan ska bli framgångsrik behöver dessa faktorer 
identifieras och diskuteras.  
 
Begreppet team har många olika definitioner (Carlström & Berlin, 2004). Ett team skiljer sig från 
t.ex. en enskild grupp genom att medlemmarna förfogar över kompletterande information och 
kompetens, har en uppgift att lösa samt att uppgiften ska lösas genom ett gemensamt ansvar. 
Teamet är dessutom förknippat med yrkesarbetet. Medlemmarna fattar egna beslut inom sitt eget 
ansvarsområde men med det gemensamma målet i sikte. Teamets drivkraft är alltså det gemen-
samma ansvarstagandet genom att medlemmarna håller varandra ansvariga för att uppnå målet. 
Samtidigt ska medlemmarna i teamet kunna se uppgiften och målet ur olika perspektiv och väga 
samman dem, vilket ger en bättre helhetsbild än om varje medlem hittar sin egen lösning utan 
samordning. De olika teammedlemmarna har dessutom överlappande kunskaper och kan vara 
anställda av olika huvudmän, men är oftast inom samma organisation (Lundgren & Molander, 
2008). Det rör sig alltså om att samverka över organisatoriska gränser och ta tillvara kunskap 
inom de professionella organisationerna och alltid med patienten i centrum (Carlström & Berlin, 
2004). 
 
Enligt OLIVIA-projektet (Kvarnström & Wallin, 2001) kan ett multiprofessionellt teamarbete 
vara ett ideal som värnar om patientens intressen och att kvalitetsutvecklingen blir effektivare 
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genom en större delaktighet i patientens problem. Effekterna av teamarbete är dock svåra att 
studera men det finns resultat som tyder på att det ger ett mervärde för patienten och att god 
effekt kan uppnås (Lundgren & Molander, 2008).  
 
Ett multiprofessionellt team har deltagare från näraliggande men ändå åtskilda yrken och som 
arbetar tillsammans men bidrar med olika delar mot ett gemensamt mål (Kvarnström & Wallin, 
2001). Det finns ingen profession som har tillräcklig kunskap för att bemästra en patients hela 
spektra av behov av åtgärder. Det har ändå funnits planer på att skapa en sådan utbildning, 
främst i USA. De flesta tycker dock att ett effektivt multiprofessionellt team är att föredra då det 
troligtvis är omöjligt att en enda person kan ha överblick över all kunskap som finns inom vård-
området. Insikten om detta har till och med lett till en ändring i texten i Hälso- och sjukvårdsla-
gen (2006:493) som nu befäster att olika insatser ska samordnas på ett för patienten lämpligt sätt. 
Även de närstående måste involveras i samordningen kring patienten (Lundgren & Molander, 
2008). Socialstyrelsen (2001) poängterar att arbetsterapeuten ska samverka med kollegor och fö-
reträdare för andra yrken samt med närstående efter att patienten gett sitt samtycke. 
 
Under arbetets gång lär de olika teammedlemmarna av varandra och får därmed en bättre förstå-
else för varandras kompetensområden (Kvarnström & Wallin, 2001). Medlemmarna har oftast 
viss gemensam kunskap inom övergripande områden t.ex. rehabilitering, som de erhållit genom 
utbildningen men också genom praktiskt kliniskt arbete (Lundgren & Molander, 2008). Teamets 
medlemmar får också en ökad förståelse för det gemensamma målet genom att dela ansvaret för 
resultaten av fattade beslut. Vilka professioner som ska ingå i teamet måste bestämmas utifrån 
patientens behov. Det innebär att det kan krävas olika kunskaper för att täcka en enskild patients 
behov. Den professionelle måste alltså veta sina styrkor och svagheter men också ha kännedom 
om professionernas kompetens för att få ett så optimalt team som möjligt (Kvarnström & Wallin, 
2001). Teamet kan även vara stödjande och avlastande om någon medlem upplever t.ex. ett miss-
lyckande genom att denne då kan diskutera och samtala om sin frustration, oro, ilska (Lundgren 
& Molander, 2008). Dessvärre kan olikheterna mellan teammedlemmarna även missgynna team-
bildning. De skilda karaktärerna på yrken kan försvåra och medlemmarna har då svårt att förstå 
varandras sätt att uttrycka sig, arbetsmetoder och arbetsmässiga mål. Därför finns behov av trä-
ning i teamarbete i utbildning och kliniskt arbete (Carlström & Berlin, 2004). 
 
Kvarnström och Cedersund (2006) omtalar att intervjuade sjuksköterskor i en svensk kommun 
använde ordet vi förknippat med teammedlemmar och kollegor medan orden de och dem används 
vid tal om patienter, andra team och professioner utanför den egna organisationen. Teamet inne-
bär trygghet och det skapas en vänlig och tillitsfull atmosfär. Det innebär alltså inget hot utan 
stödjer och möjliggör ett bra arbete för patientens bästa. Sjuksköterskorna visade också att de 
utan prestigeförlust och med patientens bästa som mål tillfälligt kunde engagera andra professio-
ner in i teamet om behov fanns. 
 
I en artikel redovisar Pethybridge (2004) hur teamarbetet påverkar vårdplaneringar och utskriv-
ning från sjukhus. Hon fann att hur resultatet blir, beror på hur teamet fungerar. De fyra team 
som undersöktes, genom observation och intervjuer, hade olika ledarstil, kommunikationsgrad, 
samverkan bl.a. Det var endast ett team som hade patienten i centrum. I de andra teamen var det 
enskild teammedlem som involverade patienten och det var då oftast arbetsterapeut eller sjuk-
gymnast. Ytterligare en slutsats författaren drar, är att det inte är så lämpligt att läkaren är den 
som leder teamet eftersom de oftast vistas minst tid på avdelningen men att de ändå gör mest 
insats vid beslutsfattande om vårdplanering. Arbetsterapeut och sjukgymnast har däremot mest 
information rörande patienten. Det Pethybridge saknade i samtliga team var avsatt tid för att för-
bättra teamarbetet och lösa eventuella problem. 
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Lagerberg (2007) har i en C-uppsats undersökt biståndshandläggares uppfattningar om samarbe-
tet med arbetsterapeuter och inom vilka problemområden de bedömer att arbetsterapeutiska åt-
gärder behövs. I sin enkätstudie med 20 biståndshandläggare fann hon att de anser att arbetstera-
peutens bedömningar och åtgärder i hemmet och i närmiljön är viktig. När patienten har problem 
med personlig hygien, övrig kroppsvård, på/avklädning samt kommunikation efterfrågas arbets-
terapeut ganska sällan. Telefonkontakt någon gång i veckan är den vanligaste kommunikationen 
och biståndshandläggarna säger sig vara nöjda med det. 

Vårdplanering  
I vår studie används begreppet vårdplaneringsprocess. Med det avses den process som startas då 
arbetsterapeuten första gången träffar patienten och tills dess att arbetsterapeuten avslutar ären-
det. Det rör sig alltså om bedömning, eventuella åtgärder, själva vårdplaneringsmötet, överrap-
portering till den fortsatta vårdkedjan och genomförande av beslut tagna vid vårdplaneringsmö-
tet. 
 
En FoU-rapport (FoU, 2005:1) visar på brister i den samordnade vårdplaneringen. Reflektion 
med helhetstänkande och bedömningar av vilken information som är relevant efterlystes. Patien-
ten saknar röst och hans erfarenheter av hur han klarade sig före vårdtillfället och till vilken tillva-
ro han vill återvända till efterfrågas inte. Patienten behöver få information och kunskap för att 
kunna delta i beslut under den samordnade vårdplaneringen som påverkar den fortsatta vården 
och omsorgen. Då måste berörda aktörer stödja patienten i att tolka informationen och aktivt 
efterfråga patientens erfarenheter och bidra med det stöd som behövs i beslutsprocessen. 
 
Författarna till rapporten föreslog att utvecklingen bör vara att personal från berörda enheter ska 
delta och de ska ha den kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov efter utskriv-
ningen. Även motsvarande kompetenser inom fortsatt vård och omsorg ska delta i den samord-
nade vårdplaneringen. Patient och närstående kan förberedas muntligt och skriftligt genom att 
någon från avdelningen går igenom genomförda bedömningar, vidtagna åtgärder och vilka resul-
tat som nåtts (FoU, 2005:1).  
 
Socialstyrelsens lägesrapport (2007) beskriver att många äldre har stora vård- och omsorgsbehov 
vid utskrivning från sjukhus och att vårdplaneringar visar på skiftande innehåll och kvalitet. Soci-
alstyrelsens slutsatser är att kvaliteten i vårdplaneringen måste höjas. Andra förbättringsområden 
är samverkan i samband med utskrivning från sjukhus och att garantera nödvändig uppföljning 
efter sjukhusvistelsen. Hälso- och sjukvården utanför sjukhus behöver förtydligas, framförallt när 
det gäller rehabilitering och hemsjukvård.  
 
Arbetsterapeuter försöker alltid att nå målet att patienten ska skrivas ut till hemmet men de inser 
också att det inte alltid är beroende av deras insatser om det är säkert för patienten att komma 
hem. De tycker dock att det är viktigt att vara medveten om balansen mellan patientens säkerhet 
och patientens autonomi. Arbetsterapeuter tycker därmed att patienten i så stor utsträckning som 
möjligt ska involveras i vårdplaneringsbesluten. Hur mycket arbete en arbetsterapeut lägger ned 
på att bedöma och involvera patienten i processen beror mycket på vilken arbetsbörda arbetste-
rapeuten har samt hur länge patienten stannar. På avdelningar med kort vårdtid upplever arbets-
terapeuter att de arbetar med att ”tömma sängar” och att viktiga beslut i vårdplaneringsprocessen 
tas med hjälp av begränsade bedömningar. De hinner heller inte involvera patienten i den grad de 
önskar. Arbetsterapeuter känner en frustration över att inte kunna utföra det patientcentrerade 
arbete de har viljan till utan att de istället måste rätta sig efter andra krav och förutsättningar (Mo-
ats, 2006). 
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Rutiner för samordnad vårdplanering i Skaraborg 

Primärvård Skaraborg, Skaraborgs Sjukhus och Kommunförbundet Skaraborg har enats om Ruti-
ner för Samordnad vårdplanering Skaraborg (2006). Dessa har använts sedan januari 2007. Rutinen 
anger det gemensamma ansvar som finns enligt SFS 1990:1404 mellan de olika huvudmännen 
angående att människor får sina fysiska, psykiska och sociala behov tillgodosedda i samband med 
sjukhusvistelse och därefter. De rutiner som skapats kan sägas bestå av fyra delar som i dagligt tal 
bland berörda professioner, kallas för slussar.  
 
Då en person skrivs in på sjukhus ska ett ”Inskrivningsmeddelande” (1) skickas till kommunens 
slusspunkt om det bedöms att patienten kommer att behöva insatser efter sjukhusvistelsen. Sluss-
punkten är kommunens överenskomna mottagningsenhet för meddelanden för samordnad vård-
planering. Därifrån vidareförmedlas slussen till berörda personer i kommun och primärvård. När 
det bedöms av läkaren på sjukhuset att det är dags att sammankalla till vårdplanering skickas 
”Kallelse till vårdplanering” (2). Här ska adekvat och aktuell information om patientens funk-
tionsförmåga, aktuella åtgärder samt eventuella fortsatta insatser finnas så att kommunen och 
primärvården ska kunna inleda planering för att ta emot patienten efter utskrivning från sjukhu-
set. Patient och närstående ska erbjudas att delta vid vårdplaneringsmötet. 
 
Utifrån den vårdplanering som följer på kallelsen från sjukhuset ska en ”Gemensam vårdplan” (3) 
upprättas. Den ska ge en samlad bild av de behov av insatser patienten behöver efter sjukhusvis-
telsen samt vem som ansvarar för de olika insatserna. Vårdplanen ska innehålla bland annat me-
dicinska åtgärder, läkemedelsförskrivningar, omsorg, stöd och service och rehabilitering. Det är 
också viktigt att de ansvariga är överens om innehållet i vårdplanen. Den sista delen ”Utskriv-
ningsmeddelande” (4) ska skickas senast dagen innan patienten ska skrivas ut från sjukhuset. Kan 
då inte kommunen ta emot patienten faller betalningsansvarslagen in om det gått fem dagar inom 
somatisk vård och 30 dagar inom psykiatrin från att ”tvåan”, alltså ”Kallelse till vårdplanering” 
skickades.  
 
För att erhålla en verksamhetsutveckling i organisationerna ska det finnas så kallade slussombud. 
Varje organisation utser lämpligt antal slussombud som ska delge den information de får vid re-
gelbundna slussombudsträffar till sina arbetskamrater.  
 
De villkor som anges i rutinen kommer att gälla fram till att det elektroniska slussningssystemet 
som håller på att implementeras i hela Västra Götalands-regionen, kan startas. Det kommer dock 
inte att bli några större förändringar i rutinerna i Skaraborg då det styrs av lagar. 

Syfte 
Studiens syfte är att beskriva innehållet och värdet av arbetsterapeutiska insatser i vårdplanerings-
processen. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka är arbetsterapiprofessionens insatser före, under och efter vårdplaneringsmötet?  
• Hur ser arbetsterapeutens möjligheter och begränsningar ut vad gäller inflytande i vård-

planeringsprocessen? 
• Vilka erfarenheter har sjukgymnaster, sjuksköterskor, biståndshandläggare och läkare av 

att samarbeta med arbetsterapeuter i vårdplaneringsprocessen och hur beskrivs dessa er-
farenheter? 

• Efterfrågas arbetsterapeutiska insatser i vårdplaneringsprocessen och hur värderas dessa? 
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Metod 
Utifrån syftet valde författarna att göra en empirisk kvalitativ studie. Enligt Trost (2005) ska valet 
av metod styras av teoretiskt perspektiv och aktuell frågeställning/syfte. Fokusgruppsintervju har 
använts vid insamlandet av data. Fokusgruppsintervjusmetodiken har egentligen utvecklats inom 
en helt annan sfär och mellan 1950 till 1980 användes de nästan uteslutande i marknadsunder-
sökningar (Wibeck, 2000). Fokusgruppsintervjun har i ökande omfattning börjat användas inom 
hälso- och sjukvården och anses bland annat lämpad för att söka förståelse för processer om hur 
vårdpersonal fattar beslut (DePoy & Gitlin, 1999).  
 
Vinsten med att välja fokusgruppsintervjuer jämfört med enskilda intervjuer är att deltagarna får 
dela med sig av sina tankar och erfarenheter och ges möjlighet att jämföra dessa med varandra. 
Åsikter uppstår och underlättas genom interaktion med andra eftersom de då har möjlighet att 
associera och reflektera över sina och andras erfarenheter. Med gruppintervju hoppades vi få 
fram en bredare skala av idéer och tankar än vid individuella intervjuer. En nackdel med att an-
vända fokusgruppsintervjuer kan uppstå om moderatorn styr interaktionen i gruppen, eftersom 
moderatorn då kan påverka gruppmedlemmarnas uppfattningar. Fördelen är att moderatorn kan 
styra diskussionen mot de frågor som är relevanta för undersökningen (Wibeck, 2000).  

Datainsamling 
Författarna utarbetade en intervjuguide (bilaga 1 och 2) med semistrukturerade frågor med öppna 
svarsalternativ. Detta för att vi skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor och för att deltagarna skul-
le kunna föra in perspektiv som vi utifrån vår förförståelse och kompetens inte tänkt på. Med 
avsikt att utvärdera intervjuguidens användbarhet gjordes provintervjuer med en biståndshand-
läggare och en arbetsterapeut. Vi gjorde också en provintervju med en grupp som redovisas i 
tabellen nedan som intervju 1. Utifrån dessa erfarenheter och i samråd med handledaren ändrades 
några frågor. Inga ytterligare ändringar gjordes efter detta. Den data som framkom vid pilotinter-
vjuerna har sedan ingått i det samlade datamaterialet, eftersom det som framkom var givande och 
intressant.  

Deltagare  
Deltagarna har valts ut i enlighet med studiens syfte genom ett lämplighetsurval (Richards & 
Morse, 2007). Kriterier för att delta var att informanterna skulle ha erfarenhet av vårdplanerings-
processen. I syfte att få spridning och förhoppning om ett rikt material valde vi att intervjua olika 
yrkeskategorier som kommer i kontakt med vårdplaneringar. De olika yrkeskategorierna var ar-
betsterapeuter, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och biståndshandläggare/bedömare. Med 
avsikt att få ytterligare spridning på erfarenheter hade vi önskemål att professionerna skulle ha 
varierande erfarenhet från sjukhus och från kommunal vård och omsorg samt primärvård.  
 
Sammanlagt 24 personer som var verksamma på ett sjukhus, i två kommuner samt tre primär-
vårdsområden i Västra Götaland kom att delta i studien under mars och april månad 2009. Fo-
kusgruppsintervjuer genomfördes med 17 deltagare uppdelade i tre grupper. Wibeck (2000) anser 
att tre grupper är ett minimum i en undersökning och att ett lämpligt deltagarantal i en fokus-
grupp inte ska vara färre än fyra och inte fler än sex personer. På grund av att två personer som 
var inbjudna till fokusgruppsintervjuerna fick förhinder och de yrkeskategorierna inte inkludera-
des i de tidigare grupperna ordnades en parintervju (intervju 4). I inledningsskedet av analysen 
uppdagades det att det var en brist i undersökningen att primärvårdens arbetsterapeuter först inte 
varit inbjudna till fokusgruppsintervjuerna varvid vi kompletterade med tre enskilda intervjuer. 
Sammansättningen i de olika grupperna åskådliggörs i tabell 1. Ingen av deltagarna har valt att 
avbryta deltagandet. 
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Tabell 1. Deltagarnas yrkestillhörighet i respektive intervju  

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Enskilda  
intervjuer* 

Arbetsterapeut, sjukhus               2    
Arbetsterapeut, kommun               4    
Arbetsterapeut primärvård                    4 
Sjuksköterska, sjukhus                2   
Sjuksköterska, kommun              2               2   
Sjukgymnast, sjukhus                 1  
Sjukgymnast, kommun              1     
Läkare, sjukhus                  1  
Biståndshandläggare              2               2  1 
* provintervjuer och kompletterade datainsamling. 

Studiens genomförande 
En första kontakt togs med en avdelningssjuksköterska på ett sjukhus men då vårdpersonalen 
dels skulle medverka i ett forskningsprojekt och dels hade andra projekt pågående, tackade hon 
nej. Författarna vände sig därför till ett annat sjukhus. Kontakt togs med chefer för de olika pro-
fessionerna på det tilltänkta sjukhuset och de tilltänkta kommunerna för att informera om under-
sökningen. De var alla positiva till att deras anställda skulle kunna delta i fokusgruppsintervjuer 
under arbetstid.  
 
Vissa chefer valde ut lämpliga deltagare som jobbar med vårdplanering, de som jobbade de före-
slagna intervjudagarna och som de trodde kunde vara intresserade av att delta i undersökningen. 
Författarna fick förslag på namn och dessa personer kontaktades. På sjukhuset informerade che-
fen för arbetsterapeuter och sjukgymnaster om studien och deltagarna fick själva meddela intresse 
av att delta. Läkaren togs direktkontakt med efter rekommendationer från en annan läkare. Av 
vårdplaneringsteamet fick vi tips på avdelningar där sjuksköterskor är intresserade av och har stor 
erfarenhet av vårdplaneringar. Kontakt togs med avdelningar och intresserade sjuksköterskor 
anmälde sig. Vi har alltså använt oss av lite olika tillvägagångssätt för att komma i kontakt med 
informanterna, beroende på organisation och lämplighet. Författarna tog direkt kontakt med 
primärvårdens arbetsterapeuter i området. De tre vi vände oss till samtyckte till telefon- och en-
skild intervju. 
 
Ett informationsbrev (bilaga 3) lämnades direkt eller skickades via e-mail till fokusgruppsdelta-
garna. Vid första kontakten informerades också om hur lång tid intervjuerna beräknades ta. En-
ligt Trost (2005) ska en rimlig tidsgräns anges utifrån ämnesområde och informanternas situation.  
 
De flesta har varit positiva från början till att delta medan några enstaka har ifrågasatt om de 
verkligen kunde bidra med intressant data. I dessa fall har vi då uppmuntrat till medverkan ge-
nom att informera om att det inte finns några rätt eller fel utan att vi var intresserade av deras 
erfarenhet runt ämnet. Om informanter känner sig tveksamma är det ändå viktigt att få intervju-
erna genomförda men samtidigt respektera de tilltänkta informanternas integritet (Trost, 2005). 

Fokusgruppsintervjuernas genomförande 

De tre fokusgruppsintervjuerna och parintervjun hölls på sjukhuset i tre olika lokaler. Dessa in-
tervjuer varade mellan ca 25 och 85 minuter. Fokusgruppsintervjuerna spelades in digitalt efter 
godkännande av deltagarna. Båda författarna var med vid alla intervjuerna och ansvarade för att 
vara moderator vid varannan intervju. Den som var observatör noterade i vilken ordning perso-
nerna pratade och om de gjorde något av vikt som inte kom med på ljudupptagningen. Wibeck 
(2000) anser att det är viktigt att tala om varför man noterar vilket vi också gjorde. 
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Som inledning använde moderatorn öppningsfrågor där deltagarna presenterade sig och att de 
fick berättade om vilken erfarenhet de har av vårdplanering. Moderatorn försökte få informan-
terna att prata fritt och ställde följdfrågor och frågor från intervjuguiden då något samtalsämne 
dog ut. Efter intervjun gjordes en kort sammanfattning för att försäkra en korrekt tolkning av 
diskussionen. Moderatorn avslutade med att fråga om det var någon som ville tillägga något. Vi 
tillfrågade informanterna om tillstånd till att kontakta dem om det skulle behövas för förtydligan-
de av eventuella oklarheter, vilket alla godkände. Efter rekommendationer från Wibeck (2000), 
betonade författarna för deltagarna att vi inte var ute efter riktiga eller felaktiga åsikter utan att allt 
de hade att säga i ämnet var intressant och att deltagarna i första hand skulle diskutera med var-
andra och inte med moderatorn.  
 
En intervju fick göras om på grund av att observatören inte kunde hantera tekniken vilket gjorde 
att första intervjun inte spelades in. Då både observatören och moderatorn var koncentrerade på 
att sköta sina uppgifter under intervjun bedömde vi att det var svårt att återge innehållet och vi 
valde därför att göra en ny intervju några dagar senare med ungefär samma personer som var 
vänliga att delta igen.  
 
Då författarna startat analysen av det insamlade materialet framkom det att det var en brist i stu-
dien att primärvårdens arbetsterapeuter inte deltagit i fokusgrupperna Efter samråd med handle-
daren tog vi kontakt med tre arbetsterapeuter som vi bedömde kunde tillföra ytterligare erfaren-
heter av vårdplaneringsprocessen. Även dessa valdes ut utifrån ett lämplighetsurval. De är an-
ställda inom primärvården i närheten av det sjukhus och de kommuner som ingick i studien. Te-
lefonintervjuer gjordes med två arbetsterapeuter som jobbar inom primärvården. Den tredje in-
tervjun gjordes vid ett personligt besök. För att få bekräftelse på att vi uppfattat telefonintervju-
erna rätt mailades utskrifter av intervjun tillbaka till informanterna för påseende. De fick möjlig-
het att ändra och lägga till om de kommit på något i efterhand.  

Databearbetning och redovisning 
Författarna lyssnade först igenom intervjuerna några gånger innan den som varit observatör tran-
skriberade intervjun ordagrant. Under transkriberingen kom författarna överens om hur deltagar-
na skulle identifieras i texten och citaten. Varje deltagare delgavs en kod i form av profession och 
ett nummer (ex. arbetsterapeut 1) för att särskilja olika professioner och inom vilken organisation 
de jobbade. Läkaren benämns som sjuksköterska i citaten för att säkerställa konfidentialiteten. 
Utlämnande av ord markerades med tre punkter (…). Wibeck (2000) ger en generell rekommen-
dation att det som deltagarna säger utifrån egen erfarenhet och som är specifikt ska ge större be-
tydelse än om de är vaga och opersonliga. Totalt blev transkriberingen av alla intervjuer 71 sidor 
text. 
 
Intervjumaterialet lästes igenom noggrant för att få en förståelse för helheten och för att få god 
kännedom kring innehållet utifrån syftet. Eftersom det förflöt en tid mellan de fyra intervjuerna 
påbörjades analysarbetet direkt efter första intervjun. Författarna startade analysera var för sig 
och då använde vi oss av lite olika arbetssätt. Gemensamt var att vi färgsatte meningar för att 
skilja och identifiera huvudområden och framväxande teman. Enligt Trost (2005) kan man an-
vända sig av ett antal olika sätt att börja analysen. Det viktigaste är dock att vara kreativ och ha ett 
öppet sinne. Efter analysen var för sig, träffades vi och kom gemensamt fram till tre kategorier 
varav den ena bestod av underkategorier. Vi har sedan ändrat kategorierna ytterligare en gång 
efter samråd med handledaren. Resultatet kom därmed att bestå av tre kategorier varav två med 
underkategorier. 
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Under intervjun använde sig informanterna varierat av orden biståndshandläggare och bistånds-
bedömare. Vi har valt att använda oss av biståndshandläggare i resultat och resultatdiskussion för 
att inte avslöja någons identitet. Patient eller han används för en person som är föremål för bi-
ståndsbedömning och vård och omsorg. Arbetsterapeuter och chefer beskrivs ibland som hon i 
resultat och diskussion. Begreppet hemtjänst har använts även om en kommun använder hem-
vård för samma insats. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Vår avsikt har varit att eftersträva hög trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har redovisat hur datain-
samling, urval och analysprocess har genomförts så detaljerat som möjligt. Genom att även redo-
visa förbiseende och misstag anser vi att trovärdigheten stärks då vi försökt kompensera för detta 
genom vidtagna åtgärder. Att vi endast låtit de telefonintervjuade arbetsterapeuterna läsa den data 
de delgav oss kan ses som en brist. Det fanns tyvärr ingen möjlighet till deltagarkontroll av fo-
kusgruppsintervjuer och parintervju då tiden har varit knapp. I början av projektet hade vi planer 
på att endast intervjua arbetsterapeuter men för att få data utifrån olika synvinklar valde vi att 
även vända oss till andra professioner. Detta kan ses som en sorts källtriangulering (infovoice.se). 
Det är svårt att bedöma överförbarheten av resultatet av vår studie eftersom det ser väldigt olika 
ut på sjukhusets avdelningar och i olika delar av landet vad gäller organisationen av vård och om-
sorg. 
 
Den digitala inspelningsapparatur som användes tog upp röster mycket bra och utelämnade övri-
ga ljud vilket gjorde det relativt lätt att lyssna av vid transkribering. Detta borgar för en högre 
tillförlitlighet vid analysen av data. Den var dock lite för avancerad vilket gjorde att en intervju 
fick göras om. Vi borde ha övat mer på tekniken så att vi hade varit säkra innan inspelning.  
 
Båda författarna har erfarenhet både från arbetsterapi och från vårdplanering då vi arbetar som 
arbetsterapeuter och frekvent deltar i vårdplaneringar. Vi har även läst en högskolekurs om vård-
planering och biståndsbedömning. Vi har erfarenhet av att genomföra vetenskapliga intervjuer 
under C-uppsats och en livsloppsintervju under studietiden. Vi har varit noga med att vara förbe-
redda genom att läsa litteratur om hur fokusgruppsintervjuer ska genomföras för att erhålla ett så 
bra resultat som möjligt. Vi har också under arbetets gång fått handledning av vår handledare 
som har förtrogenhet i kvalitativ datainsamling och analys samt i ämnesområdet. 

Etiska överväganden 
När informanterna fick förfrågan om att medverka blev de upplysta om att deltagandet var frivil-
ligt. Då intervjuerna har hållits under arbetstid och endast berört arbetet så bedömde vi tillsam-
mans med vår handledare att det räckte med ett muntligt samtycke. Vid den etiska egengransk-
ningen som gjordes vid arbetets början diskuterades bland annat om deltagandet kunde innebära 
någon nackdel för den enskilde individen men vi fann ingen sådan risk. 
 
Allt datamaterial har behandlats konfidentiellt för att det inte ska hamna i orätta händer. Förfat-
tarna har också under hela kontakttiden med informanterna värnat om deras integritet och vär-
dighet. Informanterna blev informerade både i informationsbrevet och i början av själva intervju-
erna att deltagandet var frivilligt, att de kunde avbryta deltagandet i studien när som helst samt att 
all data behandlas konfidentiellt.  
 
De citat som använts i resultatet har ändrats från talspråk till skriftspråk utan att förvränga dem 
och om det gått att identifiera enskild informant i citaten har de ej använts utan annat har valts 
som har haft samma innebörd enligt Trosts (2005) rekommendationer. Data som samlas in, får 
med nyttjandekravet som grund, bara användas till undersökningen och får inte användas till att 
ta beslut som direkt påverkar en deltagare vilket vi delgav informanterna om. 
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Resultat 
Under analysen framkom tre kategorier, varav två med underkategorier, som beskriver innehållet 
och värdet av arbetsterapeutens insatser i vårdplaneringsprocessen. Dessa kategorier är: 
 

• Förändring över tid 

• Arbetsterapiprocessen 
o Datainsamling 
o Hembesök 
o Coachning 
o Åtgärder 
o Rapport och uppföljning 

• Kvalitetssäkring 
o Gemensamt ansvarstagande 
o Förståelse för varandras kompetensområde 
o Förtroende mellan arbetsterapeut och patient 
o Begränsningar 

Förändring över tid 
De olika professionerna som intervjuades har alla erfarenhet av att samarbeta ofta eller dagligen 
med arbetsterapeuter. Det är en stor skillnad om de ser tillbaka de senaste fem till tio åren då 
samarbete förekom mer sporadiskt. Störst skillnad verkar det vara för dem som arbetar inom 
kommunen där arbetssättet markant har ändrats under de senaste åren genom hemmateam, hem-
rehabilitering och vårdplaneringsteam där biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och 
sjukgymnast ingår. Övriga professioner anser att arbetsterapeuterna nu är mer aktiva med att del-
ta i teamen och att de initierar till vårdplanering vid förändringar. Det gäller då patienter som 
vistas på korttidsavdelning eller i hemmet. En kommun har vårdplaneringsteam som vårdplanerar 
på sjukhuset och i den andra kommunen har arbetsterapeuter och sjukgymnaster börjat delta om 
det antas bli aktuellt för patienten med hemrehabilitering. Kommunens arbetsterapeuter deltar 
alltså mer vid vårdplaneringsmötet på sjukhuset nu, än tidigare. Även arbetsterapeuten inom pri-
märvården upplever en förändring under samma tidsperiod men de deltar aldrig i vårdplaneringar 
på sjukhuset och att de sällan eller aldrig blir kallade till vårdplaneringar på korttiden men känner 
att de övriga professionerna uppskattar de gånger de deltar. Orsaker kan vara att de inte blir till-
frågade och att det är svårt att förena med poliklinisk verksamhet. De övriga professionerna har 
genom teamsamverkan fått ökade kunskaper om vad en arbetsterapeut kan bidra med och uppger 
därmed att de efterfrågar arbetsterapeutiska insatser på ett annat sätt än tidigare. 
 
Vid rent medicinska problem varierar det om arbetsterapeuten är med från början men upptäcker 
sjuksköterskan att patienten även har behov av arbetsterapeutisk bedömning och eventuella åt-
gärder så tas den kontakten lätt. En sjukgymnast menar att det är lättare att vara delaktig efter 
utökning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen men ibland måste prioritering ske 
så att endast en professionell med rehabiliteringskompetens medverkar på vårdplaneringsmötet. 
  

”Det är väsentligt mycket lättare att få ihop ett möte, även ute på distriktet (syftar på kom-
munal verksamhet, förf. anm.) med alla yrkeskategorier/…./alla är mer intresserade av att 
vara med för man känner ett gemensamt ansvar”(biståndshandläggare 1).   
 
”Alla fyra professioner är nästan med på alla hembesök vi gör, så vi täcker upp hela registret med 
en gång, så att säga” (biståndshandläggare 4). 
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”Vi arbetsterapeuter var inte med på banan kändes det som, det är jättestor skillnad jämfört med 
idag” (arbetsterapeut 2) (skillnad mot för 5 år sedan, förf. anm.). 

 
På frågan om övriga professioner efterfrågar arbetsterapeuternas kunskaper i vårdplaneringspro-
cessen är de arbetsterapeuter som intervjuades överens om deras kunskap erfrågas och samtliga 
anser att de efterfrågas mycket mer nu än för några år sedan. Innan slussrutinerna fungerade på 
ett tillfredsställande sätt hände det att patienter kom hem utan förvarning och i behov av arbets-
terapeutiska insatser.  

 
”Ja, tänk hur det var förr. Vips så stod ju patienten där hemma” (arbetsterapeut 1). 

 
Orsaker till ökad efterfrågan tror arbetsterapeuterna kan bero på ökad insikt hos de andra profes-
sionerna och ökade arbetsterapeutresurser. Det framkommer också att arbetsterapeutprofessio-
nen aktivt bedrivit arbete med att stärka sin yrkesposition i teamsamverkan. Enligt informanterna 
är även patienterna mer medvetna om vad de kan kräva. 
 

”Vi har blivit mycket tydligare på att tala om vad vi är för personer och att det är rehabilitering 
och träning” (arbetsterapeut 6). 
 
”…och sen har de insett att vi är av betydelse med att vi ordnar upp det här med hjälpmedel så 
att det fungerar när han kommer hem” (arbetsterapeut 2) (med de avses övriga profes-
sioner, förf. anm.).  

 
En arbetsterapeut uttrycker efterfrågan så här: 
 

”Biståndshandläggaren brukar fråga hur patienten klarar sig rent aktivitetsmässigt och hur den 
fysiska miljön ser ut. De brukar tycka att arbetsterapeuten har ett vidare tänk och att arbetstera-
peuten har en naturlig roll i vårdplaneringen” (arbetsterapeut 7).  

Arbetsterapiprocessen  

Datainsamling 

Arbetsterapeuterna försöker först bilda sig en uppfattning om vad patienten klarade innan sjuk-
hus- och korttidsvistelsen. Detta kan göras genom att läsa omvårdnadsmeddelande, intervjua 
patient och/eller anhörig och andra arbetsterapeuter och professioner som träffat patienten. Ar-
betsterapeuten kan också se i Websesam vilka hjälpmedel personen har, hur länge han har haft 
dem och vem som förskrivit dem. Websesam är ett dataprogram där hjälpmedel förskrivs och där 
det finns listor över enskilda personers hjälpmedel bland annat. Arbetsterapeuten gör sen be-
dömningar som är relevanta för just den personen. Det kan handla om ADL-bedömning 
och/eller kognitiv bedömning. Gemensamt för de övriga professionerna är att de har kännedom 
om att arbetsterapeuter gör ADL-bedömningar och ADL-träning. Det som nämns är bl.a. för-
flyttning, påklädning, hygien och köksbedömningar.  

 
”Beslutet om att vi nu ska beställa en vårdplanering, det gör vi tillsammans och då lyssnar vi 
både på sjukgymnast och antagligen ganska mycket på arbetsterapeuten. Det beslutet kan ibland 
vara arbetsterapeutiskt, hur de klarar sig i köket, ADL och andra saker som kanske har störst 
betydelse. För hur de går och inte går, det är lättare att avgöra och bedöma” (sjuksköterska 7). 

Hembesök 

Om det är tveksamt att patienten klarar sig i sin hemmiljö görs i vissa fall ett hembesök, framför-
allt med patienter från strokeavdelningen och korttiden. Patienten prövar då tillsammans med 
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arbetsterapeut och sjukgymnast hur han fungerar i den fysiska hemmiljön. Hembesöket kan resul-
tera i att patienten behöver träna på vissa saker och att han själv får insikt i vad som behöver trä-
nas. Att hembesöken är viktiga är alla professioner överens om. Alla informanter anser att arbets-
terapeuten med sitt yrkeskunnande kan hjälpa till för att det ska bli lättare för patienten att klara 
sig hemma, att det kanske behövs hemrehabilitering efter sjukhus- eller korttidsvistelse eller att 
hemmet behöver anpassas.   
 

”Så hembesöken är jätteviktiga och då brukar arbetsterapeuten från kommunen eller primärvår-
den möta upp och man diskuterar bostadsanpassning, vad som behövs och om han klarar det 
överhuvudtaget” (sjuksköterska 3). 
 
”…att du får känna dig för att gå i de här trapporna och komma in på toaletten. Då kommer 
du att känna att det här kommer att gå bra men man behöver den här känslan innan man vågar 
släppa taget” (arbetsterapeut 3). 

Coachning  

Det är viktigt att ta reda på vad patienten vill och sätta mål tillsammans för att träningen sen ska 
bli så optimal som möjligt. Träningen ska vara individuellt anpassad och bestå av aktivitetsträ-
ning. Arbetsterapeuterna diskuterar under intervjun att träningen hela tiden är en balansgång och 
att de har en viktig roll i att medvetandegöra patientens svagheter men också tillgångar. De får 
stötta och puscha på och samtidigt bromsa och peka på begränsningar och svårigheter. Arbetste-
rapeuterna intar rollen som coach men använder själva inte den benämningen under intervjuerna. 
Rollen som coach innebär att arbetsterapeuten styr patienten i en riktning mot ökad aktivitets-
förmåga och mot ökande självförtroende och självständighet. I träningssituationer försöker ar-
betsterapeuterna ge patienten en bild av hur det kommer att bli när han kommer hem. 
 

”Vi har ju en väldig fördel, vi arbetsterapeuter när vi jobbar med dem här i köket eller i ADL, 
hygien, påklädning. Det finns ju många situationer att förbereda inför vårdplaneringen och att 
man pratar igenom, hur tyckte du att det här gick, och det här gick väl bra och det här kommer 
väl att fungera bra hemma osv. För sen är det inte så lätt om man sitter på en vårdplanering och 
helt plötsligt ska bestämma sin framtid, man måste ju ha tid på sig att tänka igenom” (arbets-
terapeut 4) 

 
Även de andra professionerna poängterar att arbetsterapeuten verkar som en coach för patienten. 
Arbetsterapeuterna ser till patientens möjligheter istället för svårigheter vilket kan leda till att pati-
enten återgår till det egna boendet istället för att komma till korttidsavdelning. Informanterna 
anser att den arbetsterapeutiska bedömningen av patientens status utgör en kvalitetsaspekt. Ar-
betsterapeuten kan instruera hemtjänsten hur de ska agera för att patienten ska träna och/eller 
bibehålla sina funktioner. 

 
”Jag tror också det beror på vilken profession vi är, vilken syn vi har för jag tycker att jag ibland 
som sjuksköterska, ser mer begränsningar p.g.a. åldern och sjukdomar, men arbetsterapeuten ser 
ju möjlighet för att han ska kunna klara sig ett tag till med hjälpmedel och anpassning i hemmet” 
(sjuksköterska 6). 

 
”…genom att ställa rätt frågor eller prata med patienten på ett visst sätt, så får de patienten att 
tro på sin egen förmåga, jag kan nog det här ändå och då kan man begränsa insatserna eller styra 
om insatserna, eller träna det här i två dagar...” (sjukgymnast 1). 
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Åtgärder 

Personerna i teamet anser att bedömning och träning är viktig om personen ska kunna bo kvar 
hemma och att inte någon annan ska ta över de funktioner som han klarar. Det diskuteras också 
att patient och anhöriga ofta tycker att det är för lite träning på sjukhus och korttid. Informanter-
na tror att varken patient eller anhörig förstår att det som de gör hela dagen är träning, som att 
sätta sig på toaletten och att gå till matsalen, utan de tror att det bara är träning när arbetsterapeu-
ten är där.  
 

”…på avdelningen är allt serverat, du får hjälp, du har kläderna liggande i en hög på stolen när 
du vaknar på morgonen och du får frukostbrickan och allt är klart. Därför är bedömningar jätte-
viktiga/…/ Om man klarar att gå vidare själv eller om man behöver guidning, det tycker jag är 
viktigt. Vi personal får ju också guidning av arbetsterapeuten hur vi ska hjälpa patienten så att 
de blir så självständiga som möjligt för det är ju det vi jobbar mot” (sjuksköterska 3). 

 
”…det jobbar våra arbetsterapeuter jättemycket med att förklara för patienten att allt du gör, 
alla aktiviteter är träning” (sjuksköterska 3). 
 

Det framkommer att de övriga professionerna har en del kunskap om olika hjälpmedel som ar-
betsterapeuten förskriver som t.ex. bildtavlor, småhjälpmedel och sängar men att de önskar få 
mer kunskap om vad arbetsterapeuter kan förskriva av tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeutens 
roll i teamet kan ses som en person som löser aktivitetsproblem. Problemen kan finnas hos pati-
enten eller i miljön. Arbetsterapeuten löser svårigheterna genom träning, anpassningar eller att 
förskriva hjälpmedel. Att arbetsterapeuten och hjälpmedel är viktiga i vårdplaneringsprocessen 
belyser citat från en biståndshandläggare. 
 

”…de har ju en kännedom om alla hjälpmedel och kan se precis vad som behövs och vi har ju 
väldigt god hjälp av det, vi andra yrkeskategorier i teamet också” (biståndshandläggare 2). 

Rapport och uppföljning 

Telefonkontakt mellan sjukhusets och primärvårdens eller kommunens arbetsterapeuter anses 
viktig i gruppen. För primärvårdens arbetsterapeut är det väldigt viktigt då de ej är med på några 
vårdplaneringar på sjukhuset. Kontakter mellan sjukhusets och kommunens eller primärvårdens 
arbetsterapeuter kan ge mycket bra information som kan vara till stor nytta i arbetet med patien-
ten. 
 

”Om man har möjlighet att få telefonkontakt med någon arbetsterapeut från kommunen, jag tyck-
er det är guld värt. De har ju förmågan att ställa de rätta frågorna, ja just det, det måste jag kolla 
” (arbetsterapeut 6). 
 
”Och har vi riktigt tur så har vi träffat patienten innan och vet hur det ser ut hemma/…/att det 
är två trappsteg till ytterdörren och sen är det en jättesmal toa” (arbetsterapeut 2). 
 

Oftast fungerar överrapporteringen bra men det händer att arbetsterapeuten blir kontaktad så 
sent som samma dag eller dagen innan patienten blir utskriven, vilket kan ställa till problem om 
patienten är i behov av hjälpmedel i samband med utskrivningen. 
 

”Ett önskemål är att patienter som behöver hjälpmedel inte åker hem fredag eftermiddag. Anled-
ningen till det är att vi då inte har möjlighet att vid behov följa upp dagen efter att det har funge-
rat bra med det som provats ut. Det kan också vara så att det man tänkt inte passar av någon 
anledning och att det är svårt att få fram ett bra alternativ och det blir då för lång tid att vänta 
över hela helgen” (arbetsterapeut 9) 
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Efter diskussion tycker flertalet att det skulle underlätta att ha någon checklista som kunde an-
vändas vid överrapportering, framförallt arbetsterapeuter upplever att det skulle vara en tillgång. 
Andra uppger att de har någon sorts manual ”i huvudet” som de följer för att inte missa något 
viktigt under själva vårdplaneringsmötet. 
 

”…vi har en på ett papper fast vi har det inte framför oss utan vi har det med oss i bagaget på 
något sätt. Man stämmer av mot slutet om man har fått med allting” (arbetsterapeut 5). 

 
Efter vårdplaneringsmötet beskriver arbetsterapeuterna att det kan röra sig om överrapportering 
till kollega, förskriva hjälpmedel, hemrehabilitering samt följa upp patientens hemgång. Det 
framkommer under intervjuerna att flertalet anser att hemrehabilitering är en bra åtgärd och en 
trygghet för patient och närstående när det är tveksamt hur patienten ska klara sig när han kom-
mer hem. En kommun jobbar med hemrehabilitering och den andra kommunen har som mål-
sättning att jobba mer som Östersundsmodellen (se bakgrund) men att det är avhängt på hur 
mycket de har att göra på distriktet. Efter vårdplaneringsmötet rör det sig alltså om att arbetste-
rapeuten ser till att allt är ordnat inför och i samband med men också efter patientens hemgång 
från sjukhus och korttidsavdelning. Informanterna är eniga om att hemgång lättare stoppas upp 
om arbetsterapeuterna inte är delaktiga eftersom de anses snabbt kunna föra informationen vida-
re till rätt person och få saker och ting att hända.  
 

”Jag tror att rehab, både arbetsterapeuter och sjukgymnaster skulle kunna göra större insatser 
snabbare och intensivare första perioden hemma för att snabbare kunna förändra insatserna som 
är beviljade” (sjukgymnast 1). 

Kvalitetssäkring 

Gemensamt ansvarstagande 

Kallelse till en vårdplanering kan ske på olika sätt beroende på vart patienten vistas. Vårdplane-
ring på en korttidsavdelning eller i hemmet sammankallas oftast av biståndshandläggare. Är det 
aktuellt med vårdplanering på korttid eller i hemmet sker kallelsen av arbetsterapeuten på lite 
olika sätt beroende på vilken kommun det rör sig om. Arbetsterapeuten kan också initiera vård-
planering på en korttidsavdelning eller i hemmet om hon ser att det t.ex. finns ett behov av att 
fortsätta planeringen för att åka hem från korttiden eller ändra hemtjänstinsatser. På sjukhuset är 
arbetsterapeuten med i diskussionen om och när en patient ska slussas och får sen av sjukskö-
terskan datum och tid för vårdplaneringsmötet. Det kan ske antingen via telefon eller nästa gång 
de träffas. Någon informant delar ut en liten broschyr till patienten inför en vårdplanering där det 
står beskrivet vad vårdplanering handlar om. Där kan patienten också skriva upp frågor som han 
vill ta upp. Flera andra har haft funderingar på att introducera ett sådant material men då yrkes-
specifikt. Det är endast någon enda som använder sig av någon checklista i vårdplaneringsproces-
sen.  
 
Syftet med själva vårdplaneringsmötet är enligt informanterna, både på sjukhus och i kommuner-
na, att patienten inte på något negativt sätt ska känna av övergången mellan de olika huvudmän-
nen utan att hjälpen fortsätter antingen på korttiden eller i hemmet. Informanterna anser också 
att insatserna från hemtjänsten så långt som möjligt ska vara anpassade till patientens behov. Det 
tycks inte vara någon skillnad i åsikt mellan arbetsterapeuter och de andra professionerna angå-
ende detta. En arbetsterapeut uppger dock att hon tycker det är lättare att lämna över till kom-
munens arbetsterapeut än till primärvårdens arbetsterapeuter då de sistnämnda ”gör det här med 
vänsterhanden, lite sådär” (arbetsterapeut 3). Ingen av informanterna i fokusgruppsintervjuerna säger 
sig ha erfarenhet av att primärvårdens arbetsterapeuter medverkar regelbundet i vårdplanerings-
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möten. Primärvårdens arbetsterapeuter uppger att de är med vid ett fåtal vårdplaneringar i måna-
den men då endast på korttidsavdelning.  
 
De flesta informanterna tycker att vårdplaneringen är ett bra forum där alla träffas samtidigt och 
att det är ett bra sätt att planera den fortsatta vården för patienten. Samtidigt ifrågasätter arbetste-
rapeuter att det sällan deltar någon sjuksköterska från sjukhuset och att biståndshandläggaren 
ensam genomför vårdplaneringsmöten. Arbetsterapeuterna påtalar att det är sjukhuset som kallar 
till vårdplaneringen. I bästa fall får biståndshandläggaren innan mötet tala med någon sjukskö-
terska i korridoren. På strokeavdelningen deltar oftast alla professioner. Informanterna diskuterar 
vilka professioner som ska delta vid vårdplaneringsmötet och enas om att patientens behov styr 
när beslut tas om vem som ska delta.  
 

”Det är ju en planering ut från sjukhuset helt enkelt, vad ska hända efter sjukhusvistelsen. Det 
är ju en samverkan, dels mellan de olika yrkeskategorierna här men framförallt med kommu-
nen, så det syftar ju till att det ska bli så bra som möjligt för patienten efter utskrivning från 
sjukhusvistelsen” (sjukgymnast 2). 
 
”Jag kan fundera ibland på hur man som biståndshandläggare kan åka in själv på en vårdpla-
nering, just för att det måste vara oerhört svårt när man inte har den medicinska kunskapen” 
(arbetsterapeut 3). 
 

Det framkom att en del patienter slussas innan sjukhusets arbetsterapeut har hunnit göra någon 
bedömning vilket gör det svårt för kommunens arbetsterapeut att planera om hon ska åka med 
till sjukhuset och delta i vårdplaneringen. Gör arbetsterapeuten en bedömning som visar att pati-
enten klarar sig självständigt är det också viktigt att veta för resten av teamet. Det ger en form av 
kvalitetssäkring, man vet att patienten klarar sig när han kommer hem från sjukhus eller korttid. 
 

”Det kan ju vara att bedöma att det inte behövs så mycket mer insatser eller någon anpassning. 
Så man kan ju säga att det är bedömning på nästan alla patienter” (sjukgymnast 2). 
 

En viktig detalj som informanterna nämner är att alla deltagare på vårdplaneringsmötet ska vara 
förberedda, pålästa inför mötet. Det är av vikt att även patienten och eventuella anhöriga är in-
formerade i stort om vilka som kommer. På vissa korttidsavdelningar har de förmöten inför 
vårdplaneringsmötet då alla yrkeskategorier som är berörda träffas och informerar varandra, vil-
ket upplevs positivt. Då kan också känsliga ämnen såsom inkontinens och nedsatt kognition dryf-
tas. Alla berörda erhåller då också gemensamma kunskaper om patienten som kan vara till nytta 
vid själva vårdplaneringsmötet. En informant anser att det är viktigt att som en helhetsbedöm-
ning även ta del av nattpersonalens erfarenhet av hur patienten klarar sig nattetid. 

 
De övriga professionerna anser att det är fördelar att jobba i team och att arbetsterapeuten har en 
given roll i teamet. Många menar att det är en styrka om arbetsterapeuten är med från början av 
patientens vårdtid. Något som kommer upp flera gånger under intervjuerna är känslan av trygg-
het. Flera känner trygghet när alla professioner är med på själva vårdplaneringen och kan bidra 
med sin information om patienten. Biståndshandläggarna känner trygghet i att de gör rätt utred-
ning och ger rätt beviljade insatser efter att arbetsterapeuten har gjort bedömningar av patientens 
förmågor och brister. 
 

”Det är en väldig trygghet då man vet vad den här personen klarar för det har arbetsterapeuten 
kollat upp” (biståndshandläggare 1).  
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Genom att alla professioner, men också anhöriga, deltar i en vårdplanering täcks alla bitar in, rätt 
bild skapas av patienten och dennes tillgångar och problem. Inget missas förhoppningsvis inför 
patientens hemgång från sjukhus eller korttid. Det som diskuteras är problemet med för många 
personer på vårdplaneringen, är ur ett patientperspektiv. Det kan upplevas som stressande att så 
många obekanta människor kommer samtidigt och alla ska prata om patientens fortsatta liv. Vilka 
som ska delta vid vårdplaneringen måste bestämmas utifrån varje enskilt fall men fördelen att alla 
berörda är samlade samtidigt överväger.  

 
”Det är väl det sköna med att vi är olika yrkeskategorier, att man kan fokusera på det vi är 
bra på” (sjukgymnast 1). 
 
”Fördelen är väl att alla blir samlade, nackdelen är att det blir väldigt mycket folk ofta men 
fördelen är ju att alla är med och att alla har möjlighet att säga nåt, sin mening eller sin funder-
ing” (arbetsterapeut 1).  
 

Här kan dock ses motstridiga åsikter då en informant tycker det är viktigt att alla professioner är 
med då en palliativ patient vårdplaneras medan en annan informant tycker att det räcker med att 
endast biståndshandläggaren medverkar. Detta kan eventuellt förklaras med att de båda infor-
manterna arbetar inom olika organisationer och alltså ser på saken ur olika synvinklar. 
 
Då frågan ställdes om vilka lagar och föreskrifter som styr i vårdplaneringsprocessen räknas en-
dast ett flertal upp utan att informanterna delger något innehåll. Det tycks som om de endast har 
viss kännedom om innebörden av aktuella lagar och föreskrifter. 

Förståelse för varandras kompetensområde 

Trygghet handlar om att teamet och arbetsterapeuten är igenkänd av sina kollegor vid vårdplane-
ring och/eller överrapportering. Skapas trygghet i teamet innebär det också att teamets medlem-
mar har insikt i varandras yrkesroller och vad var och en kan bidra med. Det kan i förlängningen 
leda till ett tryggare förhållande till patienten. Varje teammedlem kan tala om på ett ungefär vad 
t.ex. arbetsterapeuten kan bidra med i patientens vård om hon själv inte är närvarande. De arbets-
terapeuter och sjukgymnaster som intervjuades upplever att det fungerar bra oavsett vem av dem 
som deltar i vårdplaneringsmötet när bara en kan närvara, eftersom de känner varandras kompe-
tens. Några arbetsterapeuter har däremot upplevt att en del sjukgymnaster, men även bistånds-
handläggare och sjuksköterskor har olika uppfattning om arbetsterapeutens yrkesroll. Fungerar 
teamet bra så kan även svårt sjuka patienter gå hem och få den hjälp och de hjälpmedel som pati-
enten behöver. Om trygghet och insikt saknas kan de andra professionerna inte säga något om 
eventuella åtgärder utan kan bli hängande i luften.  
 

”Det är positivt att alla yrkeskategorier är med, man får en insikt i och förståelse för varandras 
yrken” (sjuksköterska 1).  
 
”Det är ju därför det är så viktigt att arbetsterapeuten är med för att vi andra professioner kan ju 
inte deras bit helt och hållet. Vi ska väl kanske inte kunna det heller, man är ju olika yrkespro-
fessioner. Därför är det ju så viktigt att de är med för de ser ju det här som kanske inte vi alltid 
ser” (biståndshandläggare 2). 

Förtroende mellan arbetsterapeut och patient 

Flera av de intervjuade som jobbar på sjukhuset talar om vikten av att patienten får träffa de per-
soner som de kommer att möta efter utskrivning. Kommunens arbetsterapeut kan då vid vård-
planeringen komma överens med patienten och anhöriga om arbetsterapeutiska åtgärder, såsom 
att träna påklädning och i frukostaktiviteter, på ett helt annat sätt än biståndshandläggaren eller 
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sjukhusets arbetsterapeut kan göra. Det kan också öka trovärdigheten för kommunens represen-
tanter. 
 

”…de bryr sig om att komma in till sjukhuset för att planera, bara det” (arbetsterapeut 1). 
 
Eftersom arbetsterapeuten ofta följer patienten under vårdtiden på sjukhus och korttid lär de 
känna patienten till följd av de bedömningar och åtgärder som görs. Genom att hon arbetar nära 
och i intima situationer med patienten blir det naturligt att det skapas ett förtroende dem emellan. 
Arbetsterapeuten kan agera som ett stöd för patienten som då kan känna trygghet under vårdpla-
neringsmötet. Har patienten nedsatt insikt i sin situation kan arbetsterapeuten få agera som ett 
språkrör för patienten under själva vårdplaneringen eftersom hon då har hunnit lära känna pati-
enten men ändå är neutral. Det upplevs också positivt att arbetsterapeuten kan lära känna patien-
ter som drabbats av afasi eftersom de inte kan uttrycka sig i samma utsträckning som tidigare och 
kan därför ha svårt att framföra sina behov och önskemål. 
 

”… då har de hunnit lära känna personen så mycket att de kan förmedla vad han eller hon 
tycker och tänker på ett annat sätt som vi inte klarar att få fram. Då tycker jag att det är en 
styrka” (sjukgymnast 1).  

Begränsningar 

På grund av avstånd till sjukhus och att tillgången på tid är begränsad deltar en kommuns arbets-
terapeuter eller sjukgymnaster sällan på samordnade vårdplaneringar på sjukhuset. Detta tror ar-
betsterapeuterna kan bidra till att patienter oftare kommer till korttiden än om en rehabiliterings-
profession medverkat. Den kommun som har vårdplaneringsteam har andra förutsättningar ef-
tersom teamet sköter i princip alla vårdplaneringar på sjukhuset. Arbetsterapeuter från primär-
vården deltar aldrig på vårdplaneringar på sjukhuset. Detta beror på att de behöver längre fram-
förhållning för att boka in en vårdplanering vilket är svårt att förena med deras polikliniska verk-
samhet. En informant anser att vårdplaneringsmötet ibland är ineffektivt med allt för många del-
tagare. Om patienten utan tvekan behöver sjukhemsplats eller korttidsplats räcker det, enligt in-
formanten, att endast en representant från kommunen deltar. Arbetsterapeuten och sjukgymnas-
ten kan då använda den tiden på ett bättre, rehabiliterande sätt.  
 

”Vi är oftast lite överbeskyddande på sjukhuset tycker jag, vi tror att de aldrig kommer att gå 
hemma, men de som känner patienten, distriktsläkaren och andra som bedömer att han kan, då 
tycker jag att kommunen oftare har rätt för de kan och känner patienten, miljön och omgivningen 
bättre … i de fallen kan det behövas de här större … men annars så skulle jag vilja ha lite 
mindre grupper för att ta beslut och ibland telefonledes” (sjuksköterska 7). 
 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är få till antalet vilket gör att de ibland får utebli eller priori-
tera vilka vårdplaneringar de ska delta i. Dessa förhållanden gäller både på sjukhus och på korttid. 
Vid vissa tillfällen beslutar de att bara en rehabiliteringsprofession ska delta och kommer överens 
om vem utifrån patientens behov. Om arbetsterapeut och sjukgymnast får bra information från 
sjukhusets rehabiliteringspersonal blir valet av vem som ska delta enklare. Men som en arbetste-
rapeut uttrycker det, 
 

”…sen vet man ju aldrig i förväg, det kan ju ploppa upp behov som man inte har kunnat läsa 
sig till…” (arbetsterapeut 2). 

 
Något som flera professioner i kommunen, men främst rehabiliteringspersonal, har påtalat är att 
den information som ska finnas på ”Kallelse till vårdplanering” ofta är torftig vilket gör det svårt 
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för arbetsterapeuten men också sjukgymnasten att veta hur viktigt det är att delta i en specifik 
vårdplanering.  

 
”…om vi måste dela på oss så har vi en diskussion om vem kallelsen är mer riktad mot eller 
där man ser att den som kan göra bäst nytta kan gå…” (sjukgymnast 1). 

 
På sjukhuset varierar det hur mycket arbetsterapeuten samarbetar i team beroende på vilken av-
delning som de är verksamma på. På strokeavdelningen, ortopeden och på den geriatriska orto-
pediska akutavdelningen, där de har rehabilitering i fokus, är arbetsterapeuter mer självklara och 
är med i teamsittningar. På springavdelningar, där arbetsterapeuten intar en konsultliknande roll, 
fungerar heller inte teamsamarbetet eftersom de inte har sin naturliga roll där och de deltar heller 
inte på eventuella teamsittningar. Personalen på dessa avdelningar kallar på arbetsterapeuten om 
de ser ett uppenbart behov av arbetsterapi men många patienter får klara sig utan någon arbetste-
rapeutisk bedömning. Detta kan leda till att patienter ibland skrivs ut utan att fått sina rehabiliter-
ingsbehov bedömda eller tillgodosedda. 
 
Många har under intervjuerna tagit upp problem med dels tolkning av betalningsansvarslagen och 
dels fixeringen vid ”betalningsdagarna”. Det har under intervjuerna blivit diskussioner hur lagen 
ska tolkas eller rättare sagt vad som gäller lokalt. Alla är inte ens medvetna om att de lokala före-
skrifterna grundar sig i själva lagen. Eftersom det nu är aktuellt med att införa elektronisk sluss-
ning är osäkerheten och förvirringen ännu större. Det som går att urskilja, vilket också är gemen-
samt för både sjukhuspersonal och kommunens personal, är att de upplever att det är för stort 
fokus på ekonomiska resurser. Det handlar om dagar och pengar och att slussen skickas antingen 
för tidigt eller för sent. Arbetsterapeuterna känner att de ibland inte ens hinner göra någon ADL-
bedömning innan kallelse till vårdplanering skickas.  
 

”Det har blivit försämrat på senare år tycker jag, det är så pengafixerat!” (sjuksköterska 3). 
 

Alla informanter upplevde det inte som något problem utan en informant uttryckte: ”Det handlar 
om kommunikation och samarbete” (biståndshandläggare 4). Då betalningsansvaret tas upp i intervju-
erna kan man skönja en viss oenighet, särskilt då gruppen består av representanter både från 
kommun och sjukhus. Det uttalas inget klart och tydligt men underförstått tycks det finnas en 
schism. 
 
En fråga som flera informanter inte har tänkt så mycket på är att patienten inte får någon skriftlig 
sammanfattning av vad som beslutas på mötet. Vid de flesta vårdplaneringarna görs en muntlig 
sammanfattning och biståndshandläggarna skickar sen beslut om insatser till vårdtagaren efter 
vårdplaneringen. Flera uppger under intervjuerna att patienten och anhöriga kanske lämnas i 
ovisshet och förvirring efter vårdplaneringar. Det handlar ofta om mycket information på en 
gång samt att det kanske är första gången de deltar i en vårdplanering. Träffar arbetsterapeuten 
patienten och anhöriga efter mötet kan de fråga hur hon tror att det ska gå. Oftast förlitar sig 
personalen och patienten på att anhöriga ska komma ihåg vad som bestämts. 
 

”Det säger de ju ibland, patienterna, ja, det kommer du ihåg” (arbetsterapeut 5) (ordet du 
avser anhörig, förf. anm.).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes med kvalitativa fokusgruppsintervjuer kompletterad med parintervju 
och enskilda intervjuer då syftet var att fånga arbetsterapeuter och övriga professioners uppfatt-
ningar och erfarenhet om arbetsterapeutens insatser i vårdplaneringsprocessen och värdet av des-
sa. Att vi inte valde en kvantitativ studiedesign beror på att vi inte utgick från någon hypotes och 
då den forskningsbaserade kunskapsnivån inom ämnet är relativt låg ansåg vi att det passade bätt-
re med en explorativ studie. Författarna bedömer att fokusgruppsintervjuer var en passande me-
tod utifrån syftet och frågeställningarna. Wibeck (2000) anser att fokusgruppsintervjuer är lämpi-
ga att använda när det finns en önskan att studera en grupp människors uppfattningar. Trost 
(2005) anser att gruppintervju passar bra för att få fram deltagarnas erfarenheter. Om vi valt att 
använda t.ex. enkäter, hade vi möjligen fått fram informanternas erfarenheter men vi hade missat 
resonemanget kring hur de upplever samverkan och vårdplaneringsprocessen. Det hade inte varit 
möjligt att ställa följdfrågor för att få fördjupande förståelse och mer rik kunskap om deltagarnas 
erfarenheter (Trost, 2005).   
 
Urvalet av deltagare till fokusgrupperna skedde genom lämplighetsurval (Richards & Morse, 
2001) vilket forskare anser vara adekvat när det gäller att få ta del av människors erfarenheter. 
Studiens fokusgrupper kom att bestå av heterogena grupper. Gruppen med arbetsterapeuter har 
samma utbildning men då de arbetar inom olika organisationer har de olika erfarenheter. Om vi 
valt att dela upp i två separata grupper bestående av dels sjukhusets arbetsterapeuter, dels av 
kommunanställda arbetsterapeuter, fanns det risk för att vissa ämnen inte skulle tas upp eftersom 
de kunde tas för givna i gruppen. Detta fenomen fann vi i den intervjun vi fick göra om. Vi valde 
att fråga de som deltog första gången att delta igen eftersom de hade mycket intressant att säga i 
ämnet men för att det förhoppningsvis skulle framkomma något nytt, även för deltagarna, in-
bjöds ytterligare några arbetsterapeuter. Genom de nya informanterna togs ämnen upp i både 
”gammalt” och nytt ljus även om de tidigare deltagarna diskuterat frågor vid den första intervjun. 
En nackdel med att ha deltagare från olika organisationer kan vara att de inte vågar tala om nega-
tiva upplevelser och erfarenheter av samverkan däremellan. Datan som samlades in innehåller 
förvånansvärt få negativa aspekter vilket möjligen kan förklaras av gruppsammansättningen. 
 
Författarna valde att utöver arbetsterapeuter intervjua olika yrkeskategorier som arbetsterapeu-
terna kommer i kontakt med under vårdplaneringsprocessen vilket innebar att resultatet kommer 
från olika synvinklar, med avsikten att samla ett rikare material. Arbetsterapeuterna kom att sepa-
reras från de tvärprofessionella grupperna, för att erfarenheter och uppfattningar om arbetstera-
peuternas roll i vårdplaneringsprocessen skulle kunna jämföras. Eftersom studien handlade om 
arbetsterapeutens kompetens skulle det också finnas en risk att de övriga professionerna inte vå-
gade säga sin mening om de deltog i samma fokusgrupp och bara berätta det som förväntades av 
dem. Vi fann att deltagarna var mycket positiva till arbetsterapeutens medverkan i vårdplane-
ringsprocessen vilket till viss del kan ha påverkats av att författarna själva är arbetsterapeuter. Det 
kan också bero på som Trost (2005) tar upp, att informanterna i en fokusgrupp lätt samlas kring 
samma åsikter. 
 
Antalet deltagare i de tre fokusgruppsintervjuerna var mellan fem och sex. Wibeck (2000) anser 
att tre grupper är ett minimum i en studie och att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp ska 
vara mellan fyra och sex. Transkriberingen var lättare med färre deltagare men för att få mer upp-
fattningar och erfarenheter kan det tillföra mer om deltagarantalet är större. Hade vi valt att in-
volverat mer personal från andra avdelningar på sjukhuset hade vi kanske fått ett annat resultat 
men tiden satte gränser för antalet intervjuer. Om vi lägger till de enskilda intervjuerna som gjor-
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des anser vi ändå att vi fått fram intressanta aspekter inom ämnet. En del av informanterna kände 
inte varandra i grupperna vilket kan medföra att deltagarna inte vågar dela med sig av sina tankar 
och erfarenheter. Det kan också ha motsatt verkan, känner inte personerna varandra kan det göra 
att de talar mera fritt. Vid de genomförda intervjuerna är det svårt att veta om deltagarna blev 
mer talföra eller inte men vi uppfattade att de kände sig så pass trygga att de kunde förmedla vad 
de tyckte, eftersom de inte alltid visade samstämmighet. 
 
En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes vid intervjuerna. För att kontrollera 
intervjufrågornas relevans i förhållande till syftet genomfördes provintervjuer på en arbetstera-
peut, en biståndshandläggare och en fokusgrupp. Några frågor ändrades i samråd med handleda-
ren. Syftet med intervjuguiden var att vi skulle täcka det som vi ansåg vara intressant för studien. 
I slutet av intervjuerna kontrollerade vi att alla frågor berörts. Vi använde öppna svarsalternativ 
för att deltagarna skulle kunna föra in perspektiv som vi inte tänkt på och för att kunna ställa 
följdfrågor. Vi valde att inte skicka med intervjuguiden med informationsbrevet för att vi ville få 
spontana diskussioner. Intervjuguiden var även som ett stöd för oss intervjuare då vi inte hade 
någon erfarenhet av att leda en fokusgruppsintervju. Vid fokusgruppen med arbetsterapeuterna 
användes intervjuguiden mer som en checklista i slutet för att se om vi fått med allt eftersom de 
diskuterade och kom in på de olika frågeområdena spontant genom dialog med varandra. Vid 
fokusgruppsintervjuerna med de andra yrkeskategorierna fick vi mer ställa frågor eftersom dis-
kussionen dog ut och informanterna vände sig mer till moderatorn. Detta kan bero på att alla 
deltagare inte kände varandra och att de just var olika professioner. Det kan även bero på placer-
ingen runt bordet då moderatorn satt lite mer vid sidan om vid intervjuerna med arbetsterapeu-
terna. Trots detta anser vi oss inte ha styrt interaktionen i gruppen, eftersom vi i början av inter-
vjun betonade att vi inte är experter på ämnet. Vi var heller inte ute efter riktiga eller felaktiga 
åsikter utan allt de hade att säga i ämnet var intressant och moderatorn uppmanade deltagarna till 
att diskutera med varandra och inte med moderatorn.  
 
Författarna turades om att vara moderator och observatör för att vi skulle lära oss eftersom inte 
någon av oss har så stor erfarenhet av att intervjua. Att vi inte valde samma moderator på fokus-
gruppsintervjuerna kan bidra till minskad tillförlitlighet i studien men en D-uppsats är fortfarande 
stadiet av lärande. Vi har däremot erfarenheter från vården och har därför samma språkbruk som 
informanterna samt kunskap i ämnet vilket bör öka tillförlitligheten. Widerberg (2002) anser att 
det krävs både personliga egenskaper som inlärda och upptränade färdigheter för att vara en duk-
tig intervjuare. Vi upptäckte när vi läste materialet att vi kunnat ställa fler följdfrågor men vi tror 
vi var fokuserade på att inte ingripa för mycket i diskussionen. Vi var medvetna om att ur tystnad 
kan fler åsikter komma fram och det kändes naturligt att vänta in ytterligare kommentar eller att 
ställa en ny fråga. Däremot tyckte vi att det var svårt att ställa provocerande frågor och att kom-
ma på följdfrågor och samtidigt tänka på att de inte var ledande. Vår intention var att vara neutra-
la under intervjuerna för Wibeck (2000) anser att det kan riskera att någon med avvikande åsikt 
inte vågar framföra den om intervjuaren inte är neutral. Ibland upplevde vi att det var svårt efter-
som vi gärna ville bekräfta med en nick eller ett leende när de talade, vilket kanske kunde tolkas 
som att vi höll med om det de sa. 
 
Båda författarna valde att delta vid fokusgruppsintervjuerna, dels av praktiska skäl som att ordna 
tekniken för inspelningen men framförallt för att börja bearbetningen av analysen under intervjun 
precis som Trost (2005) föreslår. Författarna lyssnade på det inspelade materialet, transkriberade 
det ordagrant och läste igenom det för att bli förtrogen med materialet. Den första analysen av de 
tre fokusgruppsintervjuerna och parintervjun gjordes var för sig men med olika arbetssätt. Det 
stärkte trovärdigheten att vi ändå kom fram till snarlika teman. Under analysens gång skrev vi 
”dagbok” för att följa om vi erhållit ny förståelse eller innebörd i materialet. När vi ändrade eller 
la till teman återvände vi till materialet för att säkerställa att vi uppfattat informanterna rätt. Efter 
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hand fann vi fler innebörder av datan, vi såg tydligare kategorier med underkategorier. Vi försök-
te att inte fokuserat på hur många som tycker samma om en fråga. Trost (2005) anser att i kvalita-
tiva studier är det ointressant om det endast är en person eller flera som uppvisar ett givet möns-
ter eller variant och antalet behöver inte redovisas i resultatet. De olika kategorierna förstärks 
med citat från informanterna, vilket bör öka trovärdigheten. Vid ett tillfälle under analysen kon-
taktades en informant för kompletterande information angående tidsperspektiv. De flesta delta-
garna i studien har citerats vilket gör att alla professioner är representerade i resultatet. Diskussion 
med handledaren genom gruppsamtal över telefon gjordes för att ventilera tankar och idéer kring 
analysen. Detta bör stärka trovärdigheten i undersökningen då hon har förtrogenhetskompetens 
inom forskningsämnet. 
 
Under analysens gång upptäckte vi att det var en brist att vi avstått från att involvera primärvår-
dens arbetsterapeuter. Skälet att vi inte kontaktade dem var att de ytterst sällan deltar på vårdpla-
neringar. Däremot fann vi under intervjuerna att de blir involverade vid överrapportering mellan 
sjukhus och primärvård i den fortsatta vården och rehabiliteringen. Eftersom data saknades åt-
gärdades detta genom enskilda intervjuer. Vi bedömer att resultatet inte hade sett annorlunda ut 
om de deltagit i fokusgruppen, däremot skulle deras erfarenheter saknats i resultatet om vi uteslu-
tit dem helt.  

Resultatdiskussion 
Analys av intervjuerna formulerades i resultatet under tre teman. Resultatdiskussionen presente-
ras under respektive tema genom författarnas tolkning av informanterna och jämförelse med 
andra studier och vår gemensamma tolkning. 
 
Förändring över tid 
Alla informanter har erfarenheter av att samarbeta med arbetsterapeuter och att det har blivit en 
ökad efterfrågan de senaste fem till tio åren. Primärvårdens arbetsterapeuter som vi intervjuat 
deltar aldrig i vårdplanering på sjukhuset men samarbete med biståndshandläggare och övriga 
professioner som är inblandade i vårdplaneringsprocessen anser de vara bra. Detta skiljer sig från 
Socialstyrelsen lägesbeskrivning ”Att arbeta med äldres rehabilitering” (2003) där det framkom att 
primärvårdens arbetsterapeuter har behov av förbättrat samarbete med biståndshandläggare. En 
trolig anledning de tar upp är att de tillhör olika organisationer och att primärvården arbetar mer 
sporadiskt med gruppen äldre. Detta tror vi stämmer men det kan också bero på att lägesbeskriv-
ningen är gjord för några år sedan och som de själva uttrycker det har samarbetet förbättrats de 
senaste åren. Vi är också medvetna om att samarbetet kan se olika ut i andra kommuner. I läges-
rapporten framkom också att kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster har behov av bätt-
re samarbete med biståndshandläggare och Hane & Wennberg (2002) fann att arbetsterapeuter 
upplevde att de inte blir tillräckligt hörda och respekterade av andra yrkeskategorier. Vårt resultat 
pekar på att det kan ha upplevts så tidigare men att samarbetet med övriga professioner har för-
bättrats och respekten förstärkts genom åren. Genom att det skapats olika team de senaste åren, 
träffas de olika yrkeskategorierna regelbundet och någon hierarkisk ordning verkar inte finnas 
deltagarna emellan. Detta stämmer med Carlström och Berlin (2004) som anser att teamsamver-
kan är ett sätt att betona samverkan istället för hierarkiska relationer. Så de nya arbetssätten med 
team har förmodligen stärkt respekten för varandra och samarbetet har förbättrats.  
  
De senaste fem till tio åren har även efterfrågan av arbetsterapeuternas kunskaper ökat anser de 
intervjuade arbetsterapeuterna. Ett flertal studier (Socialstyrelsen, 2003; Hane & Wennberg, 2002; 
Moats, 2006) har dock kommit fram till att arbetsterapeuterna är kritiska till att bredden i deras 
kompetens inte tas tillvara. Lagerberg (2007) fann i sin studie att biståndshandläggare efterfrågade 
arbetsterapeut ganska sällan när patienter hade problem med P-ADL.  
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Arbetsterapiprocessen 
Författarna fann att de intervjuade arbetsterapeuterna, inför och efter en vårdplaneringen, gör de 
bedömningar och åtgärder som deras kompetensbeskrivning, arbetsterapeuternas facklig organi-
sation och etiska kod (Socialstyrelsen 2001; FSA, 2005, 2009) rekommenderar. Alla informanter 
anser att arbetsterapeutens roll i teamet är en person som löser aktivitetsproblem. Detta sker ge-
nom träning, anpassningar eller att förskriva hjälpmedel, allt utifrån individuella behov vilket 
stämmer överens med Kompetensbeskrivningen för arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 2001) och 
FSA (2009) som förordar att arbetsterapeuten är unik i vårdkedjan genom att de arbetar pro-
blembaserat för att lösa eller mildra aktivitetsproblem som orsakats av skada eller sjukdom.  
 
Alla informanter anser att arbetsterapeutens bedömningar och åtgärder är viktiga för att ta reda 
på om patienten kan återvända till hemmet, bo kvar hemma och att ingen tar över hans funktio-
ner. Informanterna diskuterade vikten av hembesök och hemrehabilitering. Detta kan jämföras 
med Hagstens (2006) studie som fann att ungefär en fjärdedel var i behov av bostadsanpassning 
efter höftfraktur och att patienterna var mindre rädda för att bli utskrivna till hemmet när de fått 
prova att förflytta sig i bostaden, använda diskbänk och spis och sätta sig på toaletten. Liknande 
exempel berättar de intervjuade arbetsterapeuterna om och flera av informanterna betonar att 
hemrehabilitering är ett bra arbetssätt för patienter som har behov av träning i hemmet. Risken 
om hembesök/hemrehabilitering inte görs är att patienten kanske inte kommer in på toaletten, 
inte kan resa sig från säng eller stolar. Han kanske inte ens kommer upp för trappan in till sitt 
hem eller når saker i köks- och kylskåp. Om patienten inte klarar sig, försämras han och får upp-
söka sjukvård igen. Att det finns en vinst både för patient och för kommun att jobba med hem-
rehabilitering beskriver både informanterna och Månsson (2007). Vi har funderingar hur det går 
för de patienter som egentligen är i behov av arbetsterapeutiska insatser men som är på avdelning 
där de inte har stadigvarande kontakt med arbetsterapeut. Vi har inget svar och det hade heller 
inte arbetsterapeuterna på sjukhuset under intervjuerna. 
 
Informanterna upplever att det är viktigt att arbetsterapeuten tränar med patienten vilket kan 
jämföras med Hagstens (2006) studie där höftfrakturspatienterna klarade sig signifikant bättre 
med att självständigt klä sig, klara hygien och toalettbesök vid hemgång om de fått ADL-träning 
av arbetsterapeut. Övriga professioner anser att det är viktigt att arbetsterapeuten talar om för 
dem och anhöriga hur patienten ska tränas vilket stämmer överens med Socialstyrelsens (2001) 
kompetensbeskrivning, att arbetsterapeuten ska instruera och undervisa patienter och deras när-
stående. 
 
Utprovning av hjälpmedel visade sig vara en av anledningar till att arbetsterapeuten efterfrågas av 
andra yrkeskategorier i vårdplaneringsprocessen. Hjälpmedelsefterfrågan var inte så dominant 
som vi trodde den skulle vara på grund av egen erfarenhet och efter litteraturgenomgång (Hane 
& Wennberg, 2002; Socialstyrelsen, 2003). Olika undersökningar visar att arbetsterapeuter anser 
att deras tid mest går åt till att kompensera funktionsnedsättningen med hjälpmedel och bostads-
anpassning och att de önskar mer tid för individuell träning (Hane & Wennberg, 2002; Socialsty-
relsen, 2003). Socialstyrelsen (2001) kräver att arbetsterapeuten besitter kompetens för utprov-
ning och förskrivning av hjälpmedel och att hjälpmedlen används på ett tryggt och ändamålsen-
ligt sätt, vilket visar på att det inte bara är att ”beställa” ett hjälpmedel. Sonn (2000) har utgått 
från hur patienterna upplever hjälpmedel i sin studie och påvisar fördelarna med dem, som att 
patienterna kan klara aktiviteten själv och känner sig trygga, så visst är hjälpmedel viktiga. 
 
Att överrapportering mellan länssjukvård och kommun/primärvård är innehållsrik och viktig 
anses av arbetsterapeuterna, vilket Andersson och Sandberg (2005) också fann i deras studie. 
De såg också att sena överrapporteringar medför att arbetsterapeuterna får strukturera om sin 
planering och att det förekommer att patienter som behövde arbetsterapeutinsatser går hem från 
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sjukhus utan överrapportering. I vår studie framkom det att överrapporteringen för det mesta 
fungerar bra men det kan vara svårt att få fram rätt hjälpmedel om en patient kommer hem med 
kort varsel. Vi tror att ökad förståelse för varandras yrke kan medföra att planeringen blir bättre. 
Det visar också att det är viktigt att arbetsterapeuten i den fortsatta vårdkedjan deltar i vårdplane-
ring för att tidigt kunna starta förberedelser inför hemgång från sjukhus och korttid. 
 
FSA (2009) beskriver att arbetsterapeuten ska jobba som en coach med att öva och uppmuntra 
patienten och på så sätt bygga upp deras självförtroende och självkänsla. Arbetsterapeutinfor-
manterna beskriver på olika sätt att deras arbete går ut mycket på att coacha patienten i aktivitets-
träning. De benämner sig inte coach utan uttrycker det som ett arbetssätt som är en naturlig del 
av jobbet. Däremot ser de övriga professionerna arbetsterapeuten som en coach och att de har 
noterat att arbetsterapeuten ser mer till patientens möjligheter än svårigheter än de övriga yrkes-
kategorierna. Balansgången med att arbetsterapeuten försöker medvetandegöra patientens till-
gångar och svagheter tas upp av flera professioner. Detta stämmer överens med vad Moats 
(2006) beskriver, att arbetsterapeuten är medveten om balansen mellan patientens säkerhet och 
patientens autonomi. 
 
Kvalitetssäkring  
Det är intressant ur en kvalitetsaspekt att se att alla informanterna är helt eniga om det övergri-
pande syftet med vårdplanering. Det borgar för en god vård i hela vårdkedjan vilket också är av-
sikten med de rutiner som satts upp runt samordnad vårdplanering i Skaraborg (2006). Men även 
om alla är överens om att vårdplanering är en bra metod att använda kan frågan ställas om vilken 
kvalitet själva vårdplaneringen har. Brister i den samordnade vårdplaneringen har påvisats i en 
FoU-rapport (FoU; 2005:1). Rapporten belyste att det saknas ett helhetstänkande och att patien-
ten inte fick göra sin röst hörd. Patienten fick heller inte tillräckligt med information för att till 
fullo delta i vårdplaneringsmötet. I arbetsterapeuternas kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 
2001) finns det inget nämnt om vårdplanering, trots att det är en viktig del av arbetet för arbetste-
rapeuter inom sjukhusens och kommunal verksamhet. Om det inte ingår i den yrkesverksammes 
grundutbildning sker troligtvis inlärning för ny personal, genom att sitta med då en erfaren kolle-
ga deltar i vårdplanering. Det ställer krav på att den erfarne kollegan är en bra vårdplanerare för 
att den nya ska få en bra start. 
 
När patienten vistas på korttidsavdelning sammankallar oftast biståndshandläggaren till vårdpla-
nering. Detta kan tyckas märkligt då de oftast inte har samma kontinuerliga kontakt med patien-
ten såsom övriga professioner har. Dunér och Nordström (2007) nämner att det finns en gräns 
mellan social omsorg och sjukvård och att det inte är helt klart vem som ska göra de olika arbets-
uppgifterna. Här kan vi se att arbetsterapeuten har en tydlig roll i att initiera vårdplanering då 
patienten är redo för hemgång. Flera informanter, både arbetsterapeuter och de övriga professio-
nerna, talar om att arbetsterapeuten ofta hinner lära känna patienten och även kan förbereda pati-
enten inför vårdplanering och hemgång under patientens träningstillfällen. Samtidigt är det vik-
tigt, som arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, 2005) poängterar, att arbetsterapeuterna respekte-
rar biståndshandläggarnas kompetens och ansvar. Men som Carlström och Berlin (2004) hävdar, 
bör det finnas en samverkan över yrkes- och organisationsgränser för patientens bästa och för att 
tillvarata de olika professionernas kunskaper. 
 
De biståndshandläggare som deltog i fokusgruppsintervjuerna uppger att de känner sig trygga i 
sina beredningar när de får ta del av arbetsterapeutens bedömningar av patientens aktivitetsför-
måga. Lagerberg (2007) poängterar att biståndshandläggarna anser att arbetsterapeutens bedöm-
ningar och åtgärder är viktiga men att då biståndshandläggaren möter patienter med problem 
med P-ADL tas inte kontakten med arbetsterapeuten. Detta kan te sig märkligt och här finns ett 
område som kan förbättras. För som Danemark (2003) hävdar är det positiva med samverkan att 
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ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte och genom större delaktighet i patientens problem kan en 
kvalitetsutveckling ske (Kvarnström & Wallin, 2001).  
 
Informanterna tycks vara överens om att teamsamverkan är en bra arbetsform i vårdplanerings-
processen och att arbetsterapeuten har en given roll i teamet. Informanterna pratade om trygghe-
ten i att veta vad de andra teammedlemmarnas funktion och kunskapsområde är. Detta talar ock-
så Lundgren och Molander (2008) om men de nämner också att teamet kan vara ett bollplank då 
enskild medlem eller hela teamet känner frustration, oro, ilska. Det sistnämnda är det ingen som 
tar upp vid studiens fokusgruppsintervjuer. Informanterna tog inte upp något negativt med sam-
verkan mellan de olika professionerna vilket kan ses som en brist i vårt material. 
 
Vi tolkar det som att arbetsterapeuten tar, utan att tänka på det så mycket, över logopedens roll 
och agerar som patientens språkrör i vårdplaneringsmötet om patienten har afasi eller andra pro-
blem med att uttryck behov och önskemål. Detta beror troligtvis på att det under flera år varit 
vakanta tjänster i regionen och att de få logopeder som finns får prioritera yngre patienter. För att 
höja kvaliteten för patienter med afasi borde logopeden ha en roll i teamet. När dessa saknas får 
arbetsterapeuten träda in trots att de inte har formell utbildning men att de genom sitt arbete 
hinner lära känna patienten och därmed kan föra patientens talan vid behov. 
 
Vid intervjuerna låg fokus på arbetsterapi och vårdplaneringens struktur mer än fokus på patien-
ten. Även vid vårdplaneringar finns det risk för att patienten blir en sorts bisittare på sin egen 
vårdplanering vilket är olyckligt. Det kan bero på att det ofta är fler personal och att de känner 
varandra. Ändå tryckte flera på vikten av att patienten ska vara delaktig i de beslut som tas i sam-
band med vårdplaneringsmötet. Arbetsterapeuterna berättar hur de försöker ge patienten en bild 
av hur det kommer att gå för dem när de kommer hem. Pethybridges (2004) studie visar dock på 
att det är endast väl fungerande team som sätter patienten i centrum. Däremot kan man naturligt-
vis som enskild yrkesutövare ha fokus på att involvera patienten i beslutsfattandet och vikten av 
detta står inskrivet i arbetsterapeuternas kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2001).  
 
Det är klart uttalat att kommunens arbetsterapeuter är beroende av den information som sjukhu-
set lämnar i dokumentet  ”Kallelse till vårdplanering” för att kunna bedöma om det finns behov 
av en arbetsterapeuts kompetens på en enskild vårdplanering. Detta gäller även för sjukgymnast 
och sjuksköterska. Trots detta är det enligt informanterna ofta torftig information men det ska 
enligt rutinen (Rutiner för samordnad vårdplanering Skaraborg, 2006) innehålla bl.a. patientens 
fortsatta behov av vård och omsorg, funktionsförmåga, aktuella åtgärder. Vår tolkning är att 
inom sjukvården är kulturen styrd mer åt åtgärder än mot patientens behov. Det visar även det 
citat som tagits med i resultatet. Där nämner informanten att vårdplanering är ett sätt för olika 
yrkeskategorier att samverka för att kunna genomföra åtgärder så att det blir så bra som möjligt 
för patienten efter utskrivning. 
 
Att som på vissa korttidsavdelningar ha förmöten, kan vara positivt då all berörd personal får 
samma information inför vårdplaneringsmötet. De kan också ta upp känsliga spörsmål såsom 
inkontinens som kan vara jobbigt för patienten att diskutera när anhöriga lyssnar. Under intervju-
erna pratar deltagarna om vikten av att alla professioner ska vara med på vårdplaneringsmötet för 
att en komplett bild ska skapas av patienten. Kan inte alla delta, kanske de åtminstone kan delta 
vid förmötet. En negativ aspekt kan tänkas vara att beslut fattas innan mötet och det finns då risk 
att patientens önskemål och behov inte kommer fram. Det är också viktigt att vara etiskt medve-
ten så att inte patientens integritet och autonomi kränks. Sköts förmötena på ett korrekt sätt kan 
det vara en väg att gå mot en ökad kvalitet i vårdplaneringen vilket även Socialstyrelsen (2007) 
trycker på i sin lägesrapport. 
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Den arbetsterapeut som upplever att primärvårdens arbetsterapeuter inte till fullo engagerar sig i 
den äldre patienten kan ha fog för sin åsikt då även Socialstyrelsen (2003) fann att primärvårdens 
rehabiliteringspersonal arbetar mer sporadiskt med gruppen äldre. Eftersom de ej heller deltar vid 
sjukhusets vårdplaneringar och endast vid enstaka tillfälle på korttidsavdelning och i hemmet kan 
det ytterligare försvåra samverkan med kommunens personal. 
 
Det insamlade materialet är homogent på det viset att det är få motstridiga åsikter. Det var dock 
två informanter som hade motsatta synpunkter rörande vårdplanering med patient i palliativt 
sjukdomsskede. De möttes tyvärr inte i samma fokusgrupp vilket annars kunde ha lett till en in-
tressant diskussion. Informanterna tillhör inte samma organisation utan informanten som tyckte 
att alla professioner ska delta, arbetar inom kommunen och kan då se det omfattande hjälpbehov 
en patient i palliativt sjukdomsskede kan ha vid vård i hemmet. Deltar endast en biståndshandläg-
gare förloras det medicinska perspektivet då biståndshandläggaren inte är medicinskt utbildad. 
Även arbetsterapeutens kompetens går förlorad, åtminstone i den första delen av utskrivning och 
hemgång. Eftersom det kan röra sig om omfattande hjälpmedelsbehov och anpassningar av bo-
staden för att vården av den allvarligt sjuke ska fungera i hemmet kan det krävas tid för att kunna 
förbereda hemkomsten. Det berör även anhöriga och hemtjänst och det är också angeläget för 
dem att allt är planerat och förberett inför patientens hemkomst ur en arbetsmiljöaspekt. Sonn 
(2000) hävdar i sin studie att arbetsterapeuten behöver tid för att förskrivning av hjälpmedel ska 
bli så optimal som möjligt för patienten, vilket är viktigt för att vården i hemmet ska fungera. 
Utskrivningen från sjukhuset kan försenas om arbetsterapeuten inte deltar vilket kan leda till li-
dande för patient och anhöriga samt betalningsansvar för kommunen på grund av längre vårdtid. 
Det finns dock en aspekt på att bara en biståndshandläggare ska delta och det är när det är klart 
att patienten inte ska hem utan ska vistas på kommunalt boende eller liknande där det mesta re-
dan är anpassat för palliativ vård. Frågan är bara hur någon kan veta hur det förhåller sig med 
patientens önskan och behov innan vårdplaneringsmötet och hur ska biståndshandläggaren kun-
na  bedöma och svara på medicinska spörsmål då det kan röra sig om avancerad sjukvård. 
 
Det var som intervjuare intressant att se informanternas reaktion då frågan om de hade något sätt 
att kontrollera vad patient/närstående uppfattat av den information de fått och beslut som tagits 
under vårdplaneringsmötet (fråga 13, bil.1). Det var uppenbart att det inte var många av infor-
manterna som ens reflekterat över att en skriftlig sammanfattning kan vara ett bra instrument för 
att patienten ska känna sig säker på vad som beslutas på vårdplaneringen. Även för de anhöriga 
som är förhindrade att delta kan det vara positivt då de kan ta del av besluten efteråt, om de finns 
tydligt nedskrivna. Informanterna medger vid eftertanke att de har känslan av att patient och an-
höriga ibland lämnas i ovisshet efter vårdplaneringen. Även om det är positivt att biståndshand-
läggaren skickar besluten skriftligt hem till patienten är det ofta försent, då beslut redan genom-
förts när beslutet når patient och anhöriga. Det var däremot flera av informanterna som hade 
reflekterat över behovet av att informera patienten om vad en vårdplanering innebär och vad 
som sker under själva mötet. Endast någon enstaka hade dock förverkligat tankarna medan flera 
hade planer som ännu ej är genomförda. Vi får hoppas att deltagarna, genom att ämnet aktualise-
rades under intervjuerna, sätter planerna i verket för att på så sätt involvera patienten i sin egen 
vårdplaneringsprocess och samtidigt höja kvaliteten på själva vårdplaneringen såsom Socialstyrel-
sen (2007) hävdar i sin lägesrapport måste göras. Detta är områden som kan på relativt enkla sätt 
förbättra kvaliteten på vården.  
 
När slussning och betalningsansvarslagen diskuteras under intervjuerna uppstod lätt vi- och de-
uttryck. Det går lätt att göra jämförelser med den studie som Kvarnström och Cedersund (2006) 
har gjort. De hävdar att sjuksköterskor använder de och dem då de talar om andra team och pro-
fessioner i andra organisationer vilket det också rör sig om i dessa sammanhang. Kommunens 
personal har sitt sätt att se på saken och det har naturligtvis då också sjukhusets personal. Det 
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florerar en hel del uppfattningar som inte tycks stämma med ”Rutiner för samordnad vårdplane-
ring Skaraborg” (2006). Direktiven tycks inte vara helt skottsäkra men här har alla slussombud 
som finns i de tre vårdorganisationerna en uppgift i att informera och ena för att förhindra en vi-
mot-dem-kultur i de olika organisationerna.  
 
I frågeguiden (bil.1) finns en fråga om lagar och föreskrifter som inte till fullo är redovisad i resul-
tatet. Informanterna räknade endast upp alla lagar de kunde komma på som berör vård och om-
sorg. Det tycks som om de inte har tillräcklig kännedom om vad olika lagar och föreskrifter inne-
bär. Då det inte är vårt huvudsakliga syfte att kontrollera kunskapsnivån rörande lagar och före-
skrifter ställdes heller inga följdfrågor.  

Slutsatser 
De senaste åren har det skett en ökning av efterfrågan av arbetsterapeutens kompetens i vårdpla-
neringsprocessen och deras funktion anses vara betydelsefull. Arbetsterapeuten har en unik roll 
då hon jobbar problembaserat och löser aktivitetsproblem. Detta är en tillgång i vårdplanerings-
processen där arbetsterapeuten bland annat utför bedömningar, eventuella åtgärder i samspel 
med patienten och överrapporterar till den fortsatta vårdkedjan. För att öka patientens självför-
troende i P- och I-ADL situationer efter sjukdom eller funktionsnedsättning arbetar arbetstera-
peuten som en coach genom att bidra med stöd och kunskap. Detta sker både innan själva vård-
planeringsmötet och efter, som hemrehabilitering. Genom att arbetsterapeuten jobbar nära och i 
intima situationer med patienten blir det naturligt att det skapas ett förtroende mellan arbetstera-
peut och patient. När det gäller patienter med kognitiv svikt är detta av vikt eftersom arbetstera-
peuten ofta får agera språkrör när patientens egen förmåga att uttrycka sig är reducerad. Arbetste-
rapeuten visar på att de genom hembesök och olika träningssituationer kan förbereda patienten 
på hur det kommer att fungera när han kommer hem, vilket gör att patienten bli medveten, för 
att själv kunna delta i beslut under den samordnade vårdplaneringen. Gemensamt ansvarstagande 
och förståelse för varandras kompetensområde mellan professionerna gör att kvaliteten på vård-
planeringen ökar och blir till gagn för patienten. Arbetsterapeuterna upplever en begränsning i 
kvalitet genom att de är för få till antalet och att tiden inte räcker till eftersom de får utebli eller 
prioritera vilka vårdplaneringar de ska delta i. Detta gäller även om kallelsen till vårdplaneringen 
är torftigt ifylld. Slutsatsen är att arbetsterapeutens insatser i vårdplaneringsprocessen många 
gånger är komplexa. Arbetsterapiprofessionens medverkan är efterfrågad av övriga professionella 
samarbetspartners och anses betydelsefull för att uppnå vårdplanering med god kvalitet för äldre 
patienter.  
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Omnämnanden 
Författarna vill först och främst tacka informanterna som medverkat i studien och tagit sig tid för 
att dela med sig av sina rika erfarenheter inom området. Detta tack innefattar även de arbetstera-
peuter som deltog i fokusgruppen som vi inte lyckades spela in. Ni hade mycket intressanta erfa-
renheter som vi tyvärr inte kunde citera. Ett stort tack till Gustav Jansson för att vi fick låna den 
digitala inspelningstekniken. Vi vill också tacka vår handledare Felicia Gabrielsson-Järhult för 
lärorika samtal och god vägledning under hela genomförandet av uppsatsen. Till sist vill vi tacka 
våra underbara män som stöttas oss under studietiden.
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Intervjuguide till arbetsterapeuter: 
 
Arbetsterapeuterna presenterar sig och berättar hur länge de jobbat som arbetsterapeuter. 
 
1. Vilken erfarenhet har ni av att delta i vårdplaneringar? 
    Kan ni berätta om någon särskild situation ni har varit med om? 
 
2. Hur går det till när ni blir kallade till en vårdplanering? 
 
3. Vilken information får ni innan ni kommer till en vårdplanering? 
 
4. Hur förbereder ni er inför en vårdplanering? 

* Träffar patienten * Bedömningar * Kontakt med närstående * Kontakt med kollegor/andra 
yrkeskategorier * Kunskap om patientens hemmiljö * Annat 

 
5. Vad syftar vårdplaneringsprocessen till i er organisation? 
 
6. Vad tycker ni om arbetssättet vårdplaneringar? Upplever ni att det är ett funktionellt och bra 
sätt att tillgodose de äldre vårdtagarnas behov? (på vilket sätt, förklara) 
 
7. Vilka föreskrifter följer ni i vårdplaneringsprocessen? 
 * Socialstyrelsen? 
 * Lokala? 
 
8. Använder ni någon checklista i vårdplaneringsprocessen? 
 * Vid vårdplaneringstillfället? 
 * Vid överrapportering? 
 
9. Känner ni att ni har möjlighet att påverka vad som händer under en vårdplanering? 

* På vilket sätt? 
* Hinder/svårigheter 

  
10. Upplever ni att arbetsterapeutens kunskaper efterfrågas vad gäller rehabilitering, aktivitets-
förmåga, bedömning av fysisk miljö, psykosocial miljö och kulturell miljö? 
 
11. Är det skillnad mellan olika professioners kunskaper om er roll? 
 
12. Har ni något forum där ni kan utveckla samarbetet med de andra professionerna? 
 
13. Har ni något sätt att kontrollera vad patienten/närstående uppfattat av den information ni    
gett och beslut ni tagit? 
 
14. Vad händer efter själva vårdplaneringen för er del? 
 
15. Får ni någon återkoppling efter vårdplaneringen? 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide till andra yrkeskategorier: 
 
Be deltagarna presenterar sig, berättar vilken profession de har samt vilken erfarenhet de har av 
att delta i vårdplaneringar på sjukhus, korttid eller i hemmet. 
 
1. Vad har ni erfarenhet av att samarbeta med arbetsterapeuter i vårdplaneringsprocessen? 
Kan ni berätta om någon särskild situation ni har varit med om? 

 
2. Vad syftar vårdplaneringsprocessen till i er organisation? (sjukhus/kommun) 
 
3. Vad tycker ni om arbetssättet vårdplaneringar? Upplever ni att det är ett funktionellt och bra 
sätt att tillgodose de äldre vårdtagarnas behov? (på vilket sätt, förklara) 
 
4. Använder ni er av någon checklista i vårdplaneringsprocessen? 
 
5. Hur sker kallelsen av arbetsterapeuten till en vårdplanering? 
 
6. I vilka situationer efterfrågas arbetsterapeuten i samband med en vårdplanering? 
   Är arbetsterapeutens medverkan viktig i vårdplaneringsprocessen? 
          *  Om ja – varför anser ni det? 
          * Om nej – när behöver arbetsterapeuten inte vara med? 
      * Blir det någon skillnad om arbetsterapeuten är med? 
 
7. Vad har ni för förväntningar på arbetsterapeuten i en vårdplaneringsprocess?  
 
8. Vad anser ni att arbetsterapeuten kan göra för att utveckla sin del av vårdplaneringsprocessen? 
 
9. Är det något som ni tycker ni saknar kunskap om som rör arbetsterapeutens möjliga insatser i 
vårdplaneringsprocessen? 
 
10. Vilka föreskrifter följer ni i vårdplaneringsprocessen? 
 * Socialstyrelsen? 
 * Lokala? 
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Bilaga 3 

Härmed inbjuds Du till en gruppdiskussion kring arbetsterapeutens roll i vårdplaneringsproces-

sen. Den data som samlas in kommer att sammanställas i en D-uppsats som ingår i en magister-

utbildning i åldrande vid Hälsohögskolan i Jönköping. 

 

Efter att ha läst en kurs om vårdplanering upplever vi att det forskningsmässigt finns lite kunskap 

om arbetsterapeuters betydelse i vårdplaneringsprocessen. Vi vill därför försöka få en bild av Din 

erfarenhet och upplevelse i ämnet i och med denna studie. Syftet med vår uppsats är att undersöka vad 

arbetsterapeuter anses kunna bidra med i vårdplaneringsprocessen. 

 

Vi kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer. Kriteriet för att delta är att alla ska ha erfaren-

het av vårdplaneringsprocessen. Intervjuerna kommer att ta ca 1 timma och 30 minuter och 

kommer att spelas in och därefter transkriberas och bearbetas.  

Tid för Er gruppintervju blir den X mars 2009 kl. 13.30 i XXXXX på plan 2 XXXXXX. 

 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt som kommer 

fram under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer att 

framgå i resultatredovisningen vem som sagt vad och vem som deltagit. Du kommer senare att få 

ta del av uppsatsen om intresse finns. 
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