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SAMMANFATTNING

Bakgrund
Rehabilitering sker idag i större utsträckning utanför sjukhusen, 
i sär skilt boende, i dag- och korttidsverksamheter samt i den 
egna bostaden. Trots att det finns en tydlig lagstiftning inom om-
rådet finns studier som visar på brister vad gäller rehabilitering 
av äldre människor. Genom strukturerad hemrehabilitering, där 
rehabiliteringen sker i det egna hemmet, är avsikten att trygghet
en ska öka och att trycket på de särskilda boendena ska minska. 
För att stödja kommuner och landsting i att utveckla vård och 
omsorg inklusive rehabiliteringsinsatser för äldre personer, finns 
sedan år 2006 statliga stimulansbidrag att söka.

Syfte
Syftet var att studera förutsättningarna för hemrehabilitering i 
tre olika stora kommuner i Kronobergs län, Lessebo, Ljungby 
och Växjö, avseende förändringar i vårdtagares funktions- och 
aktivitets förmåga, upplevelse av hälsorelaterade aspekter samt 
att beskriva och jämföra verksamheternas resurser och organisa-
toriska förutsättningar. Syftet var också att undersöka vårdtaga-
res, närståendes och hemvårdspersonals erfarenheter av insatser-
na och hur de statliga stimulansmedlen påverkat utvecklingen av 
hemrehabiliteringen i kommunerna.

Metod
Studien genomfördes med såväl kvantitativt som kvalitativt per-
spektiv. För att beskriva stimulansmedlens påverkan på utveck-
lingen av hemrehabiliteringen, jämföra kommunernas organise-
ring av insatserna och bedöma likheter och skillnader i de resurser 
som fanns till förfogande genomfördes strukturerade enkät- och 
intervjuundersökningar. Intervjuer genomfördes också med före-
trädare för Landstinget Kronoberg. För att studera förändringar 
i vårdtagarnas funktions och aktivitetsförmåga och upplevda 
livskvalitet och uppfattningar om hemrehabilitering genom
fördes studier med såväl kvantitativt som kvalitativt fokus. 
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Resultat
Betydelsen av statliga stimulansmedel för utvecklingen av de stude
ra  de kommunernas hemrehabilitering varierar. Alla kommun-
erna och landstinget har dock använt sig av stimulansmedlen, 
för att på olika sätt utveckla rehabiliteringsverksamheten för 
äldre. Det finns en upparbetad samverkan och strukturer för 
rehabi literingskedjan från slutenvården till kommunernas hem-
rehabilitering. Mellan kommunernas rehabiliteringspersonal och 
medicinskt ansvariga läkare på vårdcentralerna behöver rutin
er för uppföljning av de äldres rehabilitering stärkas. I utveck-
lingsarbetet efterfrågar ledningen i samtliga kommuner liksom 
Landstinget strukturerade utvärderingar med kvalitetssäkrade 
metoder, för att kunna ta ställning till insatsernas betydelse och 
om implementering av projektresultat ska ske i ordinarie verk-
samhet. 

Denna studie av hemrehabilitering visar att metoden är fram-
gångs rik på flera sätt. Det finns en potential i att vårdtagarna kan 
använda sina egna vardagsaktiviteter som del i rehabiliteringen 
för att förbättra upplevelse av hälsa samt aktivitets och funktions
förmåga, och därigenom bevara sin självständighet. Genom att 
vara i hemmet ser också rehabiliteringspersonalen vilken kontext 
vårdtagaren lever i, och vad han/hon behöver kunna göra/få 
hjälp med, för att klara sitt dagliga liv. Rehabiliteringen kan då 
genomföras såväl på individnivå som i den omgivande miljön. 
Det finns även ekonomiska motiv att ytterligare utveckla hem-
rehabilitering för att minska vårdtagarnas behov av hemtjänst, 
korttidsplats och särskilt boende efter vård på sjukhus. 

Det finns således starka motiv för att ytterligare övergå från 
tradi tionell rehabilitering till hemrehabilitering. För fortsatt ut-
veckling av rehabilitering för äldre, inklusive hemrehabilitering, 
behövs insatser på såväl nationell, regional som lokal nivå.  
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i Södra Småland) på uppdrag av Socialstyrelsen, för att utgöra  
under lag för fortsatta diskussioner om, och utveckling av hem-
reha bilitering i olika stora kommuner. 

I rapporten beskrivs hur de statliga stimulansmedlen använts för 
att utveckla och stärka hemrehabilitering. Utvärdering hemre-
habilitering har skett med hjälp av bedömningar av förändrad 
aktivitets och funktionsförmåga samt hälsa och trygghet hos de 
äldre och hur insatserna har upplevts av såväl vårdtagare, närstå-
ende som hemvårdspersonalen. 

Rapportens beskrivning av hur de statliga medlen använts är 
gjord av Birgitta Grahn (docent, dr med.vet., FoU Kronoberg och 
Lunds universitet). Utvärderingens kvantitativa del har utförts 
av Ulf Gustafsson (MSc, leg. sjukgymnast, Växjö kommun) och 
Birgitta Grahn; den kvalitativa delen av Åsa Boman Sjöstrand 
(leg. arbetsterapeut, Växjö kommun) och Birgitta Gunnarsson 
(dr med.vet., FoU Kronoberg och Hälsohögskolan Jönköping). I 
uppdraget ingick även att analysera hemrehabilitering utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv, det vill säga hur projektet har påverkat 
resursutnyttjandet. Den delen är genomförd av Birgitta Grahn i 
nära dialog med Ulf Gustafsson och Birgitta Gunnarsson.

Rehabilitering syftar till att ta vara på de resurser och hälsokraft er 
som den äldre har. Genom att resurserna mobiliseras och att den 
äldres medverkan i rehabiliteringen stimuleras, kan man i många 
fall minska vårdtyngd och hemtjänsttimmar, och den äldres möj-
ligheter till delaktighet i samhället kan öka och/eller bibehållas. 
I den fortsatta utvecklingen av rehabilitering för äldre är vår för-
hoppning att utvärderingen kan utgöra underlag för fortsatta ut-
vecklingsdiskussioner i landets kommuner och landsting liksom 
vid nationella satsningar för fortsatt utveckling av hemrehabili-
tering för äldre. 
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BAKGRUND

Under 1990-talet har vårdtiderna inom slutenvården minskat. 
Vård, omsorg och stöd ges idag i mer öppna former. Rehabilite
ring sker i allt större utsträckning utanför sjukhusen, i särskilt 
boende, i dag- och korttidsverksamheter samt i den egna bostad-
en. Trots att det finns en tydlig lagstiftning inom området finns 
studier som visar på brister vad det gäller rehabilitering av äldre 
människor (1).
 
Ett stort antal äldre personer i Sverige har frekvent kontakt med 
kommunal hälso- och sjukvård. Samtidigt har det skett stora 
neddragningar av vårdresurser vid sjukhusen. Det har lett till att 
trycket på kommunerna har ökat och behovet av rehabilitering 
ökar nu i det ordinära boendet (2). 

Inom primärvården ges rehabilitering på primärvårdens mottag-
ningar. Det är dock känt att många äldre, multisjuka personer 
inte klarar att ta sig dit. Den kommunala rehabiliteringen sker 
oftast i hemmiljö. I hemmiljön finns närstående och vårdpersonal 
som ofta har en stor del i rehabiliteringen för den äldre personen. 
 
I Sverige och övriga Europa ökar andelen äldre och därmed även 
behovet av sjukvård och rehabilitering. Enligt SCB:s reviderade 
befolkningsprognos 2008 kommer Sveriges befolkning att 2050 
vara 10,4 miljoner invånare. Antalet personer över 80 år och äldre 
beräknas ha fördubblats jämfört med det gångna sekelskiftet – 
från 453 000 år 2000 till 903 000 år 2050. De närmaste tio åren 
kommer dock antalet personer 80 år och äldre att vara ungefär 
oförändrat. En mer påtaglig ökning sker först när vi närmar oss 
2020-talet (3). 

De allra äldsta är särskilt utsatta att råka ut för sjukdomar och funk-
tionsnedsättningar och risken är stor för minskad självständig het 
genom att de förlorar förmågan att kunna utföra de aktiviteter 
de behöver klara självständigt (4). Gruppen äldre har också i hög 
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grad behov av sjukvård inom både sluten och primärkommunal 
vård- och omsorg. Behoven av vård, omsorg och rehabilitering 
hos de allra äldsta förändras också ofta snabbt. Detta kräver att 
professionella adekvata insatser kan erbjudas. Riksdagen antog  
2006 regeringens proposition om att stödja kommuner och lands-
ting i deras arbete att utveckla vården och omsorgen om de 
mest sjuka äldre (5). Stimulansmedel avsattes till landsting och 
kommun er för att utveckla bland annat rehabiliteringsinsatserna 
för äldre. Ytterligare stimulansmedel för att utveckla vården och 
omsorgen för äldre, bland annat inom rehabiliteringsområdet har 
därefter årligen utlysts. 

Framledes är det enligt forskningspropositionen (6) viktigt med 
forskning med fokus på de allra äldsta. Denna forskning kan ge 
ett bra kunskapsunderlag till fortsatta åtgärder på både individ 
och samhällsnivå och påverka hälsa och ekonomi. Viktigt är ock-
så att forskningen bidrar till att stärka utvecklingen av effektiva 
och evidensbaserade system.

Hälsa 
I Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa finns ett 
aktivitetsperspektiv där betydelsen av att individen kan leva i sin 
dagliga kontext framhålls (7). Enligt WHO innebär hälsa bland an-
nat en känsla av att befinna sig i ett sammanhang. Sammanhanget 
avspeglar sig i hur meningsfull individen bedömer sin livssitua-
tion (8). Enligt Eriksson (9) kan hälsa vara av existentiell karaktär 
som härstammar från erfarenheter i livet. Hälsa innebär även att 
individen har en fysisk och mental förmåga som gör att han eller 
hon agerar på ett sätt som förebygger ohälsa. För att uppnå hälsa 
måste individen tro på sin egen förmåga och ha förväntningar på 
framtiden (9). Hälsa kan också handla om upplevelse av harmoni,  
balans, vitalitet, erfarenhet och känsla av kontroll (10). 
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Aktivitets- och funktionsförmåga
För en äldre människa är funktionsförmåga och bibehållen aktiv- 
it ets förmåga av avgörande betydelse för god hälsa och livskvali
tet (1113). International Classification of Function, Disability 
and Health (ICF) kan användas som ett kliniskt verktyg vid be-
dömning av behov, vid koppling av behandlingar till specifika 
tillstånd, vid arbetsbedömningar, rehabilitering, habilitering 
och utvärdering av resultat (14). Genom att tillämpa ICF kan en 
persons hälsa och rehabiliteringsbehov i vid bemärkelse beskri-
vas. De möjligheter/hinder som finns för honom/henne att ge-
nomföra aktivitet er och att vara delaktig blir tydliga. ICF ska an 
vändas tillsammans med den enskilde och utgå från hans/hen-
nes situation och vilka aktiv iteter han eller hon vill vara delaktig 
i. Se Figur 1.

 

Figur 1. International Classification of Function, Disability and Health (ICF). 
Med hjälp av modellen kan man vid rehabilitering också se hur insatser inom 
olika områden av ICF totalt sett kan interagera och påverka den äldres hälsa 
och välmående

Förmågan att klara aktiviteter i det dagliga livet (ADL) hos en 
äldre person är beroende av att kunna röra sig säkert och effekt
ivt. Otrygghet och smärta i samband med fysisk aktivitet inverkar  
negativt på motivationen till att vara fysiskt aktiv, men även ålder, 
och då speciellt i samband med sjukdom, kan minska motiv a tionen 
(15, 16). 
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Rehabilitering
I FN:s standardregler definieras begreppet rehabilitering som en 
process vilken syftar till att människor med funktionsnedsätt-
ningar ska uppnå och behålla bästa möjliga fysiska, intellektuella, 
psykiska och sociala funktionsförmåga och att ge dem möjlighet 
att förändra sina liv och uppnå ett större oberoende. Rehabili-
tering kan innefatta åtgärder av skilda slag, såsom att återställa 
en funktion eller kompensera förlusten eller avsaknaden av en 
funktion eller kompensera en funktionsbegränsning. WHO ger 
följande definition av rehabilitering: en målinriktad och tidsbe-
gränsad process som syftar till att sätta en av skada eller sjukdom 
drabbad människa i stånd att nå bästa möjliga psykiska, fysiska 
och/eller sociala funktionsnivå. 

Studier har visat att en äldre person som genomgår rehabilitering 
behöver vara fysiskt aktiv för att få förutsättningar att klara sina 
dagliga aktiviteter. Dessa aktiviteter är i sin tur av stor vikt för att 
uppleva tillfredställelse i sin situation och att finna det menings-
fullt att leva (17). Det finns en lång tradition att förbättra vård-
tagarens funktioner och under de senaste femtio åren har även 
vikten av att bibehålla och utveckla livskvaliteten tydliggjorts 
(18, 19). Åberg med medarbetare menar att graden av tillfreds-
ställelse hos en person skulle kunna ökas på två kompletterande 
sätt; genom aktivitet och självständighet samt genom anpassning 
och omorganisering av viktiga aktiviteter som är för svåra eller 
omöjliga att utföra på det naturliga sättet (17). En förutsättning 
för att den enskildes rehabilitering ska bli bra är att utgå från in-
dividens behov och att samordning av de olika insatserna sker. 
Insatserna behöver samordnas tidsmässigt och medvetet inriktas 
på att kombineras. Rehabiliteringen bör vara tidsbegränsad och 
målinriktad (20).

Vårdplanering
I samband med införandet av ädelreformen fördelades ansvaret 
för vård och rehabilitering mellan landsting och kommun. Det  
delade ansvaret innebär att planering för vård och rehabilitring  
efter sjukhusvistelse ska ske i samverkan mellan kommun, lasarett 
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och primärvård. Samverkan är lagstadgad och genomförs vid en 
s.k. vårdplanering, där vårdplan upprättas (21). Hur vårdplane-
ringen ska genomföras bestäms av läkaren i samråd med vård-
tagaren, närstående och företrädare för berörda enheter. 

Kommunal hemsjukvård
Ansvarsfördelningen för kommunal hemsjukvård inklusive 
rehabilitering för äldre ser olika ut i Sverige, vilket innebär att 
organisering och resurser också ser olika ut. Ungefär hälften av 
landets kommuner ansvarar endast för rehabiliteringsinsatserna 
vid de särskilda boendena medan andra hälften ansvarar för re-
habiliteringen i såväl särskilt som ordinärt boende. Det gäller till  
exempel kommunerna i Kronobergs län. Även för landstingen ser 
ansvarsfördelningen olika ut mellan närsjukvård och slutenvård.

Samhällets ansvar för att göra det möjligt för äldre att bo kvar 
hem ma så länge som möjligt (kvarboende) är sedan 1950-talet ett 
politiskt mål i Sverige (22). Detta gäller även för personer som 
flyttat till särskilt boende då målet där är ett så självständigt liv 
som möjligt, liksom kvarboende i den bemärkelsen att en person 
inte ska behöva flytta flera gånger om hälsotillståndet förändras. 
För att förverkliga dessa mål krävs till exempel att bostaden och 
när miljön fungerar för den som drabbats av sjukdom eller funk-
tionsnedsättning. 

I Socialtjänstlagen framgår att kommunen ska verka för att äldre 
människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 
förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemen-
skap med andra (23). Under åren 20022005 har det totala antalet 
platser för äldre i särskilt boende sjunkit med ca 13 500 bo städer 
(24).



16

Hemrehabilitering
Begreppet hemrehabilitering innebär en tidig och samordnad re-
habilitering och består av träning av vårdtagares motoriska funk-
tion och ADL i hemmiljön. Denna form av rehabilitering startas så 
tidigt som möjligt efter utskrivningen från slutenvården och utfor-
mas genom samverkan mellan olika yrkesgrupper. Utveckling en 
av hemrehabilitering har erbjudit ett mer kostnadseffekt ivt och 
säkrare alternativ än traditionell rehabilitering (25-27).

Hemrehabiliteringen är organiserad på olika sätt i Sverige. Den 
finns inom både landsting och kommun samt via samverkan mel
lan de olika sjukvårdshuvudmännen. Hemrehabilitering kan 
ut   föras av multiprofessionella team, där olika yrkeskategorier 
besöker vårdtagaren och utför specifik träning i hemmet. Hem-
rehabiliteringen kan också utföras av vårdpersonal som genom 
handledning av legitimerad hälso och sjukvårdspersonal tränar 
vårdtagaren i dagliga livets aktiviteter, s.k. vardagsrehabilite ring.

Hemrehabilitering kan vara ett bra alternativ till traditionell sluten- 
vårdsrehabilitering för vårdtagare med höftfraktur som bor med 
närstående (28). Det har också visat sig att ett samordnat program 
med geriatrisk bedömning och insatser från en tvärprofessionell 
hemrehabilitering kan öka vårdtagares förmågor i de fall där det 
är hög risk att behöva sjukhusvård (29).

Vårdtagarens roll
Med vårdtagare avses den person som får vård, i detta fall hemre-
habilitering av kommunen. Vårdtagaren ges vård med utgångs-
punkt från lagar till exempel från Hälso och sjukvårdslagen men 
också särskilda bestämmelser från exempelvis Socialstyrelsen. 
Vårdtagarens rättigheter är bland annat att vara delaktig i sin re-
habilitering. Hos flera vårdtagare är det vanligt att insatser enligt  
Socialtjänstlagen ges. Dessa insatser präglas bland annat av att vård 
tagaren ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhål-
landen med inflytande samt att han/hon ska få hjälp och stöd i 
hemmet (21, 30). Det krävs att insatserna utformas individuellt 
och flexibelt för att den enskilde ska kunna uppleva trygghet. 
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Detta gör att hälso- och sjukvården och Socialtjänsten behöver 
samverka för att uppnå bästa möjliga vård och omsorg för den 
enskilde (29).

Närståendes roll
Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära 
relation till. En del som kan uppnås med hjälp av hemrehabilite-
ring är bibehållandet av roller, vilket är viktigt för identitet och 
för att ha struktur i vardagen (31) och för att uppnå detta finns 
många fördelar för vårdtagaren att vara omgiven av närstående. 
Lindehag (32) menar att när närstående deltar i rehabiliterings-
processen uppnås bättre resultat. Närstående kan vara en brygga 
mellan vårdtagare och rehabiliteringspersonal och kan bidra med 
att omsätta rehabiliteringspersonalens ”språk” till vårdtagaren 
samt att komma med nya lösningar på problem. Ibland kan dock 
närstående hindra vårdtagaren i sin rehabilitering genom att  
exempelvis utföra de aktiviteter vårdtagaren klarar själv. Reha-
bilitering i hemmet ställer ofta höga krav på närstående. Närstå-
ende behöver anpassa sig efter den nya situationen och det kan 
vara svårt med förändringar (33), som att miljön kanske behöver 
anpassas med till exempel ommöblering och hjälpmedel såsom 
taklyft och duschstol.

Teamets roll
Ett team karaktäriseras genom att ha bildats för att utföra en gemen-
sam uppgift och deltagarna fyller olika funktioner för att uppnå 
dess syfte. För att utföra arbetet behöver medlemmarna inter  
agera med varandra (34), det vill säga förutsättningen för team-
arbete är att teammedlemmarna samverkar för ett gemensamt 
mål (35). För att kunna samverka måste varje profession se sina 
kunskaps styrkor och svagheter likväl som de andra professionernas  
styrkor och svagheter. När olika professioner ska samarbeta 
krävs vissa egenskaper hos den enskilde; att kunna lyssna, ställa 
sig vid sidan av sin egen profession och att ständigt vara med 
veten om vad andra i teamet kan bidra med 36).
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Arbetsterapeutens och sjukgymnastens roll
Arbetsterapeutens uppgift i är att i samråd med vårdtagaren  
ansvara för arbetsterapeutiska utredningar angående aktiviteter 
i det dagliga livet till exempel äta och dricka, förflyttning, toalett-
besök, på och avklädning, personlig hygien, matlagning, inköp, 
städning, tvätt och fritid. Vidare bedöms hjälpbehov i ovanstå-
ende aktiviteter samt behov av hjälpmedel och tillgänglighet i 
boendemiljön. Mål fastställs för förebyggande, förbättrande eller 
kompenserande åtgärder. Dokumentation sker liksom utvärde-
ring och uppföljning av uppsatta mål (37).

Sjukgymnastens uppgift är att i samråd med vårdtagaren ansvara 
för sjukgymnastiska bedömningar angående vårdtagarens funk-
tionsförmåga i till exempel förflyttningar, gång, balans, och vård-
tagarens hjälpbehov i ovanstående funktioner. Bedömningen ut-
går från personens individuella förutsättningar, livssituation och 
boende. Vidare bedöms behov av hjälpmedel vid förflyttningar till 
exempel rollator, gåbord, stödkäpp och mobila stålyftar. Mål fast-
ställs för sjukgymnastiska insatser. Dokumentation sker liksom ut-
värdering och uppföljning av uppsatta mål (38).

Båda professionerna medverkar ofta vid individuell vårdplane-
ring. En viktig del i arbetet är att instruera och handleda vård- 
personal i arbetet med den rehabilitering som sker i dagliga livets 
aktiviteter, vardagsrehabilitering. Arbetsterapeut och sjukgym-
nast kan också delegera vissa hälso och sjukvårdsuppgifter till 
vårdpersonalen.

Vårdpersonalens roll
Med vårdpersonal avses här undersköterskor och vårdbiträden 
inom hemsjukvården. När rehabiliteringen sker i hemmet kan 
vårdpersonalen se individen i sitt sammanhang, i sin egen invanda 
miljö. Det är ofta lättare för vårdpersonalen att fokusera på möjlig-
heter och aktivitet tillsammans med individens egna resurser och 
önskemål eftersom de kan relatera behoven till det egna boendet. 
På så sätt blir träningen mer fokuserad på vårdtagaren och risken 
för att vårdpersonalen bara ser vårdtagaren som sjuk minskar (39). 
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Vårdpersonalen arbetar med rehabiliterande förhållningssätt, 
vilket innebär att arbeta stödjande och inte hjälpande. Målet är 
att ett rehabiliterande förhållningssätt genomsyrar verksamheten 
(40). Arbetet kännetecknas av att vårdpersonalen strävar efter att 
identifiera det som vårdtagaren kan göra själv och uppmuntrar 
och vägleder honom/henne att göra det. Därefter utför vårdper-
sonalen den del av uppgiften som vårdtagaren är oförmögen att 
klara. Vårdpersonalens aktiva insats blir med andra ord så liten 
som omständigheterna tillåter. Med ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt ges utrymme för vårdtagaren att fortsätta leva sitt eget 
liv, utifrån egna önskemål, resurser, möjligheter och begräns-
ningar (41). Relevant utbildning för vårdpersonalen kan vara ett 
stöd för att kunna arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt 
tillsammans med vårdtagare. Genom ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt kan ibland behovet av ytterligare rehabiliteringsinsats
er förebyggas (42).

Hemrehabilitering i Kronobergs län
Kronobergs län består av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby,  
Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult samt  
Landstinget Kronoberg. Med allt fler äldre i kommunerna ökar 
vårdbehovet både på vårdboenden och i eget boende. I länet finns 
olika sätt att tillgodose det ökade behovet av vård, rehabilitering 
och omsorg för äldre. Genom effektiv rehabilitering i hemmet är 
avsikten att öka trygghet i hemmet och minska trycket på de sär-
skilda boendena (43, 44). 

I länet finns lokala rutiner och riktlinjer för samverkan bland an-
nat angående hur samordnad vårdplanering ska ske efter sjuk-
husvistelse, och hur behov av fortsatt rehabilitering ska tillgodo-
ses, står det att: ”vilka enheter som berörs och ska kallas avgörs utifrån 
läkarens, sjuksköterskas och rehabiliteringspersonals bedömning av pa-
tientens behov av socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, rehabi-
litering och hjälpmedel, landstingsprimärvård, psykiatrisk eller annan 
öppenvård” (2003-09-15). För att vårdtagaren aktivt ska kunna del-
ta vid plan e ringen är det angeläget att han/hon och närstående 
är välinformerade inför den samordnade vårdplaneringen (45).
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För att bedriva hemrehabilitering har team bestående av en arbets -
terapeut och en sjukgymnast bildats i kommunerna. Andra pro
fession er såsom vårdpersonal, sjuksköterskor, läkare och bistånds-
handläggare är i de flesta fall involverade i vård och omsorg om 
vårdtagaren i samband med hemrehabilitering, men ingår inte i 
hemrehabteamen. Vårdpersonalen blir involverad i hemrehabili-
teringen när sjukgymnast eller arbetsterapeut i hemrehabteamet 
ordi ne rar eller delegerar rehabiliteringsinsatser. Det finns rutiner 
för kontakterna med vårdpersonal, sjuksköterskor och bistånds-
handläggare. Läkarna är organiserade i landstinget. 

Det finns skill nad er mellan hur hemrehabiliteringen är organise-
rad i de olika kom mun  erna och vilka resurser som finns till för 
fogande. Vidare finns det skillnader i när man genomfört och  
vilken inriktning utveck lingsprojekt med fokus på rehabilitering 
haft, som genom förts med stöd av Socialstyrelsens stimulans 
medel. Se vidare i resultat avsnittet. 

Denna studie har sitt fokus på hemrehabilitering för äldre i olika 
stora kommuner och utgår från tre av länets kommuner; Lessebo, 
Ljungby och Växjö. Medverkande kommuners befolkningsstorlek 
och andel äldre beskrivs i Tabell 1.

Tabell 1. Andel äldre i kommunerna 2009 

Kommun Innevånare Innevånare 65+ Innevånare 80+

n n % n %

Lessebo 8 070 1 907 23,6 635 7,9

 
Ljungby 22 276 5 535 24,8 1 725 7,7

Växjö 82 149 13 881 16,9 4 129 5,0

 
Totalt 112 495 21 323 18,9 6 489 5,8

 
I Lessebo är hemrehabilitering integrerad med övrig kommunal 
re ha biliteringsverksamhet med ansvar för vårdtagare i ordinärt 
boende, särskilt boende och på korttidsplatser. Det finns inget 
uppdrag definierat eller någon uttalad organisation för hem
rehabilitering, men rehabilitering i vårdtagarnas hemmiljö utförs. 
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De totala reha bi literingsresurserna är tre arbetsterapeuter (2,75 års
arbe tare [åa]) och två sjukgymnaster (1,75 åa).

I Ljungby testades 2007 en modell av hemrehabilitering i ett team 
bestående av arbetsterapeut och sjukgymnast finansierat med stat-
liga stimulansmedel. Den modellen är nu integrerad med övrig  
rehabiliteringsverksamhet, det vill säga Kommunrehab. Kom-
munen  är indelad i tre geografiska områden med tätort och gles-
bygd i samtliga område, samt fem servicehus. Sjukgymnaster och  
arbetsterapeuter arbetar med hemrehabilitering integrerat med 
den traditionella kommunala rehabiliteringen. Resurserna för 
hela rehabiliteringsverksamheten är sju arbetsterapeuter (7,0 
åa) och fem sjukgymnaster (4,65 åa). Den totala budgeten för  
personal och drift är ca 5,6 miljoner. Utöver detta finns två sjuk-
gymnaster (2,0 åa) anställda i ett projekt. Hemrehabiliteringen i 
Ljungby riktar sig till personer som är 65 år och äldre med ett 
fortsatt rehabiliteringsbehov till följd av skada/sjukdom, efter 
vård på sjukhus alternativt vistelse på korttidsboende eller ett 
nytillkommet rehabiliteringsbehov bedömt av distriktsläkare.

I Växjö finns sedan 2003 en permanent hemrehabilitering bestå-
ende av två arbetsterapeuter (2,0 åa) och två sjukgymnaster (2,0 
åa) indelade i två hemrehabteam med ansvar för var sitt geogra-
fiskt område av Växjö tätort. Hemrehabteamen arbetar enbart med 
hemrehabilitering, parallellt med övrig kommunal rehabiliterings-
verksamhet bestående av distriktsteam i vilka det ingår arbetstera-
peuter och sjukgymnaster. Rehabiliteringsverksamheten är organ
ise rad i en Rehabenhet i Omsorgsförvaltningen. Rehabenheten 
består av 19 arbetsterapeuter (15,75 åa) och 14 sjukgymnaster (10 
åa). Den totala budgeten för personal och driftskostnader var 2009 
ca 13,5 miljoner. I Rehabenheten ingår även två arbetsterapeuter 
(1,55 åa) och en sjukgymnast (1,0 åa) anställda på en Dagrehabilite-
ring. Hemrehabteamen i Växjö arbetar med tidsbegränsad rehabi-
litering i hemmet efter nytillkommen sjukdom/skada för personer 
som är 65 år och äldre och bor i Växjö tätort. Målet är att öka den 
enskilde vårdtagarens aktivitetsförmåga efter individuellt behov 
för att underlätta kvarboende i eget boende. Distriktsteamen har 
som huvuduppgift att svara för mer långvariga kontakter med 
vårdtagare både i ordinärt och särskilt boende. 
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Utvärdering
Det finns olika typer av utvärderingar. Frågor ”Om Hemrehabili-
tering har nått sina uppställda mål” kan besvaras med en målupp-
fyllelseutvärdering. Då jämförs resultatet av den faktiskt bedrivna 
verksamheten med de uppställda målen (46, 47). 

Föreliggande utvärdering bör i huvudsak betraktas som en mål-
upp fyllelseutvärdering då vi ej haft möjlighet att parallellt följa 
alternativa omhändertagande av vårdtagarna. Utvärderingen 
beaktar dock måluppfyllelsen ur flera olika perspektiv, såsom 
funktions- och aktivitetsförmåga, livskvalité, organisations- och 
resursperspektiv liksom vårdtagares, närståendes och vård
personals erfarenheter av hemrehabilitering. Vidare beskrivs hur 
statliga stimulansmedel för utveckling av kommunernas vård 
och omsorg använts i utvecklingen av kommunernas hemreha-
bilitering.
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SYFTE

Syftet var att studera förutsättningarna och genomförandet av 
hem   rehabilitering i tre olika stora kommuner i Kronobergs län, 
avseende förändringar i vårdtagares funktions- och aktivitetsför-
måga, upplevelse av hälsorelaterade aspekter samt att beskriva 
och jämföra verksamheternas resurser och organisatoriska förut-
sättningar för att bedriva hemrehabilitering. Syftet var också att 
unders öka vårdtagares, närståendes och hemvårdspersonals 
erfarenheter av insatserna och hur de statliga stimulansmedlen 
påverkat utvecklingen av hemrehabiliteringen i de tre kommun
er na.

Frågeställningar
Organisations- och resursperspektiv
1. Hur har statliga stimulansmedel påverkat utvecklingen av 

kommuner nas hemrehabilitering?
2. Hur är hemrehabilitering organiserad i de tre kommunerna?
3. Hur uppfattar arbetsterapeuter och sjukgymnaster att organi-

sationen påverkar deras möjligheter att arbeta med hemreha-
bilitering?

4. Vilka personalresurser krävs för att bedriva hemrehabilite-
ring?

5. Hur stort flöde av vårdtagare är rimligt att hantera och sam-
tidigt bedriva handledning av hemvårdspersonal och närstå-
ende?

6. Hur ser vårdkedjan ut mellan slutenvården och det egna bo-
endet vid hemrehabiliteringsinsatser?

7. Hur påverkas vårdtagarnas behov av stödinsatser när de får 
hemrehabilitering?  

8. Vilka framgångsfaktorer finns för att hemrehabiliteringspro-
jekt som genomförs med hjälp av stimulansmedel, vid posi-
tiva resultat, permanentas efter projekttiden?
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Effekter av hemrehabilitering ur vårdtagarnas perspektiv
1. Hur påverkas upplevelse av hälsa hos vårdtagare efter hem-

rehabilitering? 
2. Hur påverkas aktivitetsförmåga hos vårdtagare efter hemre-

habilitering?
3. Hur påverkas funktionsförmåga hos vårdtagare efter hemre-

habilitering?

Erfarenheter av hemrehabilitering ur vårdtagares, närståendes 
och vårdpersonalens perspektiv
1. Utifrån vårdtagarens, närståendes och vårdpersonalens per-

spektiv, hur är upplevelsen av hemrehabilitering?
2. Hur påverkas upplevelse av hälsa hos vårdtagare efter hem-

rehabilitering utifrån vårdtagarens, närståendes och vårdper-
sonalens perspektiv? 

3. Hur påverkas upplevelse av aktivitetsförmåga efter hemreha-
bilitering utifrån vårdtagarens, närståendes och vårdpersonal 
ens perspektiv?

4. Hur påverkas funktionsförmågan hos vårdtagare efter hem-
rehabilitering utifrån vårdtagarens, närståendes och vård- 
personalens perspektiv?

Framtidsperspektiv
1. Vilka motiv finns för att övergå från traditionell kommunal 

rehabilitering till hemrehabilitering?
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MATERIAL OCH METOD

Design
Studien genomfördes med såväl ett kvantitativt som ett kvali-
tativt perspektiv. För att beskriva stimulansmedlens påverkan 
på utvecklingen av hemrehabiliteringen, jämföra kommuner-
nas organisering av hemrehabilitering och bedöma likheter och 
skillnader i de resurser som fanns till förfogande genomfördes 
strukturerade enkäter och intervjuundersökningar. För att stude-
ra förändringar i vårdtagarnas funktions- och aktivitetsförmåga 
och upplevda livskvalitet och uppfattningar om hemrehabilite-
ring genomfördes studier med såväl kvantitativt som kvalitativt 
fokus. Socialcheferna i Lessebo, Ljungby och Växjö tillfrågades och 
godkände att projektet genomfördes i deras kommun. Se vidare 
metod – appendix.

Stimulansmedlens betydelse
För att beskriva de statliga stimulansmedlens påverkan på 
utveck lingen av hemrehabiliteringen i de tre kommunerna  
gjordes en genomgång av kommunernas projektredovisningar till  
Social styrelsen. Vidare genomfördes telefonintervjuer utifrån 
en struktur  erad intervjuguide med social-/omsorgsnämnderna 
ordför ande och vice ordförande, förvaltningsledning och verk-
samhets-/rehabiliteringsledning. I Landstinget genomfördes 
inter  vjuer med landstingsstyrelsens ordförande och vice ord-
förande, ledningen för medicinklinik och primärvård/rehabili-
tering och medicinskt ansvariga på vårdcentraler i de aktuella 
kommunerna. Fem person er intervjuades från respektive Lessebo, 
Ljungby och Växjö och tio från Landstinget Kronoberg, totalt tjugo-
fem person er. Se vidare metod – appendix. 
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Organisations- och resursperspektiv
För att jämföra hur hemrehabiliteringen var organiserad i de tre 
olika kommunerna ställdes strukturerade frågor via ett skriftligt 
frågeformulär till verksamhetschefer och biståndshandläggare 
samt till de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetade 
med hemrehabilitering i respektive kommun. 

För att bedöma likheter och skillnader i de resurser som fanns till 
förfogande för hemrehabiliteringen ställdes strukturerade frågor 
via ett skriftligt frågeformulär till verksamhetschefer, bistånds-
handläggare samt till de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som 
arbetade med hemrehabilitering i respektive kommun.

Skattningar av intäkter och kostnader vid hemrehabiliteringar 
gjordes ur två synvinklar: direkt berörda individer det vill säga 
vårdtagar na och kommunerna. Beräkningarna gjordes ur ett 
kommunekonomiskt perspektiv. Se vidare metod – appendix.

Effekter av hemrehabilitering med tanke vårdtagarnas  
funktions- och aktivitetsförmåga och livskvalitet
Under perioden 20090201 till 20091031 rekryterades vårdtaga
re inskrivna i hemrehabilitering konsekutivt i respektive kom-
mun, då de aktualiserades för hemrehabilitering. Totalt ingick 81 
vårdtagare (medianålder 83 år). Övervägande del var kvinnor, 
det vill säga ca 70 procent, större delen var ensamstående och 
hade hemtjänst (se Tabell 2, metod – appendix). Diagnoserna va-
rierade (se Tabell 3, metod – appendix), men övervägande delen 
hade stroke eller fraktur. Åtta vårdtagare avbröt hemrehabilite-
ringen och fyra flyttade till annan boendeform och två avled (se 
Tabell 4, metod – appendix). För att besvara frågeställningarna 
om funktions- och aktivitetsförmåga och livskvalitet valdes be-
dömningsinstrument som var enkla att använda i hemmiljö. An-
vända instrument är SF-12 Standard Swedish version 1.0, ADL-
taxonomin och Generell Motorisk Funktionsbedömning (GMF). 
Instrumenten skulle också vara kända av ordinarie arbetstera-
peuter och sjukgymnast er i respektive kommun. Vårdtagarna 
bedömdes vid två tillfällen, vid hemrehabiliterings inledning och 
efter 3 månader. Se vidare metod – appendix.  
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Vårdtagares, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av 
hemrehabilitering
För att belysa vårdtagares, närståendes och vårdpersonals erfaren 
heter av hemrehabilitering och upplevelse hälsa, aktivitetsför-
måga och funktionsförmåga användes en kvalitativ design med 
intervju som metod. Deltagande vårdtagare kom från samtliga 
tre kommuner, de var sju kvinnor och nio män och de hade olika 
diagnoser. Intervjuer med vårdtagare genomfördes hemma hos 
vårdtagaren. Intervjuer med närstående genomfördes hos den 
närstående eller på telefon. Intervjuer med vårdpersonal genom-
fördes på vårdpersonalens arbetsplats eller på telefon. Tre inter-
vjuguider togs fram (en för vårdtagare, en för närstående och en 
för vårdpersonal). Intervjuerna var semistrukturerade med ut-
gångspunkt i relevant teori. Se vidare metod – appendix. 

Etiska överväganden 
Studien bedömdes av Forskningsetiska rådet i Landstinget  
Krono berg (2009-04-15, kvantitativ del, och 2009-05-27, kvalita-
tiv del). Rådet bedömde att studien inte behövde granskas i den 
region ala etikprövningsnämnden. Under studiens genomförande 
togs hänsyn till de fyra etiska grundkraven, det vill säga 
informationskrav et, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (48).
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RESULTAT 

Statliga stimulansmedel som stöd i utvecklingen av 
rehabilitering för äldre
Lessebo
I Lessebo genomfördes projektet ”Rehabilitering i vardagen” på 
sär skilda boenden år 2007. Projektet hade således inte fokus på 
hemrehabilitering. Projektet hade fyra syften. De två första var att 
genomföra individuella omsorgsplaneringar för de ”mest sjuka 
äldre” samt att undersöka om omsorgsplaneringar är ett möjligt 
arbetssätt inom äldreomsorgen. De andra två syftena var att kart-
lägga vårdpersonalens syn på ett rehabiliterande arbetssätt, samt 
att handleda och motivera vårdpersonalen till ett rehabiliterande 
arbetssätt med de mest sjuka äldre i kommunen. 

Resultatet visade att en stor andel av vårdtagarna önskade för-
bättra sin rörelseförmåga. Målen i omsorgsplanerna handlade 
om ADL, förflyttningar och hjälpmedel. Efter fyrafem veckors  
arbete var mer än hälften av uppsatta mål uppnådda och fungera-
de, främst avseende ADL och hjälpmedel. All personal som deltog 
i vårdplaneringarna var nöjda med arbetssättet och ansåg att det 
var viktigt att fortsätta med arbetet. En stor andel av vårdpersonal
en ansåg att de arbetade med ett rehabiliterande förhållningssätt. 
Vid observationerna av vårdpersonalens arbete visade det sig att 
delar av personalen arbetade rehabiliterande. Faktorerna tidsbrist 
och stress påverkade personalen att inte arbeta rehabiliterande. 
Vårdpersonalen menade att projektet påverkat deras sätt att tänka 
och arbeta. De började arbeta lugnare och stressa mindre. Det fanns 
ett intresse bland alla hemtjänstgrupperna i kommunen att arbeta 
på ett mer rehabiliterande sätt. Det poängterades i slutrapporten 
att det var angeläget att förändringsarbetet med implementering-
en av ett mer rehabiliterande arbetssätt i verksamheterna fortsatte 
inom en snar framtid.

Projektets utvärdering resulterade i en FoUrapport (49), som 
publicerades i skrift och på internet. Rehabteamet presenterade 
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projektresultatet för enhetscheferna och socialförvaltningens led-
ningsgrupp. Rehabenhetens chef hade en presentation för för-
valtningens nämnd. Projektets resultat uppmärksammades också 
i reportage på lokalradion. Efter projekttiden har en föreläsning 
i ämnet genomförts i kommunen. Fortsatta implementerings
åtgärder har inte kommit till stånd. Rehabteamet menar att det 
behövts någon anställd med särskilt uppdrag under 12 år för 
att nå en bestående förändring av arbetssättet.  Vårdpersonal
en var dock mycket positiv till projektet och rehabteamet menar 
att viss förändring är bestående. En del vårdpersonal är ”mer på  
hugget”. De tar mer initiativ och tar aktivt tag i olika saker,  
reflekterar över sitt arbetssätt och stimulerar vårdtagarna att 
göra så mycket som möjligt själva. Att insatta åtgärder fortlevt 
kan ha främjats av att Lessebos äldrevård har en relativt stabil stab 
av vårdpersonal liksom av arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 
med lite personalomsättning.

Inga ytterligare stimulansmedel har sökts för utveckling inom 
rehabiliteringsområdet för äldre. Inget utvecklingsprojekt har 
genom förts i kommunen med särskilt fokus på hemrehabilite-
ring. 

Ljungby
I Ljungby genomfördes ett hemrehabiliteringsprojekt år 2007.  
Ljungby hade inte tidigare bedrivit någon form av hemrehabilite-
ring. Projektet fick ett mycket gott resultat med förbättrad funk-
tions- och aktivitetsförmåga för vårdtagarna och vilket också ledde 
till minskat hjälpbehov från kommunen. Utvärderingen av projekt
et visade att även resursbesparingar kunde uppnås för kommunen 
med hjälp av hemrehabiliteringskonceptet (50, 51).  När resultat-
en presenterades för Socialförvaltningens nämnd beslutades att 
hemrehabiliteringskonceptet skulle permanentas och man fick 
ett tillskott av tjänster för att klara uppdraget. År 2008 utökades 
det geografiska området där hemrehabilitering kunde erbjudas. 
Hemrehabiliteringen fick också nya stimulansmedel år 2009 för 
att integrera arbetsformen i hela kommunen och för all personal 
inom KommunRehab. Sjukgymnastresurserna förstärktes. Utbild-
ning hölls för all vårdpersonal kring vardagsrehabilitering och  
ergonomi. Hemrehabteamen fick utbildning i pedagogik med  
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tanke på sitt utbildnings och informationsuppdrag. Det visade 
sig dock svårt att arbeta integrerat med alla former av kommu-
nal rehabilitering och från och med år 2010 har man återgått till 
att ha rehabiliteringsteam som enbart arbetar med hemrehabi-
litering. Resultatet av hemrehabiliteringsinsatserna följs och ut- 
värderas fortsatt på samma sätt och med samma indikatorer som 
under projektperioden. Rehabiliteringens resultat dokumenteras 
i journalen och kommuniceras med berörd personal. Delegering 
av fortsatta åtgärder sker till vårdpersonalen. Ledning och social-
nämnden har varit aktiva, från att projekten initierats, efterfrågat 
kontinuer lig information om utvecklingen av pågående projekt 
och deras resul tat. De har även gjort omprioriteringar i budget 
för att möjliggöra permanentning av hemrehabiliteringen. De tar 
också ställ ning till nya ansökningar om stimulansmedel. Hem 
rehabiliteringen i sin helhet har fått ett stort genombrott i  
Ljungby.  
 
Ett projekt har genomförts för att utveckla lokala rutiner för fall-
prevention under åren 20072009. Syftet var att ta fram en lokal 
rutin för fallprevention för att kvalitetssäkra åtgärdsprogram vid 
fall i både särskilt och ordinärt boende. Projektet resulterade i 
att antalet fallavvikelser första året ökade för att därefter minska. 
Antalet fall har minskat liksom antalet fall som resulterat i skada. 
Kunskaperna om fallprevention liksom betydelsen av samverkan 
mellan yrkesgrupper vid fall har ökat. Det har synliggjorts att 
man genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt kan nå 
goda resultat inom fallprevention. En grund skapades för fortsatt 
utveckling av fallprevention som en del av vård och omsorg för 
vårdtagaren. Efter projekttiden är nu rutinerna permanentade i 
ordinarie verksamhet. Avvikelsesystemet används för kvalitets-
säkring. För närvarande följer man särskilt upp vad som händer 
med vårdtagare som har höftbyxor och faller och i vilken ut-
sträckning byxorna skyddar mot skada.

År 2009 genomfördes i samverkan mellan Ljungby kommun och 
Ljungby lasarett ”Vårdkedjeprojektet” med syfte att hitta förbätt-
ringsområden och optimera rehabiliteringsinsatserna för äldre 
genom hela vårdkedjan, överbrygga övergången mellan lands-
ting och kommun och öka kvalitén på vårdplanering och hem 
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rehabilitering. En tidsmässig och kombinerad samordning av  
träning, medicinska insatser och omvårdnad behövs för att uppnå 
vårdtagarens mål. Förbättringsområden som identifierades var:

• Bedömning av sjukgymnast och arbetsterapeut innan kal 
 lelse till samordnad vårdplanering. 
• Rehabiliteringsplan vid behov av samordnade rehabilite 
 ringsinsatser. 
• Ökad delaktighet och struktur på den samordnade vård 
 planeringen.  
• Ökat teamarbete mellan arbetsterapeut, sjukgymnast och 
 hemtjänst, sjuksköterska i kommunen. Samt att genom 
 hela vårdkedjan arbeta för att vårdtagaren upplever en 
 känsla av sammanhang, trygghet och delaktighet i process 
 en (45). 

Efter avslutat projekt har bedömning innan kallelse till samord-
nad vårdplanering fått högre prioritet. En arbetsterapeut, anställd 
av Landstinget, finns fortsatt med vid vårdplaneringen med kom-
munen. Den planerade rehabiliteringen dokumenteras väl i den 
samordnade vårdplanen. Alla vårdtagare får en skriftlig samman-
fattning. Två sjuksköterskor anställda i Ljungby kommun har fått 
ansvar för alla samordnade vårdplaneringar. Projektet har fått en 
fortsättning i två nya projekt som genomförs med hjälp av statliga 
stimulansmedel. Det är dels ett projekt med fokus på vardagsreha-
bilitering som drivs av kommunen och ett med fokus på bedöm-
ning av arbetsterapeut och sjukgymnast före samordnad vårdpla-
nering som drivs av Ljungby lasarett, Landstinget Kronoberg.       

Ett projekt genomfördes år 2009 för att stärka rutinerna för intern 
samverkan för verkställighet inom Socialförvaltningen (Team- 
träffar). Syftet var att skapa tydlig struktur för samverkan, kom-
munikation och informationsutbyte mellan olika yrkeskategorier. 
Samsyn och helhetssyn skulle skapas i arbetet mellan SoL, LSS och 
HSL med tanke på individuella vård/rehabiliterings/ och genom 
förandeplaner samt kontaktmannaskapet. Kunskap och förstå-
else för varandras professioner och processer skulle öka. Rutiner 
för ovanstående har tagits fram. Alla teamträffar ska ges samma 
förutsättningar. Sektionschefen ansvarar för kallelse och ledning 
av träffarna. Mötena planeras med god framförhållning. Varje  
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yrkesgrupp ansvarar för att utföra och dokumentera sina åtgärder 
i vård, rehab och genomförande planer, utifrån den enskilde vård-
tagarens delaktighet. Rutinerna fungerar bra idag i ordinarie verk-
samhet. Under senaste året har sekretessfrågorna i samband med 
teamarbete särskilt beaktats och stämts av med Socialstyrelsen. 
Vikten av att tillfråga vårdtagaren innan frågor lyfts i teamet har 
också tagits upp. 

Växjö
Ett hemrehabiliteringsprojekt genomfördes under år 2002. Det var 
en del i ett samverkansprojekt mellan Centrallasarettet i Växjö,  
Primärvården i Landstinget Kronoberg och Omsorgsförvaltning-
en i Växjö benämnt ”Äldreprojektet CentrumSöder”. Projektet 
var samfinansierat av huvudmännen. Statliga stimulansmedel an
vändes inte. Syftet var att under ett år bedriva hemrehabilitering 
i ett team, bestående av arbetsterapeut och sjukgymnast, i vård-
tagarens eget hem. Satsningen utvärderades kvalitativt av FoU  
Kronoberg (44), som också bistod med handledning till den kvan-
titativa utvärderingen (43). Den kvalitativa utvärderingen hade 
till syfte att få en förståelse för hur vårdtagare, närstående och 
vårdperson al hade upplevt projektet. Vårdtagarna förbättrades 
signifikant i ADLförmåga, funktionsförmåga, balans, gång och 
funktionell förflyttningsförmåga samt självupplevd livskvalitet. 
Behovet av hemvårdstimmar minskade. Vårdtagarna menade 
att det varit enkelt och tryggt att rehabiliteras i sin hemmiljö. De 
hade känt sig stimulerade av personalens rehabiliterande synsätt 
som präglats av att vårdtagarna skulle bli så oberoende och själv 
ständiga som möjligt. De närstående upplevde att de fick råd och 
kunskaper kring hur de kunde stödja vårdtagaren. Vårdpersonal
en menade att det var värdefullt med den praktiska handledning-
en de fick om hur de skulle medverka i träningen. Vårdpersonal
en upplevde det som mindre positivt att tiden inte alltid funnits 
för att ge det stöd som behövts och all ordinerad träning blev inte 
genomförd. För att stärka vårdpersonalens möjligheter att stödja 
rehabiliteringsarbetet skedde en satsning år 2006. Med hjälp av 
statliga medel inom ramen för ”Kompetensstegen” utbildades 
under sköterskor i rehabiliterande synsätt och vardagsrehabilite-
ring. Dessa utbildade i sin tur all vårdpersonal inom hemtjänsten, 
ca 2 000 personer, i rehabiliterande synsätt. 
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Förvaltningschef och socialnämnd deltog i återrapportering 
och beslut om hemrehabiliteringsprojektet. Resultatet ledde till 
verksam heten permanentades från och med 2003 och utökades 
med ytterlig are ett team. Samfinansieringen kvarstår för det ur-
sprungliga teamet och hemrehabiliteringen omfattar nu hela Växjö 
tätort. Projekt ets resultat och hemrehabiliteringens arbetssätt 
har presente rats på Fokusdagarna i Kalmar 2004, Sjukgymnast 
dagarna 2003 och 2005, vid studiebesök från Ljungby kommun, 
Kalmar kommun, Tingsryds kommun, Lunds kommun, med  
flera. När hemrehabilite ring utvecklades i Lunds kommun användes 
Växjös modell som grund. Materialet som togs fram i samband med  
projektet har också använts som underlag för en mastersuppsats 
och resulterat i en vetenskaplig artikel (52). Presentation av den 
vetenskapliga studien har också skett på en internationell rehabilite-
ringskonferens.  

Under åren 2007/2008 genomfördes ett projekt med fokus på  
demens  vård. Syftet var att arbetsterapeuterna skulle möjliggöra  
del aktig het i aktiviteter utifrån vårdtagarens kända vanor,  
roller och önske mål och därigenom främja delaktighet, aktivitets-
utföran de och kvarboende (53). Insatserna ledde till att vård-
tagare återupp tog tidig are intressen och tog egna initiativ till 
aktiviteter, till exempel promenad er och tidigare föreningsliv. 
Det visade sig att denna grupp av vårdtaga re behövde fler hem-
besök för att skapa en god terapeut    isk relation. Det initierades 
också samarbete med kommunens de menssjuksköterskor och 
hjälpmedelscentralen på Landstinget  Kronoberg. Värdet av ett 
tydligt nätverk bestående av flera olika professioner blev också 
tydligt. Resultatet av projektet spreds inom kommunen och till 
övriga kommuner och landstinget i Kronobergs län. Efter pro-
jektets avslut har resurser omfördelats inom befintlig rehabilite-
ringsbudget så att en ”demensarbetsterapeut” fortsatt har upp-
draget på 20 procent av heltid.  Arbetsterapeuten arbetar nära 
kommunens demenssjuksköterska i syfte att gå igenom inkom-
mande äranden och identifiera vilken kompetens som behövs 
för respektive vårdtagare. Ärenden kommer från arbetsterapeut
er, demenssjuksköterskor och övrig vårdpersonal inom kom-
mun och landsting. Ärendena handlar om att hitta strategier för  
bemötande och hur den dementa vårdtagaren kan utföra aktivitet-
er. Arbetsterapeuten bedömer och är delaktig vid förskrivning 



 35

av kognitiva hjälpmedel. Vårdtagarna finns i både ordinärt och 
särskilt boende. Andra kommuner har kontaktat Växjö och tagit 
del av projektresultatet. Idag finns ett väl upparbetat nätverk och 
i uppdraget ingår också att stärka samverkan lokalt inom kom-
munen, liksom på region al och nationell nivå. 

Under åren 2008/2009 genomfördes ett projekt angående fall-
prevention med fokus på personalutbildning, rutiner, uppfölj-
ningsarbete och samverkan ur ett folkhälsoperspektiv. Projektet 
resulterade i att berörd personal; vårdpersonal, sjuksköterskor, 
handläggare, enhetschefer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
utbildades i fallprevention. En fallpärm skapades som används 
av arbetsgrupper vid införande av lokala rutiner kring fallpre-
vention. Hemsida för Fallprevention utvecklades på kommun
ens intranät med syfte att personal ska ha tillgång till aktuell 
information och få tips. En förvaltningsövergripande Fallgrupp 
skapades med syfte att få ihop samarbete inom Omsorgsförvalt-
ningen, mellan kommunens förvaltningar och andra huvudmän 
och aktörer. Samverkan kring folkhälsoarbete inom kommunen 
och med landstinget började också utformas (54). Uppdrag till 
projektledarna (en sjukgymnast och en sjuksköterska), efter av-
slutat projekt 2009 är enligt följande;

• Träffa sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och en 
 hetschefer någon gång per halvår.
• Vid behov uppdatera pärm och Insidan (hemsida som 
 finns på kommunens intranät). 
• Undervisa kring fallprevention vid introduktion av se 
 mestervikarier alternativt uppdatera den sjuksköterska 
 som håller i detta
• Vara sammankallande i kommunens fallgrupp och i sam 
 arbete planera innehållet
• Vid önskemål ge information till pensionärsorganisation 
 erna
• När möjlighet finns åta sig utbildningsuppdrag mot er 
 sättning.  

Ett sjukgymnastprojekt genomfördes åren 2008/2009 med syfte 
att belysa hur ökad bemanning med sjukgymnast inom den 
kommun ala äldreomsorgen påverkar vårdtagare, vårdpersonal 
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samt sjukgymnastens arbete. Vårdtagarna blev efter insatserna 
mer aktiva, kände sig säkrare och upplevde minskade svårighet
er i de aktiv iteter där de tidigare upplevt problem. Projektledar-
na verkade för att främja ett rehabiliterande arbetssätt men vård- 
personalen upplever fortfarande inte att de arbetar rehabiliteran-
de eller har tillräckligt med tid för att göra det. Vårdpersonalen 
upplever att de fått bra hjälp vid förflyttningsproblem. Vårdperson
al och enhets chefer är mer nöjda efter projektet med samarbete och 
med sjukgymnasternas insatser. Utförandegraden av sjukgymnast
iska HSL-insatser har förbättrats, men träningen utförs fortfarande 
inte enligt ordination. Vårdpersonalen upplever dock att de efter  
projektet utför träningen med god kvalitet. 

Vidare prövades i ett delprojekt Hemrehabiliteringens arbetssätt 
på landsbygden. På grund av alltför litet patientunderlag har inga 
slutsatser kunnat dras. Detsamma gäller för den planerade jäm 
förelsen av hemtjänsttimmar (55). Framöver kommer troligtvis  
patienter med ett större behov av rehabilitering att planeras hem 
efter att förstärkning av hemlinjen och att antalet korttidsplatser 
antas kommer minska. För att kunna göra en realistisk bedömning 
av hur hemrehabiliteringen fungerar i kombination med distrikts-
arbetet på landsbygden föreslås att arbetssättet framöver prövas 
på ett antal vårdtagare i samtliga team inom Rehabenheten.

Förvaltningsledningen och omsorgsnämnd i Växjö har varit in- 
tresserade och följt samtliga projekt. Regelbunden återrapporte-
ring har genomförts under och efter projekttiden, både i skriftlig 
och muntlig form. 

I Strokeprojektet var syftet att kartlägga strokepatienternas väg gen
om hälso och sjukvården för att kunna identifiera förbättrings-
områden. Projektet omfattade strokevården i Landstinget Krono-
berg samt Växjö och Ljungby kommuner och genomfördes under  
perioden november 2008 – april 2009 (56). Förbättringsområden 
som identifierades utifrån nulägesbeskrivningen av strokevård-
kedjan och utifrån de nya nationella strokeriktlinjerna var; 

• Det akuta omhändertagandet vid misstänkt stroke eller 
 TIA 
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• Utbildning om akuta strokesymtom behöver genomföras  
 regelbundet och upprepat för vårdpersonal inom prehos 
 pital vård, vårdcentraler och i kommunerna 
• Vården på strokeenheterna vid länslasarettet i Ljungby 
 och vid centrallasarettet i Växjö behöver förbättras för att 
 vården ska uppfylla kriterierna för strokeenheters inne 
 håll 
• Vården på strokeenhet med akut omhändertagande och 
 rehabilitering ska ske i en sammanhållen strokeprocess 
• Samordnad rehabiliteringsplan behöver utvecklas för hela 
 vårdkedjan 
• Övergångarna i vårdkedjan mellan landsting och kom- 
 mun behöver förbättras och mer samverkan mellan di- 
 striktsläkare och kommunal hemsjukvård efterfrågas 
• En tydligare ansvarsfördelning med en sammanhållen 
 vårdkedja behövs 
• Arbetssättet behöver anpassas till de nya riktlinjerna som 
 rekommenderar utvecklad hemrehabilitering med tidigt 
 understödd utskrivning från sjukhus kombinerat med 
 multidisciplinärt rehabiliteringsteam inklusive läkare 
• Logopedresurserna behöver förstärkas 
• Information till vårdtagare och närstående behöver upp 
 repas genom hela vårdkedjan och ges mer strukturerat 
 både muntligt och skriftligt 
• Uppföljning med stöd till vårdtagare och närstående be 
 höver förbättras. Andelen strokepatienter som får uppfölj 
 ning i primärvården är låg i länet. Patientansvarig läkare  
 efter akutsjukvård och rehabilitering behöver tydliggöras  
 (55).  

Kartläggningen har redovisats för Ljungbys Socialförvaltningsled-
ning och KommunRehab. Man noterade att en stor del av före-
slagna åtgärder var landstingsägda. Även i Växjö kommun påtala-
des att de flesta åtgärderna var inom landstinget. Projektansvarig 
har varit i kontakt med förvaltningschef och verksamhetschef för  
Rehabenheten och påtalat behovet av Strokeutbildning för samtlig 
person al som arbetar med strokepatienter inom omsorgsförvalt-
ningen.
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Landstinget Kronoberg anger i sin budget för år 2011 att vården 
vid stroke är ett förbättringsområde. Två miljoner har avsatts för 
åtgärder enligt kartläggningens förslag; 

• Informationskampanj i massmedia för att sprida informa 
 tion till allmänheten
• Strokekoordinator med ansvar för samordning i vård- 
 kedjan
• Multidisciplinärt hemrehabiliteringsteam i projektform
• Utveckla rehabiliteringen i primärvården med förstärk 
 ning av logoped och arbetsterapeut.

Stimulansmedlens betydelse
För att få förståelse för stimulansmedlens betydelse för utveck-
lingen av kommunernas hemrehabilitering genomfördes intervju-
er med företrädare för kommunernas social-/omsorgsnämnder, 
förvaltningsledningar och ansvariga för rehabiliteringsenhe-
terna. Med tanke på att stimulansmedlen också ska främja sam 
verkan mellan landsting och kommun och att hemrehabilitering-
en bygger på samverkan mellan huvudmännen redovisas också 
Landstinget Kronobergs uppfattning. Företrädare för landstings-
styrelse, ledning för centrum medicin och centrum primärvård 
har intervjuats.

Kommunernas perspektiv
Social-/omsorgsnämnd
I Lessebo menar man att det är mycket bra att stimulans 
medlen finns. Lessebo är dock en liten kommun och det kan vara 
svårt att klara medfinansiering. Även om det inte explicit krävs 
medfinansiering så medför projekten extrakostnader i kommun
en. Volymen medel som tilldelas i utlysningarna bygger oftast 
på befolkningsunderlag och då blir tilldelade medel i regel små 
och det kan bli svårt att genomföra projekten. Det krävs också 
att bra projektplaner skrivs fram och det kan administrationen 
i en kommun av Lessebos storlek ha svårt att klara. Till utveck-
ling av hemrehablitering har inga stimulansmedel sökts men 
man ser för framtiden ett behov av att stärka dessa insatser, för 
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att utveckla hemlinjen för vårdtagarna. Man ser också ett behov 
av att utveckla strategier för kunskapsutveckling. Kommunen 
är liten och därmed också personalstaben. Kunskap som erhålls 
på utbildningar och med hjälp av projekt blir personbunden och 
det är inte säkert att den förmedlas vidare. Kraftsamlingar där  
flera kommuner söker gemensamt ses som en klar fördel och man  
önskar att kommunerna samverkar mer i utvecklingsarbetet. 

I Ljungby har utlysningen av stimulansmedel varit positivt och 
bidragit till satsningen. Tankar om att utveckla och pröva hem-
rehabilitering fanns och medlen blev startskottet för satsningen. 
Det fanns en total enighet över partigränserna. Beslut har fattats 
om permanentning och omfördelningar i budget har skett. Nya 
medel har också tillskjutits från kommunstyrelsen med tanke på 
kommunens demografi.

I Växjö ses hemrehabilitering som viktig. Man ser det som posi
tivt att stimulansmedlen finns för utvecklingsinsatser. Man är 
dock tveksam till om utlysningar av projektmedel för särskilda 
satsningar är bästa strategin. Utlysningarna av stimulansmedel 
gör att förvaltningen diskuterar vilka förbättringsområden man 
behöver ta tag i. Att söka, administrera och redovisa projekten 
kräver mycket administration. Kommunerna ser olika ut och har 
kommit olika långt inom olika områden. Med tanke på att den 
största delen av ansvaret för de äldre finns i kommunerna skulle 
mer allmänna utlysningar av medel kunna övervägas. Anser de 
förtroendevalda att en utvecklingssatsning är viktig så försöker 
man prioritera medel så att det kan genomföras oavsett om stat-
liga stimulansmedel finns att söka eller inte.

Förvaltningsledning
Lessebo menar att medlen gör att djupdykningar inom angeläg-
na områden kan göras. Det finns mycket medel att söka och det 
finns risk att det bli som en form av försörjningsstöd. Kommun
en skulle kunna söka mera men resurserna saknas för att kunna 
ta fram ansökningar. Projekten kräver styrning och det kan bli  
spretigt mellan kommunerna. Det finns också en risk för att sats-
ningarna ”kraschlandar” efter projektperioden. Plan måste finnas 
för utvärdering och fortsättning. Mer samverkan mellan kommu-
nerna är önskvärt i utvecklingsarbetet.
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I Ljungby var stimulansmedlen avgörande för satsningen på hem
rehabilitering, i dess rätta bemärkelse. Medlen var mycket vik-
tiga för att kunna pröva arbetsformen. Det är bra att kunna kon-
centrera resurser till särskilda satsningar och det kan engagera  
personalen extra. Det kan dock bli svårigheter vid omvandlingen 
till ordinarie arbete efter projektperioden.  När inte allt kan fort-
sätta kan det vara svårt att avgöra vilka delar som bör prioriteras 
liksom dess omfattning och kvalitet. Det finns stora förväntning-
ar från vårdtagare, närstående och personal att insatserna ska 
fortsätta som under projektperioden.

I Växjö har utlysningarna av stimulansmedel gjort att förvalt-
ningen samlats för att diskutera vilka förbättringsområden som 
behöver tas tag i. Samtidigt menar man att det är tveksamt om det 
är det mest optimala att medel är så riktade mot vissa områden. 
Det finns en risk att projekten blir konstruerade och intvingade 
på områden som inte motsvarar de områden där kommunens 
äldrevård har störst utvecklingsbehov. Övergripande i kommun
en finns en förväntan att utlysta medel ska sökas. Samtidigt är 
det viktigt att beakta att personalen i verksamheterna måste orka 
med de utvecklingsprojekt som är på gång, för att de ska bli 
fram gångsrika. Ledningsgruppen tar ställning till vad som ska 
sökas. Det finns en utvecklingschef som har uppdraget att hjälpa 
till med ansökningarna. Vidare tar man hjälp från organisationen 
och när det gäller rehabilitering blir ledningen för Rehabenhet-
en involverad. Man behöver bli ännu bättre på uppföljning av 
insats erna men det finns en struktur med uppföljningsdatum, 
uppföljningsansvariga och lägesrapporter lämnas. 

Verksamhets-/rehabiliteringsledning
I Lessebo har ansökan om stimulansmedel för att utveckla hem-
rehabiliteringen inte varit uppe till diskussion. Hemrehabilite-
ringen har inte riktigt kommit igång och direktiv om hur arbetet 
ska ske saknas. Den hemrehabilitering som bedrivs är integrerad 
med all annan rehabilitering för äldre som kommunen ansvarar 
för.

På rehabiliteringsenheten i Ljungby ser man att stimulans medlen 
ger goda möjligheter att pröva nya arbetsformer. Det gör det ock-
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så möjligt att kunna visa för socialnämnden vilka effekter som 
kan uppnås, vilket i sin tur lett till att man fått förstärkningar 
med ytterligare personalresurser. 

I Växjö menar man att stimulansmedlen gjort att man mer fokus-
erat diskuterat vilka förbättringsområden man behöver ta tag i. 
Hemrehabiliteringen kom igång med hjälp av samfinansierade 
satsningar av landstinget och kommunen år 2002. För att pröva 
arbetsmodellen i kommunens glesbygd användes stimulans
medel år 2008/2009. Prövningen kom att omfatta för få vård-
tagare för att några slutsatser skulle kunna dras och ledde inte till 
någon permanentning av verksamheten.

Landstinget Kronobergs perspektiv
Landstingsstyrelse
Landstingsstyrelsen menar att det är positivt att statliga stimulans
medel för äldre riktas mot rehabiliteringsområdet, vilket har varit 
ett eftersatt område. Det är också positivt att samverkan mellan 
kommuner och landsting så tydligt krävs i ansökningarna. Vida-
re menar man att det är stora medel som utlyses. Syftet har varit 
bra liksom att man kräver utvärdering av projekten. Samtidigt 
hade man från landstingets sida gärna sett att mer långsiktiga 
medel hade utlysts och att höja statsbidragen kunde vara en väg.

Förvaltningsledning
Förvaltningsledningen poängterar att de nationella utlysning 
arna av stimulansmedel riktade till angelägna områden ökar 
möjlighet erna att uppnå ”vård på lika villkor” över landet. Det är 
ett väsentligt stöd som har gynnat utvecklingen och främjat sam-
verkan mellan landstinget och länets kommuner. Stimulansmed-
len fungerar som en ”kick” för att komma igång. Utlysningarna 
har blivit mer styrda vilket minskar möjligheter att rikta insatser-
na mot de behov som upplevs särskilt angelägna lokalt/regionalt. 
Stimulansmedlen har ökat möjligheterna att stärka läkarmed- 
verkan i arbetet tillsammans med kommunerna. När projekttiden 
är slut är problemet att medel inte finns för det fortsatta arbetet.    
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Verksamhets-/rehabiliteringsledning
Verksamhets-/rehabiliteringsledning uppger att det har varit 
mycket positivt att stimulansmedel funnits att söka. Det är ange
läget att förtroendevalda har intresse och sätter sig in i verksam-
het en. Det är viktigt att arbeta för att projekten mynnar ut i en 
verksamhet som kan förankras och permanentas. Satsningarna 
behöver utvärderas och strategier för hur erfarenheterna från 
projekten ska tas omhand behöver utvecklas. Att personalen 
kommer samman i utvecklingssatsningar leder till ett lärande. 
Från Landstinget önskar man att en utvecklad hemrehabilitering 
skulle vara tillänglig för vårdtagarna i alla länets kommuner och 
oberoende av om man bor i tätort eller glesbyggd.

Projektprocess vid satsningar med hjälp av stimulansmedel
I Lessebo tar ledningsgruppen gemensamt ställning till vilka med-
el som ska sökas och dialog sker med nämnden. En utrednings-
sekreterare har nu rekryterats som kommer bevaka vilka stimu-
lansmedel som kan sökas. Hemrehabiliteringsprojekt har inte 
genomförts och hittills har inte någon diskussion varit uppe om 
att söka medel till området.

Förvaltningsledningen i Ljungby tog fram ansökan i nära dialog 
med personalen. Den var brett förankrad bland personalen på 
rehabiliteringsenheten liksom övriga äldreomsorgen och den 
diskuterades inom politiken. Hemrehabiliteringen i Östersund 
bjöds ner inför ansökan för att dela med sig av sina erfarenhet-
er. Förtroendevalda deltog också i konferens där hemrehabilite-
ringens arbetssätt presenterades. Mätbara mål har satts upp och 
under projekttiden har resultaten kontinuerligt rapporterats till 
ledning och nämnd. Vid projektets avslut visade nämnden en 
klar viljeinriktning och omdisponerade medel till fördel för hem-
rehabiliteringen.

Hemrehabiliteringssatsningen i Växjö initierades via utvecklings-
dagar på förvaltningen och i dialog med landstinget. Överenskom-
melse om samfinansiering beslutades. Sjukgymnastprojektet som 
finansierats med stimulansmedel initierades på rehabiliteringsen-
heten i samverkan med den centrala ledningen med bland annat 
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syftet att pröva hemrehabilitering i glesbygd. En gång i kvartal
et rapport erar rehabiliteringsenheten skriftligt till ledningen om 
utvecklingen i aktuella projekt, och det går därefter vidare till 
nämnden. Vid projektavslutningen redovisas indikatorer för mål-
uppfyllelse. Mätbara mål eftersträvas. Utöver ordinarie rapport 
sammanställs en kortversion till ledningsgruppen. Antal vård
tagare som deltog i delprojektet blev för litet för att några slutsatser 
skulle kunna dras och ledde inte till något beslut om att perma-
nenta verksamheten i glesbygd.

Erfarenheter av hemrehabilitering
I Lessebo har man hittills arbetat integrerat med hemrehabilite-
ring tillsammans med all annan rehabilitering som kommunen 
har ansvar för. Det har inte genomförts någon specifik satsning 
på hemrehabilitering.

I Ljungby menar nämnden att det medfört en kvalitetshöjning för 
vårdtagarna. Fler äldre får möjlighet att komma hem direkt från 
akutsjukvården. Vårdtagarna återhämtar sig bättre men man är 
inte helt klar över de ekonomiska effekterna. Förvaltningsled-
ningen ser det som angeläget att satsningen är förankrad hos alla 
aktuella personalgrupper innan förändringen genomförs och att 
man arbetar med förändringen långsiktigt för att den ska bli håll-
bar. Rehabiliteringsledningen ser det som viktigt att hålla arbetet 
i särskilda team och inte integrera all personal. Man har under 
en period prövat men såg att det blev mindre effektivt när alla  
arbetar med allt och det är viktigt att involvera personal med sär-
skilt intresse för arbetsformen.

I Växjö menar nämnden att hemrehabilitering tar till vara den en-
skildes möjligheter och inte ”överhjälper”. Nämnd och förvalt-
ningsledning är involverade och klara över vad man vill uppnå. 
Hemrehabilitering ökar vårdpersonalens medvetenhet om hur 
man arbetar för att främja vårdtagarens möjligheter att träna för 
att klara sina dagliga aktiviteter så mycket som möjligt och det-
ta vill man vidareutveckla. Samverkan är bra men gemensam-
ma ansökningar om statliga medel kan administrativt bli svår-
hanterade. Rehabiliteringsledningen menar att hemrehabi litering 
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stimulerar vårdtagarna att bli självständiga igen efter sjukdom/
skada och ökar deras möjligheter till fortsatt delaktighet i sam-
hället. Det är angeläget att få stöd från förvaltningsledning och 
nämnd i utvecklingen av arbetet. Vidare är det angeläget att  
biståndshandläggarna är involverade då de ansvarar för bistånds-
bedömningarna. Det är också viktigt att inte blanda hemrehabili-
teringen med distriktsrehabiliteringen.

Att beakta vid rekrytering av personal
I Lessebo menar man att personalen måste vara målinriktad och 
ha egen drivkraft. De måste ha ett starkt människointresse, vara 
flexibla och kunna arbeta pragmatisk. Personalen ska kunna utgå 
från hemmets möjligheter och kunna ”slå en kullebytta ut i verk-
ligheten”. Det gäller såväl arbetsterapeuter, sjukgymnaster som 
vårdpersonal.

I Ljungby poängterar man att det måste finnas ett genuint intresse 
hos personalen för arbetsformen och att de måste känna sig säkra 
på sin sak. De måste kunna förmedla kunskap och vad som be
höver göras till andra. Vidare är personalens synsätt och bemö-
tande viktigt att beakta.

I Växjö lyfts att det är bra om personalen har erfarenhet av akut-
rehabilitering på sjukhus. De måste kunna arbeta med hem-
mens olika förutsättningar. Det är viktigt att de kan begränsa sig,  
arbeta strukturerat, samverka i team runt vårdtagaren och kan  
engagera vårdpersonalen. Vidare är förmågan att kunna delegera, 
stödja och motivera vårdtagaren och personalen runt vårdtagaren  
viktigt och att de kan förmedla sin kunskap. 

Implementering av vunna erfarenheter och kunskap
I Lessebo var det ett mer rehabiliterande förhållningssätt på de sär-
skilda boendena när RIVprojektet bedrevs. Det finns ingen stra-
tegi och det har inte tagits några beslut för det fortsatta arbetet.  
Rehabiliteringsteamen ser dock att en del vårdpersonal fortfaran-
de tar mer initiativ, reflekterar och stimulerar vårdtagarna att göra 
så mycket som möjligt själva. Socialnämnden är medveten om be-
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hovet att stärka kunskapsutvecklingen och att det är en särskild 
utmaning med tanke på att kommunen är liten liksom personal-
styrkan.

I Ljungby var förtroendevalda på olika kurser/konferenser för att 
inhämta kunskap om hemrehabiliteringens arbetsformer långt 
innan projektet var aktuellt och ser den fortsatta utvecklingen 
som mycket positiv. Ledningen menar att man har ett tydligt stöd 
från politiken. Implementeringsarbetet måste vara långsiktigt och 
hållbart och att man inte får ge upp. Man är mån om att utveckla 
det rehabiliterande synsättet och vårdpersonalen har fått utbild-
ning. Ambitionen är att arbetsformen ska bilda en kedja och att 
den tillämpas även inom de särskilda boendena. Det är angeläget 
att sätta mätbara mål som är realistiska och kan förverkligas i  
ordinarie arbete. Man är tydlig med att arbetsformen är här för 
att stanna. Rehabiliteringsteamen har utbildats i pedagogik för 
att på bästa sätt kunna förmedla kunskap och färdigheter till 
vårdpersonalen.

I Växjö ser förtroendevalda att man investerat i ett arbetssätt som 
man vill fortsätta med. Uppfattningen är att implementerings 
arbetet i stor utsträckning fungerar väl och att man genom goda 
exempel sprider information. Enhetscheferna ansvarar och får 
stöd av dem som arbetar med de aktuella frågorna. Man menar 
vidare att kunskapsutvecklingen till stor del måste ske i ordina-
rie arbete och inte i särskilda projekt. På rehabiliteringsenheten 
ser man att implementeringen i ordinarie arbete kan vara svårt. 
Förändringsarbetet måste vara långsiktigt, ske successivt och ofta 
i små steg. Förvaltningen är stor när man ska få genomslag i för-
ändringar och det är därför viktigt att det finns tydliga struktur
er för arbetet. Förtroendevalda gör ibland studiebesök i verk-
samheten och har ställt mycket frågor när hemrehabiliteringen  
varit uppe i nämnden. Det är viktigt att se att det är investe
ringar för framtiden och att man inte bara försöker hålla sig  
”flytande”. Vidare ser man det angeläget att det sker ett kunskaps/
erfarenhets utbyte mellan kommuner, och mellan kommuner och 
landsting och att alla olika personalgrupperna finns med i utbytet.  
Linneaprojektet (57) är ett gott exempel på en sådan arbets 
modell.
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Organisatoriskt perspektiv
I följande avsnitt presenteras hemrehabiliteringens organisa-
tion, arbetssätt och personalresurser. Resultatet grundar sig på 
enkätundersökningen till verksamhetschef/rehabiliteringschef,  
biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vidare  
har intervjuer genomförts med kommunernas och landstingets 
verksamhetsledning/rehabiliteringsledningar.  

Hemrehabiliteringsteamens arbetssätt
I Lessebo utförde arbetsterapeut och sjukgymnast gemensamma 
hembesök och mötte upp vårdtagarna när de kom hem efter  
vistelse från slutenvården. Därefter togs det fram en behandlings-
plan utifrån den enskildes behov som följdes upp regelbundet. Vid 
behov tog sjuksköterskan kontakt med läkaren. Hemrehabilite-
ringens resultat dokumenterades i journalen. Vid behov skedde ny 
vårdplanering med vårdtagare, närstående och kontakt personen 
närvarande. Rapport till vårdcentral/ansvarig läkare skedde 
i regel inte. Fortsatta åtgärder delegerades till vårdperson alen. 
Samarbetet med sjuksköterskor, biståndshandläggare och vård- 
personal upplevdes som mycket bra. De var samlokaliserade  
vilket underlättade samarbetet. 

I Ljungby fångades behovet av hemrehabilitering upp vid vård-
planeringen på sjukhus eller på korttidsboende och erbjuds de 
individer som uppfyller kriterierna. Hemrehabiliteringsperioden 
inleddes med bedömningar, inom 48 timmar efter hemkomst, 
av arbetsterapeut och sjukgymnast med utvalda bedömnings 
instrument som också användes vid den avslutande bedömningen. 
Mål sattes upp tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast 
och därefter inleddes träningsperioden med som mest 15 tränings-
tillfällen/profession. I uppdraget ingick att erbjuda handledning 
till hemtjänstpersonal och närstående, att utbilda i vardagsrehabi-
litering och förflyttningsteknik samt att implementera ”hemrehab 
tänket” i verksamheten. Hemrehabiliteringens resultat dokument
erades i journalen och kommuniceras med vårdtagaren, när- 
stående, kommunala hemsjukvården, biståndshandläggarna.  
Rapport till vårdcentral/medicinskt ansvarig läkare skedde i re-
gel inte. Fortsatta åtgärder efter hemrehabiliteringsperiodens 
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avslut, i form av träning/vardagsrehabilitering, delegerades till 
vårdpersonal en muntligt och skriftligt och gås igenom indivi-
duellt. Uppföljning av delegerade insatser skedde genom vård 
personalens tidsredovisningssystem. Samarbetet med sjuksköter-
skor, biståndshandläggare och vårdpersonal upplevdes fungera 
väl. Vid fortsatta rehabiliteringsbehov kunde dagrehabilitering i 
landstingets regi bli aktuellt. 

I Växjö beskrevs arbetsgången som ärendeanmälan, registre-
ring, gemensam bedömning av arbetsterapeut och sjukgymnast,  
träning, utvärdering, avslut och en uppföljande bedömning tre 
månader efter avslutad hemrehabilitering. Medicinskt ansvarig  
läkare fick meddelande om att hemrehabilitering pågår. Fort-
satta kontakter tas vid behov. Träningen skedde mot uppsatta 
mål tillsammans med arbetsterapeut, sjukgymnast samt hem-
tjänstpersonal. Utvärdering skedde kontinuerligt under period
en och kombinerades vid behov med dagrehabilitering i grupp. 
Hemrehabi iteringens resultat dokumenterades i journalen. Vid 
behov av fortsatta åtgärder kopplades kommunens dagrehabili-
tering in. Ytterligare uppföljning skedde därefter av hemrehabi-
literingsteamet. Hade vårdtagaren hemtjänst överrapporterades 
vårdtagaren till distriktsteamet och delegation gavs om vardags-
rehabilitering som vårdpersonalen genomförde. Kontakterna med 
biståndshandläggare skedde regelbundet. Teamträffar fanns på 
samtliga enheter. Då träffades enhetschef, hemrehabteam, medi-
cinskt ansvarig sjuksköterska och vårdpersonal och vårdtagarnas 
rehabiliteringsbehov stämdes av.      

Organisationens påverkan på arbetsterapeuters och  
sjukgymnasters arbete med hemrehabilitering
I Lessebo beskrevs uppdraget som odefinierat och att det kunde ses 
som en svaghet men även som en styrka då det gav stor frihet i 
att påverka innehållet i rehabiliteringen. Svårigheten var att veta 
vad det egentliga uppdraget var, vilka resurser som behövdes och 
att utvärdera arbetssättet. Resurserna ansågs för begränsade för att  
arbeta enbart med hemrehabilitering. Alla vårdtagare bedömdes få 
sina behov tillgodosedda antingen i hemmet eller på korttidsplats 
och vårdtagare med stort behov prioriterades högst. Prioriteringen 
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utgick från den professionella bedömningen och de nationella rikt-
linjerna men en lokal prioriteringsordning saknades. 

Arbetsterapeuterna i Ljungby, där man övergått från renodlade 
hemrehabteam till som i Lessebo ett blandat uppdrag, menade att 
det var svårt att hinna med båda uppdragen och att vårdtagarna i 
hemrehabilitering inte alltid kunde prioriteras som vid ett renod-
lat uppdrag. Det angavs en känsla av splittring, att det var svårt 
att hinna med att handleda hemtjänstpersonalen i den omfattning 
som behövdes och att kvalitén i rehabiliteringen blev lidande. Be-
lastningen över tid var ojämn och ansågs kunna hanteras bättre 
med renodlat uppdrag. Positivt med ett blandat uppdrag var att 
alla arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetade med hemreha-
bilitering och då kände till upplägget och arbetssättet. De flesta 
vårdtagare som hade behov av hemrehabilitering fick möjlighet 
att delta. Vårdtagarna inom hemrehabilitering prioriterades högst 
men ibland var tiden och antal pågående ärenden de begränsande 
faktorerna.

Arbetsterapeuterna i Växjö beskrev organisationen som väl funge-
rande och att det var positivt att hemrehabiliteringen var organise-
rad i kommunen. Fördelen var att arbetet utfördes i vårdtagarnas 
hem och att övriga samarbetspartners som jobbade i patienternas 
hem var kommunalt organiserade. Ett renodlat uppdrag med en-
bart hemrehabilitering ansågs som helt rätt för att koncentrerat få 
arbeta med vårdtagare med mer uttalat rehabiliteringsbehov och 
det fanns utrymme för mycket vårdtagartid. Även sjukgymnast
erna beskrev organisationen som väl fungerande och att det fanns 
möjlighet till mycket vårdtagartid då arbetet utfördes endast i tät-
orten.

Behov och tillgängliga resurser för hemrehabilitering
I Lessebo var uppfattningen att alla vårdtagare fick rehabiliterings-
behovet tillgodosett, antingen i hemmet eller på korttidsplats. De 
med större rehabiliteringsbehov hade högst prioritet. 

Prioriteringen skedde utifrån bedömning av arbetsterapeut eller 
sjukgymnast. Enligt sjukgymnasterna användes en prioriterings-
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lista där vårdtagare med hemrehabilitering var i grupp prio 2 
(prio 1 är vård i livets slut och ”akut risk för skada”). Lägre prio-
ritet hade vårdtagare i särskilt boende. När de som fick rehabili-
tering i hemmet blivit bättre men ändå behövde fortsatt träning 
hänvisades de till vårdcentralens sjukgymnaster. 

Biståndshandläggare påtalade att med mer resurser skulle mer 
tid kunna läggas på att träna vårdtagarna i att klara dagliga aktiv
iteter på egen hand, som att laga sina måltider, duscha och tvätta, 
efter exempelvis en höftfraktur eller en stroke. Om brukaren fick 
stöd av till exempel en arbetsterapeut att stegvis träna eller lära 
sig ett nytt sätt att utföra en syssla skulle detta stärka vårdtagaren 
att bli ännu mer självständig.

I Ljungby var uppfattningen att ingen med bedömt behov nekades 
hemrehabilitering, men att det fanns vårdtagare där behovet inte 
framkommit eller att de inte blivit överrapporterade från sluten-
vården. Det lyftes fram att det kunde finnas vårdtagare som haft 
behov av en träningsperiod då de försämrats, utan att de kom-
mit till sjukhus och att hemrehabteamet då inte kontaktats. Några 
vårdtagare hade inte kunnat erbjudas hela konceptet.

Hemrehabilitering ansågs vara högsta prioritet men det var 
tid en/antal ärenden som var den avgörande faktorn. Enligt 
verksamhetschefen fanns tillräckliga resurser för att klara hela 
uppdraget idag men om behovet fortsatte att växa behövdes för-
stärkta resurser för att upprätthålla kvaliteten, och för att hinna 
med alla ärenden.

I Växjö arbetade hemrehabteamen i Växjö tätort med tidsbegräns-
ad träning av vardagsinsatser i hemmiljö för personer över 65 år. 
Distriktsteamen hade som huvuduppgift att svara för mer lång-
variga kontakter med vårdtagare både i ordinärt och särskilt bo-
ende. Det påtalades att det behövdes hemrehabilitering även på 
landsbygden i kommunen för att den så kallade hemlinjen skulle 
fungera. 

Det som prioriterades högst var hemgångar från slutenvården 
och nyinsjuknade vårdtagare. Det fanns en osäkerhet om en del 
vårdtagare eventuellt togs om hand av de kollegor som arbetade 
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med distriktsrehabilitering trots att de hade behövt hemrehabilite-
ring, till exempel vårdtagare med stroke och vårdtagare med höft 
fraktur. 

Rimligt flöde av vårdtagare i kombination med handledning 
av hem  vårdspersonal och närstående ur hemrehabteamens 
perspektiv
Flödet av vårdtagare beskrevs i förhållande till vad ett hemreha-
bteam bestående av 1,0 årsarbetare (åa) arbetsterapeut och 1,0 åa 
sjukgymnast maximalt ansågs klara. 

I Lessebo angavs 23 nya vårdtagare per vecka som ett rimligt flöde 
i förhållande till övriga pågående vårdtagare och samtidiga arbets-
uppgifter. Vårdtagarnas funktionsförmåga ansågs också påverka. 

I Ljungby angavs 23 nya vårdtagare per vecka i hemrehabilitering 
i aktivt skede. I förhållande till hela kommunen totalt 12- 20 vård-
tagare men då i olika skeden av rehabiliteringsprocessen och det 
ansågs svårt att klarar denna volym om alla var nyligen uppstarta
de. Vårdtyngden ansågs ha stor betydelse. Övriga faktorer som 
på verkade var antal övriga ärenden, vårdtagarnas vårdtyngd, det 
geografiska avståndet och tillgången till bilar.

I Växjö angavs att totalt 12 nya vårdtagare per vecka eller totalt 
10 nya per månad var ett rimligt inflöde till hemrehabilitering.  
Arbetsterapeuterna angav att totalt 10 patienter kunde vara pågå-
ende samtidigt beroende på intensitet, ibland endast 57 vårdtaga-
re och sjukgymnasterna 2030 men ibland endast 1015. Volymen 
ansågs bero på var i rehabiliteringskedjan vårdtagaren befann sig, 
hur omfattande rehabiliteringsbehoven var, vårdtagarens allmän-
na status samt antalet inkopplade samarbetspartners. Andra fak-
torer var om både arbetsterapeut och sjukgymnast behövde vara 
hos vårdtagaren samtidigt men också närståendes engagemang. 
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Vårdkedja och samverkan mellan slutenvård, primärvård  
och egna boendet vid hemrehabilitering ur kommunernas 
perspektiv
I Lessebo upplevdes samverkan med landstingets slutenvård som 
fungerande. Vårdplaneringarna kommunicerades genom LINK, 
det ITbaserade informationssystemet mellan landstingets slut-
envård och kommunen. Därefter genomfördes vårdplaneringen 
på Centrallasarettet (CLV) i Växjö, alternativt hemma hos vård-
tagaren. Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna åkte sällan in 
till CLV för vårdplanering utan biståndshandläggarna brukade 
informera om vad som beslutats på vårdplaneringarna och till 
vilket boende vårdtagaren skulle. Denna hantering upplevdes 
som väl fungerande. Biståndshandläggarna kompletterade LINK 
med telefonsamtal. Arbetsterapeut och sjukgymnast mötte upp 
vårdtagarna när de kom hem efter vistelse från slutenvården.

Arbetsterapeuternas första bedömningar av vårdtagarens behov 
försvårades då kallelsen till vårdplanering behövde innehålla en 
ADL-bedömning från slutenvården, men inte alltid gjorde det. 

Enligt sjukgymnasterna fungerade samverkan med slutenvården 
för det mesta mycket bra.  LINK underlättade informationsflödet, 
och den enskilda sjukgymnasten fick därigenom aktuellt status 
på vårdtagaren innan han/hon kom hem och vilka hjälpmedel 
som behövdes. Det som fungerade sämre var att informationen 
via LINK kom sent och var knapphändig. Det angavs som svårt 
att påverka i de fall vårdtagaren, av sjukgymnasten, bedömdes 
behöva vara kvar längre i slutenvården för att komma igång mer 
och känna sig tryggare. Samverkan med primärvården fungera-
de bra. 

Verksamhets-/rehabiliteringsledningen i Lessebo anger att sig-
naler kommit från personalen om att arbetsterapeuter och sjuk-
gymnaster inom slutenvården kunde kommunicera bättre via 
LINK med kommunens rehabiliteringspersonal. Samarbetet med 
primärvård/medicinskt ansvarig läkare upplevdes fungera väl. 
Den geografiska närheten underlättade samarbetet. 
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I Ljungby beskrev biståndshandläggarna att information utbyt-
tes via LINK samt telefon. Vid den samordnade vårdplanering-
en i slutenvården erbjöd arbetsterapeut och sjukgymnast vård 
tagaren hemrehabilitering och tid för första hembesöket bokades. 
Den personal som deltog från hemrehabiliteringen var den som 
sedan fortsatte med rehabiliteringen i hemmet.

Angående samverkan upplevde arbetsterapeuterna i Ljungby att 
information som kom från slutenvården angående vårdtagarnas 
behov av hemrehabilitering var knapphändig. LINK fungerade 
bra när den användes rätt, men tyvärr var det sällan som ADL
bedömningar var utförda då kallelsen till vårdplanering kom. De 
tyckte även att det fanns mycket kvar att arbeta på angående sam-
verkan och att det hade varit bra om arbetsterapeut/sjukgymnast 
från slutenvården kunde vara med på de vårdplaneringar där det 
är aktuellt med fortsatt rehabilitering i hemmet. 

Sjukgymnasterna ansåg att samverkan med slutenvården fungera-
de bra men att det saknades utarbetade rutiner, det samma gällde 
samverkan med primärvården. 

Verksamhets/rehabiliteringsledningen upplevde att samarbetet 
funge     rar bra och att LINK underlättade kommunikationen. För att 
öka samverkan och förståelsen för varandra genomfördes sedan 
en tid regelbundna träffar där även nya rutiner för hanteringen av 
hemrehabiliteringens vårdtagare tagits fram. Under år 2009/2010 
har projekt med mobil läkare för vårdtagare inskrivna i hemsjuk-
vården bedrivits i kommunen. Med denne har utvecklats ett nära 
samarbete. Samarbetet underlättades också av att läkaren är lokali-
se rad på rehabiliteringsenheten. Samverkan med vårdcentral/
medicinskt ansvarig läkare i övrigt behövde stärkas ytterligare. 

I Växjö beskrevs vårdkedjan som att kallelse kom via LINK och 
att sedan utfördes vårdplaneringen i slutenvården. Det fanns till-
gång till journalen i LINK. Ibland togs telefonkontakt med kollega 
i slutenvården och i vissa fall deltog kollega från slutenvården vid 
vårdplaneringen. Sjuksköterska från slutenvården deltog alltid vid 
mötet. Inför vårdplanering utförde arbetsterapeut i slutenvården 
ADLtaxonomin. Om vårdtagaren kom från Rehabkliniken plane-
rades och genomfördes ofta gemensamma hembesök innan vård-
planeringen. 
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Efter hemgång genomfördes insatser av hemrehabiliteringen  
parallellt med hemtjänstinsatser. LINK angavs fungera bra och 
kontakten med kollegor inom slutenvården var god. Samarbetet 
med öppenvården beskrevs som begränsad och att det sällan togs 
kontakt från öppenvården till hemrehabilitering, däremot funge
rade kontakten med distriktsläkare tillfredsställande om kontakt 
togs av hemrehabiliteringen. Det fanns inget etablerat samarbete 
med arbetsterapeuter och sjukgymnaster i öppenvården. 

Verksamhets/rehabiliteringsledningen uppgav att informations 
överföring via LINK fungerade bra, att relationerna med sluten-
vården var goda och kontaktnätet väl etablerat. Samverkan med 
närsjukvården borde utvecklas och det angavs som osäkert om 
personal en i närsjukvården hade kännedom om hemrehabilite-
ring. Kontakt med primärvården/medicinskt ansvarig läkare var 
mindre frekvent men togs vid behov. Få rutiner fanns. Läkarens 
delaktighet var begränsad till ett fåtal vårdtagare som fick hemre-
habilitering. Många gånger va det sjuksköterskan som fungerade 
som informationsbrygga mellan läkare och hemrehabteam. Hem-
rehabteamet fick i dessa fall andrahandsinformation. 

Samverkan kring hemrehabilitering ur Landstinget Kronobergs 
perspektiv
Förvaltningsledningen menade att vid utskrivning av vårdtagare 
från sjukhus fungerade vårdplaneringen med hjälp av LINK väl. 
Det är en specialbyggd modul i vårdtagarens journal som person
alen själva varit med och byggt upp. Angående rehabiliterings-
insatser så ska de signeras av arbetsterapeut och/eller sjukgym-
nast. Utbild ningsinsatser pågår i landstinget och i kommunerna 
och det fungerar allt bättre. När det gällde vårdcentralerna fanns 
väl utarbetade rutiner kring samverkan. De medicinskt ansvariga  
läkarna hade framför allt kontakt med kommunernas sjuksköter-
skor. Möjligheterna att nå läkarna bedömdes som tillfredsställan-
de men man såg behov av ökade läkarresurser för att ytterligare  
kunna öka tillgängligheten. Arbetsformen med ”mobil läkare” 
som prövades i Ljungby sågs som en arbetsform som främjar ett 
nära samarbete mellan kommun och primärvård. Läkaren var lätt
illgänglig men kunde inte göra allt på en gång utan det kan be
hövas uppfölj ande besök utifrån vårdtagarens behov.
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Medicinskt ansvariga läkare/rehabiliteringsledning menade att sam- 
ver kan över lag var god. Vårdplaneringen fungerade väl med 
hjälp av LINK och möten med involverad personal. Mycket av  
planeringen skedde gemensamt och mottagande läkare i primär-
vården bekräftar/signerar att man mottagit epikris och vård 
planering från slutenvård en. Primärvården kallade dock inte vård-
tagarna rutinmässigt för upp följ ning utan det sker efter behov. Det 
fanns allt jämt en gråzon mellan landsting och kommun. 

I Lessebo upplevdes samverkan och dialog med kommunen  
fungera mycket väl men kommunens hemrehabilitering behövde 
utvecklas. Den bedrevs i liten omfattning och var helt integrerad i 
övrig rehabiliteringsverksamhet. Det formulerades inga mål för in-
satserna och det fanns ingen struktur för uppföljning av insatserna.

I Ljungby hade möjligheterna till samverkan stärkts sedan  
projektet ”mobil doktor” startade. Mobila läkaren har ansvar för 
alla vårdtagare som har hemsjukvård. Läkaren är samlokaliserad 
med kommun ens rehabiliteringsenhet. Det gjorde att direktkon-
takt och samverkan mellan läkare och rehabiliteringsteam stärkts.  
Erfarenheten var att möjligheten att ha egen direkt dialog med 
rehabiliteringsteamen ökade kvalitén jämfört med andrahands- 
information. 

I Växjö var det inte så ofta läkarna hade direktkontakt med  
rehabiliteringsteamet utan kontakterna gick oftast via en sjuk-
sköterska. Kontakterna med dem fungerade väl men man 
hade gärna sett att ett närmare samarbete utveckladedes med  
kommunens rehabiliteringspersonal. 

Framgångsfaktorer
Lessebo har hittills inte specifikt arbetat med hemrehabilitering 
utan den är integrerad i alla annan rehabiliteringsverksamhet för 
kommunens äldre. Identifiering av framgångsfaktorer bör ske 
längre fram om satsningar blir aktuella.

En viktig faktor i Ljungby är politikens stöd, engagemang och be-
slut att i budget tillföra ytterligare medel. Likaså finns ett tydligt 
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stöd från förvaltningsledningen. Man framhåller att man haft en 
god dialog med landstinget med samma mål och fokus, den en-
skilde vårdtagaren. Som underlag för besluten har utvärderingar 
krävts som visar på framgång. Projektledares och rehabiliterings-
teamens engagemang är angeläget. Delaktighet i rehabiliterings-
arbetet som successivt leder till att vårdtagaren klarar mer på 
egen hand och kan vara med i sitt sociala sammanhang är stimu-
lerande för vårdpersonalen.

I Växjö menar man att för vårdtagaren ger det en stor trygghet att 
få hemrehabilitering som är anpassad efter vårdtagarens behov 
och hemmiljöns förutsättningar. Insatserna blir mer koncentrera-
de och med ett tydligare fokus. Ur kommunalt perspektiv menar 
man att insatserna uppfattats som positiva. Engagemanget från 
olika vårdcentraler har varierat. Arbetet kräver en långsiktighet, 
ett öppet klimat och duktiga, kreativa chefer liksom engagerad 
personal och eldsjälar som skapar förutsättningar för arbets 
formen. Att arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns närvaran-
de i arbetet och ständigt påminner om att ta vara på och stärka 
vårdtagarens egna förmågor är viktigt liksom att det finns klara 
mål och strukturerad kontinuerlig utvärdering av insatserna. Att 
det i ledningsgruppen för rehabi literingsverksamheten finns för-
djupad akademisk skolning på magisternivå vilket ger en metod-
färdighet för uppläggning av utvecklingsarbete liksom hur ut-
värdering av insatserna ska kunna säkerställas på bästa sätt. Det 
underlättar att verksamheten håller sig uppdaterad kring aktuell 
forskning inom området och som kan vara aktuell att implemen-
tera. Samtidigt är det angeläget att hitta balansen mellan forsk-
ning och att vara nära i verksamhet en. Vardagsrehabiliteringens 
ordinerade insats er följs upp och hand lingsplaner utarbetas uti-
från resultat en. 

Landstinget Kronoberg menar att hemrehabilitering är en mycket 
viktig del i vårdkedjan. Mycket vård blir förgäves om inte rehabi
literingen fullföljs. Att individuella bedömningar görs för vilka 
vårdtagare hemrehabiliteringen är mest lämpad för, gör också 
att insatserna riktas till dem som bäst kan tillgodogöra sig denna 
form av rehabilitering. 
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Förbättringsområden
Lessebo efterfrågar uppföljningar, utvärderingar och mätningar 
i verksamheten. Vid täta byten av chefer försvåras kontinuitet
en i utvecklingsarbetet. Brist på resurser känns som ett hinder. 
Möjligheterna för vårdtagare att komma hem direkt från akut-
sjukvården behöver stärkas och det är ofta en önskan från vård-
tagaren att kunna få komma hem. Det finns en risk att det byggs 
upp en rädsla hos vårdtagaren om de först kommer till ett kort-
tidsboende. Vårdpersonalen behöver också engageras. Kulturen i 
kommunen är sjukvårdinriktad och att de äldre bör få komma till 
ett vårdboende. För framtiden ser man behov av att arbeta aktivt 
med att stärka inriktningen mot kvarboende i ordinärt boende, 
att se möjligheterna i hemmet och att träningen kan ske där.

Ljungby menar att länken med landstinget behöver stärkas ytterlig
are och att tydligheten rollerna blir tydligare. Tillgänglighet och 
läsbehörighet i varandras journal skulle underlätta arbetet kring 
vårdtagaren. Projektet med ”mobil doktor” där en allmänläkare 
gör hembesök önskar man kan permanentas, då det underlättat 
samverkan mellan läkaren och hemrehabteamen. Delaktighet-
en behöver stärkas bland alla involverade yrkesgrupper och att  
personalen tar sig tid att arbeta med ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt. Man ser nu en fördel i att hemrehabiliteringen genom-
förs av särskilda team och inte blandas med distriktsrehabilitering.  

Rehabiliteringsteamens pedagogiska kompetens behöver stär-
kas. Man har en önskan att all involverad personal får den kom-
petens och träning de behöver för att arbeta med hemrehabili-
tering. Vårdpersonalen behöver bli mer medveten om risken 
att vårdtagaren successivt tappar sina förmågor att klara olika  
saker om vårdpersonalen tar över och gör insatser åt vård 
tagaren, jämfört med om de stimulerar vårdtagaren att göra så 
mycket de själva kan av sina vardagsaktiviteter. Vidare tas upp 
att satsningarna med stimulansmedel ger en förväntan hos vård- 
tagare, närstående och personal att arbetsformerna som utvecklas 
ska fortsätta efter projekttiden. Det är därför viktigt att realistiska 
mätbara mål sätts upp och som kan fungera även efter projekt 
tiden. Det skulle kunna övervägas om statliga medel kunde läg-
gas ut som mer ”fasta” medel, där kommunens redovisningar och 
kvalitet till Socialstyrelsen avgör om fortsatta medel ska tilldelas. 
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I Växjö efterfrågar politiken mer allmänna satsningar. Kommun
erna ser olika ut och ibland har de redan gjort satsningar som 
ligger i linje med utlysta medel. Man vill stärka hemlinjen ytter-
ligare och att vidareutveckla hemrehabiliteringen även för vård-
tagare med en svårare problematik skulle kunna vara en del i 
det. Det bör övervägas att genomföra vårdplaneringen i hem-
met och inte på sjukhus. Det skulle stärka den enskildes position 
och aktuell personal skulle bättre se vad som behöver åtgärdas. 
Vidare behöver hemrehabteamens pedagogiska färdigheter ut-
vecklas. Det är också viktigt att hemrehabteamen inte delegerar 
för mycket utan är mer närvarande i arbetet. Vårdpersonalen bör 
få möjlighet att specialisera sig så att de med särskilt intresse för 
hemrehabilitering kan arbeta mer med det. För att få ordinerade 
insatser att fungera behöver rehabteamens kontinuerliga stöd till 
vårdpersonalen vidareutvecklas. Det är centralt att vardagsre-
habiliteringen fortsätter ”här och nu och hela tiden” och att alla  
naturliga tillfällen för träning och aktivitet tas till vara. Det hand-
lar om att hela teamet runt vårdtagare är involverade om det ska 
fungera i vardagen.

Landstinget Kronoberg ser det som angeläget att kommunerna 
till sammans med landstinget ständigt arbetar med att utveckla 
samverkansformerna. Man skulle också kunna överväga gemen-
sam samfinansierad rehabiliteringsorganisation med gemensamt  
ansvar för rehabiliteringsuppdraget. Erfarenheterna av samlokali
sering av mobil läkare och kommunens rehabilitering är mycket 
positiva och skulle kunna utvecklas. Förslag på samlokalisering 
med kommunens rehabiliteringsverksamhet finns också från 
primär vårdens läkare, då det skulle främja teamarbetet. Införande 
av ett gemensamt journalsystem är under utveckling och kommer 
att underlätta samverkan. Vidare är det viktigt att möjligheterna 
för vårdtagare att få hemrehabilitering utvecklas i länets alla kom-
muner liksom att det kan erbjudas i såväl tätort som glesbygd. 
Vårdtagarna gynnas av att komma hem och få sin rehabilitering 
där och det är angeläget att de får mycket träning och möjlighet till 
egen aktivitet i sin vardag. Vidare ser man ett behov av att hem-
rehabiliteringen och träningen blir mer differentierad och individ-
uellt anpassad, särskilt med tanke på de yngre äldre. De har ofta 
en önskan om ytterligare träning för att i möjligaste mån komma 
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upp i sin tidigare funktionsnivå. Gemensamma rutiner för av-
stämning/uppföljning av genomförda rehabiliteringsinsatser  
be höver utvecklas för medicinskt ansvariga läkare och kommun-
ernas rehabiliteringspersonal.   

Effekter av hemrehabilitering ur vårdtagarnas  
perspektiv
Ledningen för alla tre kommunerna liksom Landstinget efter-
frågar strukturer för utvärdering av utvecklingssatsningar, med 
kvalitetssäkrade metoder och instrument. I det följande redovisas 
en genomlysning av hemrehabiliteringen effekter med tanke på 
funktionsförändring, upplevd kvalitet ur vårdtagares, närståen-
des och vårdpersonals perspektiv samt resursförbrukning. Data 
redovisas från insatser genomförda i Lessebo, Ljungby och Växjö 
kommuner. Jämförelser har dock endast utförts mellan vård-
tagare från Ljungby och Växjö då antalet deltagande från Lessebo 
bedömdes vara för lågt.

Upplevelse av hälsa
Vårdtagarnas upplevelse av hälsa förbättrades signifikant från 
start av hemrehabilitering till tre månader senare i både Ljungby 
och Växjö, se Tabell 5. Både index för den fysiska hälsan och för 
den psyk iska hälsan påverkades i positiv riktning. Normalvärden  
(median) för äldre personer, 65 år och äldre, boende på landsbygd 
en eller i mindre städer är för fysisk hälsa 44,3 och för psykisk hälsa 
57,9. Under sökningsgrupperna i Ljungby och Växjö hade tre månad-
er efter inledd hemrehabilitering lägre värden än normalvärdena 
för fysisk hälsa men högre värden för psykisk hälsa. 
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Tabell 5.  Förändring av självskattat hälsotillstånd enligt SF-12 från baseline 
till tre månader efter start av hemrehabilitering 

n

Base- 
line 

Median

Baseline 
IQR

Tre 
månader 
Median 

Tre måna-
der IQR 

p

Upplevelse 
av Fysisk 
hälsa (PCS)

Lessebo 5 27,9 25,4 – 31,4 30,5 26,2 – 35,9 ns

Ljungby 29 26,2 22,6 – 32,6 34,8 27,2 – 41,0 0,01

Växjö 37 26,0 21,6 – 29,8 32,1 25,1 – 41,7 0,01

Upplevelse 
av Psykisk 
hälsa (MCS)

Lessebo 5 45,7 33,6 – 59,0 53,1 40,6 – 56,2 ns

Ljungby 29 50,8 38,9 – 58,6 58,1 47,4 – 63,0 0,05

Växjö 37 48,6 41,0 – 59,2 59,3 49,3 – 62,7 0,01

Aktivitetsförmåga (ADL)
Vid inskrivning i hemrehabilitering skiljer sig nivån av aktivitetsför-
måga åt hos grupperna av vårdtagare i Ljungby och Växjö. I Ljungby 
hade vårdtagarna vid inledningen signifikant bättre aktivitetsför
måga än vårdtagarna i Växjö. Störst var skillnaden avseende I-ADL. 

Aktivitetsförmågan förbättrades signifikant, både personlig och 
in  stru   mentell ADL, hos vårdtagarna i Ljungby och i Växjö, se  
Tabell 6. Den initiala skillnaden mellan grupperna var vid det  
andra bedömningstillfället utjämnad och uppvisade inga signifi-
kanta skillnader mellan grupperna.
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Tabell 6.  Förändring av aktivitetsförmåga enligt ADL-taxonomin från 
baseline till tre månader efter start av hemrehabilitering

n

Base-
line 
Me-
dian

Baseline 
IQR

Tre må-
nader 

Median

Tre måna-
der IQR

p

P-ADL

Lessebo 6 23,0 16,00 – 30,25 23,5 16,50 – 28,75 ns

Ljungby 30 23,0 19,00 – 26,00 27,0 25,50 – 30,00 0,01

Växjö 40 21,0 15,00 – 23,00 27,0 23,00 – 30,00 0,01

I-ADL

Lessebo 6 3,0 1,75 – 3,25 2,5 1,50 – 8,75 ns

Ljungby 30 4,0 3,00 – 6,00 8,0 5,00 – 10,25 0,01

Växjö 40 1,0 0,00 – 4,00 6,0 4,00 – 8,75 0,01

Total 
ADL

Lessebo 6 25,5 18,00 – 33,50 26,0 18,00 – 37,5 ns

Ljungby 30 29,0 23,00 – 32,00 36,0 32,00 – 40,0 0,01

Växjö 40 22,0 17,00 – 27,00 32,5 27,00 – 37,0 0,01

IQR, interkvartilavståndet, motsvarar de femtio procent mittersta värdena, utan för detta 
område finns de tjugofem procent lägsta och de tjugofem procent högsta värdena.

Funktionsförmåga
Vårdtagarna i Ljungby och Växjö förbättrade signifikant sin motor
iska funktion, se Tabell 7. Vårdtagarna blev mindre hjälpberoen-
de och upplevde mindre smärta och otrygghet vid förflyttningar. 
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Tabell 7.  Förändring av motorisk funktion enligt GMF från baseline till tre 
månader efter start av hemrehabilitering

n

Base-
line 
Me-
dian

Baseline 
IQR

Tre 
måna-

der
Me-
dian

Tre måna-
der
IQR

p

Hjälp- 
beroende

Lessebo 6 4,5 1,75 – 8,75 2,5 0,75 – 6,00 ns

Ljungby 30 4,0 2,00 – 7,00  0,0 0,00 – 2,25 0,01

Växjö 37 3,0 2,00 – 8,00 1,0 0,00 – 2,50 0,01

Smärta

Lessebo 6 2,5 0,00 – 3,25 0,5 0,00 – 4,00 ns

Ljungby 30 4,0 2,00 – 8,00 0,0 0,00 – 3,00 0,01

Växjö 37 4,0 1,00 – 8,00 1,0 0,00 – 2,00 0,01

Otrygghet

Lessebo 6 1,5 0,75 – 2,75 0,0 0,00 – 2,25 ns

Ljungby 30 3,0 1,00 – 5,00 0,0 0,00 – 1,00 0,01

Växjö 37 2,0 1,00 – 5,00 0,0 0,00 – 1,00 0,01

IQR, interkvartilavståndet, motsvarar de femtio procent mittersta värdena, utanför detta 
område finns de tjugofem procent lägsta och de tjugofem procent högsta värdena. 

Resursperspektiv
Hemrehabiliteringens längd och antal hembesök av  
hemrehabteamen
Det fanns en skillnad mellan Ljungby och Växjö i hur lång period 
vårdtagarna hade hemrehabilitering. I Växjö var vårdtagarna in-
skrivna i hemrehabilitering ungefär en tredjedel så länge, an- 
givet i antalet dagar från start till avslut, jämfört med i Ljungby, se  
Tabell 8. Hemrehabiliteringens längd var i genomsnitt (median) i 
Växjö 35 dagar och i Ljungby 96,5 dagar, skillnaden var signifikant 
(p ≤ 0,01). För Lessebo lämnades inga uppgifter. 
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Tabell 8. Omfattning av hemrehabilitering periodens längd uttryckt i dagar

n Median
Medel

Min-max SD

Ljungby 32 96,5 96,1 49 – 126 12,2

Växjö 23 35,0 47,5 6 – 210 46,0

Hur många hembesök som utfördes av hemrehabteamen anges 
i Tabell 9. Det fanns en signifikant skillnad mellan Ljungby och 
Växjö i antal besök från arbetsterapeut (p ≤ 0,05), sjukgymnast 
(p ≤ 0,01) samt totalt (p ≤ 0,01), där besöken var fler i Ljungby. 
Antal et gemensamma hembesök var likartat i de olika kommun-
erna men Ljungby uppvisade en större spridning. För Lessebo 
lämna des inga uppgifter.

Tabell 9. Antal besök av arbetsterapeut och sjukgymnast

Vårdtagare Arbetsterapeut Sjukgymnast
Gemensam-
ma hembe-

sök

Totalt

n
Me-
dian

min-
max

Me-
dian

min-
max

Me-
dian

min-
max

Me-
dian

min-
max

Ljungby 32 10,5 3 - 24 14,5 5 - 27 3 0-24 21,5 6 - 44

Växjö 41   7,0 2 - 34   7,0 1 - 32 2 0-7 12,0 3 - 59

Totalt 73   8,0 2 - 34 10,0 1 - 32 3 0-24 16,0 3 - 59

Förändring av behov och innehåll av hemtjänst och  
stödinsatser (SOL)
I både Ljungby och Växjö hade gruppen vårdtagare tre månader 
efter inledd hemrehabilitering signifikant lägre behov av hem-
tjänst uttryckt i timmar per vecka, se Tabell 10. 
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Tabell 10.  Förändring i vårdtagarnas behov av hemtjänsttimmar 
Vårdtagare

Baseline 
Tre månaders uppföljning

p   
n

Median IQR Median       IQR

 
Lessebo 6 11,20 0,0 – 24,3 21,0 0,0 – 24,6 ns

Ljungby 32 12,62 5,0 – 17,3 4,37 0,0 – 14,2 0,01

Växjö 39 13,50 3,5 – 17,0 3,55 0,0 – 17,0 0,01

Totalt 77 12,60 3,5 – 17,6 4,50 0,0 – 17,0 0,01

IQR, interkvartilavståndet, motsvarar de femtio procent mittersta värdena, utanför detta 
område finns de tjugofem procent lägsta och de tjugofem procent högsta värdena. 

I samband med utskrivning från slutenvården var det ingen 
större skillnad på hur mycket SOLinsatser som beviljades utan 
skillnaden låg istället i att vårdtagaren kunde återgå till eget bo-
ende och få träning där istället för på korttidsplats. Hos en del 
behövdes korttidsplats efter sjukhusvistelse trots möjlighet till 
hemrehabilitering. Det fanns en enighet i att omfattningen av 
SOL-insatser var stor vid utskrivningen för att sedan minska 
över tid. Hos en del vårdtagare ansågs behovet av SOL-insatser 
stort under en längre tid även om de hade hemrehabilitering men 
att vårdtagaren genom detta kunde bo kvar i det egna boendet.  
Insatserna ansågs minska snabbt genom hemrehabilitering. En 
del vårdtagare bedömdes bli självständiga snabbare än vid tradi-
tionell rehabilitering.

Uppföljningen av SOLinsatserna uppfattades ske snabbare 
hos vårdtagare i hemrehabilitering. Genom samverkan mellan 
person al i hemrehabteamen och biståndshandläggarna skrevs en 
kortare beslutstid och biståndshandläggarna var ofta med vid det 
sista besöket hos vårdtagaren tillsammans med rehabiliterings-
personalen. Därmed grundades SOLbeslutet på vad vårdtaga-
ren faktiskt klarade självständigt och vilken hjälp som behövdes. 

Biståndshandläggarna ansåg att samtliga SOLinsatser påverka
des av hemrehabiliteringen både till innehåll och omfattning men 
det såg olika ut och bedömdes som väldigt individuellt. Då hem-
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rehabilitering erbjöd intensiv rehabilitering minskade behov et 
av beviljade promenader. Minskat behov, mindre hjälpberoende 
och ökad självständighet var några effekter av hemrehabilitering. 
SOLinsatser kunde minskas tack vare att vårdtagaren fick olika 
hjälpmedel. Den enskilde klarade efterhand själv sina förflytt-
ningar vilket gjorde att flera stödinsatser kunde minskas som till 
exempel hjälp i och ur säng, hjälp med toalettbesök och eventu-
ellt hushållsgöromål. I detta är arbetsterapeut, sjukgymnast och 
biståndshandläggare eniga.

Arbetsterapeuterna ansåg att omfattningen av SOLinsatser 
minskades med hemrehabilitering och gav en bild av att genom 
massiva insatser i samband med hemgång skapades trygghet 
för vårdtagaren. Även vistelsetiden på korttidsboende kunde 
undvikas eller minskas. Innehållet i insatserna förändrades över 
tid från aktiv hjälp till större delaktighet och självständighet till  
exempel att följa med och handla istället för att hemtjänsten leve-
rerade hem varorna. Dubbelbemanning minskades och tillsyns 
besök togs bort. Uppföljningarna och kontakten med bistånds-
handläggaren gav snabb justering av tidigare beslut. 

Sjukgymnasterna beskrev att omfattningen av SOLinsatserna 
var ungefär samma som vid traditionell rehabilitering inled-
ningsvis men att de insatserna kunde minskas snabbare genom 
hem  rehabilitering. Hemrehabiliteringen gav för både vårdtaga-
ren och hemvårdspersonalen en positiv påverkan genom att 
den arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska bedömningen 
tydlig gjorde hur mycket vårdtagaren klarade själv. Vårdtyngd
en bedömdes som att den minskade och innehållet bestod av 
mer tillsyn istället för hjälp över tid. Hjälpbehovet var mindre 
och tillsynsbesöken minskades betydligt fortare då vårdtagarna 
blev mer självständiga i förflyttningar, i personlig hygien och i  
minskat behov av matdistribution. I en del fall kunde även städ-
hjälp tas bort.
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Påverkan på behovet av korttidsplatser alternativ plats på  
särskilt boende (SB)
För 60 av deltagarna i projektet besvarade biståndshandläggarna 
enkäten om alternativ till hemrehabilitering och om omfattning-
en av beviljade hemtjänsttimmar påverkades av att hemrehabili-
tering fanns att tillgå. För 57 personer besvarades frågan om vad 
alternativet för vårdtagaren hade varit om inte hemrehabilitering 
funnits. Enligt biståndshandläggarna hade alternativet för ca 
30 procent av vårdtagarna varit korttidsplats och för 23 procent 
hade mer hemtjänsttimmar behövts, Tabell 11. Då endast ett svar 
kom in från Lessebo så har detta utelämnats. 

Tabell 11. Alternativ för vårdtagarna (n = 56) om hemrehabilitering inte fun-
nit

Korttids-
boende

Växelvård Särskilt 
boende

Fler hemtjänst- 
timmar

Övrigt

Ljungby 7 2 1 7 11

Växjö 10 0 1 6 11

Antal 17 2 2 13 22

Procent 30,3 3,6 3,6 23,2 39,3

Hur stort behovet av hemtjänsttimmar per vecka skulle vara om 
det inte fanns möjlighet till hemrehabilitering samt att ange den 
faktiska omfattningen av hemtjänst i samband med start av hem-
rehabilitering utfördes av biståndshandläggarna. Flera angav att 
det var svårt att uppskatta behovet och för 37 av de 60 vårdtagarna 
angavs det beviljade antalet timmar lika det uppskattade behovet. 
Därför kan inga säkra slutsatser dras.

Resursberäkningar
I nedanstående avsnitt redovisas intäkterna i form av förändringar 
i vårdtagarnas funktions- och aktivitetsförmåga och kostnaderna 
för hemrehabilitering och förändringar i kostnader för särskilt bo-
ende, korttidsboende och hemtjänst. Resultaten indikerar totalt sett 
positiva resultat för såväl vårdtagarna funktions och aktivitetsför-
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måga liksom när det gäller kommunernas kostnader då behovet 
av olika formar av särskilt boende och hemtjänsttimmar minskar.

Beräkningar utifrån Ljungbys hemrehabilitering

Tabell 12. Intäkts- och kostnadsposter i värderingen av hemrehabilitering i 
Ljungby kommun

A. Intäkter
Ur vårdtagares, närståendes och vårdpersonalens synvinkel visar 
utvärderingen på signifikanta, funktionellt betydande förbättring-
ar, se + i kolumnerna A i Tabell 1.  
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B. Kostnader för att driva verksamheten 
Lönekostnader för personal
Hemrehabilitering har enligt kommunens rehabiliteringschef  
med  fört kostnader i och med att personer, motsvarande totalt 1,75  
arbetsterapeut och 1,75 sjukgymnasttjänster, det vill säga totalt mot 
svarande 3,5 tjänster. Enligt räkenskaperna uppgick lönekostnad
er na för niomånadersperioden, inklusive semesterersättning och 
per son al  omkostnadstillägg, till: 

9/12 × 1 320 301 kr = 1 155 264 kr  (kolumn B, kommunperspektiv) 

Andra personalkostnader
Utöver lönekostnaderna har hemrehabiliteringen medfört kostnad-
er motsvarande 466 370 kronor (kolumn B, kommunperspektiv). 

C. Inbesparade kostnader för korttidsboende, särskilt boende och 
hemtjänst
Totalt har 7 vårdtagare klarat sig utan korttidsboende. Det mot-
varar ett värde av:

 
7 x 21 dagar x 1 341 kr = 197 127 kr     (kolumn C, kommunperspektiv)

Två vårdtagare har kunnat undvika växelvis boende, vilket ger 
en resursbesparing på: 

2 × 168 dagar × 1 341 = 450 576 kr       (kolumn C, kommunperspektiv)

Hemrehabiliteringen har, för de 32 vårdtagarna, efter 3 månad-
er minskat behovet av hemtjänstinsatser med i medeltal 8,25 
tim/vårdtagare och vecka, det vill säga 107,25 tim under en 
3månaders period. Resursbesparingarna motsvarar: 

32 x 107,25 x 316 kr = 1 084 512 kr  (3 månader)
32 x 4 x 107,25 x 316 kr = 5 475 216 kr  (12 månader)

I ett fall har flytt till särskilt boende kunnat undvikas. 

1 x 1341 kr x 365 dagar = 489 465 kr
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När hänsyn tagits till vad hemrehabiliteringen kräver för resurser 
har insatserna totalt medfört en reducering av kostnaderna med: 

600 046 kr alternativt om minskningen av behov av hemtjänstinsats-
er varar under ett år 3 853 582 kr, se Tabell 12, vilket motsvarar en 
reducering av kostnaderna med 18 751 kr/vårdtagare respektive 
120 424 kr/vårdtagare.

Beräkningar utifrån Växjös hemrehabilitering 

Tabell 13. Intäkts- och kostnadsposter i värderingen av hemrehabilitering i 
Växjö kommun
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A. Intäkter
Ur vårdtagarnas, närståendes och vårdpersonalens synvinkel 
visar utvärderingen på signifikanta, funktionellt betydande för-
bättringar, se + i kolumnerna A i Tabell 1.  

B. Kostnader för att driva verksamheten 
Lönekostnader för personal
Hemrehabilitering har enligt kommunens rehabiliteringschef med -
fört kostnader i och med att personer, motsvarande totalt 2 arbets 
terapeut och 2 sjukgymnasttjänster, det vill säga totalt motsva-
rande 4 tjänst er, har haft uppdrag med i huvudsak hemrehabilite-
ringens detta syfte. Enligt räkenskapssammandragningen uppgick 
lönekost nad erna för niomånadersperioden, inklusive semester 
ersättning och personalomkostnadstillägg, till: 

9/12 × 1 760 402 kr = 1 320 301 kr  (kolumn B, kommunperspektiv)

Andra personalkostnader
Utöver lönekostnaderna har hemrehabiliteringen medfört kost-
nader motsvarande 466 370 kronor (kolumn B, kommunperspek-
tiv). 

C. Inbesparade kostnader för korttids, särskilt boende och hemtjänst
Totalt har 10 vårdtagare klarat sig utan korttidsboende. Det mot-
svarar ett värde av:
 
10 x 21 dagar x 1 800 kr = 378 000 kr (kolumn C, kommunperspektiv)

Hemrehabiliteringen har, för de 39 vårdtagarna, efter 3 månader 
minskat behovet av hemtjänstinsatser motsvarande i medeltal 9,95 
tim/vårdtagare och vecka, det vill säga 129,35 tim under en 3-må-
nadersperiod. Resursbesparingarna motsvarar: 

39 x 129,35 x 318 kr = 1 604 199 kr  (3 månader) 
4 x 1604 199 kr = 7 392 301 kr (12 månader)

I ett fall har flytt till särskilt boende kunnat undvikas. 

1 x 1637 kr x 365 dagar = 597 505 kr
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När hänsyn tagits till vad hemrehabiliteringen kräver för resurs
er har insatserna totalt sett medfört en reducering av kostnaderna 
med: 

726 409 kr alternativt om minskningen av behov av hemtjänst- 
insatser varar under ett år 5 539 006 kr, se Tabell 13. Det mot-
svarar en reducering av kostnaderna med 18 626 kr respektive 
142 026 kr.

Skillnader mellan kommunerna
Det föreligger en stor likhet i resultatet mellan kommunerna. När 
hänsyn tagits till förändringar i vårdbehov och vad hemrehabilite-
ringen kräver för resurser förelåg det i Ljungby en resurs besparing 
motsvarande 18 751 kr/vårdtagare på en tremånaders period, 
jämfört med 18 626 kr/vårdtagare i Växjö. Under för utsättning 
att det minskade behovet av hemtjänst består under ett år före-
ligger det en resursbesparing i Ljungby på 120 424 kr/vårdtagare 
och 142 026 kr/ vårdtagare i Växjö, se Tabellerna 12 och 13. Även 
vid en känslig hetsanalys då kostnader för personal och inbesparad 
hemtjänst varie ras blir resultatet i samma riktning, se Tabell 14.

Tabell 14. Känslighetsanalys av hemrehabiliteringens resursbehov respek-
tive och vårdtagarnas behov av hemtjänst i Ljungby respektive Växjö

Ljungby Växjö

n
Medelbe-

sparing per 
vårdtagare

n
Medelbesparing 
per vårdtagare

Alla vårdtagare inkluderade, 
standardanalys

32 18 751 39 18 626

25 % ökning personalkostnader 32   6 082 39   6 746

25 % minskning inbesparad 
hemtjänst (3 mån)

32 11 973 39  10 399

25 % minskning inbesparad 
hemtjänst (12 mån)

32 93 312 39 109 119

När jämförelse gjordes angående kostnad för förbättrad ADL-
funktion mätt med ADL-taxonomin framkom dock en skillnad 
mellan Ljungby och Växjö. Vårdtagarna i Växjö hade en sämre 
ADLfunktion jämfört med Ljungby när de skrevs hem från sjuk-
huset och uppnådde en större förbättring. Medelförbättring av 
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ADL mätt med ADLtaxonomin som uppnåddes i Ljungby och 
Växjö var 7 respektive 10,5 enheter, se Tabell 6. Medelkostnaden 
per förbättrad ADLenhet blev lägre i Växjö, se Tabell 15.

Tabell 15. Känslighetsanalys. Medelkostnad för förbättrad ADL mätt med 
ADL-taxonomin i Ljungby resp. Växjö kommun (diff 3 mån – baseline)

Ljungby
Växjö

n
Medelkostnad 
per vårdtagare

n
Medelkostnad 
per vårdtagare

Alla vårdtagare inkluderade,  
standardanalys

32 7 239 39 4 526

25 % ökning personalkostnader 32 9 049 39 5 657

25 % minskning personal- 
kostnader

32 5 792 39 3 621

Vårdtagares och närståendes erfarenheter av  
hemrehabilitering 
I det följande redovisas vårdtagares och närståendes erfarenheter 
av insats erna utifrån tre tidsperioder;

1. Tiden före den skada som initierade hemrehabilitering, där 
kategorierna ”hälsa” samt ”aktivitets och funktionsförmåga” 
ingår.

2. Hemrehabiliteringsperiod, där kategorierna ”hälsa”, ”aktiv
itets och funktionsförmåga”, ”initiering av hemrehabilite-
ring” samt ”åtgärder under perioden av hemrehabilitering” 
ingår.

3. Tiden efter avslutad hemrehabilitering – Här ingår katego-
rierna ”hälsa och aktivitets och funktionsförmåga”, ”upp 
levelse av hemrehabilitering”, ”hemrehabiliteringens åtgärd
er”, ”rehabilitering i bostaden”, ”hemrehabiliteringsperson
alens insatser”, ”delaktighet och information”, ”samverkan 
mellan landsting och kommun”, ”vid eventuellt nytt behov 
av hemrehabilitering” samt ”att inte få hemrehabilitering”.
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Tiden före den skada som initierade hemrehabilitering 
Hälsa 
Flertalet vårdtagare upplever att de hade en god hälsa före  
skada, vilket även deras närstående bekräftar. God hälsa för vård-
tagarna handlar om att klara sig så självständigt som möjligt utan 
stöd insatser. Vårdtagarna menar att de i och med det normala  
åldrandet redan före skadan hade begränsningar i rörlighet och 
ork, men att deras hälsa inte påverkades av detta. De upplever att 
de före skadan var friska, vilket kunde uttryckas som att ”Hälsan 
har varit god både för mig och min man. Vi har levt ett bra liv”. Det finns 
dock också vårdtagare som berättar om upplevelse av sämre hälsa 
före rehabilitering. Det kunde då handla om att inte kunna utföra 
de aktiviteter de ville kunna klara eller att de saknade känsla av 
sam man hang. 

Aktivitets- och funktionsförmåga 
Såväl vårdtagare som närstående upplever att vårdtagarens aktiv
itets- och funktionsförmåga var god före skada. De berättar att 
vårdtagaren självständigt kunde utföra de aktiviteter han eller 
hon ville och behövde för att klara av sin vardag. För en del vård- 
tagare var hjälpmedel en förutsättning. Hjälpmedel som användes 
var till exempel kryckkäpp, rollator, duschpall och toalettförhöj-
ning. Vissa aktiviteter kunde ta längre tid för ett antal vårdtagare 
på grund av funktionsnedsättning, men upplevelsen var att aktiv
iteterna kunde utföras på ett tillfredsställande sätt. Några vård 
tagare hade även haft nedsatt aktivitets eller funktionsförmåga på 
grund av tidigare sjukdom, exempelvis neurologiska sjukdomar 
och cirkulationssjukdomar före skada;

Jo, då jag gick med rollator. Den har jag haft i många år för jag har 
opererat knäna fyra gånger.

Närstående berättar att de oftast fick hjälpa till med tyngre aktiv
iteter såsom gräsklippning, snöskottning och inköp. Några vård-
tagare menar att de fick hjälp av närstående med matlag ning och 
stöd i vardagen genom exempelvis daglig kontakt via telefon  
eller besök. Andra vårdtagare berättar att de fick hjälp av hem-
tjänst när det gäller en del aktiviteter.

Jag hade hjälp av hemtjänsten med dusch och till natten.
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Det är också de närstående som upplever att vårdtagaren även 
sedan tidigare haft vissa begränsningar i aktivitetsutförande, det 
kan exempelvis ha varit i de fall där vårdtagaren sedan tidigare 
hade en känd grundsjukdom och där konsekvensen var nedsatt 
aktivitetsförmåga.

Hälsa
Närstående beskriver att vårdtagarnas hälsa blev sämre i sam-
band med skada. Det kunde ta sig uttryck i form av trötthet, ned-
stämdhet, sömnsvårigheter och en oförmåga att utföra aktiviteter 
de utförde tidigare. De närstående kunde uppleva en oro, vilket 
kunde uttryckas som att

 …det är klart att när stroken kom blev jag bekymrad över hur 
det skulle gå med allt.

När vårdtagarna kom hem efter sjukhusvistelsen menar de när-
stående att de upplevde att vårdtagaren hade sämre hälsa än 
tidig are. Upplevelsen hos vårdtagarna överlag är att det var 
skönt att få komma hem igen till bostaden. 

Aktivitets- och funktionsförmåga
Samtliga vårdtagare berättar att deras aktivitets- och funktions- 
förmåga var sämre när hemrehabiliteringen initierades än tidigare. 
Vårdtagarna menar att de var i större behov av hjälp från närstående 
eller hemtjänst för att klara aktiviteter i vardagen. Flera vårdtagare 
behövde hjälp med en eller flera aktiviteter såsom att komma i och ur 
sängen på morgon och kväll, ta läkemedel, personlig hygien, på och 
avklädning, städning, tvätt och inköp.

För att klara sina dagliga aktiviteter ökade behov av hjälpmedel jäm-
fört med före skada. Vårdtagarna hade framförallt behov av gång-
hjälpmedel, till exempel rollator, eller hjälpmedel vid personlig  
hygien, till exempel duschpall. Vårdtagare berättar att de fick med 
sig hjälpmedel, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende. De fick  
exempelvis med sig rollator och rullstol hem. Andra vårdtagare be-
rättar att de fick hjälpmedel i samband med att hemrehabpersonal
en påbörjade sina insatser. Det kunde då vara gånghjälpmedel, 
hjälpmedel för personlig vård eller sådana som på olika sätt var 
miljöberoende, som till exempel förhöjningsklossar till säng. Vård-
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tagarna upplever att hjälpmedlen bidrog till att de kände sig tryg-
gare och säkrare i sin vardag.

Det känns tryggt på något sätt (med rollatorn). Man visste att 
man kunde ta med sig saker.

Närstående berättar att deras egna aktivitetsmönster påverkades i 
samband med att vårdtagaren kom hem efter skada. De fick an 
passa sin vardag efter vårdtagarens behov och bland annat utföra  
vissa av de aktiviteter vårdtagaren tidigare utfört. Aktiviteter som 
vårdtagaren utfört tidigare kunde kanske inte vårdtagaren ut-
föra alls eller i samma utsträckning som tidigare. Närstående och 
vårdtagare kunde få hjälp med dessa aktiviteter på annat sätt, som  
exempelvis att andra närstående hjälpte till eller att det löstes med 
serviceinsatser från affären.

Jag kunde inte gå och handla själv, för det går man inte och bär på 
för vi har långt till affären.

Några närstående upplever att det var svårt att veta om och hur 
vårdtagaren skulle klara av aktiviteter han eller hon tidigare klarat 
av. Detta blev en anspänning för dem. Andra närstående beskriver 
att de var relativt säkra på att vårdtagaren skulle klara av dessa 
aktiviteter efter ett tag.

Initiering av hemrehabilitering 
Närstående uttrycker att de i samband med att hemrehabilitering 
presenterades för dem ansåg att det var en chans som vårdtaga-
ren skulle ta. Det finns närstående som kände sig tvekande till 
hemrehabilitering. Det kunde vara om vårdtagaren var mycket 
sjuk som det fanns en tvekan på vilket sätt hemrehabiliteringen 
kunde ge den trygghet och det stöd som närstående bedömde be-
hövdes för att vårdtagaren skulle kunna klara sig hemma. Funde-
ringar fanns angående hur det skulle gå och i vilken omfattning 
hjälp skulle behövas och på vilket sätt närstående skulle behöva 
hjälpa. 

Jag trodde inte överhuvudtaget att hon skulle komma hem mera, 
jag tänkte att hon aldrig kommer att kunna klara det här själv.
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Vårdtagarna nämner att närstående spelade en viktig roll genom 
att vara drivande så att vårdtagaren fick den vård och rehabilite-
ring som behövdes. Samtidigt nämns att det var en smidig över-
gång mellan de olika vårdenheterna och bostaden. 

Åtgärder under perioden av hemrehabilitering
Vårdtagarna beskriver att personal inom hemrehabiliteringen 
initialt gjorde en bedömning i olika aktiviteter som vårdtagaren 
behövde eller ville kunna utföra för att uppleva trygghet i dessa 
aktiviteter. Hos några vårdtagare utfördes bostadsanpassning så-
som tröskelborttagning och uppsättning av stödhandtag. Vidare 
utfördes utprovning av hjälpmedel och hos flertalet vårdtagare 
fortsatte eller påbörjades funktionsträning. Funktionsträningen 
bestod av träningsprogram för ökad balans, rörlighet och ben-
styrka men även hand och armträning.

Tiden efter avslutad hemrehabilitering 
Hälsa och aktivitets- och funktionsförmåga 
Flera vårdtagare är äldre och förväntar sig inte att aktivitets-
förmågan är som den varit tidigare, även om de inte hade råkat ut 
för en skada. Detta gör att de inte förväntar sig kunna utföra alla 
aktiviteter i samma omfattning som tidigare. De flesta upplever 
att hälsan idag är som den var före skada, även om sömnsvårig- 
het er, nedstämdhet och trötthet delvis finns kvar hos några av 
dem. Vårdtagarna upplever sig som friskare och flertalet ser posi-
tivt på framtiden även om det ibland kommer stunder av tvekan. 
Tvekan kan bestå i att inte veta hur det kommer att gå att klara 
sig själv. Närståendes upplevelse är att vårdtagarna har en bättre  
hälsa idag än när de kom hem efter skada. De bedömer att hälsan 
är på samma eller nästan samma nivå som före skada. Det finns 
också de närstående som bedömer vårdtagarens hälsa som något 
bättre än före skada och andra som menar att vårdtagarens hälsa 
är något sämre än före skada och ”är lika pigg nu som då, om inte 
piggare”.

Vårdtagare och närstående berättar att vårdtagaren idag kan ut-
föra de aktiviteter han/hon vill kunna utföra, kan bo kvar i bo- 
stad en, är trygg med olika stödinsatser och ser det som en möj-
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lighet att bli ännu friskare. Närstående upplever en trygghet i att 
vårdtagaren är trygg och självständigt klarar av många aktiviteter 
i sin vardag. Det är också vanligt att vårdtagarna lämnat tillbaka 
alla eller flertalet hjälpmedel de fick i samband med skadan eller 
vid hemkomst, vilket också närstående bekräftar. Vårdtagare och 
närstående uttrycker att vårdtagaren idag har mindre stödinsats
er än vid hemkomst, vilket de menar att hemrehabiliteringen bi-
dragit till. De stödinsatser som idag är vanligt att få hjälp med 
kan vara att klippa gräs, snöskottning och inköp. Några vård-
tagare har hjälp med dusch och medicindelning. En vårdtagare 
beskriver det som att ”nu gör jag ju nästan allt själv, fast de kommer 
med min medicin”.

Vårdtagarna har ofta förändrat utförandet av vissa aktiviteter. 
Detta kan bero på att de inte kan röra sig på samma sätt som 
tidig are. Förutom de strategier hemrehabiliteringspersonalen har 
lärt dem använder de även strategier som de själva kommit på. 
Vissa aktiviteter tar lite extra tid att utföra, men de går att utföra. 
Några menar att de inte utför alla aktiviteter de vill eller tror sig 
kunna utföra eftersom de har närstående eller hemtjänst som ut-
för aktiviteterna åt dem. De upplever dock att de skulle kunna 
utföra aktiviteterna själva, som exempelvis att laga mat eller dos
era läkemedel.

Frugan hjälper ju till många gånger med sånt som jag inte vill ha 
hjälp med.

Några vårdtagare upplever att de inte kan utföra alla aktiviteter 
de vill. Det är framförallt att komma utomhus på promenad, åka 
till fritidshuset eller förflytta sig till aktiviteter som de vill utföra. 
En del vårdtagare berättar att de tillbringar flera dagar i sträck 
inom hus. Det finns också en del vårdtagare som inte kommer till 
exempel vis mataffären för att handla när det är snö och halt. 
Inköpen löser de då på annat sätt, till exempel närstående eller 
hemtjänst eftersom ”Det där att gå ut. Det vågar jag inte själv”.

Upplevelse av hemrehabilitering 
Vårdtagarna upplever att de fått den rehabilitering de förväntat 
sig eller mer och att de totalt sett är mycket nöjda med hemrehabi-
literingens insatser. Vårdtagare anser att det är en stor förmån att 
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kommunens personal kommer hem och tränar i den omfattning 
som hemrehabiliteringspersonalen gör. 

Jag måste säga att kommunen har ställt upp till hundra procent 
här, det har inte varit någonting som har fattats.

Hemrehabiliteringen upplevs ha gett dem trygghet genom att 
möta upp i hemmet när vårdtagaren kom hem. Personalen inom 
hemrehabiliteringen uppfattas som positiva personer som gav 
vårdtagaren motivation och energi samtidigt som de stöttade de 
närstående i vårdtagarens nya situation. Flertalet vårdtagare och 
närstående anser att hemrehabiliteringen spelade en avgörande 
roll för att vårdtagaren kan leva det liv han/hon gör idag genom 
det att de kan utföra de aktiviteter som krävs, att personalen inom 
hemrehabilitering gav dem självförtroende i den nya situationen 
och motivation. Närstående anser att för humörets skull betydde 
hemrehabiliteringen också mycket eftersom vårdtagaren blev be-
kräftad. Någon vårdtagare har däremot svårt att uttala sig om vad 
resultatet av hemrehabiliteringen blev. 

Hemrehabiliteringens åtgärder 
Upplevelsen överlag är att åtgärderna påbörjades snabbt i samband 
med hemkomst. Närstående menar att de till en början hade svårt 
att förstå hur vårdtagaren skulle klara av olika aktiv iteter. Det upp-
levs som en trygghet att personal inom hemrehabiliteringen på ett 
lugnt och metodiskt sätt visade för vårdtagare och närstående hur 
olika aktiviteter skulle kunna utföras. Instruktion erna kunde till 
exempel handla om hur uppresning från säng, gång i trappa och 
toalettbesök kunde utföras. Detta var viktiga aktivitet er för vård- 
tagarna att klara av. Det var ofta sådana aktivit eter de tidigare tagit 
för givet som då var enkla men som nu ofta upplevdes som svåra. 
Efter genomgången menar vårdtagarna att de upplevde en trygg-
het i att kunna utföra aktiviteten i fortsättningen. 

Det måste jag ge hundraprocentigt betyg på för det var mycket bra.

De träningsprogram vårdtagarna fick var uppskattade. Tränings-
programmen gjorde det möjligt för vårdtagarna att utföra funk-
tionsträning på egen hand. Programmen innebar också att vård-
tagarna fick hjälp med att komma ihåg rörelser och hur de skulle 
utföras.
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Närstående fick vägledning i hur de handgripligen kunde hjälpa 
eller stötta vårdtagaren i olika aktiviteter. De upplevde också att 
hemrehabilitering på ett enkelt sätt visade hur hinder i miljön kun-
de övervinnas för vårdtagare och närstående. Detta skedde ofta 
genom att nya strategier tränades in för att utföra en aktivitet.

Vårdtagare nämner att de kunde längta till de tillfällen personal
en inom hemrehabiliteringen skulle komma och träna. Personal-
en ställde lagom höga krav på vårdtagaren. I och med kraven fick 
vårdtagarna nya utmaningar och de ställdes inför situationer de 
kanske inte trodde sig klara av, men personalen uppmuntrade 
och gav instruktioner så att det gick. 

Personalen hade ju ut mig på altanen och sedan när hon hade gått 
kunde jag själv gå ut på altanen och hålla mig i räcket. Så nog var 
de till hjälp.

Det finns vårdtagare som upplever att personalen inom hemreha-
biliteringen inte var till hjälp, vilket kunde uttryckas som ”nej de 
har inte hjälpt mig med någonting, vi satt här och pratade”.

Vårdtagare och närstående upplever att personalen inom hem 
rehabiliteringen pratade mycket och fyllde i många papper när 
de var på besök och att fokus ibland låg på utredning istället för 
träning. De hade velat veta varför personalen fyllde i så mycket  
papper och vad dokumenten och informationen skulle användas 
till.

Personalen satt mest och skrev. Jag fick gå här fram och tillbaka på 
golvet och hon tittade men de sa ingenting.

Rehabilitering i bostaden 
Vårdtagare och närstående menar att träning i hemmet är ”A och 
O” för att överhuvudtaget klara sig hemma. Det är där som vård-
tagaren och närstående ser vad vårdtagaren klarar av och inte. 
Fördelen med att rehabiliteringen sker hemma är också att när-
stående och vårdtagare tillsammans vågar göra aktiviteter efter-
som de är trygga i vad vårdtagaren klarar av. Närstående upp-
levde trygghet i att vårdtagaren fick träna i den miljö han/hon 
vistas i. Enligt närstående var upplevelsen att när vårdtagaren 
var trygg, var de också trygga.  
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Ja, det kan jag säga att man kände sig oerhört trygg för man 
visste att hon kom.

Hemrehabiliteringspersonalens insatser
Vårdtagare och närstående upplever att såväl arbetsterapeuten 
som sjukgymnasten har god kompetens. Sjukgymnasten genom-
förde träning genom specifika rörelser och upplevs som oftare 
delaktig i träningen jämför med arbetsterapeuten. Hos vissa vård-
tagare var det endast sjukgymnasten som höll i rehabiliteringen 
och arbetsterapeuten förekom då endast i början av hemrehabili-
teringsperioden. 

Arbetsterapeutens uppgift kunde enligt vårdtagare och närstå ende 
vara att leverera hjälpmedel och bidra till att bostads anpassningar 
utfördes. Flera vårdtagare nämner dock att arbetsterapeuten sedan 
endast var närvarade vid uppföljning efter några månader.

Ja, det var nån (arbetsterapeuten) mer som var här en gång, eller 
två gånger var hon här nog och de gjorde nån utvärdering vet jag.

Vårdtagarna berättar att arbetsterapeuten introducerade dem i 
fritids- och rekreationsaktiviteter som de tidigare kunde utföra. 
Dessa aktiviteter hade inte blivit av att de utförde men det kunde 
också bero på att vårdtagaren inte vågat prova. Arbetsterapeuten 
visade på ett pedagogiskt och inspirerande sätt hur vårdtagare 
kunde handarbeta eller utföra trädgårdsarbete. Att kunna utföra 
dessa aktiviteter betydde mycket för vårdtagarens hälsa och till-
fredsställelse och ville gärna ha mer stöd i detta. Vårdtagare be-
skriver också att det är viktigt att kunna utföra fritids- och rekrea-
tionsaktiviteter för att skapa innehåll i dagen och för att få tiden att 
gå. 

Närstående menar att det är lätt att känna sig osäker och vilja hjälpa 
till för mycket. Med hjälp av personalen inom hemrehabilitering-
en fick de närstående tydliga instruktioner och stöd i situationen  
vilket gjorde att de kände sig säkrare och kunde stötta vårdtaga-
ren ur ett rehabiliterande perspektiv. Rehabiliteringen följdes upp 
hela tiden och fortsatte på den nivå vårdtagaren befann sig. På så 
sätt bekräftades vårdtagarens framgångar. Det som ibland gjorde  
situationen hos vårdtagaren rörig var att hemtjänsten ibland hjälp-
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te vårdtagaren med sådant som vårdtagaren tränade i hemreha-
biliteringen. Vårdtagare menar att orsaken kan vara den tidspress 
som vårdpersonal arbetar under och att det kan vara lättare att 
hjälpa till än att ge stöd och hjälp som leder till att vårdtagaren 
klarar aktuell aktivitet självständigt. Intrycket var att hemtjänst 
och hemrehabilitering inte kände till varandras arbetssätt.

Delaktighet och information 
Vårdtagare och närstående upplever att de varit delaktiga i vård-
tagarens rehabilitering. De anser samtidigt att de inte behövt  
styra rehabiliteringen på något sätt, utan det har personalen inom 
hemrehabiliteringen gjort på ett bra sätt. När vårdtagare har haft 
önskemål i sin rehabilitering har personalen tagit det till sig och 
vårdtagaren har fått sina önskemål tillgodosedda. 

Uppfattningen hos vårdtagare och närstående är att de inte visste 
vilka de individuella målen var med hemrehabiliteringen. De hade 
inte upplevelsen av att vårdtagaren satt upp mål med hemrehabi-
literingen tillsammans med hemrehabteamet. 

För att klara aktiviteter och funktioner menar vårdtagarna att 
det låg ett egenansvar att träna hemma när inte personalen inom 
hemrehabiliteringen var där. På så sätt tog de ansvar för sin situa-
tion och var delaktiga. De utförde träningsprogram och provade 
att utföra olika aktiviteter som personalen inom hemrehabilite-
ringen tränat med dem. Vårdtagarna menar att det inte alltid är 
så enkelt att ta eget initiativ till att träna. Därför såg de det som en 
stor fördel när personalen inom hemrehabiliteringen kom hem 
och motiverade dem att träna.

Vårdtagare och närstående upplever att hemrehabiliteringen 
gjorde en god insats totalt, men att det hade varit bra för del- 
aktighet och trygghet om personalen hört av sig efter ett par 
veckor för att följa upp så att allt var okey och för att få konkreta 
råd. Detta kunde förslagsvis ha skett via telefon eller hembesök, 
vilket kunde uttryckas som  

…men det hade varit bra fått någon kompetent person som sagt 
att det här får du göra och det här får du inte göra.
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I efterhand är närstående mycket nöjda med hemrehabiliteringen 
men upplever att det hade varit värdefullt med mer information 
om innehållet i rehabiliteringen samt vad den skulle leda till. En-
ligt närstående hade detta kunnat bidra till att de varit delaktiga 
genom att stötta och motivera vårdtagaren i ännu högre utsträck-
ning. Närstående blev nu ibland mer återhållsamma istället.

Så hade jag ju aldrig tänkt det, jag var mer inne på att det här 
kommer hon aldrig att klara. 

 
Samverkan mellan landsting och kommun
Några vårdtagare och närstående upplever en god samverkan 
mellan landsting och kommun. Andra menar att gränsen mellan 
landsting och kommun var otydlig inom hjälpmedelsområdet 
och det kommunala ansvaret för rehabilitering i förhållande till 
slutenvård och primärvård. Det upplevs som förvillande för dem 
att inte veta när den ena sjukvårdshuvudmannen skulle avsluta 
insatser och den andra påbörja. De upplever att det fanns tvek-
samheter hos hemrehabiliteringens personal hur gränsdragning-
arna är. 

Jag är lite splittrad över ansvarsbiten mellan kommun och lands-
ting.

Vid eventuellt nytt behov av rehabilitering
Om vårdtagarna behöver rehabilitering igen vill vårdtagare och 
närstående att den sker i hemmet i den miljö de kommer att vistas 
mest. Någon vårdtagare upplever att det varit svårt att vänja sig 
vid att ha andra personer i sitt hem men att det har gått bra. För 
delen är att träningen sker i lugn och ro, utan störningar, vilket kan 
vara fallet på en vårdenhet. Vårdtagare och närstående anser att 
det är viktigt att träna i den miljö där de vistas mest. Någon vård- 
tagare vill däremot att träningen endast sker utanför bostaden,  
eftersom det är skönt att komma hemifrån och träffa andra män-
niskor.

Vårdtagare och närstående menar att om de råkar ut för en all-
varligare skada och inte har möjlighet att klara sig hemma, vill de 
att rehabiliteringen först sker på vårdenhet. När de där tränat så 
mycket att de uppnått en aktivitetsförmåga som gör att de klarar 
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mer basala aktiviteter självständigt såsom toalettbesök och att för-
flytta sig, vill de fortsätta träningen hemma. Närstående menar att 
i den mån även vårdpersonal med omsorgsinsatser finns hos vård-
tagaren, är det viktigt att det finns en helhet i rehabiliteringen 
mellan dem och hemrehabiliteringen. 

Några vårdtagare har erfarenhet av att kombinera hemrehabili-
tering med gruppträning på dagverksamhet. Upplevelsen är att 
dagverksamheten har haft stor betydelse för dem eftersom de då 
träffade andra människor med liknande problem och att de upp-
levde trevliga stunder tillsammans med dem, samtidigt som de 
tränade både aktivitets- och funktionsförmåga. Att träffa andra 
människor i samma situation upplevs som viktigt för vårdtagar-
na. Det gav dem motivation och drivkraft till att våga göra saker, 
som till exempel nya aktiviteter i hemmet och att se hur andra gör 
och lära sig av det. 

Jadå, jag bakade något litet till jul och gjorde köttbullar. Jag satt 
vid bordet och rullade.

Att inte få hemrehabilitering
När vårdtagare och närstående får frågan vad konsekvenserna 
hade varit om det inte fått hemrehabilitering, säger flertalet att 
vård tagaren förmodligen inte skulle vara lika aktiv som nu. Anled-
ningen är att de inte skulle våga eller tro sig kunna utföra flera av 
de aktiviteter som de kan idag. Vårdtagarna säger också att de för-
modligen skulle vara rädda att göra fel i rörelser och att självför-
troendet inte skulle vara det bästa. De menar att de då med sanno-
likhet skulle ha behövt mer hjälp från närstående och hemtjänst.

Vårdpersonalens erfarenheter av hemrehabilitering 
Här presenteras vårdpersonalens erfarenheter av hemrehabilite-
ring och de beskrivs utifrån kategorierna ”hälsa”, ”aktivitets och 
funktionsförmåga”, ”rehabilitering i bostaden”, ”arbetssätt” och 
”team arbete”.

Hälsa, aktivitets- och funktionsförmåga
Vårdpersonal upplever en positiv effekt av hemrehabilitering då 
flertalet vårdtagare ökar sin hälsa, aktivitets och funktionsförmå-
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ga. Hälsan påverkas genom att vårdtagaren blir gladare, piggare 
och får livsgnista igen. Någon vårdpersonal har svårt att uttala sig 
om påverkan på hälsan eftersom vissa vårdtagare inte har varit så 
kända för vårdpersonalen och det varit svårt att se effekter på just 
hälsan. Vårdpersonalen anser att hemrehabiliteringsperioden har 
bidragit till de positiva effekterna framförallt för att arbetsterapeut 
och sjukgymnast har hög kompetens. Hemrehabteamet diskute-
rar fram vårdtagarens önskemål med rehabiliteringen, de motive-
rar vårdtagaren och rehabiliteringen sker med hög intensitet och 
frekvens. Vårdtagarna upplevs bli helt eller delvis självständiga 
och har efter ett tag behov av mindre hjälp, både från vårdperson
al och från närstående. Hemtjänstinsatserna minskar på olika sätt. 
En del vårdtagare klarar att utföra alla eller vissa aktiviteter helt 
självständigt. Då tas hemtjänstinsatserna bort. Andra vårdtaga-
re klarar att utföra aktiviteter helt eller delvis självständigt men 
behöver ha stöd i form av muntlig guidning eller att hemtjänst- 
personalen finns på plats som trygghet. Vårdperonal menar att 
det sparar deras kropp ar, till exempel ryggen, när vårdtagarna 
blir mer självständiga. Om det är aktuellt med stöd från hemtjänst 
efter hemrehabilitering gäller det ofta dusch, inköp och städning. 
Inköp och städning kräver ofta fysisk ansträngning då det kan 
vara långt att gå till affären, transporten av varor är tung, vissa 
rörelser i samband med städning är svåra eller omöjliga för vård-
tagaren att klara av. Vårdpersonalen menar att det är positivt att 
få vara delaktig i arbetet med uppsatta rehabiliteringsmål och att 
bidra till och se förbättringen hos vårdtagaren. Med tydliga mål 
med rehabiliteringen och bra stöd från hemrehabteamet är det 
lättare att motivera vårdtagarna till att klara aktiviteter själva. 
Arbetet upplevs meningsfullt. Vårdpersonalen upplever ibland 
att vårdtagare behöver mer frekvent hemrehabilitering och mer 
avancerad sådan. Det gäller vårdtagare som har kognitiva svårig-
heter där konsekvensen är att det tar längre tid för dem att lära 
nya sätt att utföra aktiviteter på. Vårdpersonalen menar att om 
det hade funnits mer tid avsatt för dessa vårdtagare hade den 
enskilda vårdtagaren nått en högre nivå av självständighet efter 
hemrehabilitering.

Rehabilitering i bostaden 
Någon har svårt att se att det finns positiva effekter med att re-
habiliteringen sker i hemmet, men överlag menar vårdpersonal 
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att det är självklart att vårdtagaren ska få rehabilitering i hemmet 
eftersom det är där vårdtagaren ska klara sin vardag så självstän-
digt som möjligt eller med stöd, om det behövs. Vårdpersonal 
upplever att vårdtagaren kommer igång lättare med sin rehabili-
tering när han/hon är i hemmet där vårdtagaren har sina rutiner 
och sitt liv. Vårdpersonalen upplever att vårdtagaren ofta känner 
sig trygg i hemmet och det kan därför vara lättare för vårdtaga-
ren att ta itu med andra saker som han/hon kanske inte skulle 
orka med på en klinik utan då skulle uppleva sig som sjukare. En 
fördel enligt vårdpersonalen är att vårdtagaren får träna hemma 
på att klara att utföra de aktiviteter han eller hon vill och behöver 
i den miljö som han eller hon känner till. I hemrehabiliteringen 
får vårdtagaren klart för sig vad han eller hon kan och hur olika 
aktiviteter kan utföras. Skulle rehabiliteringen ske någon annan-
stans är det inte självklart att vårdtagaren kan omsätta det han 
eller hon lär sig till sin tillvaro i hemmet.

Hur ska de annars veta vad de klarar av, om inte rehabiliteringen 
görs i hemmet.

Rehabilitering i hemmet ger vårdtagaren kontinuitet och trygg-
het. Vårdpersonalen upplever att hemrehabiliteringen gör det 
tydligt för vårdtagaren vad den ska leda till. När vårdtaga-
ren tränat in vissa rörelser och lärt sig vissa strategier, går det  
exempelvis att vattna blommorna eller bre en smörgås. Hem-
rehabilitering ger närstående möjlighet att följa den förbättring 
som sker, uppleva delaktighet och trygghet med vad vårdtagaren  
klarar av. Vårdpersonalen anser att hemrehabilitering ger vård 
tagaren självförtroende att våga utföra aktiviteter i hemmet. 
Många gånger känner vårdtagaren vårdpersonalen då hemtjänst
insatser varit aktuella tidigare. Därför har vårdtagaren ofta för-
troende för vårdpersonalen vilket kan underlätta rehabilitering-
en. Vårdtagaren kan framföra vad han eller hon behöva stöd i och 
hans eller hennes önskemål om aktiviteter kan tas tillvara i plane-
ring med vårdtagare, vårdpersonal och rehabiliteringspersonal. 
En annan viktig faktor med att rehabiliteringen sker hemma är 
att vårdtagaren inte behöver åka iväg till annan plats för att få 
sin rehabilitering. Samtidigt, menar vårdpersonal, att det för en 
del vårdtagare kan vara en fördel att komma iväg till annat ställe 
för rehabilitering för att få motivation och träffa andra i samma 
situation.
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Arbetssätt 
Vårdpersonalen menar att de känner till hemrehabiliteringens  
arbetssätt. Personalen inom hemrehabiliteringen informerar dem 
på ett bra sätt om vad hemrehabilitering ska leda till och vad som är 
vårdpersonalens roll i rehabiliteringen. Hemrehabteamen är nog-
granna och visar både vårdpersonal och vårdtagare på vilket sätt 
till exempel träning, strategier vid förflyttningar eller användandet 
av hjälpmedel ska gå till. Många gånger får vårdpersonalen möjlig-
het att utföra aktuell uppgift med vårdtagaren när personal inom 
hemrehabiliteringen tittar på. Detta ger vårdpersonalen trygghet 
i hur uppgiften ska utföras med vårdtagaren. Det sker en dialog 
mellan vårdpersonal, vårdtagare och hemrehabiliteringspersonal 
om behov och frågeställningar kring hemrehabiliteringen. Hem- 
rehabiliteringens personal är lyhörd för vårdpersonalens syn-
punkter på rehabiliteringen. Vårdpersonal anser att deras idéer 
används i rehabiliteringen. Någon vårdpersonal anser dock sig 
behöva mer information från hemrehabiliteringspersonal för att 
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vårdpersonalen upplever sig 
som delaktiga i den rehabilitering personal inom hemrehabi-
litering ger, ibland mer och ibland mindre, beroende på vård 
tagarnas behov. Det händer att vårdtagare får insatser samtidigt 
från både hemrehabilitering och hemtjänst och att insatserna 
från hemrehabiliteringen inte är kända av vårdpersonalen. Vård 
personalen menar att de inte alltid behöver ha kännedom om de 
hemrehabiliteringspersonalens insatser, men att det är en fördel 
med en känd rehabiliteringsplan så att insatserna blir tydliga 
för vårdtagaren. Utan känd rehabiliteringsplan kan det hända 
att vårdpersonalen hjälper till med sådant som vårdtagaren kan 
klara självständigt och som ligger i hemrehabiliteringens mål.  

Vårdpersonalen upplever att arbetet med hemrehabilitering bland
at med det ordinära arbetet i hemtjänsten är stimulerande. Ibland 
behövs det en startstäcka för att påbörja arbetet med hemrehabili-
teringens insatser eftersom det i vissa hemtjänstgrupper inte sker 
så ofta. En del vårdpersonal menar att det går bra att ställa om 
fokus från det arbetssätt där de utför vissa insatser åt vårdtagaren 
till att arbeta med hemrehabilitering. Andra menar att det kan vara 
svårt att gå från en vårdtagare som vårdpersonalen hjälper att ut-
föra aktiviteter till en annan som vårdpersonalen ska hjälpa att bli 
självständig. 
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Du får spela olika roller. Det är bara positivt.

Hemrehabteamen ställer alltid upp och stöttar vårdpersonalen 
vid frågor och funderingar kring vårdtagarens rehabilitering. 
Det som också är viktigt för vårdpersonalen är att få stöd och 
tid av närmaste chef att utföra det rehabiliterande arbetet, utbild-
ning i rehabilitering och den handledning som krävs för att ut-
föra det rehabiliterande arbetet. Någon vårdpersonal anser sig 
behöva mer grundutbildning i rehabilitering för att kunna utföra 
sitt arbete. Bristande tid är en faktor som gör att rehabiliteringen 
ibland inte kan utföras i den utsträckning som är tänkt. Det kan 
innebära att vårdtagaren inte blir självständig i den mån hem-
rehabiliteringen syftar till. Under vissa perioder är det mycket att 
göra på enheten vilket innebär att arbetet måste planeras ännu 
mer än vanligt. Vårdpersonal menar att chefen har ett ansvar i 
att det ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter men att det också 
ligger på vårdpersonalen själva att signalera om de inte får tid till 
de arbetsuppgifter som ska utföras.

Teamarbete
Vårdpersonalen upplever arbetet kring vårdtagaren som ett team
arbete där det är viktigt att det skapas förutsättningar för att  
klara detta. Vårdpersonalen menar att det är viktigt att den vård
personal som arbetar med hemrehabilitering är intresserad av att 
arbeta med just rehabilitering. Risken är annars att vårdpersonalen 
hjälper till för mycket istället för att genom rehabiliteringen stötta 
så att vårdtagaren blir så självständig som möjligt. Förmågan att 
se behov och att vilja hjälpa människor till att klara sig själva är 
viktig. 

De som inte vill hjälpa andra att klara sig själva ska inte jobba 
med det här.

Det finns vårdpersonal som inte har kompetens eller anser sig 
kunna utföra hemrehabilitering. Vårdpersonalen anser att det är 
viktigt att stötta dem och skapa förutsättningar i arbetsgruppen för 
att lösa detta för att vårdtagaren ska få den rehabilitering de ska ha.  
Vårdpersonalen anser att det är viktigt att det finns goda för-
utsättningar för att arbeta med hemrehabilitering. Detta för att 
vårdtagaren ska få ut så mycket som möjligt av rehabiliteringen. 
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Förutsättningarna är idag goda. De innebär att vårdpersonal och 
personal inom hemrehabilitering möts frekvent tillsammans med 
vårdtagaren, att det är lätt att ta kontakt med hemrehabteamet 
och att det finns tid till diskussion och handledning angående 
enskilda rehabiliteringssituationer.

Framtidsperspektiv
Betydelsen av de statliga stimulansmedel som ställts till förfogande 
för utveckling av kommunernas hemrehabilitering varierar. I en 
kommun har det varit helt avgörande, i en har kommunen tillsam-
mans med landstinget själva initierat och startat upp verksamhet
en sedan sju år tillbaka, och i en har man ännu inte tagit initiativ 
till några särskilda satsningar på hemrehabiliteringen. Samtliga i 
undersökningen ingående kommuner och landsting har använt 
sig av stimulansmedlen, för att på olika sätt utveckla sin rehabi-
literingsverksamhet för de äldre. Samtliga kommuner och lands-
tinget menar också att stimulansmedlen är ett välkommet stöd för 
utvecklingsarbetet för de äldres hälso- och sjukvård och sociala 
omsorg liksom att det stimulerar till fortsatt utveckling av sam-
verkan mellan landsting och kommuner. Landstinget lyfter också 
särskilt att de statliga stimulansmedlen är viktiga för att främja 
utvecklingen av ”vård på lika villkor” över landet.    

Motiv för att ytterligare övergå till hemrehabilitering
Utifrån undersökningens samlade resultat finns det skäl att ytter
ligare övergå från traditionell rehabilitering till hemrehabilite-
ring: 

• Ökad livskvalitet hos vårdtagarna då de vågar utföra sin 
 aktiviteter mer självständigt. Det på grund av naturliga  
 förutsättningar och ökad motivation för rehabilitering då 
 miljön och vardagen kan anpassas efter den enskildes  
 behov
• Kortare och mer intensiv rehabiliteringsperiod
• Behovet av insatser utförda av arbetsterapeut och sjuk 
 gymnast i stället för av vårdpersonal kan bättre tillgodo 
 ses under den aktiva rehabiliteringsfasen  
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• Bättre omvårdnad för vårdtagarna genom ökad kunskap 
 hos vårdpersonalen
• Hjälpbehovet minskar genom att mer resurser ges till   
 vårdtagarna under en kort tidsperiod i början av hemreha 
 biliteringen
• Efter rehabiliteringsperioden minskat behov av SOLin 
 satser
• Ekonomiska motiv, som färre korttidsplatser och minskat  
 behov av särskilt boende.

Dessa vinster ansågs inte finnas i lika hög grad i den sedvanliga 
kommunala rehabiliteringen. Det finns i traditionell kommunal 
rehabilitering inte möjlighet att gå in i ärendena på djupet och  
erbjuda denna form av träning. Genom hemrehabilitering når 
vårdtagaren en större grad av självständighet och har mindre be-
hov av stödinsatser jämfört med traditionell kommunal rehabilite-
ring.

I hemmiljön underlättas träningen, då vårdtagarna känner sig 
hemma och hittar där. De har därför lättare att få in vardagsrutiner 
som fungerar. Om behovet av bostadsanpassning skulle minska 
eller öka vid hemrehabilitering upplevdes osäkert och en teori var 
att behov av hjälpmedel skulle minska. 

Fler vårdtagare än idag bedömdes kunna ha nytta av hemrehabi-
litering, till exempel de under 65 år, men det fanns även många 
ärenden där det inte fanns motiv att övergå till hemrehabilitering. 
Troligtvis finns ett kvarstående behov att välja ut lämpliga vård
tagare för denna form av rehabilitering vilket innebär att det behövs  
parallella rehabiliteringsteam med olika målgrupper. 
 
I Lessebo bedömdes frågan som svår att svara på då de idag arbetar 
integrerat och inte definierat vad som är egentlig hemrehabilite-
ring.

Samtidigt måste det beaktas att det finns behov av olika rehabili-
teringsformer, då hemrehabilitering inte är en metod som funge-
rar bäst för alla vårdtagare. I akut eller allvarligt skede där vård-
tagaren inte klarar basala aktiviteter krävs rehabilitering inom 
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landstingets slutenvård. För vårdtagare som har svårigheter att 
ta emot och förstå instruktioner och/eller har svårt att mobilisera 
den motivation som krävs kan sedvanlig distriktsrehabilitering 
fungera bäst. För att bryta isolering och få mer motivation kan ett 
sätt vara att möte andra i samma situation. Det kan ske till exem-
pel inom kommunal rehabiliterande dagverksamhet. 

Framgångsfaktorer för fortsatt utveckling av  
hemrehabilitering
Följande faktorer kan identifieras utifrån i denna rapport genom-
förda undersökningar: 

Nationell nivå
• Långsiktiga fleråriga stimulansmedel ställs till landstings 
 och kommuners förfogande för utveckling av rehabilite- 
 ringsinsatserna för äldre
• ”Vård på lika villkor” behöver främjas med tanke på möjlig 
 heterna i stora respektive små kommuner, liksom möjlighet 
 erna i tätort respektive glesbygd    
• Det finns kulturskillnader mellan kommuner och mellan   
 landsting och kommun som bör uppmärksammas mer i det 
 fortsatta utvecklingsarbetet
• Att planer för implementering av insatser som prövas i pro   
 jektform, tydligare ska framgå i ansökningar om stimulans  
 medel
• Överväga att viss del av stimulansmedlen reserveras, tills 
 huvudmannen kunnat påvisa att en implementering av pro 
 jektresultat skett i ordinarie verksamhet, efter avslutad pro 
 jektperiod (premiering)
• Överenskommelser centralt om vilka utvärderingsmetoder 
 och instrument som ska användas för att göra jämförelser 
 mellan kommunerna möjliga (funktion, aktivitet, resurser, 
 upplevelse av insatserna)
• Överenskommelser centralt om lämpliga tidsintervall för   
 uppföljning för att göra nationella jämförelser möjliga
• Öka dialogen med arbetsterapeuternas och sjukgymnast 
 ernas utbildningsinstitutioner för ökad profilering av utbild  
 ning mot äldres rehabiliteringsbehov liksom pedagogiska  
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 färdigheter 
• Utveckla samarbetet med FoU-enheterna för metodstöd i  
 utvärdering av insatserna.

Regional nivå
• Inrätta strategiska ledningsgrupper för rehabilitering av  
 äldre
• Det finns kulturskillnader mellan kommuner och mellan  
 landsting och kommun som bör uppmärksammas mer i  
 det fortsatta utvecklingsarbetet
• Samverkan kommuner emellan angeläget framför allt med 
 tanke på de minsta kommunerna
• Gemensamma rehabiliteringsavdelningar för landsting och 
 kommuner kan övervägas, med delat ansvar och finansie  
 ring, vilket skulle kunna främja rehabiliteringskedjan för 
 vårdtagare ytterligare   
• Vidareutveckla teamarbetet kring vårdtagaren i sin helhet 
 och hemrehabiliteringen 
• Involvera medicinskt ansvariga läkare mer i utvecklingen 
 av rehabiliteringsinsatser 
• Utbildning i pedagogik till framför allt arbetsterapeuter 
 och sjukgymnaster för att stärka kunskapsutvecklingen 
 bland olika professioner som behöver involveras i hem 
 rehabilitering och vardagsrehabilitering
• Utbildning riktad till vårdpersonalen för att stärka och  
 vidareutveckla vardagsrehabiliteringen
• Utveckla samarbetet med FoU-enheterna för metodstöd i 
 utvärdering av insatserna.

Lokal nivå
• Nära dialog och rapportering till ledning och förtroende 
 valda i projektens alla faser 
• Tydligare informationen om vad hemrehabilitering inne 
 bär till vårdtagare och närstående
• Gemensamma dialogen kring rehabiliteringens målsätt- 
 ning behöver bli tydligare för vårdtagaren 
• Gemensamma rehabiliteringsavdelningar för landsting och 
 kommuner, med delat ansvar och finansiering, vilket skulle 
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 kunna främja rehabiliteringskedjan för vårdtagaren ytter 
 ligare   
• Det finns kulturskillnader mellan förvaltningar och avdel 
 ningar inom kommuner som bör uppmärksammas mer i 
 det fortsatta utvecklingsarbetet
• Det finns kulturskillnader mellan vårdpersonal och reha 
 biliteringspersonal som bör beaktas mer i det fortsatta ut 
 vecklingsarbetet
• Tidsaspekten – tidsbrist uppges ofta som hinder i det korta  
 perspektivet medan möjligheter till tidsvinster finns i det 
  långa perspektivet
• Hemrehabiliteringens längd och antalet besök hos vård- 
 tagaren bör vara individuellt anpassade utifrån gemen 
 samt satta mål och vårdtagarens behov
• Vidareutveckla teamarbetet kring vårdtagaren i sin helhet 
 och kring hemrehabiliteringen 
• Involvera medicinskt ansvariga läkare på vårdcentralerna  
 mer i utvecklingsarbetet
• Utbildning i pedagogik till hemrehabiliteringsteamen för 
 att stärka kunskapsutvecklingen bland olika professioner 
 som behöver involveras i insatserna
• Utbildning till vårdpersonalen för att stärka vardags 
 rehabiliteringen
• Efter avslutad hemrehabilitering behövs fortsatt uppfölj 
 ande kontakt med vårdtagaren för att undvika känsla av  
 otrygghet och osäkerhet angående fortsatt träning och  
 aktivitet (utöver inplanerad tremånadersuppföljning)  
• Länkning av fortsatta/underhållande åtgärder efter inten 
 siva hemrehabiliteringsperioden behöver utvecklas
• Vardagsrehabiliteringen behöver ytterligare utvecklas
• Överväg om ytterligare kompetens kan behövas i hemre 
 habiliteringsteamen
• Fördel om rehabiliteringschefer och rehabiliteringsper 
 sonal med utvecklingsuppdrag är magistermeriterade. De 
 har då viss metodkunskap för utvecklingsarbete och upp 
 lägg av utvärderingar. De har också fått träning i ett kri- 
 tiskt förhållningssätt när den egna verksamheten ska be- 
 dömas, så väl som när ställningstagande ska tas till om 
 nya metoder ska implementeras i ordinarie verksamhet
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• Utveckla samarbetet med FoU-enheterna för metodstöd i  
 utvärdering av insatserna.
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DISKUSSION

Betydelsen av statliga stimulansmedel för utveckling av kommun
ernas hemrehabilitering varierar. Samtliga studerade kommuner 
och landsting har dock använt sig av stimulansmedlen, för att 
på olika sätt utveckla rehabiliteringsverksamheten för äldre. I 
utvecklingsarbetet efterfrågar ledningen i samtliga kommuner 
liksom Landstinget strukturerade utvärderingar med kvalitets-
säkrade metoder, för att kunna ta ställning till insatsernas be- 
tydelse och om implementering av projektresultat ska ske i  
ordinarie verksamhet. Denna utvärdering av hemrehabilite-
ringen visar att metoden är framgångsrik på flera sätt. Det finns 
en potential i att vårdtagarna kan använda sina egna vardags 
aktiv it et er som del i rehabiliteringen för att förbättra upplevelse av  
hälsa samt aktivitets och funktionsförmåga, och därigenom be-
vara sin självständighet. Genom att vara i hemmet ser också reha-
biliteringspersonalen vilken kontext vårdtagaren lever i, och vad 
han/hon behöver kunna göra/få hjälp med, för att klara sitt dag-
liga liv. Rehabiliteringen kan då genomföras såväl på individ nivå 
som i den omgivande miljön. Det finns även ekonomiska motiv 
att ytter ligare utveckla hemrehabilitering för att minska vård 
tagarnas behov av hemtjänst, korttidsplats och särskilt boende 
efter vård på sjukhus. 

Resultatdiskussion
Statliga stimulansmedel
De statliga stimulansmedlen ses av såväl studerade kommuner 
som landsting som ett viktigt stöd för utvecklingsarbetet för de 
äldres hälso- och sjukvård och sociala omsorg, liksom att det  
stimulerar till utveckling av samverkan mellan landsting och 
kommuner. Det lyfts också fram att stimulansmedlen är viktiga 
för att främja utvecklingen av ”vård på lika villkor” för vård 
tagare oavsett var de bor i landet. De nationella målen och de 
etiska grundprinciperna är riktlinjer för en långsiktig och kon-
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tinuerlig utveckling av hälso- och sjukvård, inklusive rehabili-
tering, och står för gemensamma värderingar på nationell nivå, 
men tillämpningen skiljer sig åt mellan sjukvårdshuvudmännen.  
Det beror dels på den kommunala självstyrelsen, dels på att olika 
kommun er och landsting har skilda ekonomiska och demogra-
fiska förutsättningar (58). Vidare poängteras i Socialstyrelsens 
Hälso och sjukvårdsrapport 2009 vikten av vård på lika villkor. 
Det innebär att vårdtagare ska ha samma möjligheter att få vård 
och att alla blir likvärdigt behandlade oavsett faktorer som bland 
annat kön, ålder, funktionshinder och bostadsort (59). 

Ledningen för kommunerna tar också upp sina olika förutsätt-
ningar för att söka stimulansmedel och att bedriva utvecklings- 
arbete. Lessebo som är den minsta kommunen (ca 8 100 invåna-
re) lyfter svårigheterna med att på egen hand klara av att söka  
stimulansmedel och att bedriva utvecklingsprojekt. Man har genom-
fört ett rehabiliteringsprojekt med hjälp av sökta stimulansmedel 
men några beslut om fortsatta insatser i linje med projektet har inte  
tagits. Lessebo ser det som mycket angeläget att gemensamma 
kraftsamlingar görs, flera kommuner tillsammans, för att kunna 
skriva fram bra ansökningar och att därefter gemensamt gen-
omföra och utvärdera projekten. Ljungby är en större kommun  
(ca 22 300 invånare) och har på egen hand tagit fram kunskaps-
underlag och skrivit fram ansökningar om stimulansmedel till 
rehabiliteringsområdet. Ledningen har varit mycket aktiv och be-
slut om omprioriteringar i budget och permanentning av hemre-
habilitering i kommunen som helhet har skett. Ljungby menar att 
stimu lansmedlen varit en förutsättning för att hemrehabilitering-
en  har kommit i gång, utvärderats och nu permanentats. Växjö 
(ca 82 100 invånare) initierade hemrehabilitering på egen hand  
tillsammans med Landstinget och prövade arbetsformen redan 
2002. Ledningen för Växjö menar att när man ser behov av att ut-
veckla nya arbetsformer så tas initiativ till det, oavsett om statliga 
stimulansmedel finns att söka eller inte. I den fortsatta utvecklingen 
av hemrehabilitering har man ansökt om stimulansmedel, bl.a för 
att pröva hemrehabilitering i kommunens glesbygd. Antalet vård 
tagare i projektet blev dock för litet för att slutsatser skulle kunna 
dras och hemrehabilitering erbjuds fortsatt enbart för vårdtagare 
som bor i tätorten. Växjö ser det inte som självklart att stimulans-
medel ska sökas gemensamt med andra kommuner och hän- 
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visar bland annat till ökad administration. Genomgången av hem- 
rehabiliteringen i de tre kommunerna indikerar således att möj-
ligheterna att få den formen av rehabilitering skiljer beroende på 
i vilken kommun vårdtagaren bor i, liksom om vårdtagaren bor 
i tätort eller glesbygd. Ytterligare insatser behövs således för att 
stärka möjligheterna till vård och rehabilitering på lika villkor 
oavsett var vårdtagaren bor (58, 59).

Undersökningen tyder vidare på att det framför allt är de minsta 
kommunerna som har behov av att kommunerna samverkar i sina 
utvecklingsprojekt. Landstinget har ett regionalt uppdrag och ser 
det ofta som en fördel om utvecklingssatsningar inom ett område 
sker på likartat sätt inom flera kommuner. Det med tanke på att ett 
kriterium för att få stimulansmedel ofta är att det ska framgå hur 
kommun och landsting kommer att samverka i utvecklingsarbetet. 
Det bör övervägas att ytterligare stödja de mindre kommunerna 
genom att ansökningar skrivs fram gemensamt på regional nivå, 
landsting och kommuner tillsammans eller med hjälp av region-
förbunden där såväl landsting som kommuner är medlemmar.  

I intervjuerna framkommer att det upplevs som mycket krävande 
att i stort sett årligen skriva fram nya omfattande ansökningar om 
statliga stimulansmedel. Det finns risk för ryckighet i verksam
heternas utvecklingsarbete med ständigt nya uppstarter och av-
slut av projekt, liksom att en projekttrötthet kan infinna sig bland 
personalen. Det finns även risk för att implementeringsarbetet inte 
hinns med vilket kan leda till att vunnen kunskap och erfarenhet er 
inte hinner ”sätta sig” i ordinarie verksamhet. Man efterfrågar där-
för utlysning av mer långsiktiga fleråriga stimulansmedel inom an-
gelägna områden, bland annat rehabilitering. För att säkerställa att 
projekten utvecklas i linje med intentionerna kan delrapporter av 
krävas, inför att ytterligare medel till projekten ska betalas ut. Vida-
re kan det övervägas att sökande kommuner och landsting redan i 
ansökan tydligt får beskriva sina planer för hur implementering av 
resultat ska ske i ordinarie verksamhet. Förslag i linje med ovan-
stående har också framkommit i tidigare undersökningar (60).   

Samtliga i undersökningen medverkande kommuner liksom lands -
tinget poängterar också vikten av att strukturer för uppföljning och 
utvärdering av projekten finns. De är också viktiga underlag med 
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tanke på beredning inför beslut om implementering i ordinarie 
verksamhet. Ett stöd i det utvecklingsarbetet skulle vara att på 
nationell nivå utveckla modeller för enhetlig dokumentation, 
jämförande statistik och trovärdiga, enhetliga mätmetoder (60).

Samarbete med FoU-enhet
Alla medverkande kommuner har i sina rehabiliteringsprojekt 
anlitat den regionala FoU-enheten för metodstöd i utvärdering 
av projekten. Lessebo genomförde planering och utvärdering av 
rehabiliteringsprojektet med hjälp av egen personal som fick 
metodhandledning från FoU-enheten (49). Det är ett arbetssätt 
som successivt kan öka kommunens egen personals kompetens 
i utvärderingsmetodik. Ljungby anlitade FoU-enhetens forskare 
i nationalekonomi, för att genomföra en hälsoekonomisk analys 
av hemrehabiliteringen (51). I övrigt genomfördes planering och 
utvärderingen av kommunens egen personal. Växjö tog tillsam-
mans med landstinget hjälp av FoUenheten redan vid planering-
en av hemrehabiliteringsprojektet år 2002. I utvärderingen erhöll 
man sedan metodstöd i den kvantitativa utvärderingen (43) och 
den kvalitativa delen genomfördes av personal på FoUenheten 
(44). 

Ansvarig för rehabiliteringen i Växjö använde därefter utvärde-
ringens underlag i sin magisterutbildning (52). I Växjös rehabilite-
ringsverksamhet finns idag upparbetade rutiner för uppföljning 
och utvärdering och hur rapportering ska ske på förvaltnings 
och nämndsnivå.  Framgångsfaktorer för att säkerställa struktur 
för projekt och metodik för utvärdering kan således dels vara att 
i tidigt skede diskutera med sin FoUenhet, dels att uppmuntra 
personal med verksamhetsansvar och med särskilda utvecklings-
uppdrag att meritera sig med kunskaper i forskningsmetodik 
motsvarande magisternivå. Det för att stärka den egna verksam-
hetens kritiska förhållningssätt och kunskaper i projektupplägg 
och värdering av egna insatser. 
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Arbetssätt
Skillnaderna i hemrehabiliteringens organisation och upplägg 
påverkas av storleken på kommun och storlek på organisationen. 
I de mindre kommunerna där underlaget för att få tillräckligt 
med personer med behov av hemrehabilitering är det dock tvek-
samt om renodlade hemrehabiliteringsteam är ett möjligt arbets-
sätt. Modell för hemrehabilitering måste därför anpassas till den 
aktuella kommunens förutsättningar.

I Lessebo angav personalen att de bedrev en förenklad variant 
av hemrehabilitering även om uppdraget inte var definierat. Ett 
förslag var att strukturera upp hemrehabiliteringen och tydlig-
göra för alla yrkeskategorier vikten av insatserna och att ha ett 
genomtänkt rehabiliterande arbetssätt vad gäller dessa vård-
tagare. I både Lessebo och Ljungby beskrivs det som svårt att kom-
binera hemrehabilitering med traditionell rehabilitering. Känsla 
av splittring och att det är svårt att hinna med medför att kvali-
tén blir lidande. I Växjö där uppdraget är renodlat beskrivs det 
som en fördel att få arbeta koncentrerat med mycket tid för vård 
tagarna. Med ledning av detta kan ett renodlat uppdrag för hem-
rehabilitering anses vara att föredra.

Det finns en god samstämmighet mellan de tre kommunerna i 
hur stort flöde av vårdtagare som det är rimligt att hantera och 
samtidigt bedriva handledning av hemvårdspersonal och närstå-
ende. Ett inflöde på 13 nya vårdtagare per vecka beskrivs som 
hanterbart i ett hemrehabteam. 

Hemrehabiliteringens styrka är att de påbörjar insatserna snabbt 
i samband med hemgång. Många gånger möter hemrehabilite-
ring upp direkt vid hemkomst. Hemrehabiliteringens personal 
har förmåga att bilda sig en god uppfattning om vilka aktiviteter 
vårdtagaren behöver kunna och vill utföra. Hemrehabilitering 
ställer också krav på progression, vilket gör att nivån på rehabili-
teringen successivt höjs. 

Arbetsmetodiken innefattar tester och bedömningsinstrument. 
Syftet är till exempel att få en gemensam begreppsapparat, ge 
en bild av funktionella färdigheter och aktivitetsförmåga/grad 
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av hjälpbehov samt behov av hjälpmedel/anpassningar av  
miljön. Resultaten kan användas vid planering, prioritering, mål-
sättning, dokumentation, uppföljning och utvärdering. Utvärde-
ring av insatta åtgärder var också något som förvaltningsledning-
ar och nämnder särskilt efterfrågade. Det är därför angeläget att 
rehabiliteringens resultat sammanställs och regelbundet rappor-
teras till ansvariga (60). Bland vårdtagare och närstående fanns de 
som inte uppfattade vad som hände vid undersökningstillfällena  
eller vad syftet var. Det är därför angeläget att hemrehabteamen 
också tydligt kommunicerar vad syftet är och delger vårdtagare 
och närstående undersökningsresultatet vid början och vid upp-
följning av rehabiliteringen. 

Det finns en tydlig skillnad i hemrehabiliteringens längd för vård
tagare i Ljungby jämfört med i Växjö. I Ljungby är grundmodellen 
att vårdtagarna är inskrivna i tre månader oavsett vårdtagarnas 
behov. I Växjö grundar sig periodens längd på hemrehabteamets 
bedömning samt vårdtagarnas måluppfyllelse. Vid jämförelse av 
resultat baserat på bedömningar utförda med SF12, ADLtaxo-
nomin och GMF kan inga säkerställda skillnader i status vid den 
avslutande bedömningen visa att den längre hemrehabiliterings-
perioden i Ljungby skulle vara att föredra. En möjlig slutsats är 
att hemrehabiliteringsperiodens längd bör vara individuellt ut-
formad.

Modellen i Ljungby med ett maximerat antal hembesök följs inte 
fullt ut utan det finns vårdtagare som får fler hembesök, upp till 
24 både för arbetsterapeut och sjukgymnast. Växjö uppvisar en 
större spridning med upp till 34 besök per profession. Orsak er 
till variationen kan vara att vårdtagarna har hög ålder, har olika 
diagnoser och olika behov av stödinsatser. Orsaken till att antal et 
hembesök av sjukgymnast är högre än av arbetsterapeut i Ljungby 
medan den är mer lika fördelade i Växjö kan denna undersökning 
ej förklara. Då det inte kan påvisas någon signifikant skillnad i 
uppnått resultat mellan Ljungby och Växjö bör det undersökas om 
det finns andra fördelar med en längre hemrehabiliteringsperiod 
och högre antal hembesök eller om modellen i Ljungby bör revi-
deras. 
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Väsentligt i rehabiliteringen är att främja det sociala innehållet. 
Det påverkar både hälsa och välmående. Socialstyrelsen menar 
att äldre personer behöver ges förutsättningar för att i så stor ut-
sträckning som möjligt fortsätta ”vara sig själva”. I arbetet med 
hemrehabilitering finns många aktörer runt vårdtagaren till  
exempel närstående, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshand-
läggare, enhetschef. Det skulle här vara av värde att i ett tidigt 
skede av rehabiliteringen fokusera mer på det sociala innehållet 
för att stärka den positiva inverkan det kan ha på rehabiliteringens  
resultat. Det sociala innehållet är något som vårdtagaren sedan 
kan finna fortsatt stimulans i även efter att hemrehabiliteringen 
avslutats.

En väl genomförd hemrehabilitering kan leda till mer själv- 
ständig a och aktiva vårdtagare som då behöver mindre hjälp. 
Detta leder i sin tur till en tidsbesparing för vårdpersonalen och 
minskade kostnader för hemtjänst och sjukvård (51) och kan 
minska den fysiska belastningen på vårdpersonalen (50). Väsent-
ligt är också att vårdpersonalen bibehåller det rehabiliterande 
förhållningssättet och fortsätter stimulera vårdtagaren att utföra 
de aktiviteter han/hon klarar även efter hemrehabiliteringens 
avslut (60). 

Samverkan inom kommun
Hemrehabteamen består av arbetsterapeut och sjukgymnast. De 
ger vägledning till närstående och vårdpersonal genom att visa 
hur de skulle stötta och guida vårdtagaren i aktiviteter. Vård- 
personal blir involverad i hemrehabiliteringen om de får uppdrag 
att utföra ordinerade eller delegerade insatser. Vårdpersonalen 
är stor till antalet och det kan variera hur ofta de blir involverade 
i hemrehabiliteringen. Omfattningen av vårdpersonalens delak-
tighet i rehabiliteringen är alltså inte alltid så hög. En konsekvens 
är att det inte sällan blir en startsträcka i att ställa om arbetssätt. 
Samtidigt förväntas det idag att all vårdpersonal skall utföra alla 
arbetsuppgifter som vårdtagaren har behov av och vårdpersonal
en påpekar också att det är en svårighet att både arbeta hjälpande 
och rehabiliterande. Vårdtagarna och närstående bekräftar detta 
och menar att vårdtagaren får mer hjälp än de tror sig behöva 
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av hemtjänst och närstående och att de lätt tar över de aktivitet-
er som vårdtagarna skulle kunna utföra själva, vilket Johansson 
bekräftar (44). Vårdtagarna uppfattar vidare att vårdpersonalens 
inställning och tidspress spelar roll, vilket ligger i linje med tidig
are studier (49, 60, 61). Vårdpersonalen bekräftar i intervjuerna att 
begränsad tid är en faktor för att inte kunna utföra rehabilitering 
i den omfattning som krävs. Förutom vårdpersonal ingår inte  
heller till exempel biståndshandläggare och sjuksköterskor i hem-
rehabteamen. Frågan är om och i så fall vilka konsekvenser det 
får för hemrehabiliteringen. Närstående påpekar även att det är  
viktigt att det finns en samstämmighet mellan hemrehabteam 
och vårdpersonal i rehabiliteringen. 

Framgångsfaktorer som ger vårdpersonalen möjlighet att arbeta 
mer rehabiliterande kan, som Gurner och Torslund (62) skriver, 
vara att främja en gemensam helhetssyn från alla involverade 
yrkes grupper för att vårdtagaren skall få sina rehabiliterings 
behov tillgodosedda. De rekommenderar att s.k. äldreteam skall in-
rättas där bland annat distriktssköterskan, rehabiliteringsperson
al  och vårdpersonal ingår. Dessa personer bör på ett speciellt sätt   
knytas till patienten för att en samsyn kring patientens rehabili-
tering skall kunna uppnås. En ytterligare framgångsfaktor är om 
vårdpersonalen får bättre stöd från sina chefer att arbeta med ett 
rehabiliterande förhållningssätt. Behovet av utbildning, handled-
ning och tid att utföra arbetet är exempel på förutsättningar för att  
klara av detta och i det arbetet har arbetsterapeuter och sjukgym-
naster en viktig roll, vilket bekräftas i tidigare studier (44, 49, 60, 
61). 

Det finns också förespråkare för att det ska vara viss personal 
som fokuserar på vård och rehabiliteringsinsatser och andra på  
serviceinsatser. Motivet är att det är angeläget att den vårdperson al 
som arbetar med till exempel hemrehabilitering verkligen har in-
tresse av att, ur ett rehabiliteringsperspektiv, hjälpa vårdtagarna 
att klara så mycket som möjligt självständigt. En konsekvens skul-
le bli att många vårdtagare då totalt sett skulle få ett ännu större  
antal vårdpersonal omkring sig, vilket skulle kunna upplevas som 
negativt. Det bör i stället genom arbetsledning och utbildning  
eftersträvas att all vårdpersonal arbetar med ett rehabiliterande 
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förhållningssätt tillsammans med vårdtagarna (60). Det skulle 
innebära att vårdtagarna ständigt stimuleras att bibehålla/stärka 
sin funktions- och aktivitetsförmåga.  

Samverkan med slutenvård och primärvård
Genomgående i studien beskrivs samverkan mellan kommunens 
rehabiliteringsverksamhet och slutenvården som väl fungerande. 
Användandet av LINK som kommunikationsmedel är väl funge-
rande. Det som ibland saknas av kommunens rehabiliterings- 
personal när vårdtagaren skrivs ut är ADLbedömningar från 
slutenvårdens arbetsterapeut. Den kvalitativa studien bekräftar 
att vårdtagare upplevde övergången mellan landstingets sluten-
vård och kommun som smidig. Samtidigt fanns det vårdtagare 
och närstående som upplevde att det fanns oklarheter både hos 
landsting och hos hemrehabilitering om var gränserna för hjälp-
medelsförsörjning och rehabilitering gick och när den ena huvud-
mannens ansvar slutade och den andra tog vid. Det fanns således 
upparbetade strukturer för rehabiliteringskedjan från sluten-
vården till kommunernas hemrehabilitering. Med tanke på att 
vårdtagare inte bör känna av några gråzoner mellan landstingets 
och kommunens ansvar är samverkansformerna ett område som 
ständigt behöver beaktas i utvecklingsarbetet (60, 61). 

De läkare som i regel tar över det medicinska ansvaret för vård- 
tagare när de skrivs ut från slutenvården finns inom primärvård ens 
vårdcentraler. Även här menade läkarna att samarbetet fungerade 
väl. Kontakter med ansvarig läkare togs i regel av kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterska, till exempel om hemrehab 
teamet bedömde att vårdtagares medicinering behövde ses över 
med tanke på yrsel och balanssvårigheter. Såväl intervjuade läkare 
som kommunernas rehabiliteringsansvariga tar upp att dialogen 
via sjuksköterska medför att hemrehabteamen inte har dialog direkt 
med läkarna, vilket skulle vara att föredra. Rutin er för rapportering 
av vårdtagarnas status efter genomförd rehabi lite ring saknades. 
Hur dialogen mellan ansvariga läkare och hemrehabteamen kan  
stärkas liksom hur avstämning av vårdtagarnas status efter rehabi-
litering behöver beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Förändringar i aktivitetsförmåga, funktionsförmåga och 
upplevelse av hälsa
Vårdtagare och närstående upplevde god hälsa, aktivitetsförmåga 
och funktionsförmåga före skada. I samband med skada/sjuk-
domsdebut försämrades hälsa, aktivitets- och funktionsförmåga 
för att under hemrehabiliteringsperioden successivt bli bättre. Vid 
hemkomst fanns ett ökat behov av stödinsatser och hjälpmedel och 
vårdtagarna uppmärksammade speciellt att aktiviteter som tidig
are varit självklara att utföra, var vid hemkomst ofta svåra eller 
omöjliga att klara. Att bli varse det kan innebära en kris för vård- 
tagaren som är viktig för närstående och vårdpersonal runt om-
kring att hjälpa till att hantera (31).

Funktionsförmåga, aktivitetsförmåga liksom upplevd hälsa för-
bättrades signifikant för vårdtagarna i både Ljungby och Växjö. Den 
initiala skillnaden mellan grupperna var utjämnad och uppvisade 
inga signifikanta skillnader. Resultaten tyder på att hemrehabi 
litering är en effektiv rehabiliteringsmetod där vårdtagarna för-
bättras avseende funktion och aktivitet vilket möjliggör ett själv-
ständigare och mindre hjälpberoende liv i det egna boendet. 

De flesta vårdtagare menade att aktivitets och funktionsför 
mågan inte kan vara lika hög i deras ålder som när de var yngre. 
De menade att aktivitets- och funktionsförmåga minskar i takt 
med åldern oavsett skada eller inte. Förväntningar på fortsatt god  
hälsa och aktivitetsförmåga, oavsett ålder, verkade samtidigt finnas  
vilket bekräftas av tidigare forskning (63). En strategi för att stärka 
motivationen kan vara att i samtalen kring rehabiliteringens mål 
fånga vårdtagarens egen önskan om vad som är angeläget att vara 
socialt delaktig i och vilka aktiviteter som känns särskilt angelägna 
att klara. 

Upplevelse av hemrehabilitering
Vårdtagare och närstående ser att både landsting och kommun 
fyller en viktig funktion i rehabiliteringen. Vid svår skada eller 
i ett akut skede när vårdtagaren har svårt att klara av de mest 
basala aktiviteterna, krävs kompetens från slutenvård eller re-
habiliteringsklinik. I nästa skede när det handlar om att träna 
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för att klara sig i bostaden, krävs kommunens rehabiliterings- 
kompetens. Då vill vårdtagare och närstående att träningen ska 
ske i hemmet.

Närstående menar att de fått god information om hemrehabilite-
ringen. Samtidigt finns önskemål om att ytterligare information ges 
om vad närstående kan förvänta sig. De upplever att de då kunde 
ha motiverat vårdtagarna ännu mer och varit mer på drivande i 
rehabiliteringsprocessen. Vårdpersonalen, å andra sidan, ansåg 
att hemrehabiliteringen tydligt informerade vad insatserna skulle 
leda till.

Vårdtagarna och närstående beskriver att de kunnat påverka hem
rehabiliteringen och att de upplevt delaktighet. Samtidigt fram-
går att de inte varit medvetna om och i så fall vilka individuella 
målsättningar som satts upp för rehabiliteringen. För att öka del 
aktigheten och förstå sammanhanget kan det vara en viktig del 
att arbeta vidare med. 

Samtliga vårdtagare och närstående är nöjda med hemrehabi-
literingens insatser och upplever att de fick mer rehabilitering 
av kommunen än de kunde förvänta sig. Vårdtagare och när- 
stående ser att det är en förmån att kommunen satsar dessa  
resurser. Vårdtagare, närstående och vårdpersonal menar vidare 
att det är en förutsättning att träningen sker i hemmet där vårdta-
garna ska leva och klara sig i fortsättningen. Detta bekräftas även 
i studien av Johansson (44). I hemmet kan de naturliga förutsätt-
ningarna för rehabilitering skapas genom att miljö och vardag 
anpassas efter den enskildes behov. Det är bara i hemmet de kan 
få kunskapen om vilka aktiviteter de klarar av eller inte och på 
vilket sätt de kan utföra dem. 

Vårdtagare, närstående och vårdpersonal anser att hemrehabili-
tering hade en positiv effekt på hälsa, aktivitets och funktions-
förmåga. God hälsa innebar för vårdtagarna att känna sig frisk, 
klara sig självständigt, utföra de aktiviteter de vill och att vara i 
ett sammanhang.

Vårdtagare tar upp att hemrehabteamet på nytt försökte intro-
ducera fritids och rekreationsaktiviteter som vårdtagaren upp-
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levt som meningsfulla att utföra till exempel trädgårdsarbete och 
handarbete. De upplevde att det var stimulerande och positivt för  
hälsan att det fortfarande var möjligt att utföra dessa aktiviteter, om 
än på annat sätt än tidigare. Vårdtagarna hade gärna velat få mer 
stöd i att kunna utveckla förmågan att utföra ”förlorade” fritids 
och rekreationsaktiviteter för att skapa ett mer meningsfullt inne-
håll i dagen vilket bör beaktas i den fortsatta utvecklingen av hem- 
rehabiliteringen.

Arbetsterapeuten och sjukgymnasten i hemrehabteamen ställde 
på ett professionellt sätt krav, samtidigt som de arbetade lugnt 
och metodiskt, vilket gjorde att vårdtagare och närstående kände 
sig trygga och säkra i rehabiliteringssituationen. Vårdtagarna 
fick självförtroende att våga prova nya sätt att utföra aktiviteter. 
Något som upplevts som otryggt var perioden mellan avslut av 
hemrehabilitering och uppföljning tre månader därefter. Otrygg-
heten bestod i att vårdtagaren och närstående inte var säkra på 
om aktiviteter utfördes på rätt sätt. Att få ett telefonsamtal eller 
ett kort besök under den perioden för att få situationen bekräftad 
skulle kunna betyda mycket för både vårdtagare och närstående, 
vilket bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Vid intervjutillfället upplevde alla vårdtagare och närstående att 
hälsa, aktivitetsförmåga och funktionsförmåga var på samma 
nivå som före skada/sjukdomsdebut eller bättre. Närståendes 
aktivitetsmönster påverkades till följd av att vårdtagaren inte 
kunde utföra aktiviteter denne utfört tidigare. Det förändra- 
de roll erna för vårdtagare och närstående vilket ofta sker när 
individ en drabbas av skada (64). 

Påverkan på behov av stödinsatser
Behovet av stödinsatser anges minska om vårdtagarna får hem-
rehabilitering vilket även påvisas av de uppgifter som bistånds 
handläggarna lämnat. Det får anses vara ett motiv för att fort-
sätta utveckla hemrehabilitering och att vårdtagarna genom hem- 
rehabilitering når ett minskat hjälpberoende och högre grad av en 
självständighet.
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Genom samverkan mellan personal i hemrehabteamen och  
bi stånds handläggarna skrevs en kortare beslutstid och bistånds-
handläggarna var ofta med vid det sista besöket hos vårdtaga-
ren tillsammans med rehabpersonalen. Därmed grundades SOL 
beslutet på vad vårdtagaren faktiskt klarade självständigt och i 
vad hjälp behövdes. Såväl biståndshandläggare som rehabilite-
ringspersonal ansåg att de beviljade SOL insatserna minskade 
snabbt genom hemrehabilitering och det bekräftas i den kvalitati-
va inter vjustudien med vårdtagarna, anhöriga och vårdpersonal. 

En insiktsfull biståndsbedömning som väger in vårdtagarens be-
hov av stödinsatser under själva hemrehabiliteringsperioden och 
därefter behovet av fortsatt vardagsrehabilitering med stöd av 
vårdpersonalen är förutsättningar för ett gott uthålligt rehabilite-
ringsarbete.

Alternativ till hemrehabilitering och kostnader
Biståndshandläggarna bedömde att för 30 procent av vårdtagarna 
kunde korttidsplats undvikas och för 13 procent hade mer hem-
tjänsttimmar behövts om hemrehabiliteringen inte funnits. Det 
finns inga skillnader mellan kommunerna, vilket tyder på att det 
inte fanns kulturella skillnader mellan kommunerna när vård- 
tagare bedöms vara i behov av korttidsplats eller särskilt boende.

Vårdtagare och närstående ser negativa konsekvenser om vård-
tagaren inte får hemrehabilitering. Vårdtagaren skulle ha större 
behov av stödinsatser från närstående och hemtjänst på grund 
av att de inte skulle kunna utföra de aktiviteter de behöver och 
vill för att klara sig. Det skulle också medföra ökade kostnader 
för den enskilde vårdtagaren såväl som för kommunerna. Själv- 
förtroendet skulle vara sämre och de skulle vara rädda för att 
göra fel i olika aktiviteter.

Dagverksamhet lyfts av vårdtagare och närstående upp som ett 
komplement till hemrehabilitering. Genom dagrehabilitering får 
vårdtagaren möjlighet att öka det sociala innehållet i vardagen, 
bryta isoleringen, möta andra personer i samma situation och bli 
inspirerade av hur andra personer klarar sin vardag. Det kan stärka 
motivationen till att utföra ytterligare aktiviteter i bostad en.
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Ekonomiskt perspektiv
Genomförda beräkningar indikerar att hemrehabilitering är ett 
bra alternativ också ur ett resursperspektiv. De verkliga vinst
erna ligger i förbättrad aktivitets- och funktionsförmåga, ökad 
trygghet och förbättrad livskvalitet för vårdtagarna, vilket är i 
linje med andra studier (49, 51, 65, 66). Dessa intäkter har inte 
värderats i monetära mått och utan redovisas med ett plus i  
Tabell 12 och 13. Resursberäkningarna visar att hemrehabi- 
litering också medför en kommunekonomisk vinst, se Tabellerna 
12 och 13 (kolumn 1). Beroende på hur bestående minskningen 
av hemtjänstbehovet blir, varierar det minskade resursbehovet 
för medverkande vårdtagarna (n = 71) till mellan ca 1 326 000 
kronor och 9 393 000 kronor. Offentligfinansiellt, det vill säga för 
kommunens räkning, visar beräkningarna på ett positivt resultat, 
vilket är i linje med tidigare studier (51, 65). 

Det måste dock beaktas att på kort sikt kan inte kommunens  
organisation förändras och overheadkostnaderna minska. Där-
för sker ingen omedelbar kostnadsreducering för kommunerna. 
Däremot kan trycket på korttidsboende och särskilt boende och 
köerna minska vilket i sig är en vinst. På längre sikt skulle hem- 
rehabilitering kunna medföra att man kan justera de resurser inom 
kommunen som används till korttidsboende, särskilt boende och 
hemtjänst. Resurser skulle då kunna frigöras till alternativa än-
damål, bland annat för att stärka vårdtagarnas sociala innehåll i 
vardagen. Det främjar vårdtagarnas upplevelse av en menings-
full vardag och stärker vårdtagarens känsla av sammanhang  
(Westerlund 2009). Det skulle också främja att de äldre som  
genomgått hemrehabilitering bibehåller en god funktions- och 
aktivitetsförmåga, vilket främjar deras fortsatta hälsa. De äldre har 
förutom de stora vinsterna i aktivitets- och funktionsförmåga och 
ökad trygghet sluppit kostnader för hemtjänst och boende. Beräk-
ningar av dessa kostnader har dock legat utanför ramen för denna 
utvärdering.

Utbildning och pedagogiska färdigheter
Med tanke på den demografiska utvecklingen blir arbetstera-
peuters och sjukgymnasters rehabiliteringsuppdrag för äldre allt 
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större. Det behövs därför ökat fokus på äldrerehabilitering i läro-
sätenas grundutbildningar till dessa professioner. Det kan ock-
så vara en fördel om studenternas möjligheter till praktik inom 
kommunerna äldrerehabilitering ökas. För att klara det behöver 
fler arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunerna genomgå 
adekvat handledarutbildning. 

Äldrerehabiliteringen sker i samverkan med läkare och sjuksköter
skor och på delegation till vårdpersonal och närstående. För att 
stärka rehabiliteringskedjan för vårdtagare krävs nära dialog 
mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster och övriga vård 
professioner. Det kan också vara viktigt att beakta att det mellan 
olika professioner kan finnas kulturskillnader med tanke på vård 
ande/hjälpande respektive rehabiliterande perspektiv. Dessa 
svårighet er framkom också i intervjuerna med framför allt vård-
personalen. Vidare kan det finnas kulturskillnader mellan enhet
er på landsting och i kommun. Ovanstående ställer stora krav på 
arbetsterapeuters och sjukgymnasters pedagogiska skicklighet. De 
pedagogiska färdigheterna bör således beaktas mer redan i grund-
utbildningarna. Vidare framkom också i intervjuerna med reha-
biliteringsansvariga att det råder stor brist på adekvata vidare 
utbildningar i pedagogik för detta område.

För att stärka vårdtagarnas möjligheter att bibehålla och stärka 
sin funktions och aktivitetsförmåga behöver även vårdpersonal
ens grundutbildning och vidareutbildningar få ökat fokus på 
rehabi literande förhållningssätt och vardagsrehabilitering.   

Metoddiskussion
De aktuella grupperna av vårdtagare i Ljungby och Växjö bedöms 
som likvärdiga avseende grunddata som ålder, kön och diagnos. 
Personer aktuella för hemrehabilitering får anses ha en hög medel-
ålder och den speglar den målgrupp som har behov av rehabilite-
ring i hemmet. 

Antalet vårdtagare från Lessebo, den minsta kommunen, som in-
går i studien blev för litet för att kunna beräknas och jämföras 
med de två andra kommunerna. Om antalet är det faktiska antal-
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et vårdtagare som får hemrehabilitering eller om det beror på att 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster i Lessebo inte ser det som 
att vårdtagarna får hemrehabilitering utan traditionell kommun-
al reha bilitering är svårt att besvara. Med ett delat uppdrag och 
utan erfarenhet av renodlat arbete i hemrehabilitering är det tänk-
bart att vårdtagarna inte ses som aktuella för hemrehabilitering. I  
Lessebo är alternativen får vårdtagarna en korttidsplats efter  
vistelse i slutenvården istället för rehabilitering i hemmet.

Det fanns ingen mätbar skillnad i funktionsförmåga mellan vård- 
tagarna i Ljungby och Växjö vid start av hemrehabilitering 
som vid jämförelse av aktivitetsförmågan. Enligt en studie av  
Gustafson och Grahn (52) ska ADL-taxonomin och GMF korre- 
lera. Detta innebär att det kan vara skillnader i tolkning av re-
sultatet från ADL-taxonomin eller skillnader i stränghetsgrad 
mellan arbetsterapeuterna i de olika kommunerna snarare än 
faktisk skillnader mellan undersökningsgrupperna som ger skill-
naden. Som i en tidigare studie (52) uppvisar GMF tecken på 
att vara ett instrument med takeffekt för äldre personer i hem 
rehabilitering. Med takeffekt avses här att skalan inte kan sär-
skilja individer med mindre nedsättningar i funktionsförmågan.

Vid utvärderingar liknande denna är det viktigt att ha i åtanke 
att utfallet är skattat med hjälp av ett hypotetiskt alternativ 
tänkande. Idealfallet hade varit att jämföra hemtjänstområden 
där man inte använt sig av hemrehabilitering med dem där hem-
rehabilitering bedrivits. Då detta inte varit möjligt har vi istället 
utgått från ett hypotetiskt handlingsalternativ. Skattningar av  
effekter som görs av dem som är involverade i ett projekt är alltid 
vanskliga och därför har vi tagit hjälp av biståndshandläggarna 
som gjort bedömningar av vad som hade varit alternativet om 
hemrehabilitering inte funnits att tillgå. Det talar för att resultat-
en är realistiskt skattade. 

Aktivitetsförmågan för vårdtagarna i Ljungby var vid inledning 
av hemrehabilitering signifikant bättre än för vårdtagarna i Växjö. 
Störst var skillnaden avseende IADL. Detta kan bero på att det 
kan finnas skillnader mellan vårdtid inom slutenvården då vård-
tagarna kommer från två olika sjukhus. 
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Vid sammanställningen visade det sig att arbetsterapeuterna an-
vänt olika grundmallar av ADL-taxonomin vid dokumentation 
av resultat. Detta försvårade till viss del sammanställningen men 
bör inte ha påverkat resultatet.

De valda bedömningsinstrumenten, SF-12, ADL-taxonomin och 
GMF har, liksom i tidigare studier (52, 67-69) visat sig känsliga 
nog för att mäta förändringar i status. De visade sig också vara 
användbara i hemmiljö för äldre personer i hemrehabilitering. 

Svarsfrekvensen på frågeformulären var god med undantag av att 
förvaltningscheferna inte besvarade det. Det innebär att aspekt
er på organisations och resursperspektivet grundar sig enbart 
på vad verksamhetschefer eller motsvarande svarat. Det hade  
varit intressant att veta om förvaltningscheferna hade samma bild 
som verksamhetscheferna av organisation och ekonomiska förut-
sättningar för hemrehabilitering. Detta lämnas nu till eventuella 
framtida studier. I den följande intervjuundersökningen kring de 
nationella stimulansmedlens betydelse medverkade dock samt-
liga förvaltningschefer. I intervjuerna berördes även organisation 
och ekonomiska förutsättningar. Det bör kompensera bortfallet i 
enkätundersökningen till viss del.

Det fanns en svårighet i att genomföra samtliga planerade inter
vju er hos vårdtagare, närstående och vårdpersonal. Förutsättning
arna för att få kontakt med intervjupersonerna i kombination 
med den tid som kunde avsättas samt geografiska avstånd be-
gränsade möjligheterna. Frånvaro samt svårigheter att planera in 
intervjuer i det ordinarie arbetet kan ha bidragit till bortfallet när 
det gäller intervjuer med vårdpersonalen. Under intervjuperiod
en var det i två av kommunerna en mindre andel vårdtagare än 
normalt som hade stöd från vårdpersonal med hemrehabilite-
ringsinsatser. Detta innebär att urvalet bland vårdpersonalen var 
mindre än vanligt. Problem med bortfall av medverkande vård-
personal har också visat sig i tidigare studier (49) och bör särskilt 
beaktas i framtida studier. 

Vid några tillfällen påbörjades intervjuer med vårdtagare men det 
visade sig då att vårdtagaren hade svårt att genomföra intervjun 
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på grund av att vårdtagaren hade svårighet att minnas hela hem-
rehabiliteringsperioden. Angivna inklusionskriterier fick ändras 
så att intervjuerna genomfördes direkt när hemrehabiliteringen 
var avslutad. Intervjuaren (ÅB) tog också kontakt med respektive 
behandlande hemrehabteam för att säkerställa att utvalda vård- 
tagare kunde medverka i intervjun.

I framtida studier bör hemrehabilitering studeras i prospektiva 
randomiserade studier (RCT) och då jämföras med traditionell 
rehabilitering samt rehabilitering på korttidsboende och i sluten-
vård. Samtidigt lyfts det i reviewgenomgångar att väldesignade 
ickerandomiserade studier kan användas som komplement till 
RCT-studier för att studera effektiviteten av olika rehabiliterings-
insatser (70), vilket dock inte var syftet med denna studie. 

Konklusion 
Betydelsen av statliga stimulansmedel för utvecklingen av de 
studera de kommunernas hemrehabilitering varierar. Alla kom-
munerna och landstinget har dock använt sig av stimulans- 
medlen, för att på olika sätt utveckla rehabiliteringsverksamheten 
för äldre. Det finns en upparbetad samverkan och strukturer för 
rehabiliteringskedjan från slutenvården till kommunernas hem-
rehabilitering. Mellan kommunernas rehabiliteringspersonal och 
medicinskt ansvariga läkare på vårdcentralerna behöver rutiner 
för uppföljning av de äldres rehabilitering utvecklas. I utvecklings-
arbetet efterfrågar ledningen i samtliga kommuner liksom lands-
tinget strukturerade utvärderingar med kvalitetssäkrade metoder, 
för att kunna ta ställning till insatsernas betydelse och om imple-
mentering av projektresultat ska ske i ordinarie verksamhet. 

Denna utvärdering av hemrehabiliteringen visar att metoden är 
framgångsrik på flera sätt. Det finns en potential i att vårdtagarna 
kan använda sina egna vardagsaktiviteter som del i rehabilitering-
en för att förbättra upplevelse av hälsa samt aktivitets och funk-
tionsförmåga, och därigenom bevara sin självständighet. Genom 
att vara i hemmet ser också rehabiliteringspersonalen vilken kon-
text vårdtagaren lever i, och vad han/hon behöver kunna göra/
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få hjälp med, för att klara sitt dagliga liv. Rehabiliteringen kan då 
genomföras såväl på individnivå som i den omgivande miljön. Det 
finns även ekonomiska motiv att ytterligare utveckla hemrehabi-
litering för att minska vårdtagarnas behov av hemtjänst, korttids-
plats och särskilt boende efter vård på sjukhus. 

Det finns således starka motiv för att ytterligare övergå från tra-
ditionell rehabilitering till hemrehabilitering. För fortsatt utveck-
ling av rehabilitering för äldre, inkl hemrehabilitering, behövs 
insatser på såväl nationell, regional som lokal nivå.  
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METOD – APPENDIX

Design
Studien genomfördes med såväl ett kvantitativt som ett kvalita-
tivt perspektiv. För att beskriva stimulansmedlens påverkan på ut-
vecklingen av hemrehabiliteringen, jämföra kommunernas organ-
isering av hemrehabilitering och bedöma likheter och skillnader i 
de resurser som fanns till förfogande genomfördes strukturerade 
enkät och intervju undersökningar. För att studera förändringar i 
vårdtagarnas funktions och aktivitetsförmåga och upplevda livs
kvalitet och uppfattningar om hemrehabilitering genomfördes  
studier med såväl kvantitativt som kvalitativt fokus. Socialchefer-
na i Lessebo, Ljungby och Växjö tillfrågades och godkände att  
projektet genomfördes i deras kommun.

Stimulansmedlens betydelse
För att beskriva de statliga stimulansmedlens påverkan på utveck-
lingen av hemrehabiliteringen i de tre kommunerna gjordes en 
dokumentgenomgång av kommunernas projektredovisningar till 
Socialstyrelsen. Vidare genomfördes telefonintervjuer utifrån en 
strukturerad intervjuguide med social-/omsorgsnämnderna ord-
förande och vice ordförande (5 personer), förvaltningsledning (6 
personer) och verksamhets/rehabiliteringsledning (5 personer). 
I Landstinget genomfördes intervjuer med landstingsstyrelsens 
ordförande och vice ordförande, ledningen för medicinklinik och 
primärvård/rehabilitering (3 personer) och medicinskt ansvariga 
på vårdcentraler i de aktuella kommunerna (5 personer). Inter-
vjuerna hade fokus på informanternas syn på stimulansmedlens 
betydelse, initiering av projekt, utveckling under och efter projekt-
tiden, samverkan, implementering av projektresultat i ordinarie 
verksamhet och framgångsfaktorer.  



114

Organisations- och resursperspektiv
Organisation
För att jämföra hur hemrehabiliteringen är organiserad i de tre olika 
kommunerna ställdes strukturerade frågor via ett skriftligt fråge-
formulär till verksamhetschefer och biståndshandläggare samt till 
de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetade med hem 
rehabilitering i respektive kommun. 

Verksamhetschefer tillfrågades om hur hemrehabiliteringen var 
organiserad i respektive kommun. Arbetsterapeuter och sjuk 
gym nast er fick besvara hur de ansåg att rehabiliteringsorgani-
sationen påverkade arbetssättet och förutsättningarna för hem 
ehabiliteringen. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och bistånds-
handläggare fick beskriva hur vårdkedjan för vårdtagarna i hem-
rehabiliteringen såg ut. 

Resurser
För att bedöma likheter och skillnader i de resurser som fanns till 
förfogande för hemrehabiliteringen ställdes strukturerade frågor 
via ett skriftligt frågeformulär till verksamhetschefer, bistånds-
handläggare samt till de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som 
arbetade med hemrehabilitering i respektive kommun.

Data samlades angående:

• Resurser för hemrehabilitering
• Behov av särskilt boende
• Korttidsboende
• Hemtjänst.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster besvarade frågan om hur 
många vårdtagare som samtidigt bedömdes kunna vara inskriv-
na i hemrehabiliteringen. Verksamhetschefer i respektive kom-
mun tillfrågades om vilka resurser som fanns till förfogande för 
hemrehabilitering. 



 115

Biståndshandläggare fick bedöma om vårdtagarna som erbjudits 
hemrehabilitering hade behövt erbjudas korttidsplats alternativ 
plats på särskilt boende om de inte fått hemrehabilitering. De fick 
även uppskatta hur stort behovet av hemtjänst varit om vårdtaga
ren inte erbjudits hemrehabilitering och hur många hemtjänst-
timmar per vecka som vårdtagaren beviljades. Bedömningarna är 
gjorda utifrån de 81 vårdtagare som ingår i denna studie.

Statistika analyser
Wilcoxon Signed Ranks Test användes för beräkning av skillnad-
er i beviljade hemtjänsttimmar vid inledning av hemrehabilite-
ring jämfört med tre månader senare och beräkning av skillnader 
i hemrehabiliteringsperiodens längd. Vid analyserna användes 
SPSS 17.0

Effekter av hemrehabilitering med tanke  
vårdtagarnas funktions- och aktivitetsförmåga och 
livskvalitet
Den kvantitativa studien om hur hemrehabiliteringen påverkade 
vårdtagarnas funktion och livskvalitet var en prospektiv jäm 
förande studie med 3 månaders uppföljning. 

Inklusionskriterier – vårdtagare
Personer inkluderades i hemrehabilitering enligt följande:

• 65 år och äldre
• bor i ordinärt boende i Lessebo, Ljungby eller Växjö
• blivit utskriven från Centrallasarettet eller Rehabklinik i  
 Växjö eller från Länssjukhuset i Ljungby
• har ett fortsatt rehabiliteringsbehov
• kan ta emot och förstå instruktioner.

Totalt ingick 81 vårdtagare (medianålder 83 år). Övervägande del 
var kvinnor, det vill säga ca 70 procent, större delen var ensam-
stående och hade hemtjänst (se Tabell 2).
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Tabell 2. Bakgrundsdata för undersökningsgruppen fördelad på de tre 
kommunerna

Kommun
Ålder 
(Me-
dian)

Kvinnor Män
Ensamstående, 

ja
Hem-

tjänst, ja

n n % n % n % n %

Lessebo 6 79,5 2 33,4 4 66,6 3 50,0 2 33,3

Ljungby 32 82,5 22 68,7 10 31,3 23 71,9 26 81,3

Växjö 43 85,0 32 74,4 11 25,6 31 72,1 34 79,1

 
Totalt 81 83,0 56 69,1 25 30,9 57 70,4 62 76,5

Vårdtagarna hade varierande diagnoser (se Tabell 3), men över-
vägande delen hade diagnoserna stroke eller fraktur.

Tabell 3. Diagnoser (n = 81)

Lessebo Ljungby Växjö Totalt

Diagnos n % n % n % n %

Stroke 2 33,3 5 15,6 7 16,3 14 17,3

Neurologi 0 0 0 0 1 2,3 1 1,2

Hjärt/Lung 0 0 6 18,8 2 4,7 8 9,9

Ortopedi, 
frakturer

4 66,7 21 65,6 32 74,4 57 70,4

Diagnos ej 
angiven

0 0 0 0 1 2,3 1 1,2

Bortfall
Utöver vårdtagarna som ingick i studien gav ytterligare 14 sitt 
samtycke, men de avbröt deltagandet av olika skäl. Åtta vårdta-
gare avbröt hemrehabiliteringen och tre flyttade till annan boen-
deform (se Tabell 4). Anledning till att deltagandet avbröts var 
bland annat försämrat allmäntillstånd, men också att vårdtagarna 



 117

upplevde att de inte längre behövde hemrehabilitering eller att 
personalen i hemrehabiliteringen bedömde att vårdtagaren hade 
bristande motivation för att tillgodogöra sig rehabiliteringen.

Tabell 4. Bortfall

Kommun n Avled Avbröt Flyttade till SB Korttidsplats

 
Lessebo 2 0 2 0 0

 
Ljungby 6 0 4 1 1

 
Växjö 6 2 2 1 1

Totalt 14 2 8 2 2

Mätinstrument
Effekter av hemrehabilitering
För att besvara studiens kvantitativa frågeställningar valdes 
bedöm ningsinstrument som var enkla att använda i hemmiljö.  
Instrumenten skulle också vara kända av ordinarie arbetsterapeut
er och sjukgymnaster i respektive kommun.

SF-12 Standard Swedish version 1.0
SF12 Health Survey utvecklades i USA som ett mindre omfattan-
de alternativ till SF-36. SF-12 Hälsoenkät är ett självskattnings-
instrument, som består av 12 frågor och är indelad i två dimen-
sioner, det vill säga fysisk hälsa och psykisk hälsa. Instrumentet 
belyser upplevelse av fysisk och psykisk funktion i dagsläget, för 
fyra veckor sedan och ett år tillbaka (66, 69, 71, 72). SF36 har  
testats på äldre personer, 65 år eller äldre, men enligt Gandek 
med medarbetare (67) kan SF-12 vara ett alternativ till SF-36 då 
det i högre grad överensstämmer vid summeringen av variabler-
na fysisk och mental hälsa. Reliabilitet och validitet har bedömts 
som god (67, 71, 72). 

ADL-taxonomin
ADLtaxonomin använder tre begreppsnivåer; aktivitetsområde
aktiviteter-delaktigheter. Totalt omfattar ADL-taxonomin 12 aktiv-
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iteter inom personlig vård och boende där varje aktivitet är upp 
delad i ett antal delaktiviteter (68). ADL-taxonomin omfattar  
följande aktiviteter: ”äta och dricka”, ”förflyttning”, ”toalett 
besök”, ”på och avklädning”, ”personlig hygien”, ”övrig kropps-
vård”, ”kommunikation”, ”resor”, ”matlagning”, ”inköp av dag-
ligvaror”, ”städning” och ”tvätt”. Delaktiviteterna i varje aktivitet 
är rangordnade från lättare till mer krävande (73). 

Totalpoäng, självständighet i antal delaktiviteter, i ADLtax-
onomin är 47 poäng, varav 31 poäng för PADL och 16 poäng 
för IADL. ADLtaxonomin kan användas på gruppnivå där  
varje aktivitet bedöms var för sig (73). Bedömningen kan utföras 
som intervju eller observation (68). I denna studie har bedöm- 
ningarna genomförts som intervju. Reliabilitet har prövats i  
enskilda studier men forskning och mera systematisk prövning 
pågår. Instrumentet är testat för innehållsvaliditet (68).

Generell Motorisk Funktionsbedömning
Generell Motorisk Funktionsbedömning (GMF) bedömer 21  
olika motoriska funktioner/förmågor varav 11 är förflyttningar 
och 10 är arm-/handfunktioner. Bedömningen omfattar tre olika 
aspekter: ”observerat hjälpberoende”, ”självrapporterad smärta” 
och ”självrapporterad otrygghet”. Vid bedömning av förflytt-
ningar observeras hjälpberoendet och personen som undersöks 
svarar ”ja” eller ”nej” om upplevelse av smärta och/eller otrygg-
het. Arm/handfunktionerna bedöms ur aspekterna observerat 
hjälpberoende och självrapporterad smärta. Vid poängsättning-
en anger ”0 poäng” att vårdtagaren är oberoende, samt smärtfri 
och trygg. Högre grad av hjälpberoende, smärta och otrygghet 
innebär högre poäng. Poängen uppgår för hjälpberoende till 034 
poäng, för smärta 021 poäng och för otrygghet 011 poäng (74). 
GMF har visat sig ha god intra- och interbedömarreliabilitet (75) 
liksom innehållsvaliditet och kriterievaliditet (52). 

Procedur
Under perioden 20081101 till 20090131 implementerades 
projektidén hos de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som  
arbetade med hemrehabilitering i de tre aktuella kommunerna. 
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Innan studien startades instruerades samtliga arbetsterapeuter och  
sjukgymnaster i hur projektet skulle genomföras samt hur bedöm-
ningsinstrumenten skulle användas. Regelbundet under studien 
har uppföljande möten genomförts med ovanstående personal.

Under perioden 20090201 till 20091031 rekryterades vård
tagare inskrivna i hemrehabilitering konsekutivt i respektive 
kommun, då de aktualiserades för hemrehabilitering. Vårdtagar-
na bedömdes vid två tillfällen med SF-12, ADL-taxonomin samt 
GMF. Samtliga bedömningar genomfördes vid ett och samma 
tillfälle vid inledning av hemrehabilitering och upprepades  
sedan efter tre månader. Ordinarie hemrehabteam genomförde 
bedöm ningarna, där arbetsterapeuten utförde ADLtaxonomin 
och sjukgymnast en GMF. SF12 besvarades av vårdtagarna själva i 
samband med hembesöket. 

Statistiska analyser
Jämförelser utfördes mellan baselinedata och uppföljningsdata 
med hjälp av ickeparametrisk statistisk analys. Förändring över 
tid, före och efter intervention, hos SF-12, ADL-taxonomin, och 
GMF beräknades med Wilcoxon Signed Ranks Test. Vid analyser-
na användes SPSS 17.0

Ekonomisk analys av resursförbrukning ur ett  
kommunperspektiv
Kostnadsuppgifter samlades in från kommunernas redovisnings-
system och beräkningar utfördes för att bedöma och jämföra  
resursåtgång för alternativ till hemrehabilitering. Jämförelser  
gjordes med kostnader för behandlingsperiod på korttidsboende 
samt plats på särskilt boende. 

Skattningar av intäkter och kostnader vid hemrehabiliteringar 
har gjorts ur två synvinklar:

(1) Samhället, ur ett kommunperspektiv
(2) Direkt berörda vårdtagare.
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Kommunekonomiskt perspektiv visas i Tabell 12 och 13, kolumn 
1, medan kolumn 2 visar effekt för vårdtagarna. Intäkterna och 
kostnaderna värderas genom att varje post mäts i termer av reala 
eller finansiella resurser som sparas, förbrukas eller produceras 
som en konsekvens av hemrehabiliteringen. Med reala resurs-
er avses arbetskraft, realkapital (lokaler, utrustning), varor och 
tjänster. Olika slag av skatter, bidrag och avgifter är exempel på 
finansiella resurser som skulle kunna påverkas av verksamhe-
ten hemrehabilitering. Posterna i kolumn 1, svarar mot inbetal-
ningar till eller utbetalningar från den offentliga sektorn, det vill 
säga summan i den kolumnen representerar saldot i en offentlig 
finansiell kalkyl, i detta fall för kommunens del. 

I Lessebo var hemrehabiliteringen helt integrerad i all annan reha-
bilitering som kommunen ansvarade för. Vidare utgjorde under-
laget från Lessebo av sex vårdtagare vilket gör beräkningarna 
mycket osäkra. Analyserna utgår därför från data från Ljungby 
och Växjö. Beräkningarna redovisas först kommunvis och där-
efter sker en jämförelse mellan de två kommunerna. Samtliga 
kostnader är baserade på räkenskapssammandragen för år 2008.

A. Intäkter
Intäkterna från hemrehabiliteringen är ytterst svåra att kvantifi-
era då de huvudsakligen handlar om livskvalitetsaspekter såsom 
förbättrad aktivitets och funktionsförmåga, upplevd hälsa samt 
ökad trygghet. De indikeras därför enbart med om de förbättrats 
(+) alternativt försämrats (-) i resultatredovisningen. Se Tabell 12 
och 13, kolumnerna A.
  
B. Kostnader för att driva verksamheten
Samtliga kostnadsredovisningar avser 9månadersperioden  
2009-02-01 – 2009-10-31. Det är viktigt att notera att det som redo-
visas är alternativkostnader – kostnader som uppkommit när 
man valt att satsa på det handlingsalternativ som represente-
ras av hemrehabilitering, det vill säga kostnader som direkt kan  
relateras till åtgärden hemrehabilitering. 
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Lönekostnader för personal
Hemrehabilitering medförde personalkostnader för arbetste-
rapeut och sjukgymnast som bedrev denna form av rehabilite-
ring. I alternativfallet antas dessa personer haft andra uppdrag. 
När de arbetade med hemrehabilitering föll således en alternativ  
produktion av behandling/rehabilitering bort, vilket är en sam-
hällsekonomisk kostnad. Värdet av denna alternativa produktion 
upp skattades utifrån lönekostnaderna för personalen. Lönekost-
naderna uppgick på årsbasis, inklusive semesterersättning och 
personalomkostnadstillägg, till ca 440 100 kr per anställd arbets-
terapeut/sjukgymnast i Ljungby respektive Växjö kommuner. 

Lönekostnader beräknas enligt:
Antal personal x antal månader på årsbasis/12 månader × årskostnader/
anställd  
Redovisas i Tabellerna 12 och 13 (kolumn B) 

Övriga  personalkostnader
Utöver lönekostnaderna redovisas kostnader för utbildnings-
insatser, transporter (bil), rehabiliteringsutrustning och annan 
overhead. Dessa har beräknats enligt:

Antal personal x antal månader på årsbasis/177 667 kr per år. 
Redovisas i Tabellerna 12 och 13 (kolumn B). 

C. Inbesparade kostnader för särskilt boende och liknande
I utvärderingen gjorde biståndshandläggarna antaganden om 
vad som skulle ha varit alternativet för vårdtagarna om hem-
rehabilitering inte funnits. Då projektet inte var upplagt som 
ett experiment (med två faktiska jämförbara alternativ) utgick 
biståndshand läggar na från ett hypotetiskt handlingsalternativ 
utifrån vård tagarnas hälso- och funktionstillstånd. Bistånds-
handläggarna skatta de således i de enskilda fallen vad (det hypo
tetiska) alternativet skulle ha blivit om inte hemrehabilitering 
funnits. Om placering på korttidsboende skett har en vistelse på 
3 veckor beräknats. Beräkning har gjorts enligt följande:

Kostnad/dygn korttidsboende och växelvis boende i Ljungby: 
1 341 kr
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Kostnad/dygn korttidsboende och växelvis boende i Växjö: 1 800 kr

Antal individer x 21 dagar × dygnskostnad 
Redovisas i Tabellerna 12 och 13 (kolumn C)
Då växelvis boende kunnat undvikas har beräkning skett med 14 
dagar/månad = 168 dagar/år.

Antal individer x 168 dagar x dygnskostnad
Redovisas i Tabellerna 12 och 13 (kolumn C)

Samtliga vårdtagare hade varit inlagda för vård av olika anled-
ningar, vilka påverkat deras aktivitets och funktionsförmåga. 
Det leder ofta till ökat behov av hemtjänst. Beviljad hemtjänst när 
hemrehabilitering påbörjats samt vid uppföljningen redovisas i  
Tabell 10. Differensen i behov av hemtjänst mellan början och upp-
följning 3 månader senare redovisas i Tabell 12 och 13. Hur länge 
denna minskning varar är dock svårt att beräkna. Ett beviljande 
av hemtjänst vid 3 månaders uppföljning har beräknats gälla för 
minst 3 månader framåt och som alternativ för 12 månader fram-
åt. Kommunernas kostnader för hemtjänst har beräknats enligt  
följande:

Kostnad/hemtjänsttimme i Ljungby: 316 kr SoL och HSL
Kostnad/hemtjänsttimme i Växjö:     318 kr SoL och HSL

Antal individer x antal timmar x kostnad/timme 
Redovisas i Tabellerna 12 och 13 (kolumn C)

Hemrehabilitering medförde också att flytt till särskilt boende 
kunde undvikas. Vid avslutad rehabilitering har personerna be-
dömts ha så god fysik att de bör kunna undvika särskilt boen-
de i åtminstone ett år framåt. Kostnaderna har beräknats enligt  
följande:

Kostnad/dygn särskilt boende i Ljungy:  1 341 kr
Kostnad/dygn särskilt boende i Växjö:    1 637 kr

Antal individer x antal dagar × dygnskostnad 
Redovisas i Tabellerna 12 och 13 (kolumn C)
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Det minskade behovet av korttidsboende, hemtjänstinsatser och 
särskilt boende summerades till en total kostnadsbesparing som 
redovisas för dels om reduceringen av hemtjänstbehov får en var-
aktighet på 3 månader, dels på 1 år, Tabellerna 12 och 13 (kolumn 
C summa). 

Total effekt av hemrehabilitering har beräknats genom att inbespa
ra  de resurser minskas med kostnaderna för att bedriva hem- 
rehabilitering:
C summa – B summa
Redovisas i Tabell 12 och 13 (SUMMA besparing)

Vårdtagares, närståendes och vårdpersonals 
erfarenheter av hemrehabilitering
För att belysa vårdtagares, närståendes och vårdpersonals erfaren-
heter av hemrehabilitering och upplevelse hälsa, aktivitetsförmåga 
och funktionsförmåga användes en kvalitativ design med intervju 
som metod (76).

Inklusionskriterier – vårdtagare/närstående/årdpersonal
I den kvalitativa studien användes målinriktat urval (77). Delta-
gar na blev konsekutivt tillfrågade om att delta i en intervju. Krite-
rier för urval var att vårdtagaren hade haft hemrehabilitering, 
gen omgått tremånadersuppföljning efter avslut och bedömdes 
av ordinarie arbetsterapeut/sjukgymnast kunna klara en inter-
vju. Ytter ligare kriterier var att vårdtagaren skulle ha närstående 
eller vårdpersonal som varit delaktiga i hemrehabiliteringen. 
Hemrehabteamen i de tre kommunerna tog fram underlag för 
detta. 

Tjugo vårdtagare, sju närstående och sex vårdpersonal blev till 
frågande om att delta i intervju. Av dessa gav sexton vårdtagare, 
sju närstående och fem vårdpersonal sitt informerade samtycke 
till att delta i intervju. Deltagande vårdtagare kom från samtliga 
tre kommuner, de var sju kvinnor och nio män och de hade olika 
diagnoser. 
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Procedur  
Intervjuer med vårdtagare genomfördes hemma hos vårdtagaren. 
Intervjuer med närstående genomfördes hos den närstående eller 
på telefon. Intervjuer med vårdpersonal genomfördes på vård  
per sonalens arbetsplats eller på telefon. Fem närstående och sju 
vårdpersonal intervjuades via telefon. Anledningen var främst att 
de fanns på annan ort och att det var svårt att boka tider för inter
vju. Alla intervjuer med vårdtagare spelades in på band. Kvale 
(1997) menar att det underlättar för intervjuaren att fokusera på 
intervjupersonen. Av intervjuerna med närstående spelades alla 
utom en in på band. Av intervjuerna med vårdpersonalen spela-
des två in på band. Att vissa intervjuer inte spelades in på band  
berodde på att det var svårt att förbereda de tillfällen då intervjuerna  
skulle ske eller på att teknik eller miljö inte fungerade. Under 
dessa intervjuer, fördes noggranna stödanteckningar, så att det 
som sades kom fram så tydligt som möjligt.

Fyra av de vårdtagare som erbjöds deltagande, avböjde intervju 
i samband med telefonkontakt. Några närstående upplevde att 
de inte varit delaktiga i hemrehabiliteringen och avstod därför 
från intervju. Det fanns vårdpersonal som tillfrågats för att delta 
men som vid intervjutillfället var frånvarande från sitt arbete och 
därför inte kunde intervjuas.

Intervju
Intervjuerna genomfördes från och med oktober 2009 till och med 
maj 2010. Åsa Boman Sjöstrand (ÅBS) skrev tre intervjuguider (en 
för vårdtagare, en för närstående och en för vårdpersonal) med 
frågor som användes vid intervjuer med informanterna. Inter-
vjuerna var semistruktur erade med utgångspunkt i ICF (14) och 
Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) och dess 
teori om person, aktivitet och miljö i samspel med varandra (78). 
Frågorna handlade om erfarenheter och upplevelser av hälsa, 
funktions- och aktivitetsförmåga före hemrehabilitering, men även 
under rehabiliteringstiden och efteråt. Före intervjuerna genom-
fördes provinter vjuer för att pröva hur frågorna kunde uppfattas, 
men även för att få öva på att intervjua, vilket Kvale (76) menar är 
viktigt för att öka förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande 
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samspel. Prov inter vjuerna ledde till viss omarbetning av intervju-
guiden i relation till studiens syfte. 

Analys – intervjuer
Informationen som inhämtats under intervjuerna bearbetades 
genom innehållsanalys (79). Målsättningen under analysarbetet 
var att förhålla sig textnära och vara beskrivande. Intervjuerna 
som spelats in lyssnades igenom och transkriberades därefter ord 
för ord. Intervjuerna som inte spelats in skrevs ner så ordagrant 
som möjligt direkt efter intervjun. Först lästes hela texten för att 
ta fram helheten. Därefter identifierades meningsbärande enhet
er med studiens syfte som grund. Nästa steg var att kondensera 
de meningsbärande enheterna och benämna dessa med en kod. 
Koderna jämfördes och sorterades in i kategorier. För att stärka 
trovärdigheten genomfördes analysarbetet av ÅBS och Birgitta 
Gunnarsson (BGu), dels var för sig och dels gemensamt, som en 
upprepad process.
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Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner 
- upplevd kvalitet, funktionsförändring,  

organisationsförutsättningar, resursförbrukning och 
statliga stimulansmedels betydelse för utvecklingen 

Rehabilitering sker idag i större utsträckning utanför sjukhusen.  
Syftet var att studera hemrehabilitering i tre olika stora kommuner, 
avseende förändringar i vårdtagares funktions- och aktivitetsförmåga, 
upplevelse av hälsa samt verksamheternas resurser och organisa-
toriska förutsättningar. Vidare undersöktes vårdtagares, närståendes 
och hemvårdspersonals erfarenheter av insatserna och hur de statliga 
stimulansmedlen påverkat utvecklingen av hemrehabili teringen. 
Studien genomfördes med kvantitativt, kvalitativt och resursmäs-
sigt perspektiv. 

Betydelsen av statliga stimulansmedel för utvecklingen av kommun-
ernas hemrehabilitering varierar. Det finns en potential i att vård
tagarna använder sina egna vardagsaktiviteter i rehabiliteringen. 
Upplevelse av hälsa samt funktions - och aktivitetsförmåga förbättra-
des signifikant och därigenom stärktes vårdtagarnas självständig-
het. Det finns även ekonomiska motiv att ytterligare utveckla hem
rehabilitering. Det finns således starka skäl för att ytterligare övergå 
från traditionell rehabilitering till hemrehabilitering. 

För fortsatt utveckling av rehabilitering för äldre, inklusive hem-
rehabili tering, behövs insatser på såväl nationell, regional som lokal 
nivå.

FoU Kronoberg ger ut rapporter och skrifter kring utvecklings- 
projekt, utvärderingar m.m. till självkostnadspris. 

Beställ rapporter, skrifter och förteckning via e-post: 
dorthe.geisler@ltkronoberg.se 

FoU Kronoberg  
Sigfridsvägen 5, Box 1223, 351 12  VÄXJÖ
Tel 0470-59 22 80. Fax 0470-58 62 95.
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”... utan rehabilitering blir mycket vård förgäves...”
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