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Home-based rehabilitation for persons diagnosed with stroke   

– consensus by Delphi technique 

Background/aim: There is an increasingly focus on home-based rehabilitation for persons 

diagnosed with stroke. However, rehabilitation in the home environment can be delivered in 

many different ways and the best way to deliver home-based rehabilitation and its content is 

not yet clarified in the literature. The aim was to identify what home-based rehabilitation 

should contain from the perspective of members working in multidisciplinary teams in homes 

of persons diagnosed with stroke. 

Methods: The study design was a consensus-building, three-round Delphi survey. 

Questionnaires were sent by e-mail to a panel of 12 experts including occupational therapists, 

nurses and physiotherapists. In round 1 the experts were asked to answer open-ended 

questions to obtain their personal views on the subject. The questionnaire in Round 2 and 3 

were built on the results of the previous ones and the experts were asked to mark on a Likert 

scale the importance of each statement.  

Results: Sixty-four of 74 statements reached a consensus level of 75% or more.  Home-based 

rehabilitation should contain patient’s autonomy and participation in the rehabilitation 

program. This is ensured by a client-centred approach characterized by cooperation and 

interaction with the social environment throughout the rehabilitation process. 

Conclusions: Overall components in home-based rehabilitation for persons diagnosed with 

stroke is empowerment, participation and autonomy achieved by ”The good team” and 

coordination strategies. 

Significance of the study: The result of the study could be an important source of information 

when designing home rehabilitation programs for persons with stroke. 
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Sammanfattning 

Bakgrund/syfte: Det finns en alltmer ökad fokusering på hemrehabilitering för personer 

diagnostiserade med stroke. Dock kan utförandet på hemrehabiliteringen variera och det är 

ännu inte klarlagt hur ett fungerande åtgärdsprogram ska utformas. Syftet var att identifiera 

vad en hemrehabilitering för personer med stroke bör innehålla utifrån personalens perspektiv 

i multidisciplinära hemrehabiliteringsteam. 

Metod: Studien är en deskriptiv studie i enlighet med Delphi-tekniken. Frågeformulär 

skickades ut via e-mail i 3 rundor till 12 experter bestående av arbetsterapeuter, 

sjuksköterskor och sjukgymnaster. I Runda 1 fick experterna svara på öppna frågor för att få 

deras personliga åsikter i ämnet. Frågeformulären i Runda 2 och 3 utformades utifrån svaren 

från föregående runda där experterna fick markera grad av instämmande på en Likert skala 

efter varje påstående. 

Resultat: Sextifyra av 74 påståenden uppnådde en nivå av konsensus på 75 % eller mer. 

Hemrehabilitering bör innehålla patientens självbestämmande och delaktighet i utformandet. 

Detta säkerställs av ett klientcentrerat arbetssätt genom samarbete, samverkan och 

samordning på olika sätt med den sociala omgivningen under rehabiliteringsprocessen.  

Slutsats: Övergripande komponenter i en hemrehabilitering för personer med stroke är 

egenmakt, delaktighet och självständighet som uppnås genom det ”det goda teamet” och 

strategier för samordning. 

Studiens betydelse: Resultatet i studien kan bidra med värdefull information vid utformandet 

av hemrehabiliteringsprogram i klinisk verksamhet inom strokerehabilitering.  

Nyckelord: arbetsterapi, egenmakt, klientcentrerat synsätt, omgivning, självständighet 



   

  

Introduktion 

I Sverige insjuknar varje år omkring 30 000 personer i stroke vilket gör det till en av de stora 

folksjukdomarna i landet (The Swedish Stroke Register, 2013). De som överlever får ofta 

kvarstående funktionshinder och ett hjälpberoende i vardagliga aktiviteter (ADL), svårigheter 

att delta i sociala sammanhang och till slut en minskad livskvalitet med stora 

samhällskostnader som följd (Algurén, Lundgren-Nilsson & Sunnerhagen, 2009; Chiu & 

Man, 2004; Kristensen, Persson, Nygren, Boll & Matzen, 2011; Rochette, Desrosiers & 

Noreau, 2001). En förlorad aktivitetsförmåga efter stroke och ett utanförskap i samhället där 

känslor av misslyckanden ger försämrad självbild (Kielhofner, 2012) gör att vi inte kan leva 

upp till våra mål i den miljö vi lever i och vår hälsa påverkas negativt (Faresjö & Åkerlind, 

2005). Självständighet och delaktighet i sociala sammanhang i en tillgänglig miljö är viktiga 

delar för att främja individers hälsa (World Health Organization [WHO], 2002). Det är därför 

av största vikt att möjliggöra aktivitet och deltagande, både i hemmet och i samhället i stort 

(The Swedish National Institute of Public Health [SNIPH], 2007). Kostnadseffektiv 

rehabilitering för att maximera självständighet i ADL efter stroke är därför nödvändigt för att 

klara av framtidens utmaningar med en allt mer åldrande befolkning ur ett samhälls- och 

individuellt perspektiv (Chiu & Man, 2004). Allt mer fokus läggs på att rehabilitera i hemmet 

då ökande evidens pekar på att detta förbättrar självständighet i ADL för personer med stroke 

samt ökar deras livskvalitet (Outpatient Service Trialists, 2003; Winkel, Ekdahl & Gard, 

2008). Med hemrehabilitering ökar även delaktigheten och rehabiliteringen blir mer 

individanpassad (Koch, Widén Holmqvist, Wottrich, Tham & de Pedro-Cuesta, 2000) jämfört 

med traditionell rehabilitering på sjukhus, vilket är i linje med de svenska Nationella 

riktlinjerna för stroke (Socialstyrelsen, 2009, 2011). Med hemrehabilitering känner personer 



   

  

med stroke allmänt en ökad egenmakt och större återintegrering i samhället och denna 

rehabiliteringsform har bättre möjligheter att stödja anhörigvårdare (Bader, 2008).  

Enligt den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) är personens 

miljö och det sammanhang hon/han lever i en viktig och integrerad del i aktivitetsförmågan 

där miljö definieras som de fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska särdragen i 

vår omgivning (Kielhofner, 2012). Det är numera allmänt erkänt att omgivningen har en stor 

påverkan på människors aktivitetsförmåga och hälsa och WHO´s International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF) beskriver olika påverkansfaktorer i relation till 

hälsa bestående av 2 delar: 1) funktionstillstånd och funktionshinder där kroppsfunktioner, 

kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet ingår och 2) kontextuella faktorer där 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer ingår (WHO, 2002: Socialstyrelsen, 2003). 

Aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling och delaktighet är en 

persons engagemang i en livssituation. Personliga faktorer är till exempel kön, livsstil, 

personlighet etc.  Omgivningsfaktorer utgör den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivning i vilken människor lever och verkar. Alla dessa faktorer kan påverka en människas 

hälsa negativt eller positivt (Socialstyrelsen, 2003), till exempel efter en stroke. Både ICF och 

MOHO lyfter fram att omgivningen både kan förstärka eller försvaga en människas 

handlingsmöjlighet till aktivitet och delaktighet och därmed påverkar vår hälsa vilket gör 

detta till en angelägen faktor att ta hänsyn till inom rehabiliteringen för personer med stroke 

(Kielhofner, 2012; Socialstyrelsen, 2003; Wottrich, Koch & Tham, 2007)  

Hemmiljön ger möjligheter för rehabiliteringspersonalen att utarbeta individuella 

rehabiliteringsprogram för personer med stroke (Koch et al, 2000) där arbetsterapeuter ofta 

använder omgivningen för att möjliggöra aktivitet (Kielhofner, 2012; Reid, 2004).  

Omgivningsfaktorer och personens personliga egenskaper påverkar utformandet av olika 



   

  

strategier (Wottrich, Koch & Tham, 2007) dock är kunskapen om fungerande åtgärdsprogram 

inom hemrehabilitering för personer med stroke begränsad och det är det ännu inte klarlagt 

hur en hemrehabilitering ska se ut, förutom att den bör vara teambaserad (Bader, 2008; 

Socialstyrelsen, 2011; Wottrich, Koch & Tham, 2007). I Sverige varierar utformningen av 

hemrehabiliteringsprogram exempelvis i form av organisation, innehåll, längd och antal besök 

(Wottrich, Koch & Tham, 2007). Det behövs därför en utökad insikt och tydligare definierade 

nyckelkomponenter i hemrehabiliteringen för personer med stroke (Socialstyrelsen, 2009) och 

ökad kunskap om omgivningsfaktorernas påverkan på aktivitetsförmåga hos personer med 

stroke och hur dessa kan användas i rehabiliteringen (Rochette, Desrosiers & Noreau, 2001; 

Wottrich, Koch & Tham, 2007). Syftet med studien var att identifiera vad hemrehabilitering 

för personer med stroke bör innehålla utifrån rehabiliteringspersonalens perspektiv. 

Metod 

Studien är en deskriptiv studie där experter i enlighet med Delphi-tekniken (Hasson, Keeney 

& McKenna, 2000; Vázquez-Ramos, Leahy & Hernández, 2007; Vernon, 2009) har 

kontaktats i tre omgångar via mail i syfte att skapa konsensus. 

Delphi-tekniken 

Delphi-tekniken ingår i den kvalitativa aktionsforskningen och innebär ett samspel mellan 

teori och praktik och kan användas till att utveckla den praktiska verksamheten med hjälp av 

personalens kunskap och erfarenheter av den verksamhet de arbetar inom (Dychawy-Rosner 

& Springett, 2008). En Delphi-studie kan utformas på olika sätt men tillvägagångsättet i 

tekniken är den samma, det vill säga en process i flera steg som utgår från, en för studien 

sammansatt, expertpanel. Kommunikationen sker strukturerat i så kallade rundor där åsikterna 

från experterna ska resultera i konsensus inom det aktuella ämnet (Hasson, Keeney & 



   

  

McKenna, 2000; Vázquez-Ramos, Leahy & Hernández, 2007; Vernon, 2009). En expert 

definieras av forskaren utifrån studiens syfte (Vernon, 2009). Metoden innebär att experterna 

får frågeformulär i separata utskick att besvara utifrån sina erfarenheter och åsikter. När 

formuläret returnerats, analyseras resultatet och ett nytt frågeformulär skapas utifrån svaren 

från föregående runda och skickas ut. Experterna tillfrågas att reflektera över sin egen åsikt i 

förhållande till de övriga experternas svar samt grad av konsensus och sedan ta ställning till 

om man vill kvarstå i sin åsikt eller ändra den. Det är upp till forskaren att fastställa när 

konsensus kan anses vara nådd vilket oftast baseras på ett bestämt antal rundor och/eller en 

procentnivå som svaren ska uppnå (Vernon, 2009). I denna studie bestämdes antal 

svarsrundor till tre och procentnivå för konsensus till 75 %.  

 Urval 

Urvalet av experter skedde genom lämplighetsurval (DePoy & Gitlin, 1999) utifrån 

kriterierna; minst fem års erfarenhet av hemrehabilitering för personer med stroke i team och 

goda kunskaper inom sitt yrkesområde (Holmqvist, Holmefur & Ivarsson, under tryckning). 

Sökning gjordes via internet genom olika kommuners hemsidor och kontakt med 

Socialstyrelsen, Riks-stroke och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter ´s lokala kretsar för att 

lokalisera hemrehabiliteringsteam för personer med stroke runt om i landet. Det resulterade i 

29 team där enhetschef eller kontaktperson tillsändes information och en förfrågan via e-mail 

angående potentiella experter i teamet. 14 stycken experter från sju olika team föreslogs som 

lämpliga. Dessa kontaktades via e-mail med information om studien, vad som förväntades av 

dem samt beräknad tidsåtgång och tidsplan, vilket är viktigt för en god forskningsrelation 

(Hasson, Keeney & McKenna, 2000). 12 experter gav sitt informerade samtycke och av dessa 

var det en man och elva kvinnor med yrkesfördelningen åtta arbetsterapeuter, två 

sjuksköterskor och två sjukgymnaster. Tre av experterna hade någon form av ledarfunktion 



   

  

för teamet. Några experter arbetade med blandade diagnoser och vissa arbetade i specifika 

stroketeam. De hade olika huvudmän som arbetsgivare; kommunen, landstinget och privata 

aktörer och erfarenheten av strokerehabilitering i hemmet sträckte sig mellan 1 ½ år – 22 år. 

Experterna var geografiskt spridda inom södra och mellersta Sverige i Södermanland, 

Västergötland, Skåne och Dalarna.  

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom e-postkorrenspondens, en så kallad e-Delphi (Vernon, 2009). 

Runda 1: Ett frågeformulär utformades med åtta öppna frågor (Keeney, Hasson, & McKenna, 

2006) kring en hemrehabiliterings innehåll för personer med stroke och på omgivningens 

påverkan utifrån MOHO (Kielhofner, 2012) och ICF´s (Socialstyrelsen, 2003) syn på hinder 

och möjligheter. Eftersom hemrehabiliteringsteam är uppbyggda på olika sätt så var det även 

tre bakgrundsfrågor kring yrkeskategori, antal år och teamets organisation (bilaga 1). Innan 

utskick pilottestades frågeformuläret på tre distriktsarbetsterapeuter med erfarenhet att arbeta i 

patienters hem för att säkerställa att frågorna var förståeliga vilket ledde till vissa 

förtydliganden. Runda 2: Utifrån svaren från första rundan konstruerades ett nytt 

frågeformulär med 74 antal påståenden som experterna skulle gradera på en 4-skalig Likert 

skala (DePoy & Gitlin, 1999; Vázquez-Ramos, Leahy & Hernández, 2007); ”instämmer helt”, 

”instämmer delvis”, ”instämmer varken eller” och ”instämmer inte över huvudtaget” (bilaga 

2). Även inför runda 2 pilottestades frågeformuläret av ytterligare en distriktsarbetsterapeut 

innan utskick vilket inte ledde till några förändringar. Runda 3: I runda tre skickades återigen 

de påståenden ut som inte uppnådde fastställd konsensusnivå i föregående runda (bilaga 3). 

För att experterna skulle kunna reflektera över gruppens svar och därefter ta ställning till att 

kvarstå vid sin åsikt eller ändra den erhölls feedback på hur den totala expertgruppen svarat i 

omgång 2 (Keeney, Hasson, & McKenna, 2006). Experterna har haft 3-5 vardagar på sig att 



   

  

besvara formulären och vid förseningar skickades påminnelsebrev (Keeney, Hasson, & 

McKenna, 2006). Antalet som svarade i runda 1 var =12 experter, i runda 2=12 experter och i 

runda 3=11 experter.   

Dataanalys 

Svaren från runda 1 analyserades utifrån manifest kvalitativ innehållsanalys (Keeney, Hasson, 

& McKenna, 2006; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Vázquez-Ramos, Leahy & 

Hernández, 2007). Alla svar lästes igenom flera gånger av författaren för att få en helhetsbild 

och därefter identifierades meningsenheter som kondenserades, abstraherades och kodades 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). För att lättare hantera materialet delades koderna in 

under domäner; hemrehabiliteringens innehåll, möjligheter och hinder. Koderna jämfördes 

sedan utifrån skillnader och likheter och sorterades därefter i underkategorier som slutligen 

blev till 9 kategorier: 1) Teamets komponenter, 2) Arbetsstruktur, 3) Patientens 

självbestämmande, 4) Sammanhållen vårdkedja, 5) Framgångsmått, 6) Organisatoriska 

faktorer, 7) Egenskaper hos patienten, 8) Den sociala omgivningen och 9) Den fysiska 

omgivningen (se tabell 1).  

Infoga Tabell 1 

Utifrån koderna inom varje kategori skapades 74 påståenden till runda 2. Svaren på varje 

påstående i runda 2 analyserades utifrån Percentage agreement (PA)( Bångsbo & Björklund, 

2010; Svensson, 2001): 

         

PA=                                     

                                     

                                  Instämmer i hög grad + instämmer delvis 

(Instämmer i hög grad + instämmer delvis) + (instämmer varken eller + instämmer inte) 



   

  

De påståenden som inte uppnådde 75 % i runda 2 skickades ut igen i en tredje runda med 

gruppens svar redovisat i PA värde för varje påstående. Även svaren i runda 3 analyserades 

med PA. 

Etiska överväganden 

För att uppfylla vetenskapsrådets krav på samtycke, information och konfidentialitet har 

breven som enhetscheferna och experterna fått sig tillskickade utformats i enlighet med de 

forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002). I breven har det getts information kring 

studien och dess syfte och att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Experterna har gett sitt informerade samtycke till att medverka. Experterna har genom 

separata utskick kunnat vara anonyma för varandra och endast författaren har haft tillgång till 

experternas personliga information (Vetenskapsrådet, 2002). Experterna kommer även få ta 

del av det slutliga resultatet som inte kommer kunna kopplas till någon person eller 

arbetsplats. De insamlade uppgifterna kommer inte användas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften vilket uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), 

detta har dock ej delgivits deltagarna. Författaren har intagit ett objektivt förhållningssätt för 

att inte influera eller påverka experterna då syftet var att få deras egna åsikter utifrån 

erfarenhet och kunskap (Dychawy-Rosner & Springett, 2008).  

Resultat   

Av 74 påståenden uppnåddes konsensus i 64 efter runda tre. Sammanställning av varje 

påståendes konsensusnivå redovisas i tabell 2 (bilaga 4). I följande text redovisas PA- värden i 

procent inom parantes: 

 



   

  

Kategori 1: Teamets komponenter 

Ett välfungerande team med samarbete, tillit, gemensamma mål och värderingar och god 

kommunikation är en viktig del i en hemrehabilitering för stroke (100%). Det är viktigt med 

en bredd i yrkeskategorier med arbetsterapeuter (100%), sjukgymnaster (100%), 

sjuksköterska (75%), kurator (83%) och logoped (92%) i teamet. Det finns inte konsensus för 

dietist (45%), läkare (64%) och neuropsykolog (50%), däremot för hemtjänstpersonal med 

rehabiliteringskompetens (75%). Enligt experterna är personlig lämplighet hos personalen 

med kunskap, erfarenhet och fortbildning inom stroke viktiga delar (100%) när man jobbar 

med personer med diagnosen stroke i hemmet. 

Kategori 2: Arbetsstruktur 

För att undvika samordningsbrister som hindrar en välfungerande hemrehabilitering är det 

viktigt med en ansvarig samordnare (83%). Det är viktigt med ett uppstartsmöte inför 

inskrivning i hemrehabilitering (100%) men det finns inget konsensus i var detta första möte 

ska ske; på avdelning (36%), i hemmet (73%) eller både och (18%). Realistiska mål som 

personen själv formulerat samt struktur och planering som tydliggörs genom schema är 

viktiga arbetsredskap (100%). Experterna anser att anhöriga är samarbetspartners som ska 

erbjudas delaktighet(100%) då det är viktigt med ett likartat förhållningssätt (100%) med 

välplanerade insatser (83%) av alla inblandade (anhörig, hemtjänst, assistent, teammedlem) 

runt personer med stroke . Enligt experterna ska personens behov vara det som styr antalet 

besök under veckan (92%). Hemrehabilitering för personer med stroke är en dynamisk 

rehabiliteringsform som ständigt behöver anpassas och förändras efter nya medicinska rön 

och organisatoriska förutsättningar (92%).  

 



   

  

Kategori 3: Personens självbestämmande 

I en hemrehabilitering för personer med stroke är det patienten som ”äger” situationen och har 

gått från att vara patient till uppdragsgivare (92%). Personer med stroke ska ha och känna 

delaktighet där hemrehabiliteringens längd, innehåll och upplägg ska styras av personens 

behov, önskemål, vilja och intressen (100%). 

Kategori 4: Sammanhållen vårdkedja 

Enligt experterna har hemrehabiliteringsteamet ett samordningsuppdrag genom att vara en 

länk mellan olika vårdnivåer och huvudmän så att samarbetet och samverkan fungerar 

(100%). I uppdraget ligger att möjliggöra tidig utskrivning från sjukhus med en trygg 

hemgång samt att vägleda till fortsatta insatser efter hemrehabiliteringens avslut för en trygg 

långsiktighet (100%).  

Kategori 5: Framgångsmått 

Målsättningen med en hemrehabilitering för personer med diagnosen stroke är: största möjliga 

självständighet (92%), att kunna återta tidigare livsföring och vardagliga aktiviteter (100%), 

en fungerande vardag (100%), att personen känner livskvalitet (100%), att personen känner 

tillfredsställelse och livslust trots förändringar (100%), att personen accepterat sitt ”nya” liv 

(100%), att personen återfår makt och kontroll över sitt liv(100%) och att person och anhörig 

har fått tillräckligt med kunskap och insikt om/i sin nya situation (100%).  

Kategori 6: Organisatoriska faktorer 

Experterna anser att en ökning i arbetsbelastning med fler inskrivna personer påverkar och 

hindrar hemrehabiliteringen med färre insatser och kortare inskrivning (83%). Det finns ingen 

konsensus i att ersättningssystem skulle påverka insatserna negativt (45%), inte heller att det 



   

  

är ekonomin som styr vilka yrkeskategorier som finns i teamet(64%). Däremot finns 

konsensus att byråkrati kring bostadsanpassningar hindrar och fördröjer 

rehabiliteringsprocessen för personer med stroke (75%). 

Kategori 7: Egenskaper hos personen 

Det är svårt att hantera en person med diagnosen stroke med omfattande skada och stor 

funktionsnedsättning i en hemrehabilitering (83%). Enligt experterna är det viktigaste i en 

hemrehabilitering att personer med stroke har/känner: insikt (92%), motivation (100%), 

förmåga till nyinlärning (83%) och initiativ (100%).  

Kategori 8: Den sociala omgivningen 

Anhöriga är oftast den största resursen i en hemrehabilitering (100%) där hemmiljön bevarar 

roller, möjliggör kommunikation, samarbete och delaktighet (92%). Det som försvårar och 

begränsar i en hemrehabilitering för personer med stroke är när: anhöriga är orealistiska och 

inte tar till sig information (!00%), anhörigas/hemtjänsten har brist på förståelse för personens 

nedsättningar (100%), samarbetet med hemtjänst/anhöriga inte fungerar (100%), anhörig 

och/eller personen motsätter sig förändringar/anpassningar (100%), om anhörig saknas 

(100%) och hemtjänsten saknar rehabiliteringstänk (100%). Det finns ingen konsensus i att en 

hotbild mot personen skulle försvåra och begränsa i en hemrehabilitering (73%).  

Kategori 9: Den fysiska omgivningen 

Fysiska hinder i en inomhusmiljö begränsar i hemrehabiliteringen men är oftast det som är 

enklast att åtgärda till exempel trösklar, möblering, smala dörrposter (100%). Trappor är det 

svåraste fysiska hindret och är en utmaning i hemrehabiliteringsprocessen (91%). Ett stort 

hinder är om bostaden är direkt olämplig eller om personen inte har tillgång till viktiga rum 

såsom badrum (92%). Hemrehabilitering har begränsningar vintertid på grund av snö och is 



   

  

som påverkar aktiviteter utomhus (92%). Det finns ingen konsensus i att lång resväg till 

personens bostad skulle påverka antal besök från teamet (64%). Enligt experterna erbjuder 

hemmiljön obegränsade träningsmöjligheter (92%) och motiverar, inspirerar till aktivitet och 

tydliggör mål (100%). Träning av aktivitet i verklig välkänd miljö gagnar personer med 

diagnosen stroke (100%). 

Diskussion  

Diskussion av resultat 

Det som framstod som det mest övergripande i resultatet var att en hemrehabilitering för 

personer med stroke bör innehålla patientens rätt till självbestämmande där egenmakt, 

delaktighet och självständighet var styrande komponenter i utformandet. Enligt experterna i 

studien säkerställs detta av gott teamarbete som kännetecknas av samordning, samarbete och 

samverkan med den sociala omgivningen genom rehabiliteringsprocessen. Resultatet visade 

att det finns fysiska hinder i hemmiljön men de är oftast lättast att åtgärda, dock är trappor en 

utmaning. Konsensus uppnåddes inte kring yrkeskategorierna läkare, neuropsykolog och 

dietist, uppstartsmötets lokalisation, ersättningssystemens påverkan, hotbild och reseavstånd 

som hinder. 

Egenmakt, delaktighet och självständighet 

Det finns i Sverige ett uttryck ”mitt hem är min borg” och kanske kan det förklaras med att 

för många symboliserar hemmet kontroll och behärskande och kan ibland översättas till viss 

del med självidentitet (Reid, 2004). Resultatet visar att innehållet i hemrehabiliteringen ska 

stärka personen i att själv få ta ansvar för sin situation och därmed återerövra makten över sitt 

liv vilket blir ett framgångsmått. Att ha personens självbestämmande som en utgångspunkt 

gör att personer med stroke går ifrån att vara patient till uppdragsgivare vilket stöds av Bader 



   

  

(2008) som menar att personen upplever egenmakt med hemrehabilitering. ICF betonar 

delaktigheten som en faktor för att uppnå hälsa (Socialstyrelsen, 2003) och inom arbetsterapi 

finns evidens för att ett klientcentrerat arbetssätt är effektivt då arbetsterapeuten tillsammans 

med personer diagnostiserade med stroke bedömer aktivitetsbegränsningar och formulerar 

mål (Kristensen et al, 2011). Det stödjer resultatet att använda personens egenformulerade 

mål som ett arbetsredskap för att uppnå delaktighet och självbestämmande. Arbetsterapeutens 

roll i hemrehabiliteringsteamet är att maximera självständighet och säkerhet i utförandet av 

ADL (Toneman, Brayshaw, Lange & Trimboli, 2010) vilket är ett framgångsmått enligt 

experterna. Ett av arbetsredskapen som arbetsterapeuter använder sig av för att möjliggöra 

självständighet är att modifiera, anpassa och ändra i den fysiska omgivningen (Kielhofner, 

2012) vilket innebär att arbetsterapeutisk kunskap framstår som ett viktigt innehåll i en 

hemrehabilitering för personer med stroke. Att den fysiska omgivningen ofta hindrar 

självständighet hos personer med diagnosen stroke kan kopplas till att de flesta fysiska 

omgivningar är utformade efter ”normalt” fungerande personer och standardmåtten som finns 

i de flesta hem är baserade på människor utan funktionshinder (Crews & Zavotka, 2006; 

Joines, 2009; Kielhofner, 2012). Den fysiska omgivningen är oftast enklast att åtgärda, dock 

anser experterna att myndighetsbyråkrati kring bostadsanpassning kan fördröja och försvåra 

rehabiliteringsprocessen vilket tyder på att det kommunala regelverket inte är anpassat för att 

möta verklighetens behov och kanske även förlänger hjälpbehovet hos personer med stroke. 

Det finns evidens för att användandet av vardagliga aktiviteter i välkänd miljö gör personer 

med stroke mer självständiga med ökad förmåga att utföra ADL (Bader, 2008; Kristensen et 

al, 2011). Detta stödjer experternas konsensus i att hemrehabilitering motiverar, inspirerar till 

aktivitet och tydliggör mål och förbättrar personens livskvalitet (Winkel, Ekdahl & Gard, 

2008) samt ger en högre tillfredställelse av känslomässigt stöd (Lincoln, Walker, Dixon & 

Knight, 2004).  Hemmiljön kan då i sig främja de personliga egenskaper som experterna anser 



   

  

är viktigt att en person med stroke bör ha för en lyckad rehabilitering med största möjliga 

självständighet som målsättning. 

Det goda teamet 

Hur teamet fungerar och är sammansatt framstår som en väldigt viktigt komponent i 

hemrehabiliteringens innehåll och experternas konsensus i att arbetsterapeuter ska ingå finns 

stöd för i den evidensbaserade litteraturen (Kristensen et al, 2011) vilket kan kopplas till att 

det inom arbetsterapi finns en unik kunskap kring relationen mellan människan, aktivitet och 

miljö (Kielhofner, 2012). Att det inte fanns konsensus för läkare, neuropsykolog och dietist 

som fasta teammedlemmar finns stöd för i de Nationella riktlinjerna för stroke 

(Socialstyrelsen, 2009), däremot är slutsatsen i riktlinjerna att teamet ska ha tillgång till 

specialutbildad läkare vilket hade varit intressant att efterfråga experternas åsikt om. 

Experternas påståenden om teamet kan kopplas till begreppet ”Det goda teamet” som enligt 

Sandberg (2006) innebär ett gott arbetsklimat med god kommunikation där man lär av 

varandra och har en tydlig gemensam målbild. Detta leder till att teammedlemmarna mår bra, 

blir skickliga i sin yrkesutövning och kan utföra ett bra resultat på jobbet vilket i slutändan 

gagnar personerna inskrivna i hemrehabiliteringen. Enligt Axelsson och Axelsson (2007) 

behöver det framgångsrika multidisciplinära teamet ett ledarskap vilket stödjer experternas 

konsensus kring en samordnare. Relationen mellan arbetsterapeut och patient är en 

nyckelfaktor för en framgångsrik arbetsterapeutisk rehabilitering och personalens attityd har 

en stor påverkan på förmågan hos personer med stroke att behålla sin värdighet (Peoples, 

Satink, & Steultjens, 2011) vilket stödjer resultatet att personalens lämplighet och sociala 

förmåga är en viktig del i hemrehabiliteringen, även för samspelet med teammedlemmarna. 

 



   

  

Samordningsansvar, samarbete och samverkan 

Väl fungerande samverkansrutiner där hemrehabiliteringsteamet har ansvaret för personens 

väg mellan organisationerna framstår enligt experterna som ett viktigt innehåll för att 

vårdkedjan ska vara sammanhållen. Detta stöds av Wottrich, Koch och Tham´s studie (2007) 

som visar att en strategi för att minimera avbrott i rehabiliteringsprocessen och främja 

kontinuitet är att överbrygga gapet mellan sjukhus och hemmet samt överföra ansvaret till en 

annan kollega genom vårdkedjan. Sandström (2007) menar också att samverkan mellan 

organisationer kan förbättra kvalitén och effektiviteten i rehabiliteringen. Experterna menar 

att ett uppstartsmöte ska inleda en hemrehabilitering men den fanns ingen konsensus i var 

detta möte skulle äga rum, dock var det en övervägande majoritet för hemmet (73%). Det 

skulle varit intressant med en utveckling av frågan till exempel vilka för och nackdelar finns 

med de olika alternativen samt även få in personerna med stroke och anhörigas perspektiv på 

detta. Resultatet visar att den sociala omgivningen närmast personen på olika sätt hindrar eller 

stödjer hemrehabiliteringen vilket också ICF och MOHO betonar (Kielhofner, 2012; 

Socialstyrelsen, 2003). Det som framkommer är att om inte anhöriga och hemtjänsten har 

tillräckligt med kunskap, förståelse och delaktighet i rehabiliteringen så blir de ofta ett hinder. 

Inom arbetsterapeutisk teori framhålls att funktionshinder kan förebyggas och minskas i en 

miljö som är fri från hinder och tillhandahåller lämpligt stöd (Kielhofner, 2012). Det finns 

även ett samband mellan sociala och fysiska omgivningsfaktorer och utförande av aktivitet 

där det konstateras att ju fler hinder i omgivningen desto större oförmåga att utföra ADL 

(Reid, 2004; Rochette, Desrosiers & Noreau, 2001).  Samarbetet och kommunikationen med 

anhöriga och hemtjänstpersonal blir därför ett viktigt framgångsmått i hemrehabiliteringens 

innehåll så att den sociala omgivningen blir en resurs i arbetet och för personen, där 

rehabiliteringspersonalen har ett utbildningsansvar.  



   

  

Det vore av värde med ytterligare studier med ett större urval vad gäller yrkeskategorier och 

geografisk spridning samt även patienter och anhörigas perspektiv på hemrehabiliteringens 

innehåll.  

Metodologiska överväganden 

Delphi-tekniken valdes eftersom den har blivit allt mer vanlig inom hälsovårdsforskning och 

är numera ett viktigt tillvägagångssätt för att få konsensus i en fråga där det inte funnits förut 

(Keeney, Hasson, & McKenna, 2006). En stor fördel med metoden är att man kan utforma 

den relativt fritt och att frågeformulären växer fram allteftersom processen fortgår där 

datainsamling och analys görs parallellt. Detta kan dock för en ovan forskare ge svårigheter i 

att planera forskningsprocessen och framför allt vad gäller tidsperspektivet (Keeney, Hasson, 

& McKenna, 2006) vilket gjorde att tidsplaneringen i denna studie fått justerats fram vid ett 

flertal tillfällen. Detta kan ha påverkat bortfallet i sista rundan, eftersom experterna blev 

informerade och gav sitt samtycke till en kortare svarstid. Genom upprepade påminnelser blev 

svarsfrekvensen ändå hög genom hela studien vilket stärker tillförlitligheten i resultatet 

(Hasson, Keeney & McKenna, 2000). En stor fördel med metoden är att deltagarna genom 

separata utskick kan vara anonyma för varandra för att underlätta fria åsikter, förhindra andras 

påtryckningar och undvika bias (Hasson, Keeney & McKenna, 2000; Keeney, Hasson, & 

McKenna, 2006; Vázquez-Ramos, Leahy & Hernández, 2007; Vernon, 2009). Att en del av 

experterna i studien kommer från samma team och därmed kan ha diskuterat och påverkat 

varandras åsikter och svar gör att full anonymitet inte uppnåtts. Det är svårt att avgöra 

huruvida detta påverkar resultatets tillförlitlighet då det beror på hur påverkbara experterna är 

för andras åsikter men det är viktigt att ha det som ett observandum. Det finns ingen fastställd 

konsensusnivå för en Delphi-studie vilket kan anses vara en svaghet i metoden (Hasson, 

Keeney & McKenna, 2006). 75 % valdes med tanke på att experterna hade olika 



   

  

yrkestillhörighet och därmed troligtvis en naturlig skillnad i åsikter samt att litteraturen 

hänvisar till nivåer över 70 % för en mer robust konsensus (Hasson, Keeney & McKenna, 

2006; Vernon, 2009). Det bedömdes att tre rundor skulle vara tillräckligt med tanke på 

tidsramen och risken med att trötta ut experterna då det krävs engagemang och tid där fler 

rundor riskerar ökat bortfall (Hasson, Keeney & McKenna, 2000; Vernon, 2009). 

En manifest kvalitativ innehållsanalys innebär en ytligare form av tolkning av insamlat 

material och författaren har försökt vara medveten om sin förförståelse vid analysen. Genom 

att bifoga exempel på hur analysprocessen gått till samt låtit andra ha åsikter på 

frågeformulären under processens gång stärks tillförlitligheten och trovärdigheten (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2008). Efter att runda 1 genomförts upptäcktes det att tre av 

experterna inte uppfyllde kriteriet på fem års erfarenhet av strokerehabilitering i hemmet, trots 

att det framgick i informationsbrev och inbjudan. De behölls som experter då det framgick i 

svaret att de hade flera års erfarenhet av strokerehabilitering, att de jobbar i 

hemrehabiliteringsteam idag samt att det var viktigt att behålla antalet i urvalet. Studien har 

därmed en bred variation på experterna genom spridd geografi, organisatorisk tillhörighet, 

olika yrkeskategorier, ledarfunktioner och båda könen vilket ökar studiens trovärdighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En svaghet är dock att inte norra Sverige är 

representerat vilket skulle kunnat ha tillfört ytterligare perspektiv och kanske även förändrat 

konsensus kring exempelvis hur långa resvägar påverkar. Det skulle också varit värdefullt om 

de andra yrkeskategorierna såsom logoped och kurator ingått i expertgruppen. Kanske hade 

det då blivit ett bredare perspektiv kring till exempel patientens kommunikationsförmåga och 

psykiska mående samt relationer. Likertskalan, som använts för att besvara frågorna i runda 2 

och 3, är en välkänd skala som är relativ enkel att konstruera och att förstå (DePoy & Gitlin, 

1999; Vázquez-Ramos, Leahy & Hernández, 2007). En nackdel är att det inte finns några 



   

  

garantier för att de som svarar uppfattat de olika svarsalternativen lika (DePoy & Gitlin, 

1999). Några experter i studien förtydligade en del svar självmant och det kunde varit bra med 

ett kommentarsfält för varje påstående med möjlighet att utveckla svaret. Frågan hade då 

kunnat omformuleras och påståendet förtydligats till nästa runda vid behov. Det finns en hög 

nivå av konsensus i resultaten men det är viktigt att beakta att det inte behöver betyda att detta 

är det ”korrekta” svaret kring hemrehabiliteringens innehåll, utan det speglar dessa experters 

åsikter (Keeney, Hasson & McKenna, 2006). Därför är överförbarheten av resultatet 

svårbedömd eftersom hela studien bygger på experternas egna uppfattningar och det är svårt 

att veta om en annan expertpanel skulle gett samma resultat.  

Slutsats 

En hemrehabilitering för personer med diagnosen stroke bör innehålla strategier och rutiner 

för att stärka personens egenmakt, delaktighet och självständighet, där det ”Det goda teamet”, 

ett klientcentrerat arbetssätt, samordningsansvaret, involvering av den sociala omgivningen 

och arbetsterapeutisk kompetens bör ingå för att uppnå detta.  

Tack till: 

Författaren riktar ett stort tack till alla experter som uppvisade stort engagemang och intresse 

för studien och för all tid och kunskap som Ni bidrog med.  
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Bilaga 1. Delphi-enkät runda 1 

 

Det är ännu inte klarlagt hur hemrehabilitering av strokepatienter ska utformas och 

implementeras på bästa sätt och vi behöver få mer kunskap om vad en hemrehabilitering bör 

innehålla. Härnedan följer några öppna frågor som Du ska reflektera över och svara fritt på. 

Det finns inga rätt eller fel svar, utan svaren ska spegla Din åsikt utifrån kunskap och 

erfarenhet. Är det någon aspekt Du vill föra fram men som inte passar in under någon fråga så 

skriv ner det efter sista frågan så det kommer med. Svara genom att skriva direkt i dokumentet 

och maila tillbaka senast 2013-04-30. 

Fråga 1: Vad jobbar Du som? 

Fråga 2: Hur länge har Du jobbat med hemrehabilitering där Du möter strokepatienter? 

Fråga 3: Beskriv lite kort hur Ditt team är organiserat t.ex. vilken huvudman Ni har, vilka 

yrkeskategorier som ingår, hur ser flödet ut, är det enbart strokepatienter Ni arbetar med? 

Fråga 4: Vad tycker Du en hemrehabilitering för strokepatienter bör bestå av vad gäller t.ex. 

innehåll, upplägg, tidsaspekter, kompetenser etc.? 

Fråga 5: Finns det någonting av det Du beskrivit i fråga 4 som Du tycker påverkar 

rehabiliteringen i större utsträckning än det andra, och på vilket sätt isåfall? 

Fråga 6: Vilka hinder kan uppstå/finns i strokepatientens hemmiljö som påverkar 

rehabiliteringen? 

Fråga 7. Vilka hinder är lättast att åtgärda? 

Fråga 8. Vilka hinder är svårast att hantera/åtgärda? 

Fråga 9: Vilka möjligheter finns i hemmiljön som påverkar rehabiliteringen för 

strokepatienter och hur tar man vara på dessa på bästa sätt? 



   

  

Fråga 10: Vad tycker Du kännetecknar en lyckad hemrehabilitering för strokepatienter?  

Fråga 11: Vad tycker Du är målsättningen med hemrehabilitering för strokepatienter? 

Med vänlig hälsning 

Leg. Arbetsterapeut   Handledare  

Anette Johansson   Matilda Björk 

070-375 63 36   Medicin doktor och universitetslektor 

joan1188@student.hj.se   bjom@hhj.hj.se 
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Bilaga 2. Exempel på utformning av frågor i Delphi-enkät runda 2. 

Era svar på första enkäten har analyserats och ur dem har det vuxit fram 9 kategorier. Utifrån 

Era åsikter har jag fått följande påståenden som Ni nu ska ta ställning till. Utgå ifrån Era 

praktiska erfarenheter, yrkesmässiga kunskaper och personliga åsikter när Ni svarar.  

Kategori 1: Teamets komponenter 

1.1 I hemrehabilitering för strokepatienter är det mycket viktigt att teamet är välfungerande 

med ett smidigt samarbete och en god kommunikation: 

Instämmer i hög grad 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer varken eller 

 

Instämmer inte över huvud taget 

 

1.7 Ett hemrehabiliteringsteam för strokepatienter bör ha följande yrkesprofessioner (ej 

rangordnade) som fasta medlemmar: 

Arbetsterapeut: 

Instämmer i hög grad 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer varken eller 

 

Instämmer inte över huvud taget 

 

Sjukgymnast: 

Instämmer i hög grad 

 

Instämmer delvis 

 

Instämmer varken eller 

 

Instämmer inte över huvud taget 

 

Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Bilaga 3. Exempel på utformning av frågor i Delphi-enkät – Runda 3. 
Den statistiska beräkningen har gett att det finns några påståenden som Ni tycker olika om. 

Här nedan kommer dessa påståenden igen. Hur många av Er som svarat de olika 

svarsalternativen i runda 2 finns angivet i rött. Dessutom redovisas ett PA värde (percentage 

agreement) som är ett mått på i vilken grad Ni var överrens. Jag önskar nu att Ni reflekterar 

över gruppens svar och funderar över om Ni önskar omvärdera eller kvarstå i Era åsikter och 

åter fylla i ett svarsalternativ och skicka in till mig senast onsdag 21 augusti.  

Kategori 1: Teamets komponenter 

1.7 Ett hemrehabiliteringsteam för strokepatienter bör ha följande yrkesprofessioner (ej 

rangordnade) som fasta medlemmar: 

Dietist: 

 

Instämmer i hög grad (1 person) 

 

Instämmer delvis (4 personer) 

 

Instämmer varken eller(3 personer) 

 

Instämmer inte över huvud taget (4 personer) 

 

PA värde: 0,42 dvs. en 42 % överenstämmelse i svaren 

 

Läkare: 

 

Instämmer i hög grad (5 personer) 

 

Instämmer delvis (2 personer) 

 

Instämmer varken eller (3 personer) 

 

Instämmer inte över huvud taget (2 personer) 

 

PA värde: 0,58 dvs. en 58 % överenstämmelse i svaren 

 

Etc….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Bilaga 4. Sammanställning konsensusnivå 

Tabell 2 Slutlig konsensusnivå av varje påstående efter 3 Delphi-rundor 

Nr Påstående Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

varken 

eller 

Instämmer 

inte över 

huvudtaget 

Percentage 

agreement 

PA 

värde 

Teamets komponenter        

1.1 I hemrehabilitering för 

strokepatienten är det mycket viktigt 

att teamet är välfungerande med ett 

smidigt samarbete och god 

kommunikation 

12 0 0 0 100 1 

1.2 Kommunikationen mellan 

teammedlemmar kan begränsa och 

hindra en välfungerande 

hemrehabilitering 

6 4 0 2 83 0,83 

1.3 Det är viktigt att ett 

hemrehabiliteringsteam är enat dvs. 

man har inom teamet samma 

värderingar och gemensamma mål  

9 3 0 0 100 1 

1.4 Det är viktigt att man inom ett 

hemrehabiliteringsteam har tillit till 

varandra och varandras kompetens 

12 0 0 0 100 1 

1.5 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter behöver ha en bredd 

med olika yrkeskompetenser för att 

klara ett brett spektra och 

komplexiteten på åtgärder 

11 0 1 0 92 0,92 

1.6 Det är viktigt att det inom 

hemtjänsten finns rehabombud dvs. 

hemtjänstpersonal som har 

rehabiliteringsutbildning 

6 3 3 0 75 0,75 

1.7 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: arbetsterapeut 

12 0 0 0 100 1 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: sjukgymnast 

12 0 0 0 100 1 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: sjuksköterska 

8 1 1 2 75 0,75 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: dietist † 

1 4 2 4 45 0,45 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: kurator 

8 2 1 1 83 0,83 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: läkare † 

5 2 1 3 64 0,64 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: neuropsykolog † 

2 4 3 3 50 0,5 

 Ett hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter bör ha följande 

yrkesprofessioner: logoped 

9 2 1 0 92 0,92 

1.8 Att arbeta med hemrehabilitering för 

strokepatienter kräver fördjupad 

kunskap 

11 1 0 0 100 1 

1.9 Man bör ha fortbildning inom stroke 

när man arbetar med 

hemrehabilitering 

8 4 0 0 100 1 

1.10 Det är viktigt att det inte finns ett 

revirtänk utan att man är öppen, 

9 3 0 0 100 1 



   

  

flexibel och trygg i sin yrkesroll dvs. 

man går ut och in i varandras 

yrkesområden när man jobbar i 

strokepatienters hem 

1.11 Man ska inte vara nyutbildad inom 

sitt yrke när man jobbar med 

hemrehabilitering för strokepatienter 

då det krävs erfarenhet och kunskap 

att hantera och bemöta oförutsägbara 

händelser som ofta uppstår 

8 4 0 0 100 1 

1.12 Det är viktigt med personlig 

lämplighet när man jobbar i ett 

hemrehabiliteringsteam för 

strokepatienter. Personlig lämplighet 

innebär t.ex. att man inser att man är 

”gäst” i patientens hem, att man har 

förmåga att inspirera, motivera och att 

man är kreativ och flexibel 

10 2 0 0 100 1 

Arbetsstruktur        

2.1 Det är viktigt att det finns en ansvarig 

samordnare i/för 

hemrehabiliteringsteamet 

6 4 1 1 83 0,83 

2.2 Samordningsbrister ger begränsningar 

och hindrar en välfungerande 

hemrehabilitering 

9 3 0 0 100 1 

2.3 Ett uppstartsmöte ger trygghet och 

grundlägger en välfungerande 

hemrehabilitering (uppstartsmöte= 

det första mötet med samtal, 

information, planering) 

10 2 0 0 100 1 

2.4 Det är viktigt att det första mötet sker 

på avdelningen innan utskrivning från 

sjukhus † 

1 3 2 5 36 0,36 

2.5 Det är viktigt att det första mötet sker 

i hemmet efter utskrivning från 

sjukhus † 

6 2 0 3 73 0,73 

2.6 Man bör ha ett uppstartsmöte både på 

avdelningen innan utskrivning och ett 

i hemmet i direkt anslutning efter 

utskrivning † 

0 2 3 6 18 0,18 

2.7 Det är viktigt att man har en tydlig 

struktur i arbetet och planering och 

kan ge patienten ett schema på 

upplägget 

7 5 0 0 100 1 

2.8 Det är viktigt att alla (anhöriga, 

hemtjänst, assistenter, 

teammedlemmar etc.) runt en 

strokepatient har likartat 

förhållningssätt för att en 

hemrehabilitering ska fungera 

9 3 0 0 100 1 

2.9 I hemrehabilitering är anhöriga 

viktiga samarbetspartners och ska 

erbjudas delaktighet 

12 0 0 0 100 1 

2.10 Insatser från anhöriga och hemtjänst 

ska vara lika välplanerade som 

teammedlemmarnas insatser 

4 6 1 1 83 0,83 

2.11 Det är viktigt att kunna erbjuda 

intensiv rehabilitering i hemmet om 

behovet finns dvs. daglig 

träning/besök (5ggr/veckan) 

6 5 1 0 92 0,92 

2.12 Realistiska mål som patienten själv 

formulerat är ett viktigt arbetsredskap 

inom hemrehabiliteringen för 

strokepatienter 

12 0 0 0 100 1 

2.13 Hemrehabilitering är en dynamisk 

rehabiliteringsform och måste 

8 3 1 0 92 0,92 



   

  

ständigt kunna anpassas och förändras 

till t.ex. nya medicinska framgångar, 

organisatoriska förändringar etc. 

Patientens självbestämmande        

3.1 I en hemrehabilitering för 

strokepatienter är det patienten som 

”äger” situationen och har gått från att 

vara patient till uppdragsgivare 

3 8 1 0 92 0,92 

3.2 Det är viktigt med ett klientcentrerat 

förhållningssätt där 

hemrehabiliteringens längd, innehåll 

och upplägg alltid styrs av patientens 

behov, önskemål, vilja och intressen  

6 6 0 0 100 1 

3.3 Det är viktigt att patienten har och 

känner delaktighet i/under hela 

hemrehabiliteringsprocessen 

12 0 0 0 100 1 

Sammanhållen vårdkedja        

4.1 Hemrehabiliteringsteamet för 

strokepatienter har ett 

samordningsuppdrag genom att vara 

en länk, en brygga mellan olika 

vårdnivåer under hela 

inskrivningstiden 

9 3 0 0 100 1 

4.2 I uppdraget för hemrehabilitering för 

strokepatienter ligger att möjliggöra 

tidigare utskrivning från slutenvård 

och skapa en trygg hemgång 

11 1 0 0 100 1 

4.3 Det är viktigt att kunna 

erbjuda/vägleda vidare till fortsatt 

träning/sociala aktiviteter efter avslut 

från hemrehabiliteringen för en trygg 

långsiktighet i planeringen 

10 2 0 0 100 1 

4.4 Det är viktigt att samarbetet och 

samverkan mellan olika vårdaktörer 

och olika huvudmän fungerar så att 

vårdkedjan blir sammanhållen 

12 0 0 0 100 1 

Framgångsmått        

5.1 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: största möjliga självständighet 

8 3 1 0 92 0,92 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: att återta tidigare livsföring och 

vardagliga aktiviteter 

7 5 0 0 100 1 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: en fungerande vardag 

12 0 0 0 100 1 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: att patienten känner livskvalitet 

12 0 0 0 100 1 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: att patienten känner 

tillfredställelse och livslust trots 

förändringar 

12 0 0 0 100 1 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: att patienten accepterat sitt ”nya” 

liv 

7 5 0 0 100 1 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: att patienten återfår makt och 

kontroll över sitt liv 

11 1 0 0 100 1 

 Målsättningen med en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

är: att patient och anhöriga har fått 

12 0 0 0 100 1 



   

  

tillräckligt med kunskap och insikt 

om/i sin nya situation 

Organisatoriska faktorer        

6.1 En ökad arbetsbelastning med fler 

patienter leder till färre insatser och 

kortare inskrivning i 

hemrehabiliteringen  

5 5 2 0 83 0,83 

6.2 Ett ersättningssystem inom 

hemrehabilitering som innebär att 

teamet endast får betalt per antal 

besök riskerar att påverka insatserna 

negativt † 

4 1 6 0 45 0,45 

6.3 Det är ofta ekonomiska 

förutsättningar som styr vilka 

yrkeskategorier som finns i teamet, 

inte behovet † 

1 6 4 0 64 0,64 

6.4 Den byråkrati som finns kring 

bostadsanpassning både hindrar och 

fördröjer processen i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

3 6 2 1 75 0,75 

Egenskaper hos patienten        

7.1 En omfattande skada med stor 

funktionsnedsättning är svår att 

hantera i en hemrehabilitering för 

strokepatienter 

2 8 1 1 83 0,83 

7.2 Det viktigaste i en hemrehabilitering 

är att strokepatienten har/känner: 

insikt 

5 6 1 0 92 0,92 

 Det viktigaste i en hemrehabilitering 

är att strokepatienten har/känner: 

motivation 

9 3 0 0 100 1 

 Det viktigaste i en hemrehabilitering 

är att strokepatienten har/känner: 

nyinlärning 

1 9 2 0 83 0,83 

 Det viktigaste i en hemrehabilitering 

är att strokepatienten har/känner: 

initiativ 

2 10 0 0 100 1 

Den sociala omgivningen        

8.1 Det försvårar och begränsar i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: anhöriga är orealistiska och inte 

tar till sig information 

8 4 0 0 100 1 

 Det försvårar och begränsar i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: anhörigas/hemtjänstens brist på 

förståelse för patientens nedsättningar  

10 2 0 0 100 1 

 Det försvårar och begränsar i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: icke fungerande samarbete med 

hemtjänst/anhöriga (följer inte 

instruktioner, för ”hjälpsamma” etc.) 

10 2 0 0 100 1 

 Det försvårar och begränsar i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: anhöriga och/eller patienten 

motsätter sig 

förändringar/anpassningar(t.ex. 

bostadsanpassningar, ha personal i 

hemmet, möblering etc.) 

7 5 0 0 100 1 

 Det försvårar och begränsar i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: avsaknad av anhörig † 

1 10 0 0 100 1 

 Det försvårar och begränsar i en 

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: att hemtjänsten saknar 

rehabiliteringstänk  

9 3 0 0 100 1 

 Det försvårar och begränsar i en 6 2 3 0 73 0,73 



   

  

hemrehabilitering för strokepatienter 

när: det finns en hotbild mot patienten 

† 

8.2 Anhöriga är ofta den största resursen i 

en hemrehabilitering 

3 9 0 0 100 1 

8.3 Att rehabilitera i hemmiljö bevarar 

roller och möjliggör kommunikation, 

samarbete och delaktighet med 

anhöriga 

9 2 1 0 92 0,92 

Den fysiska omgivningen        

9.1 Ett stort hinder i hemrehabiliteringen 

är när patientens bostad direkt är 

olämplig (t.ex. går ej att 

bostadsanpassa, har begränsningar, 

låg standard etc.) 

7 4 1 0 92 0,92 

9.2 Om inte patienten har tillgång till/kan 

komma in i viktiga rum såsom 

badrum faller hela möjligheten med 

att rehabilitera hemma 

4 7 1 0 92 0,92 

9.3 Trappor är det svåraste fysiska 

hindret och är en utmaning i en 

rehabiliteringsprocess (t.ex. 

ställningstagande: anpassning/lära sig 

gå i den/leva på ett våningsplan? 

etc.)† 

0 10 1 0 91 0,91 

9.4 Fysiska hinder i inomhusmiljön 

begränsar i en hemrehabilitering men 

är oftast det som är enklast att åtgärda 

(tex möblering, trösklar, låga möbler, 

smala dörrposter etc.) 

7 5 0 0 100 1 

9.5 Hemrehabilitering har begränsningar 

vintertid pga. snö och is (t.ex. mindre 

gångträning, utomhusaktiviteter) 

3 8 1 0 92 0,92 

9.6 Det fysiska avståndet till patientens 

bostad påverkar antalet hembesök 

dvs. lång resväg ger färre besök † 

1 6 1 3 64 0,64 

9.7 Att träna i patientens hemmiljö 

motiverar, inspirerar till aktivitet samt 

tydliggör mål 

10 2 0 0 100 1 

9.8 Hemmet erbjuder obegränsade 

träningsmöjligheter för 

strokepatienter 

3 8 0 1 92 0,92 

9.9 Träning av aktiviteter som man vill 

klara i verklig, välkänd miljö gagnar 

strokepatienter 

12 0 0 0 100 1 

† Påståenden som inte uppnådde fastställd konsensusnivå runda 2 som åter skickades ut i runda 3 

 

 

 

 

 



   

  

Tabell 1 Exempel på den kvalitativa innehållsanalysprocessen     

Meningsenheter Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

”att vara lyhörd inför 

det som patienten 

tycker känns viktigt 

att fokusera på vad 

gäller träningen i 

hemmet…tex att 

patienten vill ta hjälp 

med P ADL…att 

istället ha energi kvar 

att utföra 

hushållsaktiviteter 

eller orka delta i 

sociala aktiviteter” 

Lyhördhet vad patienten vill 

fokusera på vad gäller 

träning. Patienten vill ha 

hjälp med vissa aktiviteter för 

att orka med andra. 

Lyhördhet vad 

patienten vill 

fokusera på 

Från patient till 

uppdragsgivare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientens 

självbestämmande 

”hon/han äger 

situationen på ett helt 

annat sätt än i 

slutenvården” 

”viktigt att främja och 

respektera detta och 

minimera risken för 

intrång”…”detta ger 

förhoppningsvis en 

högre känsla av 

kontroll och tilltro till 

den egna förmågan” 

Hon/han äger situationen. 

Viktigt att främja och 

respektera detta, minimera 

risken för intrång. 

Ger högre känsla av kontroll 

och tilltro till egna förmågan. 

Främja och 

respektera att 

patienten äger sin 

situation 

Från patient till 

uppdragsgivare 

 

 


