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Förord

Sammanfattning
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att 
arbeta i ett team med rehabilitering av vuxna med en förvärvad hjärnskada. Sex 
arbetsterapeuter verksamma på rehabiliteringskliniker i Västerbotten och i 
Norrbotten intervjuades. Det insamlade materialet analyserades utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: ”Strukturens 
betydelse för en effektiv rehabiliteringsprocess”, ”Samarbete ger 
rehabiliteringen ett mervärde” och ”Arbetsterapeutens roll med aktivitet i 
fokus”. Resultatet visade på behovet av ett strukturerat arbetssätt i teamet där en 
gemensam ledare är betydelsefull för att driva rehabiliteringsprocessen. Vidare 
framkom i resultatet att god kännedom om teammedlemmarnas olika 
kompetenser är av betydelse för ett väl fungerande samarbete. 
Arbetsterapeutens unika kompetens med aktivitetsutförandet som utgångspunkt 
framkom som en anledning till arbetsterapeutens självklara roll i teamet. Denna 
studie kan bidra med att belysa erfarenheter som påverkar arbetet i ett team och 
lyfta fram viktiga aspekter som kan underlätta samarbetet i teamet.

Nyckelord: Team, rehabilitation, brain injury, stroke, occupational therapy
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Abstract
The purpose of this study is to describe occupational therapists experience of 
work in a team for the rehabilitation of adults with an acquired brain injury. Six 
occupational therapists working in rehabilitation clinics in Västerbotten and in 
Norrbotten was interviewed. The collected material was analyzed based on a 
qualitative content analysis, and resulted in three categories: "The importance of
structure for an effective rehabilitation process", "Cooperation provides an 
increased value for the rehabilitation" and "Occupational therapist's role with 
the activity in focus." The results showed the need for a structured approach in 
which a single team leader is important to carry on the rehabilitation process. 
Furthermore, the results showed that a good knowledge of team members' 
different skills is important for good cooperation. Occupational therapist's 
unique expertise with activity performance as a starting point emerged as a 
reason for occupational therapist's obvious role in the team. This study may help 
to illuminate the experiences that affect the work of a team, and highlights 
important aspects that facilitate a good functioning teamwork.

Keyword: Team, rehabilitation, brain injury, stroke, occupational therapy
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Inledning

En patient som drabbats av en förvärvad hjärnskada kommer med stor sannolikhet att vara 

beroende av stöd under en lång tid framöver för träning och rehabilitering med målet att återta 

ett så självständigt liv som möjligt. En förvärvad hjärnskada kan medföra att en patient inte 

längre klarar att förflytta sig självständigt, får svårt att sköta sin personliga vård självständigt, 

eller att utföra mer komplexa tankekrävande aktiviteter som exempelvis krävs för att kunna 

utföra sitt tidigare arbete (Borg, Gerdle, Grimby & Sunnerhagen, 2006). För att på ett 

effektivt sätt hjälpa dessa patienter att återta förlorade förmågor och bli så självständiga som 

möjligt krävs insatser från flera olika professioner, insatser som idag genomförs i olika team 

både inom akutsjukvården, primärvården och kommuner runt om i landet. Arbetsterapeuten 

ingår som en profession i dessa team genom sitt fokus på aktivitetsutförandet (Lundgren & 

Molander, 2008). Denna studie kommer att inriktas på att få ökade kunskaper om 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i team för rehabilitering av vuxna med förvärvad 

hjärnskada

Bakgrund

Rehabilitering

För att öka förutsättningarna till ökad självständighet i sitt dagliga liv, för patienter med någon 

form av skada eller sjukdom, kan rehabilitering användas som ett samlingsbegrepp för de 

åtgärder som genomförs i syfte att hjälpa patienten återfå så bra funktionsförmågor som 

möjligt, (Höök, 2001). Världshälsoorganisationen [WHO], (2003) definierar begreppet 

rehabilitering som: ”att återföra en individ till sin fulla fysiska, psykiska och sociala 

förmåga”. Enligt Socialstyrelsen [SoS], (2000) är rehabiliteringens huvudsakliga mål eller 

syfte att möjliggöra för patienten att bibehålla ett meningsfullt liv och en egen identitet, 

genom att ge patienten möjlighet att mobilisera sina egna resurser. Forskning visar att det 

finns olika aktörer inom rehabilitering och begreppet samverkan betonas som betydelsefullt

för ett lyckat resultat (Mullins, Balderson, Sanders, Chaney & Whatley, 1997; Strasser, 

Falconer, Herrin, Bowen, Stevens & Uomoto, 2005; Strasser, Falconer, Stevens, Uomoto, 

Herrin, Bowen & Burridge, 2008). Det har även visat sig att hälsovinsterna kan bli större hos 

patienter som behandlas i fungerande team än de som behandlas med konventionell vård 

(Bakheit, 1996; Mullins et al. 1997). 
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Ett team kan definieras som ett mindre antal professioner med olika kunskaper som 

kompletterar varandra och tillsammans arbetar för att lösa en specifik uppgift. Genom att 

kombinera professioners olika kompetenser och infallsvinklar har teamarbetet bidragit till att 

behandlingen av patienten blivit mer heltäckande (Carlström & Berlin, 2004; Lundgren & 

Molander, 2008). Studier visar att rehabilitering i team medverkar till effektivare 

rehabiliteringsprocesser genom att ta tillvara de professionella teammedlemmarnas specifika 

kunskaper samtidigt som man utgår från patientens individuella, sammansatta behov (Pellat, 

2005; SoS, 2000; Toto, 2006). Behovet av specialister i kombination med det bredare 

konceptet inom sjukvården har enligt Bakheit (1996), också bidragit till utvecklingen av olika 

team. Ett team för rehabilitering av patienter med en förvärvad hjärnskada består av flera 

olika professionella vårdgivare där läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och

kurator är vanligast förekommande. Logoped och dietist ingår vid behov. Varje profession har 

specifika kunskapsområden, samt specifika arbetsuppgifter i teamet vilket beskrivs i ett flertal 

studier (Borg, et al. 2006; Carlström & Berlin, 2004 och Lundgren & Molander 2008). Ett 

fungerande teamarbete underlättas när teamet har ett tydligt uppdrag att utgå ifrån med en 

tydlig struktur på arbetet som alla i teamet är väl medvetna om. Ett tydligt ledarskap och en 

gemensam värdegrund är andra viktiga faktorer som bidrar till ett bra teamarbete (Carlström 

& Berlin, 2004; Lundgren & Molander, 2008). Multidisciplinära-, interdisciplinära-och 

transdisciplinära- team modeller är vanliga varianter som beskrivs i litteraturen (Lundgren & 

Molander, 2008). I ett Multidisciplinärt team arbetar flera yrkesprofessioner med samma 

patient, men var för sig utan att samråda med varandra och utan gemensamma mål för 

patienten. I ett Interdisciplinärt team samarbetar yrkesprofessionerna mer under 

rehabiliteringsprocessen, teamet utgår från en gemensam målsättning för patienten, men de 

olika yrkesprofessionerna jobbar var för sig med strategier utifrån sin egen yrkeskompetens 

för att nå den gemensamma målsättningen. I det transdisciplinära teamet samordnas 

åtgärderna mer mellan de olika yrkesprofessionerna i teamet under rehabiliteringsprocessen, 

professionerna kan överlappa varandra mer under behandlingen av patienten. Här betonas 

vikten av att patienten deltar i processen. Det som i huvudsak skiljer modellerna åt är hur 

mycket samarbete som finns mellan medlemmarna i teamet utifrån de gemensamma målen 

(Lundgren & Molander, 2008).

Rehabilitering i team bidrar till att öka förutsättningarna för återhämtning hos patienter med 

en förvärvad hjärnskada (Strasser et al. 2005, 2008). En förvärvad hjärnskada uppkommer 

oftast efter en stroke eller olyckshändelse och medför många gånger komplexa, omfattande 
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svårigheter som påverkar såväl motoriska som kognitiva funktioner. Beroende på skadans 

omfattning, utbredningsområde och placering i hjärnan, så varierar symtomen. Hemipares 

med nedsatt kraft i en eller flera extremiteter är ett symtom som kan försvåra möjligheterna 

för patienten att förflytta sig och att hantera föremål med båda händerna. Kognitiva 

nedsättningar med exempelvis ökad trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga och svårigheter 

att uttrycka sig i tal och skrift kan vara andra exempel på tillstånd som kan uppstå efter en 

förvärvad hjärnskada (Borg et al. 2006). Hur dessa svårigheter påverkar patienten beror 

också mycket på hur patientens livssituation ser ut, vilka krav och förväntningar patienten har 

på sig själv eller andra har på patienten. Dessa komplexa svårigheter ökar behovet av 

rehabiliteringsinsatser från flera olika professioner i ett team (Bakheit, 1996; Mullins, et al.

1997; Toto, 2006). Variationen av behov som kan uppstå hos en patient, förändras också 

under rehabiliteringsprocessens gång och detta gör det svårt för en ensam profession att möta 

upp behovet under hela rehabiliteringsprocessen. Olika professioner i ett team bidrar med 

olika kunskaper som gör teamarbetet effektivt (Cott, 1998; Gibbon, 1999; SoS, 2000).

Arbetsterapeuten och övriga medlemmar i teamet har ett ansvar att tillägna sig kunskaper om 

varandras olika yrkesprofessioner och roller i teamet för att på ett så optimalt sätt som 

möjligt medverka till ett bättre och tydligare teamarbete (Cott, 1998; Faulkner & Amodeo, 

1999; Pellat, 2005; Suddick & De Souza, 2006). Ett tydligare arbete i teamet underlättar 

också möjligheterna för patienten att delta och påverka genomförandet av åtgärder för att 

tillsammans nå uppsatta mål (Blesedell Crepeau, E., Cohn, E. S., & Boyt Shell, B.A., 2009). 

Studier av Cott (1998) och Pellat (2005) bekräftar att resultatet av ett teamarbete påverkas av

hur samarbetet i teamet fungerar. Olika värderingar inom ett team kan leda till missförstånd 

som i sin tur bidrar till konflikter i teamet. Det finns vissa belägg för att olika professioner 

inte bara är osäkra på andra professioners roller och funktioner, utan också sin egen roll i ett 

team (Faulkner & Amodeo, 1999; Pellat, 2005). Tydliga roller i ett team ökar möjligheterna 

för ett bättre samarbete i teamet (Cott, 1998). Definitionen av begreppet roll kan variera, 

Lennéer-Axlesson & Thylefors (2000) beskriver att en roll är summan av de regler och 

förväntningar som är kopplad till en viss uppgift eller position.

Arbetsterapi

Arbetsterapeutens uppgift i ett team är att utreda och kartlägga patientens aktivitetsförmågor, 

hinder och begränsningar samt arbeta med interventioner för att möjliggöra en ökad 

självständighet och ett meningsfullt liv för patienten (American Occupational Therapy 
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Association [AOTA], 2002; FSA, 2005; Blesedell Crepeau et al. 2009). I arbetet med 

patienter som drabbats av en förvärvad hjärnskada samarbetar arbetsterapeuten med andra 

professioner i teamet för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av patienten. I de fall 

där patienten själv inte har möjlighet att delge arbetsterapeuten sina tidigare förmågor och 

intressen, är ett nära samarbete med anhöriga av stor vikt (Dehlin & Rundgren, 1995; Höök, 

2001).

Arbetsterapeutens fokus är att arbeta med meningsfulla aktiviteter som motiverar patienten att 

återta ökad självständighet i sitt dagliga liv. Arbetsterapeuten tror på kapaciteten hos patienten 

och värderar förmågan hos den enskilde individen att genom aktivitet kunna få tillbaka en 

förbättrad hälsa (AOTA, 2002; Canadian Association of Occupational Therapy [CAOT],

2002; FSA, 2005; Kielhofner, 2004). Ett patientcentrerat perspektiv är därför viktigt att utgå 

ifrån, där arbetsterapeuten bedömer patienten och dess omgivning som en helhet, tar hänsyn 

till patientens behov och önskemål, kartlägger patientens tidigare och nuvarande 

aktivitetsförmåga och livssituation med familj, boende, arbete och intressen inräknat (CAOT, 

2002; Hopkins & Smith, 1993; Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuters gemensamma paradigm 

stärker den professionella arbetsterapeuten i sitt yrkesutövande samt lyfter fram den 

professionella arbetsterapeutens metoder att identifiera människans behov. Ett paradigm kan 

beskrivas som en gemensam vision av olika perspektiv, idéer och värderingar som utgår från 

ett gemensamt ideal och en gemensam definition över det praktiska utförandet. Den ligger till 

grund för yrkesidentiteten, binder medlemmar av professionen tillsammans men hjälper också 

den individuella arbetsterapeuten att tillsammans med personliga och professionella 

erfarenheter, finna sin personliga yrkesidentitet (Kielhofner, 2004; Törnebohm, 1994). 

Det har framkommit i studier att det inte alltid är så tydligt för övriga medlemmar i teamet 

vad arbetsterapeuten kan bidra med (Bakheit, 1996; Pellat, 2005). Arbetsterapeuten kan ha 

många olika uppgifter i ett team och vara involverad i flera olika former av interventioner i 

arbetet mot de gemensamma målsättningarna. Det kan handla om interventioner kring 

anpassning av den fysiska miljön, förskrivning och utprovning av tekniska lösningar. 

Interventioner för återtagande av olika aktivitetsförmågor inom personlig vård, boende och 

fritid. Information och handledning till patienten, anhöriga och/eller vårdpersonal (Hopkin´s 

& Smith, 1993; Kielhofner, 2004; Mosey, 1986). Det är viktigt att arbetsterapeuten tar stöd i 

gemensamma teorier och modeller för att stärka den professionella yrkesrollen och tydligare 

kunna beskriva arbetsterapeutens unika fokus på aktivitetsutförandet, samt betona dynamiken 
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som förekommer i samband med aktivitetsutförandet, mellan person, aktivitet och miljö. 

Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) och Model of Human Occupation 

(MOHO) är två vanligt förekommande aktivitetsmodeller inom arbetsterapi. Modellerna 

beskriver och förklarar samband på lite olika sätt men har person, aktivitet och miljö som 

gemensam grund (CAOT, 2002; Kielhofner, 2008).

Vid litteraturgenomgången har det framkommit en del studier med olika infallsvinklar kring 

teamrehabilitering av i huvudsak strokepatienter, till viss del även andra förvärvade 

hjärnskador. Dock har författaren inte kunnat hitta så många studier i de databaser författaren

letat, som belyst arbetsterapeutens erfarenheter av att arbeta i ett team. Denna kunskap kan 

vara betydelsefull för att tydliggöra arbetsterapeutens uppgifter och fokus i teamet, men också 

för att belysa viktiga aspekter som kan förbättra arbetet i teamet. Därför valde författaren att 

genomföra uppsatsen med detta fokus.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i ett team för 

rehabilitering av vuxna med förvärvad hjärnskada.

Metod

Design

Utifrån syftet att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter valde författaren att använda en 

kvalitativ ansats för datainsamling och analys. För att öka möjligheterna till så innehållsrika 

beskrivningar som möjligt från arbetsterapeuterna i studien använde sig författaren av en 

semistrukturerad kvalitativ intervju, som rekommenderas av Holloway & Wheeler (2006). 

Detta gjorde det möjligt för arbetsterapeuterna att tala fritt utifrån de öppna frågor författaren 

ställde under intervjusituationen, samtidigt som författaren kunde använda följdfrågor som var 

mer specifika för att kunna utveckla intervjun mot mer omfattande svar inom ämnesområdet 

enligt Holloway & Wheeler (2006). Analysen av intervjuerna genomfördes med stöd av 

Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalys, som är en strukturerad och detaljerad 

analysmetod. 



11

Undersökningsgrupp

Deltagare till studien har valts ut ändamålsenligt utifrån studiens syfte (Holloway & Wheeler, 

2006). Inklusionskriterierna för deltagande innebar att de skulle vara legitimerade 

arbetsterapeuter, yrkesverksamma i minst ett år i ett team med fokus på rehabilitering av 

vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Teamet skulle bestå av minst tre olika 

yrkesprofessioner, varav en skulle vara arbetsterapeut. Den slutliga undersökningsgruppen 

bestod av sex arbetsterapeuter fördelade på kliniker i Västerbotten och Norrbotten. 

Arbetsterapeuterna hade varit verksamma i yrket mellan åtta och tjugosju år, varav mellan tre 

och sjutton år i ett team med fokus på vuxna med förvärvad hjärnskada.

Procedur

Författaren samlade in intresserade arbetsterapeuter till studien genom att via telefon och e-

post kontakta verksamhetschefer på totalt sju rehabiliteringskliniker i Västerbotten och i 

Norrbotten för att be om tillåtelse att få göra en förfrågan till arbetsterapeuter på kliniken om 

deltagande i studien. För att komma i kontakt med klinikerna inhämtade författaren adresser, 

e-postadresser samt telefonuppgifter från olika hemsidor via Internet samt i telefonkataloger. 

På grund av svårigheter att nå vissa chefer via telefon, valde författaren att e-posta till aktuella 

chefer ett kort brev med önskan om telefonkontakt. Av sju tillfrågade verksamhetschefer 

svarade sex verksamhetschefer på olika kliniker. Vid positivt besked från 

verksamhetscheferna skickade författaren via e-post ett missivbrev (bilaga 1), om förfrågan 

om deltagande i studien samt svarstalong (bilaga 2), till verksamhetscheferna som de sedan 

förmedlade vidare till arbetsterapeuterna på kliniken. Från fem av dessa kliniker ville totalt 11 

arbetsterapeuter delta i studien. Två svar av dessa kom in sent och blev därmed inte med i 

urvalet. Av de nio svar som togs med i urvalet valdes de först inkomna svaren från respektive 

klinik, vilket blev fyra svar. Därefter valdes det andra inkomna svaret från två av klinikerna 

vilket resulterade i sex arbetsterapeuter som deltog i studien. De tre som inte kom med i 

urvalet tillfrågades om möjlighet att kontaktas senare för deltagande i studien, om det skulle 

visa sig att materialet från de första sex intervjuerna inte blev tillräckligt fylligt i enlighet med 

rekommendationer i Holloway & Wheeler (2004). När urvalet var klart kontaktade författaren 

de sex intresserade arbetsterapeuterna för att vid önskemål delge dem ytterligare information 

om studien, samt bokning av tid för intervju. Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades alla 

arbetsterapeuter om samtycke till bandinspelning under intervjun då Holloway & Wheeler 

(2004) påtalar betydelsen av detta. På grund av det geografiska avståndet genomfördes fyra

intervjuer via högtalartelefon och två intervjuer genomfördes hos arbetsterapeuterna på 
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rehabiliteringskliniken. Alla intervjuer spelades in på band för att säkerställa innehållet 

(Kvale, 1997). Efter genomförd intervju tillfrågades arbetsterapeuterna om möjlighet att ringa 

dem igen för en kompletterande intervju för att förtydliga eventuella otydligheter som 

framkommit under bearbetningen av materialet (Holloway & Wheeler, 2006). Intervjuerna 

tog i snitt 30-45 min. Varje intervju skrevs sedan ner ordagrant av författaren såsom Kvale 

(1997) rekommenderar. Materialet har sedan legat inlåst i ett skåp som endast författaren haft 

tillgång till.

Datainsamling

Vid datainsamlingen intervjuade författaren yrkesverksamma arbetsterapeuter som arbetade 

på rehabiliteringskliniker med inriktning mot patienter med förvärvade hjärnskador inom 

landsting i Västerbotten och i Norrbotten. Eftersom författarens målsättning var att undersöka 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbete i team bedömdes att en kvalitativ metod var mest 

lämplig i enlighet med (Holloway & Wheeler, 2006). Med utgångspunkt från en kvalitativ 

ansats under insamlandet av data, sammanställde författaren ett antal öppna frågor och 

följdfrågor i enlighet med en semistrukturerad kvalitativ intervju (Holloway & Wheeler, 

2006). De sammanställda frågorna användes som stomme vid genomförandet av intervjuerna, 

följdfrågorna användes för att vid behov fördjupa intervjuerna och frambringa mer 

omfattande svar från arbetsterapeuterna. Detta är en metod som rekommenderas av Kvale 

(1997), för att beskriva enskilda deltagares erfarenheter i olika sammanhang. Intervjuguiden 

granskades och revideras tillsammans med handledaren innan datainsamlingen påbörjades 

för att öka validiteten i frågorna, såsom det beskrivs i Patel och Davidson (2003).

Frågor som behandlades under intervjun:

1. Kan du berätta hur ni arbetar inom ert team när det gäller ansvar, uppgifter och roller? 

2. Kan du berätta vilka erfarenheter du har av din yrkesroll i teamet?

3. Kan du berätta vilka erfarenheter du har av övriga teammedlemmars förmåga att ta 

tillvara din kompetens i team arbetet?

4. Vilka erfarenheter har du av att det du gör i teamarbetet överensstämmer med 

professionens målsättning?

5. Hur beskriver du för övriga team medlemmar vad du gör/kan göra som arbetsterapeut i 

teamet?
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Författaren genomförde sex intervjuer och började då uppmärksamma att liknande situationer 

och erfarenheter började återkomma i arbetsterapeuternas berättelser varför antalet intervjuer 

bedömdes som tillräckliga.

Analys av data

Det insamlade materialet har analyserats med stöd av Burnard´s (1991), kvalitativ 

innehållsanalys.  En kvalitativ innehållsanalys bearbetar och strukturerar det insamlade 

materialet från intervjuerna genom en strukturerad metod för kodning och kategorisering av 

innehållet i syfte att sammanställa mönster i materialet (Burnard, 1991). Författaren har 

ordagrant skrivit ut alla intervjuer på dator för att säkerställa innehållet och underlätta 

analysen av materialet. Materialet lästes igenom flera gånger för att skapa en djupare 

förståelse för innehållet. I enlighet med Burnard (1991) utfördes en öppen kodning av texten 

som lyftes upp genom rubriker i textmarginalen vilka beskrev alla aspekter av innehållet i 

texten, rubrikerna kategoriserades. Analysen fortskred genom att materialet lästes igenom 

ytterligare och data analyserades djupare genom att de kategorier som framkommit förfinades 

till en högre abstraktionsnivå vilket slutligen resulterade i tre kategorier. Handledaren har 

kodat några intervjuer och kategoriserat innehållet. Författarens och handledarens analyser av 

dessa intervjuer har sedan jämförts med varandra och justerats så en gemensam kategorilista 

framställts, i enlighet med Burnard (1991). I denna studie genomfördes tolv av de fjorton 

stegen som beskrivs i Burnard´s kvalitativa innehållsanalys (1991). Steg sex modifierades 

genom att enbart handledaren läste igenom och kategoriserade några intervjuer för att 

säkerställa trovärdigheten på författarens val av kategorier, sedan valdes steg elva bort 

eftersom de övriga stegen ansågs tillräckliga för att komma fram till lämpliga kategorier som 

svarade mot studiens syfte.     

Etiska reflektioner

I missivbrevet som lämnades ut av författaren via enhetscheferna, framgick det att deltagande 

i studien var frivilligt och att arbetsterapeuterna när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Arbetsterapeuterna informerades om att intervjuerna skulle spelas in och att allt material 

skulle behandlas konfidentiellt och förvaras inlåst i skåp som endast författaren hade tillgång 

till. Det inspelade intervjumaterialet kommer sedan att förstöras när studien är godkänd och 

avslutad. Vidare fick arbetsterapeuterna information om att enskilda svar och personuppgifter 

skulle avidentifieras vid resultatredovisningen för att undvika att enskilda deltagare skulle

kunna identifieras, i enlighet med Kvale (1997). Författaren framhöll till arbetsterapeuterna att 
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syftet med studien inte hade som mål att tillfoga någon yrkesgrupp obehag. Förhoppningarna 

var att studien skall åskådliggöra upplevda erfarenheter av att arbeta i team bland

yrkesverksamma arbetsterapeuter, som i sin tur skulle kunna bidra till utveckling av arbetssätt 

som kunde stärka andra arbetsterapeuter i sitt arbete i ett team.

Resultat

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre kategorier som beskriver 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i ett team. Resultatet redovisas i de tre 

kategorierna; ”Strukturens betydelse för en effektiv rehabiliteringsprocess”, ”Samarbete ger 

rehabilitering ett mervärde”; ”Arbetsterapeutens roll med aktivitet i fokus”

Vid sammanställning av resultatet framkom erfarenheter hos arbetsterapeuterna om 

betydelsen av struktur och rutiner för ett bättre fungerande arbete i teamet. Hur samarbetet i 

teamet påverkades av olika faktorer, där exempelvis trygghet i yrkesrollen lyftes upp som en 

faktor. Resultatet visade också att erfarenheterna hos arbetsterapeuterna var att 

arbetsterapeuterna har en unik kompetens i teamet, vilket bidrar till arbetsterapeutens 

naturliga roll i team kring patienter med förvärvad hjärnskada.

Strukturens betydelse för en effektiv rehabiliteringsprocess

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av arbetssättet i teamet under 

rehabiliteringsprocessen. Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att ett strukturerat arbetssätt 

i teamet är betydelsefullt för att bedriva en rehabilitering som tillgodoser patienternas behov. 

För att få en bra struktur i rehabiliteringsprocessen beskrev flera arbetsterapeuter vikten av att 

teamet arbetade utifrån gemensamt upprättade rehabiliteringsplaner. Som modell för dessa 

rehabiliteringsplaner användes enligt flera arbetsterapeuter ICF (International Classification 

of Functioning, Disability and Health), eftersom den enligt arbetsterapeuterna gav en 

gemensam grund att utgå ifrån med en tydlig struktur för ansvar och arbetsuppgifter när flera 

professioner i teamet var involverade i patientens rehabilitering. En av arbetsterapeuterna 

beskrev det så här.

”För vad jag märker som är så otroligt bra, är när man använder rehabplanen, då 
blir det strukturerat. För när man i rehabplanen utgår från ICF via domänerna så 
har vi ju samma tänk, då går det lättare att sätta mål, diskutera och prata.”
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Arbetsterapeuterna betonade även vikten av att teamet upprättade en gemensam målsättning 

för patienten som alla inblandade medlemmar i teamet arbetade mot. Flertalet av 

arbetsterapeuternas erfarenheter visade även att det är viktigt att ha rutiner för hur arbetet i 

teamet skulle bedrivas, framförallt att ha regelbundna teamkonferenser. Vid dessa konferenser 

diskuterades förutom rehabiliteringsplaner och gemensamma målsättningar, också hur 

rehabiliteringsarbetet med patienten fortskred. För att detta rehabiliteringsarbete skulle 

fungera så optimalt som möjligt beskrev några av arbetsterapeuterna att det var betydelsefullt 

att ha en person som var teamsamordnare och hade som uppgift att ansvara för att driva 

rehabiliteringsprocessen framåt.

”…vi har de gudagåvade teamsamordnarna, de är jätteviktiga. Man har ett lok, 
någon som drar.”

Av arbetsterapeuternas beskrivningar framgick det att i team där de saknades tydliga rutiner 

och struktur för hur teamarbetet skulle genomföras, fungerade arbetet sämre. Detta innebar 

enligt arbetsterapeuterna att det blev en sämre fungerande rehabiliteringsprocess för 

patienterna. Så här uttryckte en av arbetsterapeuterna detta.

”Vi har ju börjat med målmöten och rehabplaner men det behövs få struktur och 
ordning.”

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetsterapeuternas erfarenheter var genomgående 

samstämmiga om fördelarna med att utgå från gemensamma målsättningar i 

rehabiliteringsprocessen. Där var rehabiliteringsplanerna ett bra verktyg för att få bättre 

struktur och att tydliggöra olika professioners ansvar och arbetstuppgifter i teamet, när flera 

olika professioner var involverade i rehabiliteringsprocessen kring en patient.

Samarbete ger rehabilitering ett mervärde

Under denna kategori beskriver arbetsterapeuterna vilka de samarbetade mest med, hur 

samarbetet kunde fungera samt erfarenheter kring olika effekter av samarbete i ett team. En 

arbetsterapeut beskrev sina erfarenheter av att arbeta i team enligt nedan.

”Jag brukar säga att jobba i team är både de jobbigaste som finns av allt i hela 
världen, men samtidigt det roligaste, när det fungerar väl. Det bygger ju på en slags 
prestigelöshet och mognad i gruppen.”
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I resultatet framkom att samarbetet kunde se olika ut på olika kliniker. Inom akutsjukvården 

där patienten låg som nyinsjuknad samarbetade arbetsterapeuten i huvudsak med 

sjukgymnasten och vårdpersonalen såsom undersköterskor och sjuksköterskor på 

avdelningen. Sjukgymnasten var den profession som arbetsterapeuten samarbetade i störst 

utsträckning med, samarbetet med vårdpersonalen på avdelningen omfattade i huvudsak

träning med patienten i personlig vård. Samarbetet med sjukgymnasten i teamet inleddes 

redan i början av patientens vistelse på kliniken när arbetsterapeuten och sjukgymnasten 

genomförde en gemensam första bedömning och kartläggning av patientens 

funktionsförmågor. Beroende på patientens behov fortsatte sedan samarbetet under vistelsen 

på kliniken. Hembesök var ett annat tillfälle som arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna ofta 

genomförde tillsammans. Erfarenheterna hos arbetsterapeuterna var att hembesöken med flera 

professioner närvarande, bidrog till att teamet fick en klarare bild över patientens behov av 

interventioner och träning för att kunna åka hem.

En annan form av samarbete i team visade sig på kliniker där patienten ej var inneliggande 

utan kom för bedömning, uppföljning och planering av fortsatta interventioner efter 

utskrivning från sjukhuset. Där beskrev arbetsterapeuterna ett samarbete mellan flera olika 

professioner där varje profession genomförde sin bedömning för att sedan sammanföra de 

individuella bedömningarna till en gemensam bild av patientens funktionsförmågor. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av samarbete med fler olika professioner i teamet var att det 

kunde bidra till mer kvalitativa bedömningar och ett större underlag i utredningen eftersom 

bedömningarna utgick från flera olika professioners perspektiv. En av arbetsterapeuterna 

beskrev sina erfarenheter så här. 

”Det händer ganska mycket saker i processen när patienten går mellan olika 
professioner och där kan man ha draghjälp av varandra för att nå målet så att säga.”

I resultatet framkom det positiva erfarenheter bland arbetsterapeuterna där arbetsterapeuterna 

och sjukgymnasterna kompletterade varandra vid bedömning och träning av patienten. 

Ytterligare positiva erfarenheter av samarbete mellan professionerna var att det fanns en 

lyhördhet som bidrog till att ge utrymme för varandras olika professioner för att på bästa sätt 

hjälpa patienten. En arbetsterapeut beskrev en situation så här.

”Jag har en patient just nu där sjukgymnasten jobbar intensivt med sittande, balans 
och överflyttningar. Sjukgymnasten upplever det tungt att genomföra denna träning 
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med patienten och önskar stöd av mig i träningen...jag har kunnat få patienten i en 
aktivitet på arbetsterapin där jag gratis får den här träningen med sittbalans och 
sådär på ett naturligt sätt. När jag beskriver de här för sjukgymnasten, då tar hon ett 
steg tillbaka och tycker att de här är viktigare för patienten.”

Hur samarbetet fungerade mellan olika professioner i teamet kunde enligt arbetsterapeuterna 

variera från person till person, vissa jobbade mer på sitt eget spår och valde att endast ha en 

muntlig dialog, medan andra samarbetade mer konkret i bedömning och genomförandet av 

interventioner för patienten. Överlag var erfarenheterna bland arbetsterapeuterna att 

samarbetet i teamet fungerade bra. Några arbetsterapeuter uttryckte en viss oro att tappa 

arbetsterapeutens unika fokus i teamet om de i för stor utsträckning gick in i 

träningssituationer med sjukgymnasten. Ytterligare erfarenheter som framkom var att med fler 

år i yrket så ökar erfarenheterna och därmed också arbetsterapeutens egen känsla av trygghet i 

yrkesrollen. Samarbete genom diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan 

arbetsterapeutkollegor bidrog också till att arbetsterapeuter kände sig stärkta i sin yrkesroll. 

Andra erfarenheter som kom fram bland arbetsterapeuterna var att ett nära samarbete bland 

medlemmarna i teamet bidrog till ökade kunskaper om varandras olika professioner vilket i 

sin tur bidrog till ökad förståelse och ett bättre samarbete i teamet.

Sammanfattningsvis framkom det i resultatet fördelar av att vara flera olika professioner i ett 

team kring en patient, men att det var viktigt att de olika professionerna i teamet hade goda 

kunskaper om varandras olika kompetenser för att samarbetet skulle fungera optimalt. Vidare 

beskrev flera arbetsterapeuter att ökad trygghet i sin yrkesroll underlättade samarbetet i 

teamet. När alla i teamet kände trygghet i yrkesrollen visste var och en mer tydligt sin uppgift 

i teamet. Medlemmarna i teamet kunde på ett naturligare sätt kliva fram eller ta ett steg 

tillbaka utan att känslan av konkurrens mellan professionerna behövde uppstå. 

Arbetsterapeutens roll med aktivitet i fokus

Denna kategori återger arbetsterapeuternas erfarenheter av aktivitetens betydelse för 

professionen, arbetsterapeutens fokus i aktivitetsutförandet. Vilka arbetsterapeutens uppgifter 

i teamet kan vara, och på vilket sätt professionen tas tillvara i teamet. 

Vid kartläggning av patientens behov av insatser beskriver arbetsterapeuterna i studien vikten 

av att ta reda på patientens tidigare vanor, vilka aktiviteter patienten brukade genomföra och 
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var intresserade av att utföra, för att sedan bedöma nuvarande aktivitetsförmåga. För att få 

fram så riktiga uppgifter som möjligt på vad patienten tyckte om att göra och genomförde före 

insjuknandet, kunde arbetsterapeuterna ta hjälp av närstående i de fall där inte patienten själv 

kunde redogöra för den informationen. Arbetsterapeuternas fokus var att observera patientens 

förmåga att utföra olika aktiviteter, framförallt att kartlägga de kognitiva förmågorna som 

begränsade eller stärkte patienten i sitt aktivitetsutförande. Sedan planerades och genomfördes 

interventioner för att öka patientens självständighet att utföra de aktiviteter patienten hade 

önskemål att klara. En av arbetsterapeuterna beskriver sitt fokus i citatet nedan.

”De är förmågan att utföra som är det intressanta inte det fysiska. Jag är inte 
intresserad av baket, jag är intresserad av hur personen tänker, kan personen tänka i 
steg? Kan personen organisera aktiviteten, hittar de i köket?”

Flera arbetsterapeuter i studien uttrycker erfarenheter av att det är kunskaperna att kunna 

analysera aktiviteter och utförandet av olika aktiviteter i detalj, som gör arbetsterapeutens 

kunskaper i teamet unika. Erfarenheter arbetsterapeuterna hade var att de alltid tillförde saker 

i utredningen genom de observationer och aktivitetsbedömningar som genomfördes med 

patienten i olika aktiviteter. Dels kunde arbetsterapeuterna bekräfta vad som kom fram i 

anamnesen, men de kunde även få fram saker som var svåra att uttrycka för patienten eller 

svårigheter som patienten inte ville eller hade förmåga att berätta om. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var också att deras arbete var en process där tiden för 

observation många gånger kunde bli lång innan de kunde starta med interventionerna. För att 

underlätta genomförandet av observationer och interventioner med patienten var en bra 

relation med patienten av stor vikt. Arbetsterapeutens förhållningssätt vid genomförandet av 

interventioner för patienten kunde variera under hela behandlingstiden, från att vara styrande 

när patienten inte hade förmågan att ta eget initiativ i aktivitetsutförandet, till ett mer passivt 

förhållningssätt när patienten började återfå förmågan och ta eget initiativ. Under 

behandlingen av patienten kunde arbetsterapeuterna genomföra flera olika typer av 

interventioner, allt från att arbeta med olika strategier för att möjliggöra för patienten ökad 

självständighet, som till exempel planering, strukturering av ett aktivitetsutförande, till 

utprovning av hjälpmedel och skriva intyg. Dock var erfarenheterna från flera av 

arbetsterapeuterna att de inte hann påbörja så många interventioner på grund av de allt kortare 

vårdtiderna inne på kliniken.
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Erfarenheter från arbetsterapeuterna var också att efterfrågan av arbetsterapeutens kompetens 

varierade, en orsak kunde vara att kunskaperna om arbetsterapeutens kompetens var dålig, 

medlemmar i teamet visste inte vad arbetsterapeuten kunde bidra med. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter var att de ofta måste förklara hur arbetsterapeuten arbetar, flera arbetsterapeuter 

uttryckte erfarenheter av att yrket inte var så lätt att beskriva. En av arbetsterapeuterna 

uttryckte det så här.

”Vårt yrke är svårt att förklara för att det är så självklart att det blir osjälvklart.”

Genomgående framkom dock erfarenheter bland arbetsterapeuterna att arbetsterapeutens 

kompetens efterfrågades när det gällde patienter med större komplexa svårigheter, både 

motoriskt och kognitivt som en förvärvad hjärnskada ofta medför. Det breda aktivitetsfokus 

och varierande arbetsuppgifter som arbetsterapeuterna beskriver, har enligt flera av 

arbetsterapeuterna bidragit till att arbetsterapeuten många gånger hade rollen som 

rehabiliteringsansvarig för patienten, den som drev rehabiliteringsprocessen under tiden på 

kliniken. Vidare var erfarenheterna bland arbetsterapeuterna att de oftast hade en självklar roll 

i teamet. Det uttrycks i citatet enligt nedan.

”Vårt yrkesperspektiv och yrkesroll är ganska vid och täcker många olika områden 
och många olika sätt att jobba på, så att arbetsterapeuten överlag i ett team är 
självklar.”

Sammanfattningsvis beskrev denna kategori arbetsterapeuters unika kompetens i teamet, att 

observera och analysera aktivitetsutförandet hos patienten och hur den informationen kunde 

vara ett viktigt bidrag till teamets utredning av patienten, framförallt patientens dolda 

funktionshinder. Det framkom erfarenheter av att tiden för observationer kunde vara lång för 

arbetsterapeuterna och de allt kortare vårdtiderna på kliniken kunde medföra att 

arbetsterapeuterna inte alltid hann påbörja och genomföra behövda interventioner för 

patienten. Vidare visade det sig att efterfrågan av arbetsterapeutens kompetens kunde variera, 

men genomgående erfarenheter bland arbetsterapeuterna talade för att arbetsterapeuten hade 

en självklar roll i ett team för rehabilitering av vuxna med en förvärvad hjärnskada.
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Diskussion

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i ett team för 

rehabilitering av vuxna med en förvärvad hjärnskada. Resultatet i studien visade på behovet 

av struktur för ett väl fungerande arbete i teamet där ICF framstod som en bra stomme att utgå 

ifrån. Samarbetet mellan professionerna var också betydelsefullt för ett effektivt arbete i 

teamet, där erfarenheterna bland arbetsterapeuterna var att resultatet från flera olika 

professioners bedömningar gav en mer fördjupad bild av patientens problematik. 

Erfarenheterna bland arbetsterapeuterna var också att kunskaper om varandras olika 

kompetenser i teamet och trygghet i yrkesrollen var några komponenter som påverkade 

samarbetet mellan medlemmarna i teamet. I resultatet framkom också erfarenheter bland 

arbetsterapeuterna att deras fokus i bedömningar av patientens förmåga att utföra olika 

aktiviteter var unikt bland professionerna i teamet.

I resultatet i studien framkommer behov av ett strukturerat arbetssätt för ett bättre fungerande 

arbete i teamet. Regelbundna träffar i teamet för planering och upprättande av gemensamma 

målsättningar för patienten var en viktig faktor. Detta beskrivs även i studier av Borg et al.

(2006) och Lundgren & Molander (2008), där betydelsen av att ha gemensamma rutiner som 

till exempel gemensamma träffar, betonades för ett effektivt arbete i teamet. Gibbon (1999)

och Mullins et al. (1997), framhåller också vikten av att teamet har regelbundna träffar för 

upprättande av gemensamma rehabiliteringsplaner samt planering av rehabiliterings-

processen. Gibbon (1999) beskriver även att dessa träffar kan bidra till en ökad känsla av 

samarbete i teamet. Ett bra samarbete mellan de olika professionerna i teamet var en annan 

erfarenhet som arbetsterapeuterna i studien ansåg vara viktigt för ett mer effektivt arbete i 

teamet. Liknande resultat framkommer i studier av Pellat (2005), Proot, Abu-Saad, Van 

Oorsouw & Stevens (2002) och Strasser et al. (2005) och beskriver hur samarbetet förbättras i 

teamet när medlemmarna i teamet har goda kunskaper om professionernas specifika 

kompetenser, vilket också bidrar till att medlemmarna i teamet använder kompetensen i 

teamet på ett mer optimalt sätt.

Användandet av ICF har nämnts av flera arbetsterapeuter i studien som en bra grund att utgå 

ifrån i arbetet i teamet då den ger en tydlig beskrivning av professionernas olika ansvar och 

arbetsuppgifter i teamet som även beskrivs i WHO (2003). Även Tempest & Mc Intyre (2006) 

rekommenderar användandet av ICF vid arbete i team där flera olika professioner samarbetar 
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kring en patient. De menar att ICF hjälper teamet att lättare förstå varandra eftersom ICF 

utgår från en gemensam terminologi för att beskriva en patients funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa inom flera olika områden. Författaren ser också fördelar med att 

använda ICF som grund i arbetet i teamet, framförallt att forma strukturen på 

rehabiliteringsplanerna utifrån domänerna i ICF. Då strukturen i upplägget och definitionen

av de olika termerna i ICF gör det mer tydligt för alla professioner i teamet vilka 

aktivitetsproblem patienten har. Med en grundlig anamnes och problemidentifiering menar 

författaren, utifrån egna kliniska erfarenheter, att den gemensamma målformuleringen för 

patienten, underlättas.

En gemensam ledare som höll ihop teamet och drev arbetet i teamet framåt, var andra 

erfarenheter som enligt arbetsterapeuterna var betydelsefulla för ett fungerande arbete i 

teamet. Liknande resultat finns i Lundgren & Molander (2008) och Strasser et al. (2005), 

vilka betonar behovet av en ansvarig ledare som håller ihop teamet och driver rehabiliteringen 

framåt mot de gemensamt uppsatta målen för patienten. Det var endast bland några av 

arbetsterapeuterna i studien som det framkom uttalade erfarenheter att det förekom en tydlig 

ledare som drev rehabiliteringen i teamet. Vid dessa kliniker kunde författaren även utläsa 

erfarenheter av ett arbete i teamet som också hade tydligare rutiner och struktur.

Medlemmarna i teamet bestod också av fler olika professioner som mer interdisciplinärt 

samarbetade kring patienten som det beskrivs i Lundgren & Molander (2008). Detta visar på 

att en tydlig ledare i teamet som driver rehabiliteringen bidrar i större utsträckning till att 

rutiner följs och att samarbetet i teamet blir mer optimalt för patienten.

Cott (1998) betonar vikten av att vara välutbildad i sin profession för att känna trygghet i 

yrkesrollen och därmed öka förutsättningarna för ett bättre samarbete mellan professionerna i 

teamet. Det framkom även bland arbetsterapeuterna i studien att trygghet i yrkesrollen och 

kunskaper om övriga professioners kompetens i teamet bidrog till att samarbetet i teamet 

fungerade bättre samt att känslan av osäkerhet och konkurrens mellan medlemmarna i teamet 

minskade. I studier av Brown & Greenwood (1999); Clemens (1998) och Golledge (1998) 

beskrivs denna osäkerhet och känsla av konkurrens mellan arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster som vanligt förekommande. En av anledningarna till detta beror enligt Brown 

& Greenwood (1999) på professionernas många likheter och närliggande arbetsområden. 

Brown & Greenwood (1999) betonar vikten av att utgå från ett klientcentrerat perspektiv. 

Istället för att försöka skydda sina olika professioners intressen och arbetsområden, betonar de
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vikten av att lägga energi på att utveckla och höja kompetensen inom den egna professionen, 

för att på bästa möjliga sätt kunna tillmötesgå de krav som ställs från patienten och dennes 

omgivning. 

Resultaten i studien visade på att arbetsterapeuterna i studien arbetade utifrån professionens 

målsättning som beskrivs i Blesedell Crepeau et al. (2009); FSA (2005); Kielhofner (2004) 

och Törnebohm (1994), där aktivitetsutförandet betonas som en viktig utgångspunkt för den 

bedömning, behandling och träning arbetsterapeuterna genomför med målet att förbättra 

patientens självständighet i det dagliga livet. Vidare framkom det i resultatet att genom 

arbetsterapeutens sätt att samla in information om patienten bland annat genom observationer 

i olika aktiviteter, som det beskrivs i AOTA (2002); CAOT (2002) och Kielhofner (2008), 

kunde arbetsterapeuten upptäcka svårigheter som patienten själv inte var medveten om eller 

inte ville berätta om. Dessa svårigheter kan enligt författarens egna kliniska erfarenheter vara 

av stor betydelse för hur arbetsterapeuten och övriga teamet planerar för de fortsatta 

interventionerna i rehabiliteringen. Det kan handla om att avvakta med vissa interventioner 

som patienten inte är mottaglig för, exempelvis på grund av patientens nedsatta insikt om 

dessa svårigheter och i stället lägga fokus på andra interventioner där patienten är mer 

mottaglig när svårigheterna är mer konkreta och interventionerna mer motiverande för 

patienten. 

I resultatet framkommer erfarenheter bland arbetsterapeuterna att de har en självklar uppgift i 

teamet, samtidigt beskriver flera av arbetsterapeuterna i studien svårigheter med att beskriva 

vad arbetsterapi är för de övriga medlemmarna i teamet. Författaren håller med 

arbetsterapeuterna i studien att de har mycket att bidra med i arbetet i teamet och bör har en 

klar roll i teamet. Men ställer sig frågande till vad orsaken är till att arbetsterapeuter ofta 

uttrycker problem med att beskriva sitt fokus i teamet. Har arbetsterapeuterna svårigheter att 

på ett begripligt sätt förklara vad vi gör och varför, eller är det så att innehållet i vårt yrke är 

så ”självklart att det blir osjälvklart”?, som en av arbetsterapeuterna uttryckte det, vilket bidrar 

till svårigheterna att beskriva vad arbetsterapeuten gör.

Konklusion

Resultatet visar på erfarenheterna hos arbetsterapeuterna i studien där ett närmare samarbete 

mellan medlemmarna i teamet bidrog till förbättrade kunskaperna mellan de olika 

professionerna och ett bättre samarbete i teamet. Vidare framkom erfarenheter bland 
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arbetsterapeuterna att längre tid i yrket ökade tryggheten i yrkesrollen, vilket också bidrog till 

ett effektivare samarbete i teamet. De flesta av arbetsterapeuterna i studien uttryckte även 

erfarenheter kring att professionen har stärkts genom arbete i team, arbetsterapeutens unika 

kompetens med fokus på aktivitet framkommer tydligare vilket förmodligen är en av 

orsakerna till att arbetsterapeuterna har en naturlig roll i ett team för rehabilitering av vuxna 

med en förvärvad hjärnskada.

Med vägledning av resultatet i studien, kan arbetsterapeuter och övriga medlemmar i ett team 

få tips på aspekter som bidrar till att underlätta och förbättra samarbetet i teamet. Vidare kan 

resultatet till viss del bidra till att hjälpa arbetsterapeuter att på ett tydligare sätt beskriva sitt 

yrke och känna sig styrkta i sin yrkesroll i ett team för vuxna med en förvärvad hjärnskada.

Under arbetets gång har författaren erfarit att mängden studier som beskriver vad som bidrar 

till att arbetet i teamet blir effektivt, varit begränsat. Utbudet av studier som beskrev 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta i team var också begränsat, liksom studier som 

visade på effekter av arbetsterapeutens interventioner i ett team. Dessa områden vore för

författaren intressant att fördjupa sig i. Det skulle även vara intressant att göra en studie där 

övriga professioner i teamet fick uttrycka sina erfarenheter av arbetsterapeutens insatser i 

teamet, vad de anser att arbetsterapeuten bidrar med i arbetet i teamet.

Metoddiskussion

En kvalitativ ansats valdes eftersom syftet var att ta del av arbetsterapeuternas erfarenheter.  I 

enlighet med Kvale (1997) var detta ett ändamålsenligt val eftersom han menar att en 

kvalitativ forskning gör det möjligt att fånga människans personliga åsikter och tankar i den 

situation dem befinner sig i just då. Kriterierna för deltagande i studien var legitimerad 

arbetsterapeut med minst ett års yrkeserfarenhet av arbete i team med fokus på vuxna med 

förvärvad hjärnskada. Det skulle finnas minst tre olika yrkesprofessioner i teamet inklusive 

arbetsterapeut. Med stöd av Holloway & Wheeler (2006), var urvalet ändamålsenligt för 

studiens syfte. När endast ett års yrkeserfarenhet krävdes för deltagande i studien bidrog det 

till ökade möjligheter att få en spridning i antal år i yrket, vilket kunde bidra till mer 

varierande beskrivningar av erfarenheter hos arbetsterapeuterna. En risk förelåg dock med 

valet av minimi gräns på antal år i yrket, att arbetsterapeuterna inte skulle ha så mycket 

erfarenheter att delge författaren. Detta blev dock inget problem vilket visade sig när urvalet 
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var klart. Önskan från författaren var även att skapa sig en bred bild av hur arbetet i team 

fungerade, därför valdes arbetsterapeuter från olika kliniker i två landsting ut för deltagande i 

studien (Holloway & Wheeler, 2006). Negativa erfarenheter var att urvalet av olika kliniker 

bidrog till att de deltagande klinikerna arbetade med patienten under olika skeden i 

rehabiliteringsprocessen. Några kliniker i det akuta skedet, vid nyinsjuknandet, medan en 

annan klinik arbetade med uppföljning och återkommande stöd efter utskrivning från 

sjukhuset. Detta bidrog till att förutsättningarna för kontakten med patienten såg aningen olika 

ut för arbetsterapeuterna vid de olika klinikerna, vilket kan ha påverka resultatet.

Valet av semistrukturerad intervju var lämplig enligt Kvale (1997) eftersom den bygger på 

öppna frågeställningar som gav arbetsterapeuterna i studien möjlighet att tala mer fritt, i 

enlighet med en kvalitativ ansats. Författaren valde att sammanställa en intervjuguide med 

några öppna frågor och följdfrågor, detta gav författaren större möjligheter att vid behov 

fördjupa intervjuerna och få fram mer omfattande svar från arbetsterapeuterna, vilket 

rekommenderas av Kvale (1997). Genom att i förväg låta arbetsterapeuterna ta del av de 

öppna frågeställningarna gavs de möjlighet att förbereda sig för att kunna ge mer uttömmande 

svar under intervjun, i enlighet med Kvale´s (1997) rekommendationer. Ett fåtal av 

arbetsterapeuterna tyckte att några av frågorna var svåra att förstå och trots förtydligande från 

författaren hade arbetsterapeuterna vissa svårigheter att redogöra för sina erfarenheter kring 

de aktuella frågeställningarna. Författaren ställer sig frågande till om författaren kunnat bidra 

med andra formuleringar i förtydligandet av frågeställningarna för att underlätta 

arbetsterapeuternas förståelse för frågeställningen. För att säkerställa innehållet i intervjuerna 

valde författaren att spela in intervjuerna på band (Kvale, 1997). Fördelen med denna 

registrering var att författaren kunde koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun 

samtidigt som arbetsterapeuternas svar bevarades exakt och det fanns möjlighet att gå tillbaka 

i intervjuerna om information missats eller saknades vid analysen av materialet.

Intervjuerna genomfördes både via telefon och på några av arbetsterapeuternas arbetsplatser. 

Författaren upplevde större fördelar med genomförandet av intervjuerna via telefon då 

känslan var att arbetsterapeuterna var mer avspända vid intervjusituationen. Författaren var 

medveten om att data såsom miner och kroppsspråk gått förlorad vid intervjuer via telefon. 

Detta var dock av mindre betydelse eftersom syftet med studien var att lyfta fram och 

sammanställa uttalade erfarenheter från arbetsterapeuterna. Med hänsyn till ovan nämnda 

begränsningar och att endast sex arbetsterapeuter intervjuats bedömer författaren att 
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intervjuerna ändå bidragit till ett omfattande material av erfarenheter. Detta är dock inte

generaliserbart till alla team, men bidrar till att man kunnat få en förståelse för vilka 

erfarenheter arbetsterapeuterna hade av arbete i team med rehabilitering av vuxna som 

drabbats av en förvärvad hjärnskada. Dessa erfarenheter kan i sin tur eventuellt hjälpa andra 

arbetsterapeuter att bli stärkta i sitt yrke och tillsammans med övriga i teamet bidra till att 

utveckla arbetet i teamet. 

Analysen av det insamlade materialet genomfördes utifrån Burnard´s kvalitativa 

innehållsanalys (1991). Tolv av de fjorton stegen genomfördes vid analysen vilket kan ha 

påverkat trovärdigheten. Författaren valde Burnard´s kvalitativa innehållsanalys (1991) 

eftersom metoden beskrev bearbetningen av intervjumaterialet genom analysens olika steg på 

ett utförligt och beskrivande sätt. Innan analysen påbörjades tog handledaren del av två 

intervjuutskrifter för att se om innehållet svarade mot syftet, vilket stärkte trovärdigheten 

(Holloway & Wheeler, 2006). Eftersom författaren arbetade ensam vid genomförandet av 

studien, avsattes en stor del av tiden till att noggrant bearbeta och analysera materialet för att 

skapa en djupare förståelse för innehållet och på så vis öka trovärdigheten i enlighet med 

Holloway & Wheeler´s (2006) rekommendationer. Genom stora delar av analysarbetet 

diskuterade författaren fynd och tolkningar med handledaren vilket stärkte trovärdigheten. För 

att skapa ytterligare trovärdighet till analysen kodade och kategoriserade handledaren 

innehållet i två intervjuer. Författarens och handledarens analyser jämfördes sedan med 

varandra och justerades så en likvärdig kategorilista framställdes. Holloway & Wheeler 

(2006) menar att om fler personer oberoende av varandra analyserar materialet kan resultatets 

tillförlitlighet stärkas. För att höja trovärdigheten ytterligare enligt Holloway & Wheeler 

(2006) hade författaren kunnat låta någon eller några av de intervjuade arbetsterapeuterna läsa 

igenom utskrifterna av genomförd intervju för att bekräfta innehållet, detta genomfördes dock 

inte. En annan möjlighet var att låta handledaren koda och kategorisera ytterligare några 

intervjuer för att öka tillförlitligheten, detta var dock inte möjligt för handledaren.
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Information och förfrågan om medverkan i studie

Arbetsterapeutens yrkesroll i ett team är viktig att beskriva och förtydliga eftersom det inte 
alltid är så tydligt för team medlemmarna och klienten vad arbetsterapeuten i teamet kan bidra 
med i rehabiliteringen. Ett välfungerande team grundar sig på att alla i teamet är klar över sin 
yrkesroll och uppgift i teamet. Då jag funnit att det finns lite forskning som fokuserar på 
arbetsterapeutens yrkesroll i teamrehabilitering, är mitt syfte med studien att beskriva 
arbetsterapeutens erfarenheter av sin yrkesroll i teamrehabilitering av vuxna med förvärvad 
hjärnskada. 
Jag vänder mig till dig som är legitimerad arbetsterapeut med minst ett års yrkeserfarenhet av 
teamarbete med fokus på rehabilitering av vuxna med förvärvad hjärnskada. Du kan vara 
verksam både inom kommun eller landsting.

Frågor som kommer att behandlas i intervjun är:

1. Kan du berätta hur ni arbetar inom ert team när det gäller ansvar, uppgifter och roller? 
2. Kan du berätta vilka erfarenheter du har av din yrkesroll i teamet?
3. Kan du berätta vilka erfarenheter du har av övriga team medlemmars förmåga att ta 

tillvara din kompetens i team arbetet?
4. Vilka erfarenheter har du av att det du gör i teamarbetet överensstämmer med 

professionens målsättning?
5. Hur beskriver du för övriga team medlemmar vad du gör/kan göra som arbetsterapeut i 

teamet?

Intervjun kommer att genomföras via telefon eller vid personlig kontakt beroende på den 
geografiska närheten och den beräknas ta 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 
band. All information som framkommer vid intervjun behandlas konfidentiellt, vilket innebär 
att enskilda svar och personuppgifter kommer att avidentifieras vid resultatredovisningen. 
Deltagande i studien är helt frivilligt, den som väljer att delta kan när som helst avbryta sin 
medverkan om man så önskar. När du fått detta brev och intresse finns för att delta i studien, 
önskar jag att du så snart som möjligt fyller i svarstalongen och sänder den åter till mig på 
nedanstående e-post adress. Jag kommer därefter kontakta dig via telefon för att boka in tid 
för intervju. Jag som genomför denna studie är själv legitimerad arbetsterapeut, yrkesverksam 
sedan tolv år. Jag håller nu på att förkovra mig och läser därför upp till kandidatexamen på 
Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap. Studien kommer att ligga till 
grund för mitt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, och beräknas finnas tillgänglig 
från hösten 2009 på LTU´s hemsida. http://www.ltu.se
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig

Med vänliga hälsningar

Camilla Ridderström
070-5848468
Camrid-4@student.ltu.se

Min handledare är Agneta Öhrvall
Universitets adjunkt vid Luleå tekniska universitet, institutionen för Hälsovetenskap.
Tel. vxl. 0920-491000
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Svarstalong

Genom att fylla i denna svarstalong ger du ditt medgivande till att bli kontaktad via telefon 
eller e-post, för vidare information gällande deltagande i studien samt bokning av datum för 
intervjun.

Var vänlig texta.

Namn:___________________________________________________________________

Telefonnummer:___________________________________________________________

E-post adress:_____________________________________________________________

Var vänlig spara ner ifylld svarstalong på din dator. Skicka sedan ifylld svarstalong via e-post 
till Camrid-4@student.ltu.se
Jag är tacksam för besked så snart som möjligt, helst inom en vecka.

Med vänlig hälsning

Camilla Ridderström
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