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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom 

öppenvården vid strokerehabilitering. Sex legitimerade arbetsterapeuter med minst ett års 

erfarenhet av teamarbete vid strokerehabilitering deltog i studien. Data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer med stöd av intervjuguide. Den insamlade datan analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: “Faktorer som bidrar till 

en väl fungerande dialog”, “Betydelsen av ett välutvecklat samarbete”, “Betydelsen av att 

komplettera varandras kompetens”, “Betydelsen av att möta utmaningar”. Resultatet visade 

att det finns ett antal olika faktorer som påverkar den teambaserade 

öppenvårdsrehabiliteringen vid strokerehabilitering. Här beskrivs dialog, samarbete, 

kompetens och sättet att bemöta utmaningar vilka samtliga är viktiga komponenter för att 

skapa ett fungerande teamarbete. Dialog beskriver vikten av att det finns tid för 

kommunikation och beskriver även ICF som en viktig komponent. Samarbete beskriver 

faktorer och strategier som är av betydelse för ett fungerande samarbete samt teamets syn på 

fokus i rehabiliteringen. Resultatet om kompetens beskriver betydelsen av gränsöverskridande 

arbetssätt och erfarenheter av att komplettera varandras kompetens inom teamet. Utmaningar 

visar på inre och yttre faktorer som påverkar teamarbetet exempelvis resurser och patientens 

motivation. Slutsatsen i den här studien är att dialog, samarbete, kompetens och sättet att 

bemöta utmaningar alla är viktiga komponenter i strävan att skapa ett fungerande teamarbete. 

Studien kan vara av intresse för såväl arbetsterapeuter som övrig sjukvårdpersonal då 

resultatet ger en insikt i teamarbete ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Författarna anser dock 

att resultatet inte går att generalisera och därför är ytterligare studier på området nödvändiga. 
 

 

Sökord: Occupational therapy, teamwork, outpatient care, stroke rehabilitation 
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Abstract 
 
The aim of the study was to examine occupational therapists experience of team work in 

outpatient care associated with stroke rehabilitation. Six licensed occupational therapists with 

at least one year experience of team work in stroke rehabilitation participated in the study. 

Data were collected through semi-structured interviews with the aid of interview guide. The 

collected data were analyzed by qualitative content analysis and resulted in four categories: “ 

Factors that contribute to a well-functioning dialogue”, “The importance of a well-developed 

collaboration”, “The importance of complementing each other's competence”, “The 

importance of addressing challenges”. The results showed that there are a number of factors 

that affect the team-based outpatient rehabilitation in stroke rehabilitation. Dialogue, 

cooperation, competence and the way to address challenges are all presented as key 

components when creating an effective team work. Dialogue describes the importance of time 

is available for communication and also describes the ICF as a key component. Collaboration 

describes the factors and strategies that are relevant for effective cooperation and also the 

approach to focus in rehabilitation. The result from the category competence describes the 

importance of transboundary approaches and also addresses experiences concerning 

complementing each other's skills when working in a team. Challenges show internal and 

external factors affecting teamwork such as resources and patient motivation. The conclusion 

of this study is to dialogue, cooperation, competence and approach to tackle challenges are all 

essential components of the effort to create an effective team work. The study may be of 

interest to both occupational therapists and other health care staff when the results provide 

insights into teamwork from an occupational therapy perspective. The authors believe, 

however, that the results cannot be generalized and therefore further studies in this area are 

necessary. 
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Inledning 

Stroke kan ha en förödande inverkan på dem som insjuknar på grund av olika 

funktionsnedsättningar som påverkar förutsättningarna till självständighet och delaktighet i 

vardagen, många strokepatienter är därför i behov av rehabilitering under lång tid. Genom 

litteratursökningen har författarna funnit resultat från studier som beskrivit vikten av 

teamrehabilitering för strokepatienter. Författarnas intresse för att göra denna studie har 

uppkommit efter verksamhetsförlagda studier där det framkommit att teamarbete kan vara en 

utmaning i rehabiliteringsprocessen. Vidare har författarna via litteratursökning undersökt 

teammedlemmars upplevelser och erfarenheter av teamarbete och där identifierat faktorer som 

upplevts som hindrande samt stödjande i teamarbetet. Kombinationen av författarnas 

erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar samt resultatet från litteratursökning, utgör 

sammantaget grunden för detta examensarbete vars syfte är att undersöka verksamma 

arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom öppenvården vid 

strokerehabilitering.  Resultatet från studien är tänkt att bidra till ökad till kunskap i 

behandlingen av strokepatienter inom den teambaserade öppenvårdsrehabiliteringen.  

 

Bakgrund 

 

Stroke 

Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärnblödning och hjärninfarkt där ca var tionde 

hjärnblödning är en stroke (Grefberg & Johansson, 2007). Stroke är en av Sveriges stora 

folksjukdomar som varje år drabbar ca 30 000 personer. Stroke kan yttra sig på en mängd 

olika sätt med stor variation på motorisk och kognitiv funktionsnedsättning vilket i sin tur kan 

leda till nedsatt aktivitet och delaktighet för den drabbade (Borg, Gerdle, Grimby & Stribrant 

Sunnerhagen, 2006). Exempel på motorisk funktionsnedsättning är förlamning eller svaghet i 

den ena kroppshalvan. Kognitiv funktionsnedsättning kan visa sig i form av exempelvis 

inlärnings och koncentrationssvårigheter samt svårigheter att utrycka sig i ord (Wallergård, 

Eriksson & Johansson, 2008). Stroke är den största orsaken till neurologiskt handikapp samt 

den näst vanligaste orsaken till dödsfallen i Sverige. Medelåldern för strokedrabbade i Sverige 

är 75 år och ca 20 % av dem som drabbas är yngre än 65 år. Eftersom antalet äldre ökar så 

riskerar även antalet personer med stroke att öka (Borg et al., 2006). Conti (2009) anser att 

insjuknandet av stroke kommer att öka, främst i utvecklingsländerna, där åldern stiger och 

riskfaktorerna ökar. 
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Både socialstyrelsen (2009) och Borg et al., (2006) nämner att patienten i samband med 

stroke även kan utveckla en depression. Det har visat sig att svårartade depressioner med 

inslag av ångest har haft direkt negativ inverkan på rehabiliteringsprocessen med förlängda 

perioder av inskrivning på sjukhus, högre frekvens av återinsjuknande i stroke samt ökad risk 

för självmord. Andra emotionella reaktioner som kan förekomma i samband med stroke är 

bland annat ständig fatigue, det vill säga, extrem trötthet, posttraumatiskt stressyndrom och 

förhöjd känslosamhet så kallad emotionalism (socialstyrelsen, 2009; Borg et al., 2006). 

 

Strokerehabilitering 

En stor del av patienterna som drabbas av stroke är i behov av rehabilitering på grund av olika 

funktionsnedsättningar som på ett negativt sätt påverkat deras möjlighet till delaktighet och 

livstillfredsställelse. (Guidetti, Andersson, Andersson, Tham, Von Koch, 2010). Patienter med 

akuta skador på nervsystemet utgör den kategori patienter som är i störst behov av 

rehabiliteringsmedicinska insatser varav strokepatienter tillhör en av de mest omfattande 

patientgrupperna. När patienten anländer till strokeenheten på sjukhuset påbörjas omgående 

rehabilitering och mobilisering av patienten (socialstyrelsen, 2009). Definitionen av en 

strokeenhet är en del av en vårdavdelning som nästintill uteslutande fokuserar på vård av 

patienter som drabbats av stroke, personalen på enheten jobbar inom ett multidisciplinärt team 

och är utbildad och har expertkunskaper inom rehabilitering och stroke. Vidare skall det på 

enheten finnas ett utarbetat åtgärds- och registreringsprogram med riktlinjer för vård av 

strokepatienter (socialstyrelsen, 2009).  

 

Övergången från sjukhuset till öppenvårdsrehabilitering sker via remiss från ansvarig läkare, 

patienten kan även i ett senare skede remitteras till öppenvårdsrehabiliteringen av läkaren 

inom primärvården. På varje strokeenhet utarbetas en individuell vård och rehabiliteringsplan 

som patienten får med sig vid utskrivning. Vid utskrivning från sjukhuset sker även en så 

kallad SIP (Samordnad Individuell Vårdplanering) i syfte att säkerställa en väl fungerande 

övergång och tillgodose patientens behov av eventuella insatser från hemsjukvården och/eller 

kommunen. Informationsöverföringen mellan sjukhus, primärvård och kommun sker i 

Norrbottens läns landsting via Meddix som är ett webbaserat verktyg vars syfte är att förenkla 

och förbättra kommunikationen mellan de olika aktörerna. I Meddix skapas 

planeringsunderlag, samordning av individuella vårdplaneringar, kallelse till vårdplanering 

samt meddelandeöverföring mellan vårdgivarna. I Meddix ses patienten med ett 
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helhetsperspektiv vilket innebär att patientinformationen inte är diagnosspecifik utan istället 

har generell karaktär (Norrbottens läns landsting, 2013). 

 

Enligt Borg et al (2006) kommer de strokepatienter som skrivs ut från slutenvården att vara i 

behov av ibland livslånga insatser från dag- och öppenvården. Enligt socialstyrelsen (2009) 

råder det dock alltjämt oklarheter om det finns en effektiv fortsatt vård efter sjukhusvistelse 

samt hur organisering av rehabiliteringen skall bedrivas i dessa sammanhang för att på bästa 

sätt tillgodose patientens behov. Duxbury, DePaul, Alderson, Moreland & Wilkins, (2012) 

menar att trots att de flesta patienter som får arbetsterapeutiska åtgärder inom slutenvården 

återfår förmågorna som krävs för utskrivning så upplever flertalet patienter delaktighets- och 

aktivitets begränsningar efter utskrivningen. Detta innebär att de förmågor som patienterna 

förvärvat under sjukhustiden riskerar att försämras när de kommer hem. 

 

Teamarbete och teammedlemmars erfarenheter 

Det har visat sig i studier att rehabilitering i hemmet med stöd av ett multidisciplinärt team 

efter tidigarelagd utskrivning från strokeenhet kan utgöra ett godtagbart alternativ till 

långvarig vistelse på en strokenhet (Borg et al.,2006). Blesedell Crepeau, Cohn och Boyt 

Shell (2008) beskriver att i det multidisciplinära teamet är varje yrkesroll klart definierad och 

teammedlemmarna arbetar var för sig med sina specifika ansvarsområden. Med det menas att 

teammedlemmarnas bedömning, målformulering, åtgärder samt utvärdering sker oberoende 

av varandra. Utöver det multidisciplinära teamet beskriver Blesedell Crepeau, et al. (2008) två 

andra team. Det ena är det interdisciplinära teamet, där teammedlemmarna delar på ansvaret, 

de olika yrkesgrupperna genomför sin del separat men teamet utgår ifrån gemensamma 

målsättningar. Teamet träffas regelbundet under rehabiliteringsprocessen för att delge 

varandra information och fatta gemensamma beslut. Det sista teamet som Blesedell Crepeau, 

et al. (2008) nämner är det tvärdisciplinära teamet, där arbetar teammedlemmarna i stort sett 

utifrån samma ansvarsområden och kan arbeta över varandras yrkesgränser. Utifrån 

teammedlemmarnas olika perspektiv fattas sedan gemensamma beslut. Duxbury et al., (2012) 

beskriver att den arbetsterapeutiska rollen har en helhetssyn på funktionsnedsättning och på 

grund av det så har de en fast punkt inom det interdisciplinära stroketeamet. 

Arbetsterapeutiska åtgärder, efter utskrivning från sjukhus, spelar en betydande roll för 

patientens återhämtning och utförande av dagliga aktiviteter, vilket även Wohlin Wottrich, 

von Koch och Tham (2007) belyser. 
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Enligt Norrbottens läns landsting (2013) finns det tillgänglig öppenvårdsrehabilitering med 

stöd av interdisciplinärt team inom samtliga länsdelsområden i Norrbotten. Teamets 

sammansättning grundar sig på patientens behov och består i huvudsak av personal från 

primärvård, kommun och specialistvård.  

 

Resultatet från en studie utförd på ett geriatriskt sjukhus i Sverige, vars syfte var att beskriva 

det multiprofessionella teamets upplevelser av meningen med rehabilitering i hemmiljön efter 

akut stroke, visar på vikten av de kontextuella faktorernas betydelse. De kontextuella 

faktorerna beskrivs i studien som de miljömässiga och personliga. De miljömässiga faktorerna 

delades in i fysiska och sociala. De personliga faktorerna beskrivs som vanor, social 

bakgrund, uppfostran, copingstrategier, ras, kön, ålder, dåvarande och nuvarande erfarenheter, 

personens bakgrund samt hälsotillstånd (Wohlin Wottrich et al., 2007). Huvudtemat som 

framkom i studien var att stödja kontinuitet. För att skapa förutsättningar för kontinuitet valde 

teammedlemmarna att fortsätta rehabiliteringen i hemmiljön tillsammans med samma patient 

som de behandlade under sjukhustiden. Teammedlemmarna nyttjade den unika information 

om patienten som framkom under rehabiliteringsprocessen i hemmiljön för att skapa 

förutsättningar till återgång i gamla vanor och aktiviteter eller för att skapa nya meningsfulla 

aktiviteter (Wohlin Wottrich et al., 2007). 

 

I en studie utförd i Storbritannien vars syfte var att utreda arbetsterapeuter och sjukgymnasters 

upplevelser och erfarenheter av vad dem ansåg vara effektivt respektive ineffektivt i samband 

med neurologisk teamrehabilitering, framkom det att kommunikation var den största orsaken 

till ineffektivt teamarbete. Brist på tydlig kommunikation med patienten samt dålig 

kommunikation mellan teammedlemmar och övriga berörda instanser visades sig orsaka 

ineffektivt teamarbete (Suddick & De Souza, 2007). Teammedlemmarnas personliga 

karaktärsdrag visade sig vara den näst största faktorn till ineffektivt teamarbete, karaktärsdrag 

som upplevdes som mest hämmande för teamarbetet var oerfarenhet, bristande 

mellanmänskliga färdigheter, oförmåga att upprätthålla olika uppfattningar och åsikter, 

personlighet samt kunskap. Effektiva individuella karaktärsdrag som upplevdes främja 

teamarbetet var att ha förståelse för andra professioner, medvetenhet om sin egen yrkesroll 

samt att vilja sträva mot ett gemensamt mål, vilket även Hall (2005) belyser. Vidare nämner 

Suddick och De Souza (2007) att goda mellanmänskliga förhållanden mellan 
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teammedlemmarna, att vara en god lyssnare samt öppenhet till att kunna jobba 

gränsöverskridande bidrar till effektivitet i teamarbetet. Andra exempel på faktorer som 

visade sig bidra till ett effektivt teamarbete var målmöten och målplanering. Att inte ha 

tillgång till någon som håller i mötet samt att utforma en kvalitativ målplanering, var exempel 

på faktorer som visade sig bidra till ett ineffektivt teamarbete (Suddick & De Souza., 2007). 

 

Eftersom teamarbete är en komplex process anser Suddick och De Souza (2007) att det krävs 

ytterligare studier för att kunna dra några tydliga slutsatser om hur teamarbete påverkar 

arbetsprocessen. Gemensam målsättning anses dock vara både en förutsättning för att det 

interdisciplinära arbetssättet ska kunna fungera och även en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen. Här bör dock nämnas att i de fall när patienten har nedsatt 

kommunikativ förmåga så är det inte säkert att den gemensamma målsättningen är en lika 

effektiv komponent i teamarbetsprocessen. Brist på öppna dialoger, reflektivt och analytiskt 

tänkande är faktorer som kan vara hämmande i teamarbetsprocessen (Suddick & De Souza., 

2007; Hall, 2005). 

 

I en studie som genomfördes i USA jämförde forskarna rehabiliteringsresultat för 

strokepatienter som behandlats av team som tränats i bland annat team dynamik, 

problemlösning och planering av träning mot ett team som endast utgått från den information 

de har fått om patienten. Studien visade att strokepatienter som tagit emot behandling av team 

som tränats hade bättre förutsättningar att förbättra sina funktioner än de patienter som 

behandlats av team som endast utgick från patientinformation (Dale et al., 2008). 

 

Enligt Monaghen, Channell, Macdowell & Sharma (2005) finns det, enligt en studie utförd i 

Storbritannien, klara fördelar med att vårdpersonal inom det multidisciplinära teamet 

använder sig av en strategi vid teamronder som syftar till att utöka patientens och anhöriga 

involvering i rehabiliteringen. Studien visade även att tydligare dokumentation med fokus på 

målsättningar och patientens problemområden har positiv inverkan på teamarbetet vid 

strokerehabilitering. Vidare menar Monaghen et al (2005) att om det finns en läkare med på 

teamronderna förbättras teamarbetet signifikant och även förutsättningarna för att öka 

patientens engagemang och tillgodose dennes behov samt genomföra skattningsbara 

målsättningar. 
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Arbetsterapi och arbetsterapeutiska åtgärder 

Fokus inom arbetsterapi läggs på aktivitet och delaktighet (Borg et al. 2006; Kielhofner, 

2008). En aktivitet är en handling eller uppgift som en person utför (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter [FSA], 2012; Kielhofner, 2008). Det är alltså när en person gör någonting i 

sitt dagliga liv, det kan vara exempelvis att klä på sig eller att laga mat (Fisher, 2009). Fisher 

(2009) nämner att arbetsterapins centrala fokus läggs på patientens aktivitet och då framförallt 

aktiviteter som är meningsfulla för patienten. Delaktighet beskrivs av Kielhofner (2008) som 

en individs deltagande i olika aktiviteter som utförs i det dagliga livet exempelvis skola och 

arbete. Dessa aktiviteter är viktiga för välmåendet. Även tidigare studier visar att deltagande i 

aktivitet har ett positivt samband mellan hälsa och välbefinnande (Ward, Mitchell, Price, 

2007).  

 

Enligt Kielhofner (2004) består kärnan i arbetsterapi av fem begrepp som talar om vikten av 

aktivitet då det ligger i den mänskliga naturen att vara sysselsatt. Här illustreras länken mellan 

kropp och sinne som förutsättning för utförande av aktivitet. Även vikten av att upprätthålla 

en balans mellan att tänka, vara och göra för att på så sätt skapa och bibehålla en 

grundläggande harmoni och rytm i livet beskrivs. Vidare uttrycks de negativa följdverkningar 

som riskerar att inträffa då människans delaktighet i aktivitet avbryts och rutiner inte 

upprätthålls, följdverkningar som i värsta fall riskerar att leda till oförmåga att utföra 

aktiviteter i dagliga livet. Slutligen beskrivs länken mellan kropp och sinne i aktivitet som 

anses fungera som en distraktion från fysisk och psykisk smärta. Detta resonemang ligger till 

grund för antagandet att sysselsättning i aktivitet utgör ett optimalt verktyg i strävan att återfå 

förlorade funktioner (Kielhofner., 2004). 

 

De åtgärder som arbetsterapeuten utför sker i förebyggande, förbättrande samt 

kompensatoriskt syfte och ska främja till att patienten upplever delaktighet i sitt dagliga liv 

(FSA, 2012; American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008). Detta sker genom 

att de arbetsterapeutiska åtgärderna utformas utifrån patientens förmågor. Enligt Eklund, 

Gunnarsson och Leufstadius (2010) är rehabilitering den typ av åtgärd (medicinsk, 

psykologisk etc.) som sätts in som stöd för patienten för att möjliggöra återgång till det 

dagliga livet i enlighet med sina önskemål. För att en rehabilitering ska vara möjlig så är 

patienten i behov av meningsfulla aktiviteter samt förhoppning om återhämtning (Eklund, 

Gunnarsson, Leufstadius, 2010).  
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Arbetsterapeutiska åtgärder vid stroke  

Enligt Fisher (2009) är aktivitetsträning med syfte att återställa klientens förmågor en åtgärd 

som arbetsterapeuten utför. Aktivitetsträningen sker i naturliga situationer med material eller 

redskap som är typiska för uppgiften. För en patient som exempelvis tycker om att laga mat i 

sitt kök så är det viktigt att aktivitetsträningen sker i ett kök med typiska köksredskap (Fisher, 

2009). Enligt Guidetti et al. (2010); Walker et al. (2004), så bidrar träning av ADL (aktiviteter 

i det dagliga livet) på ett effektivt sätt till att förbättra patientens utförande och minska risken 

för försämring. ADL träning kan bidra till återställande av funktionsnedsättningar i de övre 

extremisterna vilket i sin tur bidrar till ökad delaktighet för strokepatienterna (Nilsen, Gillen, 

DiRusso, Gordon, 2012).  

 

När patienten kommer hem från sjukhusvistelsen är bostadsanpassning en av de åtgärder som 

arbetsterapeuten kan använda sig av vilket består av att utföra stödjande förändringar i den 

fysiska miljön i syfte att möjliggöra aktivitet för patienten. Utöver bostadsanpassning är 

utprovning av hjälpmedel en vanligt förekommande åtgärd för strokepatienter (Pettersson, 

Berndtsson, Appelros & Ahlström, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2009) så är 

förflyttningshjälpmedel samt hjälpmedel för bad, dusch och toalett några av de vanligaste 

åtgärderna för strokepatienter, som även Pettersson et al., (2005) nämner. Dessa hjälpmedel 

kan bidra till ökad aktivitetsförmåga och självständighet samt ökad trygghet för patienten 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Problemformulering 

Stroke är en komplex sjukdom som kan orsaka omfattande funktionsnedsättningar av 

varierande grad för patienten. Genom litteraturen har författarna funnit att ett teambaserat 

tillvägagångssätt i rehabiliteringsprocessen visat sig vara av betydelse för strokepatienter 

(Dale et al., 2008). Vidare har författarna i litteraturen identifierat faktorer som kan utgöra 

hinder i teamarbetet. Enligt en studie från Storbritannien är oerfarenhet bland 

teammedlemmar, bristande mellanmänskliga färdigheter, oförmåga att upprätthålla olika 

uppfattningar och åsikter, teammedlemmarnas personligheter samt brist på kunskap faktorer 

som kan försvåra teamarbetet. Ytterligare faktorer som visade sig ha en negativ inverkan på 

teamarbetet var att inte ha tillgång till målmöten, att inte ha någon som håller i mötet samt att 

inte ha målplanering (Suddick och De Souza., 2007). Författarna har funnit få svenska studier 

om teamarbete inom den svenska öppenvården vid strokerehabilitering och vill därför med sin 
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studie ta reda på mer om förhållandena inom den svenska öppenvårdsrehabilitering för 

strokepatienter, och då närmare bestämt arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete. 

Författarnas ambition med studien är att identifiera de brister och/eller förtjänster som kan 

tänkas finnas inom den teambaserade strokerehabilitering sett ur ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv. Resultatet från studien förväntas bidra till ökad till kunskap i behandlingen av 

strokepatienter inom den teambaserade öppenvårdsrehabiliteringen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom 

öppenvården vid strokerehabilitering.  

 

Metod 

Design  

Utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom öppenvården vid 

strokerehabilitering, så valde författarna att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats 

för datainsamling och analys. Enligt, Olsson och Sörensen (2007) är kvalitativ metod 

användbar i studier som syftar till att ge beskrivande data, som exempelvis vårdpersonal eller 

patienters talade eller skrivna ord. Induktiv ansats är att föredra när forskarna 

förutsättningslöst vill analysera texter som bygger på upplevelser av exempelvis sjukdomar 

sett ur människors perspektiv (Lundman & Hällgren Granheim., 2012). Författarna valde en 

induktiv ansats då den ansågs mest relevant för att analysera de transkriberade intervjuerna 

och sammanfatta arbetsterapeuternas erfarenheter.  

 

Urval 

Författarna utgick från ett ändamålsenligt urval för att besvara studiens syfte, enligt Hartman 

(2004) kan den typen av urval användas när det finns en uttalad ide som utgångspunkt för 

studien. Inklusionskriterier för deltagandet i studien var att arbetsterapeuterna skulle vara 

legitimerade, verksamma inom öppenvårdsrehabilitering inom ett geografiskt område och ha 

minst ett års erfarenhet av teamrehabilitering med strokepatienter.  

 

Procedur 

Författarna kontaktade cheferna vid sju öppenvårdrehabiliteringar i Norr- och Västerbotten 

via e-post och i form av ett missivbrev (Bilaga 1) informerades cheferna om studien och dess 
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syfte. Cheferna ombads att välja ut potentiella deltagare utifrån inklusionskriterierna samt att 

vidarebefordra ytterligare ett missivbrev (Bilaga 2) och ett samtyckesformulär (Bilaga 3) till 

de utvalda deltagarna. Deltagarna blev i sin tur ombedda att fylla i samtyckesformuläret och 

skicka tillbaka det till författarna via e-post. Missivbrevet innehöll information om kriterier 

för deltagandet, syftet med studien, information om intervjun, att deltagandet var frivilligt, att 

inga personliga uppgifter skulle kunna härledas till deltagarna i studien samt information om 

var studien skulle publiceras. Missivbreven innehöll även kontaktuppgifter till båda 

författarna och handledaren. Sju kvinnliga arbetsterapeuter visade sitt intresse för deltagande i 

studien, dessa kontaktades för ytterligare information samt tidsbokning för den 

semistrukturerade intervjun. Deltagarnas erfarenheter av teamarbete vid strokerehabilitering 

visade sig variera, några hade jobbat 1-2 år medan någon annan hade betydligt längre 

erfarenhet.  

 

Datainsamling 

Insamlingen av data genomfördes via semistrukturerade kvalitativa intervjuer som spelades 

in. Författarna genomförde intervjuerna mellan februari och april år 2013. Genom att använda 

sig av semistrukturerad kvalitativ intervju så kunde författarna enligt, Kvale och Brinkemann 

(2009) skaffa sig en informativ och gedigen information. Följdfrågor som anpassades utifrån 

varje intervju ställdes till deltagarna för att fördjupa svaren på frågorna och på så sätt 

vidareleda intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Som stöd vid intervjuerna användes en 

intervjuguide bestående av öppna frågor (Bilaga 4). Intervjuerna delades upp mellan 

författarna och genomfördes via personligt möte på arbetsterapeuternas arbetsplats eller via 

telefon. En av dem tilltänka intervjudeltagarna deltog inte i studien på grund av att författarna 

inte hann boka in tid för intervju innan personen i fråga gick på semester. Sammanlagt 

genomfördes sex intervjuer. Tre av intervjuerna skedde via telefon och tre via personligt 

möte. Varje deltagare intervjuades vid ett tillfälle och intervjuerna tog mellan ca 30-65 min. 

 

Analys av data 

Den insamlade datan analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som fanns 

beskriven av Lundman och Hällgren Granheim (2012). Författarna valde att göra en kvalitativ 

innehållsanalys då den metoden utgår från att den som genomför studien tar del av och 

sammanfattar informationen från individens erfarenheter av sin omvärld. Dataanalysen av det 

insamlade materialet genomfördes utifrån analysprocessens steg som är beskrivna av 

Lundman och Hällgren Granheim (2012). Författarna har under analysprocessen endast 
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träffats på samma plats vid ett tillfälle. Dialogen mellan författarna har utöver detta möte skett 

regelbundet via internetbaserad kommunikation för att kunna diskutera och stämma av 

databearbetningen utifrån studiens syfte. Analysprocessen inleddes med att intervjuerna 

transkriberades ordagrant på dator och det utskrivna materialet lästes sedan flera gånger av 

båda författarna för att få en överblick av intervjuernas innehåll. Denna del av analysen gjorde 

författarna enskilt. Nästa steg var att författarna, var för sig, valde ut meningsbärande enheter 

utifrån studiens syfte och sedan jämförde dessa tillsammans. På så sätt kunde författarna 

skapa sig en bild av om liknande meningsenheter identifierats. Sedan genomförde författarna 

de resterande delarna av analysen tillsammans. De meningsbärande enheterna kondenserades 

och abstraherades genom öppen kodning. Koderna från alla intervjuerna sorterades sedan in i 

en tabell så att skillnader och likheter mellan de olika intervjuerna kunde identifieras. Utifrån 

detta fördes koderna samman till kategorier och underkategorier som granskades tillsammans 

med handledaren. Exempel på hur meningsbärande enheter bearbetats till kategorier visas i 

tabell 1. Genom att flera analyserar den insamlade datan och sedan jämför resultatet så kan 

trovärdighet i analysen öka (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  

 

Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kodning och kategori  

 

 

Etiska reflektioner 

Informationen till deltagarna av studien bestod av ett missivbrev (Bilaga 2) innehållande 

tydlig och begriplig beskrivning av studiens syfte, information om intervjun, noggrann 

precisering av vad deltagandet innebär såsom frivilligt deltagande, konfidentalitet, möjlighet 

att avbryta deltagande i studien samt att inga personliga uppgifter skulle kunna härledas till 
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deltagarna i studien. Författarna valde, i enlighet med Olsson och Sörensen (2007), att ge ut 

informationen i god tid till deltagarna för att ge dem möjlighet att reflektera över sin 

medverkan. Information om författarnas kontaktuppgifter samt handledare framgick tydligt 

till deltagarna. 

 

De risker som studien kunde medföra var att deltagarna kunde känna obehag med att delge 

sina erfarenheter och att intervjuerna spelas in. Genom att i förväg skicka ut missivbrevet 

(Bilaga 2) till deltagarna så kunde risken för obehag minskas. Nyttan med denna studie var att 

undersöka verksamma arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom öppenvården vid 

strokerehabilitering. Resultatet från studien är tänkt att bidra till ökad till kunskap i 

behandlingen av strokepatienter inom den teambaserade öppenvårdsrehabiliteringen. Efter en 

övervägning mellan ovanstående risker och nytta så kom författarna fram till att den 

förväntade nyttan ansågs större än de tänkbara riskerna i studien. 

 

Resultat 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i fyra kategorier som beskriver 

arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom öppenvården vid strokerehabilitering: 

Faktorer som bidrar till en väl fungerande dialog, Betydelsen av ett välutvecklat samarbete, 

Betydelsen av att komplettera varandras kompetens, Betydelsen av att möta utmaningar. Två 

av kategorierna: Betydelsen av ett välutvecklat samarbete och Betydelsen av att möta 

utmaningar resulterade i två underkategorier vardera.  

 

Faktorer som bidrar till en väl fungerande dialog 

Kategorin beskriver arbetsterapeuters erfarenhet av faktorer som bidrog till en väl fungerande 

dialog. Dialog var viktigt för ett gott samarbete som i sin tur bidrog till god kvalité i 

teamarbetet. Dialogen underlättades av att det fanns tid avsatt för diskussion och reflektion. I 

kategorin beskrivs även ICF (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) och hur den modellen användes inom teamet och med patient och anhöriga för att 

underlätta i dialogen. 

 

I intervjuerna framkom det att en majoritet av arbetsterapeuterna upplevde att tidsbrist 

påverkade möjligheterna att diskutera och reflektera över frågor som var relaterade till 

teamarbetet med patienter. Det framkom även att det var av betydelse att det fanns rutiner för 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Ficidh%2F&ei=xqqxUZWfNur-4QSi1YDwDQ&usg=AFQjCNE4GAw6CRuOHC8F_MLr8PdtzTOYKA&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Ficidh%2F&ei=xqqxUZWfNur-4QSi1YDwDQ&usg=AFQjCNE4GAw6CRuOHC8F_MLr8PdtzTOYKA&bvm=bv.47534661,d.bGE


 16 

att arbeta med samarbetsfrågor för att skapa effektivitet i arbetet. För att förbättra dialogen 

nämnde några av arbetsterapeuterna planeringsdagar och forum där frågor och 

kommunikation via journal diskuterades. Arbetsterapeuterna beskrev även betydelsen av att 

det fanns avsatt tid för teamträffar för att kunna diskutera. Trots detta var det inte helt ovanligt 

att diskussioner förekom utanför specifika mötestider eller när tillfälle gavs, en arbetsterapeut 

beskrev det på följande sätt: 

 

“När vi har gruppaktivitet kan det hända att jag och sjukgymnasten 

går ifrån och diskuterar men oftast hinner vi inte” 

 

Samtalet mellan teammedlemmarna upplevdes av en arbetsterapeut som användbart för att 

diskutera patienters resurser och problem. Dialogen med andra aktörer som exempelvis 

primärvården upplevdes som viktigt för att upptäcka patientens eventuella behov av 

öppenvårdsrehabilitering. 

 

Flertalet av arbetsterapeuterna nämnde att användandet av ICF som en gemensam 

utgångspunkt underlättade dialogen inom teamet samt i arbetet med patienter och närstående. 

ICF beskrevs av arbetsterapeuterna som bred med ett perspektiv på hälsa och 

funktionstillstånd vilket bland annat gjorde den användbar i samband med upprättandet av 

rehabiliteringsplaner. En av arbetsterapeuterna beskrev ICF på följande sätt: 

 

“...jag tycker den fungerar bra, den har ju så stora områden så 

den blir kommunicerbar med både alla i personalgruppen och 

patienter och närstående” 

 

 

Arbetsterapeuternas erfarenhet visade att det förekom skillnader i vilken utsträckning och på 

vilket sätt de olika teamen använde sig av ICF. En av arbetsterapeuterna beskrev att 

verksamheten var uppbyggd på ICF. Det framkom även från intervjuerna att ICF var 

användbar under teammöten och att den användes som ett stöd vid dokumentation för att 

dokumentera patientens resurser eller hinder. En av arbetsterapeuterna uppgav att teamarbetet 

före införandet av ICF var strukturlöst och att det fanns en risk för att nyanställda kunde 

uppleva otydlighet i teamarbetet, men när ICF implementerades i arbetet skapades en struktur 

i planeringen som inte fanns förut. 

 

 



 17 

 

Betydelsen av ett välutvecklat samarbete 

Denna kategori består av två underkategorier. Den första underkategorin, faktorer och 

strategier som är av betydelse för ett fungerande samarbete, beskriver arbetsterapeuters 

erfarenheter av olika faktorer och strategier som är av betydelse för att skapa ett välutvecklat 

samarbete inom teamet. Den andra underkategorin, teamets syn på fokus i rehabiliteringen, tar 

upp arbetsterapeuters erfarenheter av hur teammedlemmarnas upplever varandras roller och 

ansvarsområden samt begreppsuppfattning i samband med samarbetet inom teamet. 

 

Faktorer och strategier som är av betydelse för ett fungerande samarbete 

I intervjuerna beskrev arbetsterapeuterna att rutin samt den erfarenhet som utvecklas efter att 

ha arbetat under en längre tid var viktiga faktorer för att skapa ett flexibelt och fungerande 

samarbete. Vidare beskrev flera av arbetsterapeuterna att lång erfarenhet som arbetsterapeut 

bidrog till en trygghet i yrkesrollen som gjorde det lättare att hävda sig i arbetet med teamet.    

 

“Jag tycker det fungerar ganska bra alltså vi, nu har vi jobbat 

ganska länge så vi är ju lite rutinerade på det viset..” 

 

Att ha en medvetenhet om vad stroke innebar för den insjuknade samt att samtliga i teamet 

var närvarande vid teammöten när nya teammedlemmar anslöt, var andra faktorer som några 

av arbetsterapeuterna upplevde som viktigt för samarbetet. Arbetsterapeuternas erfarenhet 

visade att det fanns skillnader i utformning av teammöten. Dessa kunde ske med eller utan 

patienten och enligt några av arbetsterapeuterna så deltog inte alltid alla teammedlemmar i 

mötet med patienten. Istället skedde enskilda möten med patienten och en av 

teammedlemmarna utsågs då till rehabiliteringsansvarig som sedan höll i mötet med 

patienten. Efter det enskilda mötet hade sedan hela teamet ett teammöte där alla gick igenom 

det som framkommit. I intervjuerna beskrev även några av arbetsterapeuterna vikten av att det 

finns strategier inom teamet för att kunna skapa ett gemensamt tankesätt inom teamet och på 

så sätt stärka samarbetet. Att ha en förståelse för varandras olikheter men samtidigt sträva 

efter att uppnå ett arbetssätt där alla måste vilja jobba i team. Några av arbetsterapeuterna 

beskrev även att en fysisk närhet till varandra i teamet var en faktor som bidrog till att 

underlätta samarbetet. 
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Det visade sig att storleken på teamen varierade från stora till små team. Under intervjuerna 

framgick det att endast ett av teamen var stort, där ingick en arbetsterapeut, sjukgymnast, 

sjuksköterska, undersköterska, kurator, logoped och läkare. De övriga teamen, som enligt 

arbetsterapeuterna beskrevs som små, bestod i allmänhet av arbetsterapeut, sjukgymnast, 

sjuksköterska och kurator. I de små teamen fanns i vissa fall tillgång till läkare och logoped. 

Arbetsterapeuten i det stora teamet upplevde att kommunikationen och kartläggningen av 

patienten fungerade bra vilket stärkte känslan av ett väl fungerande samarbete. I de fall när 

teamen var mindre till storlek upplevde arbetsterapeuterna där att det fanns strategier för att 

kompensera för det mindre antalet teammedlemmar. Det visade sig att bland annat att god 

kännedom och tillgång till varandra inom teamet kompenserade för att de var färre till antalet 

och innebar även i vissa fall ett tätare samarbete. En av arbetsterapeuterna från ett litet team 

beskrev det på följande sätt: 

 

“...flera har sagt att sättet att just att möta varandra, möta 

patienter, det blir mer än bara insatser för att lösa problemet, 

det ger mer, det är fysiskt, psykiskt och socialt, så ger det ett 

mervärde i alla insatser i och med att vi fungerar bra och kan 

sprida känslan av att vi löser det här på nåt sätt, förhoppningsvis...” 

 

Teamets syn på fokus i rehabiliteringen. 

Resultatet från intervjuerna visade att flertalet av arbetsterapeuterna har det närmaste 

samarbetet med sjukgymnasten. Arbetsterapeuternas erfarenheter av samarbetet mellan 

sjukgymnast och övriga teamet beskrevs överlag av arbetsterapeuterna som väl fungerande. 

Det framkom dock från vissa av arbetsterapeuterna under intervjuerna att det finns en del 

skilda uppfattningar bland teammedlemmarna som påverkar hur begrepp tolkas och hur 

arbetsuppgifter fördelas. Enligt en del av arbetsterapeuterna var det begrepp som är kopplade 

till patientens träning under rehabiliteringsprocessen som kunde uppfattas olika av 

teammedlemmarna och då framförallt synen på begreppen aktivitet och funktion. En 

arbetsterapeut beskrev att det är oklart om begreppet delaktighet uppfattas likadant av alla i 

teamet. En annan av arbetsterapeuterna beskrev en obalans i rehabiliteringsträningen med ett 

för stort fokus på funktionsträning istället för att se till aktivitet och menade på att om 

patienten endast funktionstränar är det lätt att patienten stannar i rehabiliteringen: 

 

“Sjugymnasten och sjuksköterskan tänker alltid att aktivitet 

är något patienten tränar funktion i, inte att aktiviteten som 

sådan är bra eller färdighetsträning för att dom ska bli 
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självständiga och delaktiga” 

 

Sättet att möta olika fokus i rehabiliteringen om begreppen aktivitet, funktion och delaktighet 

skiljer sig, det framkom exempelvis att eventuella missförstånd kunde överbryggas i och med 

att medlemmarna inom teamet var bekanta med varandra. Här nämnde arbetsterapeuterna 

även att samarbetet fungerar bra inom teamet eftersom det fanns en medvetenhet om de olika 

professionernas perspektiv på begreppen. En av arbetsterapeuterna uttryckte dock en önskan 

om utbildning gällande begreppet aktivitet för de övriga i teamet, eftersom teammedlemmarna 

där hade olika uppfattning om vad aktivitet innebär. 

 

Resultatet visade att synen på den egna yrkesrollen och de övriga teammedlemmarnas 

uppfattning om varandras ansvarsområden och roller varierade. En arbetsterapeut beskrev att 

det förekom brister i läkarens sätt att resonera kring arbetsterapeutens kompetens vid 

fördelning av remisser. Arbetsterapeuten där beskrev ett exempel där läkaren nämnde behov 

av sjukgymnast och sjuksköterska i remissen men aldrig arbetsterapeuten trots att 

beskrivningen i remissen var tydligt riktad till arbetsterapeutisk kompetens. I en av 

intervjuerna visade det sig att sjukgymnasten gärna fokuserade på funktionsträning och ansåg 

att arbetsterapeuten bör hantera kognitiva funktionsnedsättningar. På motsvarande sätt 

upplevde arbetsterapeuten att ett tydligare fokus på aktivitetsträning från sjukgymnastens sida 

vore fördelaktigt för patienten i rehabiliteringsprocessen. 

 

En av arbetsterapeuterna uttryckte vissa tveksamheter till hur övriga teammedlemmar 

uppfattade den arbetsterapeutiska rollen. Här spekulerade arbetsterapeuten om det hade sitt 

ursprung i gammalt synsätt vilket säger att arbetsterapeuten bör ha den rollen eller om det 

grundade sig på riktlinjer i strokevårdsprogrammet. Arbetsterapeuternas uppfattning om sitt 

eget ansvarsområde beskrevs under intervjuerna som viktigt för ett fungerande samarbete i 

teamet. 

 

“...jag vet inte hur mycket det står i strokevårdprogrammet kring det, 

det kanske inte står exakt vem som tar vad, det är nog kanske mer 
som gammal beprövad..haha..att arbetsterapeuten har fått den rollen” 

 

Sammanfattningsvis så var teamets syn på fokus i rehabiliteringen att samarbetet inom teamen 

präglades av en övervägande positiv anda med utgångspunkt från det som patienten upplevde 

som viktigt vid val av intervention och utformning av teammöten. 
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Betydelsen av att komplettera varandras kompetens 

Kategorin beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att komplettera varandras kompetens. 

Kategorin tar bland annat upp arbetsterapeuternas erfarenheter av gränsöverskridande 

arbetssätt samt vad det kan innebära att teammedlemmarna tar lärdom av varandra vid 

bedömning för att på bästa sätt skapa ett fungerande teamarbete. 

 

Enligt arbetsterapeuternas erfarenhet fanns det fördelar med att jobba gränsöverskridande 

inom teamet. Att jobba gränsöverskridande och in på varandras områden beskrevs av 

arbetsterapeuterna som ett bra arbetssätt för få effektivitet i arbetet samt undvika att något 

utelämnas. En arbetsterapeut nämnde att när det inte handlade om medicinska områden kunde 

arbetsterapeuten eller sjukgymnasten ibland utföra de initiala bedömningarna med patienten 

för att på så sätt avlasta läkaren. En annan av arbetsterapeuterna beskrev även att 

gränsöverskridande arbetssätt kan vara bra för att undvika konfrontation mellan 

teammedlemmarna. Exempelvis att arbetsterapeuten i vissa lägen kan tänka sig att jobba in på 

sjukgymnastens område istället för att gå emot sjukgymnasten och påpeka att det inte tillhör 

arbetsterapeutens område: 

 

“Istället för att i alla lägen konfrontera varandra så kan det  

ibland vara bättre att göra saker som en sjukgymnast hade  

kunnat göra och vice verca..” 

 

Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev fördelar med att ha ett komplett team där alla 

professioner fanns representerade. De flesta av arbetsterapeuterna som ingick i ett litet team 

beskrev att det var positivt för teamarbetet att ta stöd av den kompetens som de relativt små 

teamen erbjöd och på så sätt komplettera varandra i teamarbetet med strokepatienter. En av 

arbetsterapeuterna beskrev att bedömning i ett tidigt skede från de olika yrkesperspektiven var 

utgångspunkten för att det fortsatta arbetet skulle bli av god kvalité. 

 

Under intervjuerna framkom det att flertalet av arbetsterapeuterna upplevde fördelar med att 

göra den inledande bedömningen med patienten tillsammans med andra ur teamet, främst då 

arbetsterapeut tillsammans med sjukgymnast. Förutom fördelen med att då kunna erbjuda 

varandra och patienten fysiskt stöd vid exempelvis förflyttningar kunde teammedlemmarena 

även dra nytta av varandras kunskaper och dessutom göra likartade bedömningar. En av 

arbetsterapeuterna beskrev att använda sig av ovan nämnda tillvägagångssätt innebar 

möjlighet till lärande och utvidgning av det egna perspektivet. 
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“...det är ju inte jag lika insatt i, jag kan ju mer se vad  

det är dem inte klarar och hur kan man hitta andra att  

klara av det på och så där kan vi ju komplettera varandra bra” 

 

Betydelsen av att möta utmaningar 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenhet av utmaningar som påverkar 

teamarbetet samt hur man bemöter dessa. Kategorin består av två underkategorier: Inre 

utmaningar som påverkar teamarbetet och yttre utmaningar som påverkar teamarbetet. De 

inre utmaningarna utgörs av motivationsproblematik, svårighet vid målsättningar, observation 

och val av intervention. De yttre utmaningarna utgörs bland annat av resursfrågor, 

patientrelaterade frågor och planering av verksamheten.  

 

Inre utmaningar som påverkar teamarbetet 

Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev utmaningar i processen att formulera mål i arbetet med 

strokepatienter. Under intervjuerna har det visat sig att det varierar hur pass väl patienterna 

klarar av att sätta mål själv. En del klarar det bättre än andra som är mer behov av stöd från 

teamet för att formulera mål som är personliga, ändamålsenliga och mätbara. Enligt 

arbetsterapeuterna var en av de största utmaningarna att göra patienter med bristande insikt 

delaktig i målformuleringen. Om patienten hade orealistiska förväntningar som att vilja leva 

sitt liv som förut, innebar svåra etiska ställningstaganden då målen kunde komma att gå emot 

patientens uppfattning.  Arbetsterapeuterna beskrev i intervjuerna olika strategier som teamen 

använder sig av för att stödja patienterna i processen att sätta mål, så som att guida och 

motivera patienten vid behov samt erbjuda patienten tänkbara mål baserat på vad som 

teammedlemmarna har observerat. En annan typ av strategi som några av arbetsterapeuterna 

beskrev var att teamet skrev ner målet som ett önskemål och så sattes realistiska delmål upp, 

för att på så sätt ta hänsyn till patienten och tillmötesgå denne i så stor utsträckning som 

möjligt. Enligt arbetsterapeuterna varierade det vad som blev utgångspunkten för 

målsättningarna, ibland utgick teamen från delmålen och i bland utifrån huvudmålet. 

 

“...då kan man ju göra så att man plockar nåt av den där  

rutan vilket vi ofta gör och sätter som huvudmål för där  

och sen kommer ju som delmålen utifrån det vi då har  

liksom benat ut...” 

 

Flera av arbetsterapeuterna beskrev att patientens mål är teambaserade vilket innebär att 



 22 

samtliga medlemmar i teamet är involverade i målformuleringen i varierande utsträckning 

beroende på patientens problematik. Målen som arbetsterapeuterna beskrev var främst 

aktivitetsbaserade. Under intervjuerna framkom det att en majoritet av teamen hade ett bra 

samarbete mellan teammedlemmarna när det gällde målformuleringen. En av 

arbetsterapeuterna beskrev dock svårigheter att komma överens med framförallt 

sjukgymnasten vid upprättandet av mål vilket illustreras med följande citat: 

 

“...sen tycker jag att sjukgymnasten jobbar mot lite  

sjukgymnastiska mål, jag tycker att det är patientens mål och  

så ska vi anpassa åtgärderna efter...” 

 

Arbetsterapeuterna upplevde även utmaningar med att motivera strokepatienterna vid träning. 

Det kunde handla om att som arbetsterapeut motivera patienten till att jobba i aktivitet 

exempelvis genom att träna balansen i någon köksaktivitet, vilket en av arbetsterapeuterna 

uttryckte som svårt då patienterna ofta är mer motiverade att funktionsträna. Det framkom 

även under intervjuerna att kompenserande åtgärder som exempelvis att förskriva rullstol i 

stället för att träna gång kunde uppfattas av patienten som att teamet hade gett upp. I en 

intervju uppgav en av arbetsterapeuterna även att det inte finns samma möjligheter vid 

observation som på slutenvården där teammedlemmarna har förmånen att se patienten utföra 

morgonrutiner, vilket innebär att arbetsterapeuten måste tillförlita sig mer till intervjun och 

observera när tillfälle ges exempelvis när patienten tar av och på sig jackan vid besök. 

 

Andra exempel på utmaningar som några arbetsterapeuter beskrev under intervjuerna som 

teammedlemmarna möter i jobbet är: patientbemötande, kommunikation med andra instanser 

och hantering av kriser i patienten och närståendes liv. För att hantera dessa utmaningar 

uppgav arbetsterapeuterna att det finns policydokument, patientenkäter, samtalsträffar samt 

etiska möten. I intervjuerna uttryckte även en av arbetsterapeuterna betänkligheter kring 

rehabiliteringsplanering och teamronder som upplevdes vara i behov av förändring för att 

effektivisera och tydliggöra för teammedlemmar och patienter. En annan arbetsterapeut 

uppgav att deras team hade utformat en mer lättförståelig rehabiliteringsplan för att hantera 

den typen av utmaning. 

 

“Vi har i huset haft information och etiska träffar,  

samtalsmöten med personalen i stort...”  
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Yttre utmaningar som påverkar teamarbetet 

Arbetsterapeuterna beskrev att brist på tid och personal innebar stora utmaningar i teamarbetet 

vid strokerehabilitering. Det framkom i intervjuerna att resursneddragningar och stort 

patientunderlag försvårade teamarbetet och innebar i vissa fall omprioriteringar i arbetet, 

utökat ansvar och ökad arbetsbelastning för teammedlemmarna. Även brist på kontinuitet när 

teammedlemmar blev sjuka eller var lediga beskrev en arbetsterapeut som en utmaning för 

teamet då det krävdes tid för att lära känna ny personal. I mötet med patienterna innebar 

resursneddragningarna svårigheter för teamet att hantera alla patienters olika behov, vilket i 

vissa fall resulterade i att det inte fanns tid eller tillräckligt med personal för att ha teammöten 

eller att patienten inte själv kunde delta vid målmöten på grund av tidsbrist samt att den 

begränsade tiden i mötet med patienten innebar svårigheter att få med tillräckligt med 

information. En arbetsterapeut beskrev även att det ibland kan vara svårt att hinna med 

journalskrivningen, som hon upplevde som viktig, eftersom det fanns begränsat med tid. 

 

“Resursneddragningarna bidrar till viss del till att vi får ta  

ett större ansvar för helheten istället för att vi skulle kunna  

ha individuella behandlingar, detta gör att man inte riktigt  

hinner fokusera på det jag ska göra som arbetsterapeut” 

 

Några av arbetsterapeuterna beskrev även att det kan vara en utmaning när remisserna är 

otydliga eftersom teamet då får fler arbetsuppgifter i och med att de måste söka reda på mer 

information om patientens diagnos samt göra bedömningar för att få en tydligare bild av 

patienten. 

 

Enligt några av arbetsterapeuterna upplevdes informationsöverföringen mellan framförallt 

öppenvårdsrehabiliteringen och kommunen som svår då de inte kunde ta del av varandras 

journalsystem. En av arbetsterapeuterna belyste även vikten av att patientens mål blev 

varaktiga även i hemmet samt att hemtjänst personalen var i behov av utökad information om 

hur dem kan hjälpa patienten att blir mer självständig i hemmet.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom 

öppenvården vid strokerehabilitering. Resultatet visade på olika faktorer som påverkar 

dialogen och samarbetet, det utbyte av erfarenhet och kunskap som teammedlemmarna 
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förmedlade sinsemellan samt de utmaningar som teamet mötte i sina respektive verksamheter. 

 

Resultatdiskussion 

I kategorin ”Faktorer som bidrar till en väl fungerande dialog” framgår det att dialogen är 

viktigt och grundläggande för att skapa ett kvalitativt och väl fungerande teamarbetet. 

Dialogen är användbar för att diskutera patienters resurser och problem. Även dialogen med 

andra aktörer har visat sig vara av betydelse för att upptäcka patienters eventuella behov av 

öppenvårdsrehabilitering. Enligt Suddick och De Souza (2007) kan dålig kommunikation 

mellan teammedlemmar och övriga berörda instanser orsaka ineffektivt teamarbete. 

Författarna fann i resultatet att det fanns ett behov av avsatt tid för reflektion och diskussion i 

det dagliga arbetet för att hantera patientrelaterade frågor, något som flertalet arbetsterapeuter 

upplevde brist på i deras verksamheter. Forskning på området visar att brist på öppna dialoger 

och reflektivt tänkande kan vara hämmande för teamarbetsprocessen (Suddick & De Souza, 

2007; Hall, 2005). 

 

Resultatet visade även på att användandet av ICF som en gemensam utgångspunkt i 

teamarbetet kan underlätta dialogen mellan teammedlemmarna, patient och anhöriga samt att 

modellen med fördel kunde användas vid teammöten för att dokumentera patientens resurser 

och hinder. Denna syn på ICF stärks av Grimby, Harms-Ringdahl, Morgell, Nordenskiöld & 

Stibrant Sunnerhagen (2005) som nämner att ICF består av neutrala termer vilket gör det 

möjligt att beskriva även tillgångar och resurser och inte bara hinder. Författarna fann att 

teamen använde sig av ICF i varierande utsträckning med allt från stöd i dialogen till att 

verksamheten var uppbyggd på ICF. Forskning på området har visat att eftersom ICF är bred 

med ett perspektiv på hälsa och funktionstillstånd så är den användbar i samband med 

upprättandet av rehabiliteringsplaner och vid journaldokumentation (Grimby et al., 2005; 

Larsson-Lund & Lexell, 2009). 

 

Författarna har med stöd av befintlig forskning i kombination med resultatet från den här 

studien funnit att kommunikation via tal och journalskrivning är en grundläggande och 

mycket viktig del i teamarbetet. Det är i dialogen som respektive professions kunskaper, 

tankar om patienten, verksamheten och eventuella meningsskiljaktigheter presenteras, 

bearbetas, implementeras och vid behov omvärderas. Den tidsbrist som förekom inom en 

majoritet av verksamheterna och som innebar störningar i dialogen upplever författarna som 

ett hinder och dessvärre inte heller något nytt i dessa sammanhang. Författarna ställer sig 
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frågan om den beskrivna tidsbristen delvis kan bero på att teammedlemmarna har en 

otillfredsställande kommunikation med sina respektive chefer. En brist som kan leda till att 

tillfällen för att utveckla dialogen åsidosätts och prioriteras lägre till fördel för andra delar i 

teamarbetet. Anledningen till denna frågeställning beror på att ingenting framkom om 

chefernas roll under intervjuerna.  

 

Kategorin Betydelsen av ett välutvecklat samarbete visar på att det är av betydelse att ha 

erfarenhet och rutin för att skapa ett flexibelt och fungerande samarbete inom teamet. Att ha 

lång erfarenhet visade sig även bidra till att skapa trygghet i den egna yrkesrollen som i sin tur 

gör det lättare att hävda sig i arbetet. Att ha ett gemensamt tankesätt inom teamet, att ha 

förståelse för varandras olikheter och att sträva efter ett arbetssätt där alla vill jobba i team 

visade sig även det vara av betydelse för samarbetet. Detta stärks av Suddick och De Souza 

(2007) som menar på att oerfarenhet och olika personligheter är några av de faktorer som kan 

vara hämmande för teamarbetet. Författarna drar slutsatsen att ovanstående resonemang visar 

på vikten av att samarbetet bör präglas av en kontinuerlig anda av lyhördhet och respekt, inte 

bara inför varandras kompetens utan även inför teammedlemmarnas olika personligheter. 

Vikten av ett fungerande samarbete och i förlängningen ett sammanhållet och fungerande 

teamarbete är något som författarna kan relatera till med erfarenheter från 

verksamhetsförlagda utbildningar. Erfarenheter därifrån har visat på, i enlighet med studiens 

resultat, överlag väl fungerande former av samarbete mellan teammedlemmar men som tidvis 

brustit på grund av individer som valt att inte införliva sig i den gemensamma struktur som 

teamarbete förutsätter.  

 

Resultatet från studien visade att storleken på teamen har betydelse för det sammantagna 

teamarbetet och i vissa av teamen uttrycktes avsaknad av professioner som exempelvis 

kuratorer och läkare för att kunna erbjuda en mer övergripande helhetsbild vid patientärenden. 

Monaghan et al (2005) menar på att tillgång till en läkare som är närvarande under 

teamronder avsevärt förbättrar teamarbetet, förbättrar förutsättningarna att genomföra 

beskattningsbara målsättningar samt höjer patientens motivation. Resultatet visade dock att 

den majoritet av teamen i studien, som var små till sin storlek, kompenserade för detta bortfall 

av vissa professioner genom att ha god kännedom och tillgång till varandra i teamet, något 

som till och med, enligt en av arbetsterapeuterna, kunde innebära ett tätare samarbete. 

Sistnämnda resultat förmår författarna att framhålla värdet av goda mellanmänskliga 

relationer och att god kännedom om varandra vid teamarbete kan, om inte kan ersätta, men 
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likväl utgöra ett fullvärdigt alternativ för att skapa ett väl fungerande teamarbete vid 

strokerehabilitering. 

 

Resultatet från intervjuerna visar att det förekommer en del skilda uppfattningar bland 

teammedlemmarna när det handlar om synen på ansvarsfördelning av arbetsuppgifter och hur 

begrepp som exempelvis aktivitet och funktion tolkas. Här beskrev arbetsterapeuterna sina 

upplevelser av obalans i samarbetet med sjukgymnast, sjuksköterska och läkare där fokus på 

åtgärder i rehabiliteringen och synen på arbetsterapeutens ansvarsområden skiljer sig åt i 

jämförelse med arbetsterapeutens uppfattning. Dessa typer av samarbetsproblem är dock inte 

beskrivet som vanligt förekommande i intervjuerna, snarare uppfattar författarna att 

samarbetet bland teammedlemmarna över lag fungerar väl. 

 

Författarna har i resultatet funnit att en inbördes medvetenhet om de olika professionernas 

perspektiv på begrepp samt att teammedlemmarna är bekanta med varandra, är faktorer som 

underlättar samarbetet inom teamet. Som stöd för detta har författarna i forskningen funnit 

belägg för att teammedlemmars personliga karaktärsdrag är den näst största faktorn till ett 

ineffektivt teamarbete (Suddick & De Souza, 2007).  

 

I likhet med dialogkategorin berörs den här kategorin av ICF fast ur ett annat perspektiv. 

Författarna frågar sig om de skilda uppfattningar som beskrivits i resultatet och som inneburit 

samarbetsproblem grundar sig på bristande kunskaper om ICF?  Kanske vore det en god ide 

att de berörda teamen, där meningsskiljaktigheter om begrepp och ansvarsfördelning 

förekommer, fördjupar sina kunskaper på området för att på så sätt stärka samarbetet i teamet. 

Som stöd för detta har författarna funnit forskning som visar att ICF med fördel kan användas 

av olika yrkesgrupper och inom olika verksamhetsområden (Grimsby et al, 2005). 

 

I kategorin Betydelsen av att komplettera varandras kompetens fann författarna att det fanns 

många fördelar med ett gränsöverskridande arbetssätt samt att formerna för den typen av 

tillvägagångssätt i arbetet varierade från verksamhet till verksamhet. Främst av allt nämndes, i 

det här sammanhanget samarbetet mellan arbetsterapeut och sjukgymnast. Resultatet visade 

att det var vanligt förekommande att dessa två yrkeskategorier tog stöd av varandra vid 

bedömningar av patienterna för att i ett senare skede dela med sig av sin samlade kompetens 

till teamet som utgångspunkt för den fortsatta rehabiliteringsprocessen. I en majoritet av 

teamen fungerade denna typ av gränsöverskridande arbetssätt bra och visade sig även 
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användbart exempelvis för att komplettera varandra vid personalbrist eller för att utföra 

arbetsuppgifter som inte i alla lägen nödvändigtvis tillhörde ens eget ansvarsområde. Detta 

arbetssätt passar väl in på beskrivningen av ett tvärdisciplinärt team som enligt Blesedell 

Crepeau, et al. (2008) ofta arbetar över varandras yrkesgränser, för att sedan samlas och 

utifrån teammedlemmarnas olika perspektiv fatta sedan gemensamma beslut. Författarna har 

dock, med utgångspunkt från studiens resultat, kunnat konstatera att arbetsterapeuterna hade 

svårt att tydligt placera in vilken typ av teambeteckning deras respektive team kunde tänkas 

ha, det vill säga om de ansåg sig vara multidisciplinärt, interdisciplinärt eller tvärdisciplinärt. 

Arbetsterapeuternas beskrivningar visar snarare på att arbetet anpassades utifrån de 

förutsättningar som teamet ställdes inför. 

 

Författarna drar slutsatsen från resultatet av den här studien att det krävs stor flexibilitet från 

teammedlemmarnas sida för att skapa ett väl fungerande teamarbete vid strokerehabilitering. 

Inte enbart för att diagnosen stroke är komplex i sig utan även för att teamarbete vid stroke 

inom öppenvården kräver ett gränsöverskridande arbetssätt med ett fortlöpande utbyte av 

kompetens och erfarenheter för att på bästa sätt tillgodose patientens behov och önskemål. 

Som stöd för ovanstående resonemang har författarna även funnit stöd i forskningen för att ett 

fungerande gränsöverskridande arbetssätt är av vikt för att uppnå ett fungerande teamarbete. 

Enligt Suddick och De Souza (2007) är goda mellanmänskliga förhållanden, förmågan att 

kunna jobba gränsöverskridande och att vara en god lyssnare egenskaper som bidrar till ett 

effektivt teamarbete.  

 

I kategorin Betydelsen av att möta utmaningar framgår det att formulering av mål i arbetet 

med strokepatienter kan vara en utmaning. Framförallt är det en utmaning att få patienten 

delaktig i sin målformulering om denne saknar insikt i sin sjukdom, vilket även Armstrong 

(2008) nämner. Enligt Armstrong (2008) har målen större betydelse för patienten om denne är 

delaktig i målformulering, eftersom det då finns ett visst ansvar om att uppnå målen. 

Resultatet visar att teamet kan ställas inför svåra etiska ställningstaganden om patienten har 

orealistiska förväntningar och målen går emot patientens uppfattning. Utgångspunkten för 

målsättningarna har visat sig variera, ibland utgår teamen från delmålen och ibland från 

huvudmålet. Vidare framkom olika typer av strategier för att stödja patienten vid 

målformulering. Enligt Armstrong (2008) blir det lättare för patienten att uppnå målen om 

teamet fokuserar på kortsiktiga och realistiska mål. 
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Författarna har i resultatet funnit att patientens mål överlag är teambaserade och främst 

aktivitetsbaserade. I en majoritet av teamen fungerar samarbetet väl vid målformuleringen. 

Det framkommer dock att det finns vissa svårigheter att komma överens vid upprättandet av 

mål och då främst meningsskiljaktigheter mellan arbetsterapeut och sjukgymnast. Målen kan 

ibland, enligt en arbetsterapeut, bli för yrkesspecifika. Enligt Armstrong (2008) kan sådana 

svårigheter inom teamet minskas genom att ta bort fokus från varje enskild disciplin och 

istället ha gemensamma mål som utgår ifrån patientens behov. Suddick och de Souza (2007); 

Hall (2005) anser att gemensamma målsättningar är en förutsättning för att teamarbetet ska 

kunna fungera. Med utgångspunkt från studiens resultat och aktuell forskning drar författarna 

slutsatsen att patienten bör involveras i så stor utsträckning som det är möjligt vid upprättande 

av mål. 

 

Ytterligare en utmaning som framkom i resultatet var svårighet med att motivera 

strokepatienterna vid träning. En studie av Guidetti och Tham (2002) bekräftar att det kan 

vara svårt att motivera patienten vid träning och nämner att en strategi teamet då kan använda 

sig av är att redogöra syftet med träningen för patienten, på så sätt kan motivationen öka.  

Patientmöten, kommunikation med andra instanser samt att hantera kriser i patienten och 

närståendes liv är också utmaningar som författarna funnit i resultatet. Vidare framkom det att 

teamen har olika strategier för att hantera dessa typer av utmaningar, så som policydokument, 

patientenkäter, samtalsträffar och etiska möten. Att sådana strategier kan bidra till att minska 

ovan nämnda utmaningar stärks i en studie av Dale et al. (2008) som visar att strokepatienter 

som tagit emot behandling av team med liknande strategier har goda förutsättningar att 

förbättra sina funktioner. 

 

Resultatet från intervjuerna visar att de yttre utmaningar som teamen ställs inför vid arbetet 

med strokerehabilitering till största delen består av resursneddragningar och stora 

patientunderlag. Otydligt utformade remisser och brist på kontinuitet på grund av stor 

personalomsättning till exempel vid sjukfrånvaro är andra exempel på yttre utmaning som 

beskrivs under intervjuerna. Författarna har funnit stöd i forskningen för att kontinuitet i 

samband med strokerehabilitering är av vikt för patienten. Ett exempel på detta är Wohlin 

Wottrich et al. (2007) som visar på fördelar med att strokepatienter fortsättningsvis behandlas 

av samma teampersonal vid hemkomst som då denne vistades på sjukhuset för akut vård för 

att på bästa sätt skapa förutsättningar för att återgå till gamla vanor. I likhet med kategorin 

Faktorer som bidrar till en väl fungerande dialog, där tidsbrist beskrevs som ett hinder i 
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verksamheten, har författarna kunnat konstatera att resursneddragningar är en av de större 

yttre utmaningarna som en majoritet av teamen möter i sina verksamheter. Resurser är kanske 

den allra viktigaste faktorn som författarna upplever det och då i synnerhet den brist på tid 

som beskrivs i intervjuerna. För även om kompetens, erfarenhet och förmågan att möta 

utmaningar, föra dialog och jobba gränsöverskridande har visat sig viktigt för ett väl 

fungerande teamarbete så är det av föga värde om det inte finns tid att reflektera över och för 

den delen praktisera nämnda egenskaper.  

 

För tillämpning av resultatet anser författarna att framför allt arbetsterapeuter men även 

övriga professioner som är verksamma inom sjukvården kan dra nytta av det resultat som 

studien presenterar för att bygga vidare på och vidareutveckla den process som teamarbete 

med strokerehabilitering innebär. På grund av det låga deltagandet i studien samt att 

upptagningsområdet är geografiskt begränsat, anser författarna att resultatet inte bör 

generaliseras och att det därför nödvändigt med ytterligare forskning på området. 

 

Metoddiskussion 

För att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom öppenvården vid 

strokerehabilitering valde författarna en kvalitativ metod. Vilket är en lämplig metod när 

avsikten är att undersöka och beskriva erfarenheter (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Författarna ansåg att en kvalitativ metod var mest relevant för att besvara studiens syfte.  

 

Totalt intervjuades sex arbetsterapeuter vilket innebär att resultatet inte kan generaliseras, 

eftersom det då krävs ett större antal intervjuer. Ett mindre antal intervjuer gör det dock 

möjligt att spendera mer tid till förberedelse och analys (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket 

författarna upplevt att de kunnat göra som i sin tur bidragit till detaljerad analys av 

intervjuerna. Trots det låga antalet intervjuer så anser författarna att de fått ett rikt 

datamaterial. Intervjuerna hade liten geografisk spridning, vilket kan påverka resultatet som 

möjligtvis hade sett annorlunda ut om spridningen varit större. Intervjuerna genomfördes som 

semistrukturerade intervjuer med intervjuguide, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

kan öka tillförlitligheten i och med att det underlättar att hålla fokus och få med efterfrågad 

information. Författarna genomförde intervjuerna via telefon eller personligt möte på 

arbetsterapeuternas arbetsplats. Intervjuerna spelades in vilket gjorde det lättare för författarna 

att fokusera på det arbetsterapeuterna sa. Fördelen med att intervjua via telefon var att det 

fanns möjlighet till intervju även om det var långa avstånd. En annan fördel med att 



 30 

genomföra telefonintervjuer är att arbetsterapeuterna kan ha svårt att ta sig tid att träffas öga 

mot öga för att genomföra intervjuerna. En nackdel kunde vara att ljudkvalitén kunde bli 

sämre samt att samtalet kunde brytas under inspelningen.  

 

Författarna analyserade materialet med stöd av innehållsanalys. Författarna läste materialet 

och valde ut meningsbärande enheter var för sig. Dessa jämfördes sedan för att se om 

skillnader och likheter identifierats. Genom att flera författare analyser materialet och sedan 

jämför resultatet så kan trovärdighet i analysen öka (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

För att öka trovärdigheten så har handledaren som är insatt i forskning och ämnet tagit del av 

analysen. Författarna har även använt sig av citat i resultatet, vilket ger läsaren ökad möjlighet 

att bedöma tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Eftersom författarna bor 

på olika orter så har möten skett via dator, vilket i vissa fall har påverkat den gemensamma 

analysprocessen då det förkommit tekniska problem. 

 

Författarna har under studiens gång tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter. 

Arbetsterapeuterna fick via ett missivbrev (Bilaga 2) information om studien, noggrann 

precisering av vad deltagandet innebar samt författarnas och handledarens kontaktuppgifter. 

Författarna skickade även med ett samtyckesformulär (Bilaga 3) som arbetsterapeuterna 

ombads fylla i (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Konklusion  

Resultatet från studien har bidragit till ökad kunskap om olika faktorer som påverkar den 

teambaserade öppenvårdsrehabiliteringen vid strokerehabilitering. Resultatet visar att dialog, 

samarbete, kompetens och sättet att bemöta utmaningar är viktiga komponenter för att skapa 

ett fungerande teamarbete. Författarna tror att studien kan vara av intresse för såväl 

verksamma arbetsterapeuter som övrig sjukvårdspersonal då resultatet erbjuder en ökad 

förståelse för det arbetsterapeutiska perspektivet. Författarna anser att det finns behov av 

ytterligare forskning på området eftersom studien har få deltagare samt att 

upptagningsområdet är geografiskt begränsat, vilket gör att resultatet inte går att generalisera. 

 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Ett varmt tack till de arbetsterapeuter som deltog i studien och som generöst delgett sina 

erfarenheter, vår handledare Maria Larsson Lund för goda råd och stöd under arbetets gång. 
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Slutligen vill vi tacka nära och kära som på olika sätt stöttat oss under vår studietid. 
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      Bilaga 1 

 

Förfrågan om förmedling av intervjudeltagare 

Vi är två arbetsterapeutstudenter som går sista terminen av arbetsterapeututbildningen på 

Luleå Tekniska universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete vars syfte är att 

undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete inom öppenvården vid 

strokerehabilitering. Att vi valt att fokusera vår studie på erfarenheter av teamarbetet beror på 

att vi inte funnit några svenska studier inom området. Vi vänder oss till dig som 

enhetschef/verksamhetschef i förhoppning om att du kan förmedla arbetsterapeuter för 

intervjuer till vår studie. Kriterierna för deltagandet i studien är att arbetsterapeuterna ska vara 

legitimerade, verksamma inom öppenvårdsrehabilitering och ha minst ett års erfarenhet av 

teamrehabilitering med strokepatienter. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta om dem så 

önskar. Insamlingen av materialet sker genom intervjuer antingen via direkt möte på bestämd 

plats eller via telefon. Inga personliga uppgifter kommer kunna härledas till deltagarna i 

studien i den färdiga uppsatsen. 

 

Om någon av arbetsterapeuterna på din verksamhet är intresserad av studien be dem då fylla i 

samtyckesformuläret och sedan returnera det via mail till en av oss. Vid intresse så hör vi av 

oss för att boka en tid för intervjun. Om ingen av arbetsterapeuterna inom er verksamhet har 

möjlighet att delta skulle vi vara tacksamma om dem meddelade detta till någon av 

nedanstående e-mailadresser. 

 

Denna studie utgör grunden för vår C-uppsats och kommer publiceras på universitetets 

hemsida, http://pure.ltu.se/portal/, när den blivit godkänd. Har du några frågor så är du 

välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Andersson  Robert Nordlund 

Arbetsterapeutstudent      Arbetsterapeutstudent 

Luleå Tekniska Universitet   Luleå Tekniska Universitet 

073-0804125       076-7681486 

piaand-0@student.ltu.se      norrob-0@student.ltu.se 

 

 

Handledare: 

Maria Larsson Lund, Biträdande Professor, Utbildningsledare 

Luleå Tekniska Universitet 

Tfn: 0920-493833 

    

 

 

 

 

 

 

http://pure.ltu.se/portal/
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Bilaga 2 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två arbetsterapeutstudenter som går sista terminen av arbetsterapeututbildningen på 

Luleå Tekniska universitet. Vi har under utbildningens gång utvecklat ett växande intresse för 

strokerehabilitering och den roll som arbetsterapeuten har att fylla där. Detta intresse ligger 

till grund för vårt examensarbete vars syfte är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av 

teamarbete inom öppenvården vid strokerehabilitering. Att vi valt att fokusera vår studie på 

erfarenheter av teamarbetet beror på att vi inte funnit några svenska studier inom området.  

 

Vi vänder oss till dig med en förfrågan om du vill delta i vår studie. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta om du så önskar. Insamlingen av 

materialet sker genom intervjuer antingen via direkt möte på bestämd plats eller via telefon. 

Inga personliga uppgifter kommer kunna härledas till dig som person i den färdiga uppsatsen. 

 

Om du är intresserad av studien, fyll i samtyckesformuläret och returnera det via mail till en 

av oss. Vid intresse så kontaktar vi dig sedan för att boka en tid för intervjun. Om du inte har 

möjlighet att delta skulle vi vara tacksamma om du meddelade detta till någon av 

nedanstående e-mailadresser. 

 

Denna studie utgör grunden för vår C-uppsats och kommer publiceras på univeristetets 

hemsida, http://pure.ltu.se/portal/, när den blivit godkänd. Har du några frågor så är du 

välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pia Andersson  Robert Nordlund 

Arbetsterapeutstudent      Arbetsterapeutstudent 

Luleå Tekniska Universitet   Luleå Tekniska Universitet 

073-0804125       076-7681486 

piaand-0@student.ltu.se      norrob-0@student.ltu.se 

 

 

Handledare: 

Maria Larsson Lund, Biträdande Professor, Utbildningsledare 

Luleå Tekniska Universitet 

Tfn: 0920-493833 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pure.ltu.se/portal/
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Bilaga 3 

 

 

Samtyckesformulär 

 
Arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbetet inom öppenvården vid 

strokerehabilitering.  
 

 

 

Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i studien (skriv ja / nej) 

Svar:    

 

 

Jag vill gärna bli kontaktad för att få mer information om studien (skriv ja / nej) 

Svar:   

 

 

 

Namn: ................................................................................................................ 

 

Arbetsplats: …...................................................................................................... 

 

Telefonnummer: …................................................................................................ 

 

 

 

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst under studien  

avbryta din medverkan. 
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Bilaga 4 

 

 

Intervjuguide  

 

 

1. Berätta om dina erfarenheter av hur teamarbetet går till när en strokepatient blir remmiterad 

till er verksamhet. 

 

2. Berätta om dina erfarenheter av  rehabiliteringsplanering inkl. att formulera och följa upp 

mål inom teamet 

 

 

3. Berätta om dina upplevelser av vad som underlättar eller försvårar teamarbetet vid 

strokerehabilitering, ge gärna exempel. 

 

 

 

Följdfrågor anpassas efter varje intervju i syfte att förtydliga det som framkommer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


