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ABSTRAKT  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av teamarbete vid 

rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Metod: En kvalitativ metod användes. Sex 

arbetsterapeuter från norra Sverige intervjuades. Alla arbetade i team med rehabilitering av 

personer med ryggmärgsskada. Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet delades in i en huvudkategori: Teamarbete är ett måste för att arbeta med 

rehabilitering för personer med ryggmärgsskada och tre underkategorier: klientcentrerat 

teamsamarbete, strukturerat teamsamarbete och arbetsterapeutens ansvarsområden i teamet. 

Konklusion: Studien visade att teamarbete är viktigt vid rehabilitering av personer med 

ryggmärgsskada. Klientcentrering, kommunikation, sammarbete och logistisk planering 

beskrivs som viktiga delar av teamarbete. Studien kan tillföra kunskap för arbetsterapeuter 

och andra professioner som arbetar i team, då den beskriver vikten av teamarbete vid 

rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Vidare forskning krävs då studiens 

omfattning är begränsad. 

 

Sökord: Arbetsterapi, teamarbete, rehabilitering, ryggmärgsskada. 
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ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to describe occupational therapists experience of team 

work in the rehabilitation of people with spinal cord injury. Methods: A qualitative approach 

was used. Sex therapists from northern Sweden were interviewed. All worked in teams with 

rehabilitation of people with spinal cord injury. Data were analyzed using a qualitative 

content analysis. Results: The results were divided into a main category: Teamwork is a must 

for working with rehabilitation of people with spinal cord injury and three sub-categories: 

client-centered team collaboration, structured team collaboration and occupational therapists 

responsibilities in the team. Conclusion: The study showed that teamwork is important in the 

rehabilitation of people with spinal cord injury. Client centering, communication, 

collaboration and logistical planning is described as key elements of team work. The study 

will bring knowledge for occupational therapists and other professionals who work in teams, 

since it describes the importance of team work in the rehabilitation of people with spinal cord 

injury. Further research is required because of limitations with the study. 

 

Keywords: Occupational therapy, teamwork, rehabilitation, spinal cord injury. 
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Författarna till denna studie har under arbetsterapeututbildningen genomfört flertalet VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning) placeringar och fått möjlighet att arbeta i ett team. Detta 

väckte frågor angående hur tydliga de olika professionerna i teamet är i att uttrycka sina roller 

och hur tydliga arbetsterapeuter är att klargöra vad som ingår i deras profession. Överlappar 

de olika professionerna varandra vid teamarbete och skapar oklara gränser? Under 

utbildningen har författarna till studien även vid flertalet tillfällen deltagit i diskussioner kring 

hur viktigt det är att arbetsterapeuter blir bättre på att belysa yrkesrollen. Vidare har vikten av 

arbetsterapeutiska insatser inom rehabilitering diskuterats, för att så många personer som 

möjligt ska få chansen att leva sitt liv utifrån sina egna önskningar, behov och förmågor. 

Tidigare studie beskriver att det uppstår en krock mellan hur arbetsterapeuten själv upplever 

sin yrkesroll och vilken kunskap andra professioner har om den (Duffy & Nolan, 2005). 

Intresset för att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar i team kring personer med 

ryggmärgsskada väcktes då de ofta har ett stort behov av rehabilitering från flera professioner, 

vilket styrks i litteraturen. Författarna fann vid litteraturgenomgången att det finns ett behov 

av att vidare beskriva arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsteamet.  

 

BAKGRUND 

 

Arbetsterapi  

Arbetsterapeuter strävar efter att varje person ska fungera så självständigt som möjligt i varje 

enskild aktivitet och har en bred kunskap om vad som krävs för att personen ska fungera i 

hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden (Tham & Guidetti, 2002). Arbetsterapeuter 

arbetar för att personen ska kunna leva ett tillfredsställande liv utefter egna behov och 

förmågor. Målet med de arbetsterapeutiska interventionerna är att utveckla eller behålla 

aktivitet och delaktighet (Borg, 2006). Fisher (2009) beskriver att ett klientcentrerat arbetssätt 

är en central grund för arbetsterapeuter. Vidare beskrivs att ett klientcentrerat arbetssätt kräver 

att arbetsterapeuten möter patienten där denne befinner sig. Fisher (2009) beskriver att det 

innebär att arbetsterapeuten måste ta reda på patientens egen syn på behov och önskningar, 

grad av motivation samt vilken insikt patienten har gällande sina aktivitetsproblem. Patientens 

egen syn på dennes behov och önskemål är något som måste respekteras då det beskrivs som 

viktigt att inte ta patientens drömmar ifrån dem. En god terapeutisk relation mellan 

arbetsterapeut och patient krävs för att rehabiliteringen ska bli framgångsrik (Kielhofner, 

2012). Möter arbetsterapeuten en patient med ett omfattande behov av rehabilitering och 
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medicinska insatser arbetar arbetsterapeuten ofta i ett team (Borg, 2006). Ett team inom 

rehabilitering består ofta av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, kuratorer, logopeder och psykologer (Fagius & Aquilonius, 2006; Holm & 

Jansson, 2001; Johansson & Skärgren, 2006). 

 

Rehabilitering och teamarbete 

Ordet rehabilitering kan delas in i orden re och habilitas där re står för åter och habilitas för 

förmåga (Borg, 2006). Ordet kan ha många olika innebörder men inom medicinsk 

rehabilitering syftar det främst mot patienter med en långvarig och komplex 

funktionsnedsättning. Det som utmärker diagnostiken och interventionerna vid en 

rehabiliteringsprocess är att den utgår ifrån ett holistiskt synsätt. Med holistiskt synsätt menas 

såväl kroppsliga som psykologiska funktioner. Inom begreppet inkluderas patientens 

aktivitetsförmåga, delaktighet och upplevd hälsa och livskvalitet. Målet för 

rehabiliteringsinsatserna är att patienten ska få de bästa förutsättningarna för att kunna leva ett 

tillfredsställande liv (Borg, 2006; Sundelöf Andersson, 2012).   

 

För att uppnå bästa vård krävs ett bra teamarbete där alla professioner arbetar mot samma mål 

(Berlin, Carlström & Sandberg, 2009; Suddick & De Souza 2007). Inom rehabilitering har 

teamarbete visat på goda behandlingsresultat samt på positiva upplevelser från teamets 

medlemmar (Lundgren & Molande, 2008). Det finns många fördelar med att arbeta i team, 

exempelvis effektivare planering, en ökad lyhördhet och patientfokusering (Atwal, 2002). En 

viktig faktor för att ett teamarbete ska fungera är regelbundna teammöten där teamet lär känna 

och skapar kunskap om varandras arbetsuppgifter (Berlin, Carlström & Sandberg, 2009; 

Atwal, 2002; Suddick & De Souza 2007). Interprofessionell utbildning kan vara ett annat sätt 

att skapa kunskap om olika professioner (Atwal, 2002; Toner, 2006). Enligt Kvarnström 

(2007) sker den interprofessionella utbildningen när två eller flera medlemmar från olika 

professioner interagerar med varandra. I ett teamarbete är det viktigt att kunna lyfta fram 

observationer utifrån sin egen profession och därför är det viktigt att alla professionerna i 

teamet har en stabil och genomarbetad kunskap att stå på (Hane & Wennberg, 2003; Sundelöf 

Andersson, 2012).  

 

Att arbeta i ett team bestående av olika yrkesgrupper är en tradition då det kommer till 

medicinsk rehabilitering och sägs vara en av de centrala hörnstenarna (Dijkers, & Faotto, 

2012; Lundgren & Molande, 2008; Suddick & De Souza 2007). Ett team inom vården består 
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av många olika professioner som alla har olika teoretiska synsätt och expertiser (Bellner, 

1997).  

 

Målformulering, planering och uppföljning är tre grundstenar att arbeta efter i 

rehabiliteringsprocessen. Mål kan användas för att skapa en plan med rehabiliteringen men 

även för att kunna mäta ett mått på förändring. Målet sätts upp tillsammans med patienten och 

bör vara tydligt och realistiskt (Borg, 2006). Enligt Barclay (2002) är patienten mer delaktig i 

sin behandling vid rehabilitering, i jämförelse med hur delaktig den är vid traditionell 

medicinsk behandling. Barclay beskriver vidare vikten av att patienten själv ska vara med vid 

målsättningen av rehabiliteringen. Kielhofner (2012) och Fisher och Nyman (2007) 

understryker detta, då även de beskriver vikten av att arbetsterapeuter ska jobba 

klientcentrerat och att patienten ska vara delaktig under hela rehabiliteringsprocessen.  

 

Multidisciplinärt- och interdisciplinärt arbetssätt vid rehabilitering  

Team kan vara uppbyggda efter ett multidisciplinärt- eller interdisciplinärt arbetssätt. Ett 

multidisciplinärt team styrs av en hierarki där medlemmarna i teamet gör egna parallella 

utredningar och bedömningar (Borg, 2006) medan ett interdisciplinärt team inte styrs av 

någon hierarki (Suddick & De Souza, 2007). Målen inom ett multidisciplinärt team är 

uppsatta efter respektive profession och kommunikationen inom teamet sker vertikalt (Borg, 

2006). Inom ett interdisciplinärt team tas beslut tillsammans inom teamet och alla jobbar 

gemensamt mot samma mål. Kommunikationen sker horisontellt inom det interdisciplinära 

teamet (Borg, 2006; Suddick & De Souza, 2007). Enligt Borg (2006) är det utmärkande för ett 

interdisciplinärt team att även patienten ses som en del i teamet. Borg beskriver även att en 

strävan efter att arbeta utifrån ett interdisciplinärt arbetssätt inom hälso- och sjukvård har 

blivit ett vanligt fenomen.  

 

Arbetsterapeutens roll i teamet 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning tyder på att det råder en bristande kunskap gällande 

vilka arbetsuppgifter och roller arbetsterapeuten har i teamet. Studier visar på att 

arbetsterapeuter många gånger känner sig osynliga, oförstådda och att det råder en stereotyp 

uppfattning om vad en arbetsterapeut gör (Duffy & Nolan, 2005; Kinn & Aas, 2009) Vilken 

roll arbetsterapeuten har i teamet varierar och det råder en oklarhet i definitionen angående 

arbetsterapeutens yrkesroll. Det kan skapa problem i teamet vilket i sin tur får en inverkan på 

patienten (Atwal, 2002).  Flera studier beskriver arbetsterapeutens roll som komplex och att 
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yrket består av många olika arbetsuppgifter (Booth & Hewison, 2002; Lycett, 1991; Sach & 

Jarus, 1994; Sach & Labovitz, 1994). 

 

Enligt Foy et al. (2011) är det inte ovanligt att arbetsterapeutens och fysioterapeutens arbete 

överlappar varandra i rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Flera av 

rehabiliteringsåtgärderna utförs av båda professionerna, som exempelvis, sängförflyttningar, 

rullstolsträning och hjälpmedelsbedömningar. Fortsättningsvis beskriver Foy et al. (2011) att 

andra åtgärder som ingår i arbetsterapeutens arbetsuppgifter med ryggmärgsskadade är att 

träna och ge instruktioner till patienten, exempelvis om hur denne självständigt kan tömma 

tarm och blåsa. Denna arbetsuppgift utförs ofta av sjuksköterskor vilka också ingår i teamet.   

 

Ryggmärgsskada och behovet av rehabilitering 

Idag lever ca 5000 personer i Sverige med en ryggmärgsskada och varje år drabbas 100-150 

personer av en traumatisk ryggmärgsskada. Av dessa personer är 80 % män och 20 % 

kvinnor. Alla åldersgrupper finns representerade men 50-70 % är under 30 år när skadan 

uppstår. Den vanligaste orsaken vid traumatisk ryggmärgsskada är trafikolyckor som utgör ca 

40-50 %. Därefter kommer fallolyckor, arbetsplats- och fritidsaktivitetsolyckor (Holtz & Levi, 

2006). Ryggmärsskador kan delas in i kompletta eller inkompletta beroende på hur 

omfattande de är. Vid en komplett skada försvinner all känsel och viljemässig rörelse 

nedanför skadenivån. En inkomplett skada innebär att viss rörelseförmåga och/eller känsel 

finns kvar nedanför skadenivån (Levi & Hultgren, 1995).  De mest påtagliga 

funktionsnedsättningarna är sensoriska och motoriska bortfall i olika stor utsträckning 

beroende på skadenivå (Borg, 2006). Ryggmärgsskada delas in i begreppen pares, plegi, tetra 

och para. Pares avser en inkomplett skada och plegi avser en komplett skada. Tetra avser en 

neurologisk påverkan på båda armar och ben och para endast avser de nedre extremiteterna 

(Holtz & Levi, 2006).  

 

En ryggmärgsskada är ett kroniskt tillstånd som bidrar till funktionsnedsättning. Tillståndet 

påverkar personens livsstil med bland annat fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska 

konsekvenser (Barclay, 2002; Blanes, Carmagnani & Ferreira, 2009; Holtz & Levi, 2006). 

Tidigare vardagssysslor som upplevts som lätta förvandlas till utmaningar (Holtz & Levi, 

2006; Tham, Guidetti, & Asaba, 2009). Ökad kunskap gällande behandlingsmetoder har 

bidragit till en positiv utveckling. Det har resulterat i att exempelvis mål som att leva 

självständigt, köra bil, bilda familj samt ha ett aktivt liv är realistiska (Holtz & Levi, 2006). 
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En person som drabbas av en ryggmärgsskada har ett behov av att behandlas av ett team då 

omfattningen av skadan oftast är stor och det krävs olika professioner för att ge optimal 

rehabilitering (Fagius & Aquilonius, 2006; Whiteneck, Gassaway, Dijkers & Jha, 2009). 

Rehabiliterings tiden är lång och professionerna arbetar bland annat med att lära ut strategier 

för att personen ska kunna använda sina återstående funktioner. Professionerna fungerar även 

som ett stöd när personen ska lära känna sin nya kropp och livssituation (Whiteneck et al. 

2009).  

 

Arbetsterapi och ryggmärgsskada  

Enligt Foy et al. (2011) och Van Langeveld et al. (2009) har arbetsterapeuten en nyckelroll 

vid rehabilitering av personer med ryggmärgsskador och i Sverige är det ca 100 personer med 

akuta ryggmärgskador per år som är i behov av medicinska rehabiliteringsinsatser. Att träna 

aktiviteter som ingår i det dagliga livet (ADL) är en av de interventioner som arbetsterapeuter 

lägger ner mest tid på i rehabiliteringsprocessen för personer med ryggmärgsskada (Foy et al., 

2011; Ozelie, Gassaway, Buchman, Thimmaiah, Heisler, Cantoni & Whiteneck, 2012). 

Utöver ADL-träning lägger arbetsterapeuten ner mycket tid på att skapa en relation med 

patienten för att kunna hitta rätt sätt att motivera denne och sätta upp gemensamma mål 

(Tham, Guidetti & Asaba, 2009). Vidare beskrivs även att det råder en okunskap hos andra 

professioner vad arbetsterapeuten gör med sina patienter under ADL-träningen. 

 

Tham och Guidetti (2002) beskriver att arbetsterapeuten med hjälp av strategier kan guida 

patienten till att ta kontrollen över sitt eget liv. Genom motivation, stöttning och anpassad 

träning kan arbetsterapeuten stödja patienten i bland annat personlig vård. ADL innefattar 

aktiviteter som personlig vård, vilket inkluderar toalettsituation, duscha/bada, klä på sig, äta 

och övrig egen vård. Personer som drabbats av ryggmärgskada har många gånger en lång och 

krävande rehabilitering framför sig. ADL-träning ses som en väg för patienten att återgå till 

ett mer självständigt liv och där med minskar beroendet av andra (Tham & Guidetti, 2002; 

Ozelie et al. 2012). Arbetsterapeuten kan även genom exempelvis hjälpmedel- och 

rullstolsutprovningar samt miljöanpassning vara en hjälpande insats för att patienten ska 

kunna leva ett så självständigt liv så möjligt (Webb & Emery, 2009). Enligt Ozelie et al. 

(2012) kan arbetsterapeuten även vara ett stöd i att hjälpa personen tillbaka till ett 

meningsfullt liv, att åter bli en del av samhället. Enligt Isaksson, Lexell och Skär (2007) är det 

även viktigt att den ryggmärgsskadade har ett gott socialt stöd då det gynnar rehabiliteringen 
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och ökar personens motivation. Det sociala stödet kan även leda till att personen deltar i för 

denne meningsfulla aktiviteter. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Teamarbete är en viktig del inom rehabilitering. Caldwell och Atwal (2003) beskriver i sin 

studie att det finns svårigheter med att arbeta i multiprofessionella team då det är lätt att de 

olika professionerna inkräktar på varandras områden. Studien visar även att det finns ett 

behov av att fortsätta studera hur teamarbete inom rehabiliteringsmedicin fungerar. Forskning 

på området teamarbete inom rehabilitering har framförallt fokuserat på teamarbete i stort. Det 

finns begränsade kunskaper om arbetsterapeutens roll i rehabiliteringsteamet och Suddick och 

De Souza (2007) beskriver i sin studie att det behövs mer forskning om teamarbete inom 

neurologisk rehabilitering. Författarna till den aktuella studien anser därför att det finns ett 

behov av att fortsätta studera området för att i förlängningen kunna bidra till en vidare 

utveckling av professionen.  

 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid 

rehabiliteringen av personer med ryggmärgsskada. 

 

METOD 

 

Design 

För att få svar på syftet valde författarna en deskriptiv kvalitativ metod. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) är det en metod som passar för att beskriva personers erfarenheter. Data 

samlades in via intervjuer med yrkesverksamma arbetsterapeuter utefter en semistrukturerad 

intervjuform.  

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck (2008) användes för att välja ut informanter 

som kunde ge svar på studiens syfte. Yrkesverksamma arbetsterapeuter från norra Sverige 

som representerar olika verksamheter inom öppen och slutenvården valdes ut. Ett krav var att 

arbetsterapeuterna skulle ha arbetat i team med rehabilitering av personer med 

ryggmärgsskada. Totalt blev det sex arbetsterapeuter som intervjuades var av tre arbetar i ett 

interdisciplinärt team och tre i multidisciplinärt team. Arbetsterapeuterna som intervjuades 

hade 10-30 års erfarenhet av teamarbete från olika verksamheter och har även arbetat i team 
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med andra patientgrupper. Hur ofta och i vilket skede efter skadan de intervjuade 

arbetsterapeuterna var delaktiga i rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada varierade. 

Majoriteten uppgav att de mötte ryggmärgsskadade personer dagligen i verksamheten medan 

resterande mötte patientgruppen mer sällan.   

 

Procedur  

Författarna kontaktade enhetschefer på fem rehabiliteringsenheter i norra Sverige via mejl och 

telefon, för att på så sätt komma i vidare kontakt med yrkesverksamma arbetsterapeuter som 

stämde in på författarnas krav på att få delta i studien. Därefter kontaktades 10 

arbetsterapeuter via missivbrev (bilaga 1) och förfrågan om medverkan (bilaga 2) per mail. 

Missivbrevet innehöll en tydlig beskrivning av syftet och vad deltagandet i studien innebar. 

Missivbrevet innehöll information om att svar på förfrågan skulle skickas via mejl. De sex 

arbetsterapeuter som valde att delta i studien kontaktades därefter via telefon för att få mer 

information om vad deltagandet i studien innebar samt för att boka tid för en intervju. 

Arbetsterapeuterna fick även ta del av en intervjuguide (bilaga3) för att hinna förbereda sig 

inför intervjun.  

 

Datainsamling 

Data samlades in med en semistrukturerad intervju vilket enligt Holloway och Wheeler 

(2002) innebär att frågorna delvis är öppna och ger författarna möjligheten att ställa 

följdfrågor. En pilotintervju genomfördes för att kontrollera hur frågorna i intervjuguiden gav 

svar på studiens syfte. Efter pilotintervjun gjordes en mindre revidering av frågorna för att de 

bättre skulle ge svar på syftet. Intervjuerna fördelades sedan mellan författarna. Båda 

författarna närvarande under alla intervjuer där en utav författarna genomförde intervju och 

den andre var passiv deltagare. Tre intervjuer genomfördes vid personligt möte på 

arbetsterapeuternas arbetsplats och tre via telefon. Intervjuerna spelades in i mars 2015 och 

tog 30-45 minuter. Insamlad data förvarades i en lösenordsskyddad dator. De inspelade 

intervjuerna skrevs ut ordagrant. Frågeområden som omfattades i intervjuguiden var: 

bakgrundsinformation, erfarenheter av teamarbete, arbetsterapeutens roll i teamet och 

föredelar respektive nackdelar med teamarbete.  

 

Analysmetod 

Data analyserades efter en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Metoden valdes ut för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan de utvalda 
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arbetsterapeuternas erfarenheter av teamarbete i rehabilitering med personer med 

ryggmärgsskada. De inspelade intervjuerna skrevs ned ordagrant, tilldelades varsin färg och 

lästes därefter igenom flertalet gånger. Därefter delades intervjuerna upp och författarna till 

studien arbetade enskilt med de tilldelade intervjuerna och tog ut meningsenheter för att börja 

lyfta fram innehållet i transkriberingen. Färgkodningarna från transkriberingen behölls för att 

lättare veta från vilken intervju meningsenheterna plockats. Meningsenheterna i sin tur 

formulerades om till kondenserade meningar för att få fram tyngden i materialet. Under 

processens gång gick författarna regelbundet igenom varandras material för att se att det inte 

fanns för stora skillnader i hur meningarna valts ut och brutits ner. De kondenserade 

meningarna bröts där efter gemensamt ner till koder. Koderna användes för att lättare hitta 

likheter och skillnader i de olika intervjuerna. Kodad data delades därefter in i en 

huvudkategori och tre tillhörande underkategorier enligt Tabell 1.   

 

Tabell 1 Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, huvudkategorier 

och underkategorier. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningar 

Koder Under- 

kategori 

Huvud-kategori  

Patienten en del i teamet så jag 

tänker teamarbetet, patienten är 

ju också med i teamet, vad han 

vill, måste och behöver, alltså 

vad vill du? 

Patienten är en del av 

teamet. Vad är 

patientens mål? 

Patienten del 

av teamet 

Klientcentrerat  

teamsamarbete 

Teamarbete är ett 

måste för att arbeta 

med rehabilitering 

för personer med 

ryggmärgsskada  

Framförallt mycket stöd just när 

man kan prata om 

förhållningssätt, hur ska vi 

förhålla oss till det här? Eller 

när är det timing, rätt tidpunkt 

för vissa saker så att man inte är 

själv som tar vissa beslut utan 

att man gör det tillsammans i 

teamet  

Stöd av de övriga i 

teamet angående 

förhållningssätt och 

när arbetet ska 

utföras  

Teamet är en 

enhet 

Strukturerat  

teamsamarbete 

Teamarbete är ett 

måste för att arbeta 

med rehabilitering 

för personer med 

ryggmärgsskada 

Här är det arbetsterapeut som 

ansvarar för rullstolsutprovning 

och det varierar i Sverige lite 

grann men här är det vi. 

Arbetsterapeuten 

ansvarar för 

rullstolsutprovningen 

här 

Rullstols-

utprovning 

Arbetsterapeutens 

ansvarsområden i 

teamet 

Teamarbete är ett 

måste för att arbeta 

med rehabilitering 

för personer med 

ryggmärgsskada 

 

Forskningsetiska aspekter 

I missivbrevet framkom att arbetsterapeuternas medverkan i studien var frivillig och att de när 

som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Information lämnades om att 

intervjumaterialet behandlas konfidentiellt, i en lösenordsskyddad dator, att deltagandet inte 

skulle gå att identifieras vid namn eller verksamhet vid publicering och att materialet 
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makuleras efter avslutad studie. De ovanstående aspekterna gällande frivillighet och 

konfidentialitet skedde i enlighet med Olsson och Sörensens (2011) beskrivning angående de 

forskningsetiska aspekternas informationskrav. De eventuella riskerna med studien var enligt 

författarna till den aktuella studien att värdefull tid skulle tas i anspråk från 

arbetsterapeuterna. Ytterligare en risk var att deltagarna skulle börja ifrågasätta sin roll i 

teamet och att det kunde skapa en osäkerhet angående betydelsen av yrkesrollen. Författarna 

anser att nyttan med studien skulle överväga de eventuella riskerna då frågeställningen även 

skulle kunna stärka deltagarna och få dem att inse vikten av sin roll i teamet. Studien kan ge 

arbetsterapeuter och andra professioner i multidisciplinära och interdisciplinära team en ökad 

förståelse för vikten av teamarbete i rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Den 

ökade förståelsen kan i sin tur leda till en bättre rehabilitering för patienterna. 

 

RESULTAT 

De erfarenheter arbetsterapeuterna hade av teamarbete besvarar syftet med studien, vilket är 

att beskriva arbetsterapeutens erfarenhet av teamarbete vid rehabilitering av personer med 

ryggmärgsskada. Fynden i intervjuerna presenteras i en huvudkategori, Teamarbete är ett 

måste för att arbeta med rehabilitering för personer med ryggmärgsskada och tre 

underkategorier, klientcentrerat teamsamarbete, strukturerat teamsamarbete och 

arbetsterapeutens ansvarsområden i teamet.  

 

Teamarbete är ett måste för att arbeta med rehabilitering för personer med 

ryggmärgsskada 

Dataanalysen framhåller att samtliga av de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev teamarbete 

som nödvändigt vid rehabilitering för personer med ryggmärgsskada. De anser att det inte går 

att bedriva rehabilitering utan ett team då patienten har ett så omfattande behov på grund av 

sin komplexa skada. Teamets olika professioner har tillsammans bred kompetens. Den breda 

kompetensen bygger på att alla professioner i teamet har specifika kunskaper kopplat till sin 

yrkesroll. Arbetsterapeuterna beskrev att ett team kan se till hela människan då professionerna 

ser på patienten utifrån olika infallsvinkar baserat på sina specifika kunskaper; 

 

”… fysioterapeuten kan komma in med en infallsvinkel, jag som arbetsterapeut en 

infallsvinkel och kuratorn kan komma med en infallsvinkel då har vi som fått ihop hela 

tårtbiten och läkaren och omvårdnadspersonalen då har man som fått ihop tårtbiten.” 
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Arbete i team vid rehabilitering av personer med ryggmärgsskada kräver ett gott samarbete 

mellan professionerna. Vikten läggs vid att hela teamet ser patienten utifrån ett holistiskt 

perspektiv och utgår från dennes behov och önskningar.  

 

Klientcentrerat teamsamarbete  

De intervjuade arbetsterapeuterna är alla överrens om att teamet ska utgå utifrån ett 

klientcentrerat arbetssätt där patientens åsikter och viljor respekteras.  Patienten ska ses som 

en del i teamet där patienten är expert på sina egna behov och önskningar. Det beskrevs som 

viktigt att skapa en allians med patienten då personen som drabbats av en ryggmärgsskada 

ofta är i beroendeställning till vården. Alliansen med patienten bygger på att teamet tar hänsyn 

till vad det är patienten vill, behöver och måste klara av efter skadan. Det ses som en viktig 

aspekt för hela teamet att arbeta efter då rehabiliteringen måste starta där patienten befinner 

sig. Arbetsterapeuterna beskrev betydelsen av att teamet har en dialog och där de diskuterar 

hur teamet ska kunna tillgodose patientens behov och önskemål. Det är även dessa behov och 

önskemål som avgör vilka professioner som kommer att ha en huvudsaklig betydande roll 

under rehabiliteringen. Alla de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev att det krävs ett team 

för att kunna möta det omfattande behovet av vård och rehabilitering som patienten har. 

Arbetsterapeuterna är eniga om att det är lättare att fånga upp alla patientens behov om 

rehabiliteringen bedrivs av ett team och beskrev även att de upplever att det ökar patientens 

chanser att nå sina uppsatta mål. Chanserna att nå uppsatta mål beskrivs öka tack vare de olika 

professionernas sammansatta kompetens.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att teamet måste samarbeta för att fånga upp patientens mående 

och föra det vidare till ansvarig profession inom området. Att hela teamet vårdar om 

patientens psykiska välmående ses som viktigt för alla professioner. Vidare beskrivs vikten av 

att vara lyhörd för patientens känslor. Arbetsterapeuterna beskrev att personen som drabbats 

av en traumatisk ryggmärgsskada befinner sig i en livskris där de sörjer sitt gamla liv 

samtidigt som de måste etablera ett nytt liv. Vidare beskrevs att det är viktigt att alla i teamet 

har en empatisk förmåga; 

 

”Man gråter tillsammans och sörjer tillsammans med patienten. Det är viktigt i teamet. 

Man måste ha en förståelse att klientcentreringen är en viktig del”. 
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Strukturerat teamsamarbete  

Flera av arbetsterapeuterna beskrev att rehabiliteringsprocessen inleds med ett 

introduktionsmöte där hela teamet deltar. Introduktionsmötet inleds med att teamet berättar 

vem de är, hur de arbetar och vad de kan erbjuda patienten.  Sedan får patienten berätta om 

vem han/hon är och vilka behov och önskemål som finns. Samtliga arbetsterapeuter berättade 

om målmöten som kan ske efter eller i samband med introduktionsmötet. Arbetsterapeuter 

som möter patienten i det akuta skedet beskrev att målmötet sker när teamet bedömer att 

patienten är redo att delta. Vid de situationer där patienten bedöms ha låg medvetandegrad 

sätter teamet istället upp gemensamma behandlingsmål. Under målmötet diskuterar patient 

och personal vilka konkreta mål som patienten vill fokusera på. Det är målen som styr 

rehabiliteringens planering. Målmöten är något som följs upp och sker kontinuerligt. En viktig 

del är att alla, såväl patient som vårdpersonal, arbetar gemensamt mot samma mål. Även 

samsynsmöte är en del av teamarbetet och sker i mån av tid. Där diskuterar teamet 

tillvägagångs- och förhållningssätt utan patienten. Samsynsmötet beskrivs som viktigt för att 

alla professioner ska kunna ge en tydlig och enhetlig information till patienten. 

Samsynsmöten är viktiga för att behålla patienten i fokus samt för att rehabiliteringsprocessen 

ska drivas framåt. Arbetsterapeuterna beskrev även att inofficiella möten mellan, för tillfället, 

berörda professioner inom teamet sker kontinuerligt för att stämma av patientens nuvarande 

situation och hur rehabiliteringen ska fortskrida.  

 

Hälften av arbetsterapeuterna beskrev att teamet använder sig utav en rehabsamordnare. 

Rollen som rehabsamordnare kan tas av en arbetsterapeut eller någon annan profession i 

teamet. Rehabsamordnaren är den personen i teamet som har en tät kontakt med patienten och 

försöker fånga upp patientens förväntningar samt har ansvar att driva rehabiliteringsprocessen 

framåt. De arbetsterapeuter som beskrev att de inte använder sig utav en rehabsamordnare 

förklarar att alla i teamet har ett gemensamt ansvar för patienten. Alla beskrev att teamet ska 

arbeta tätt och delge information till varandra. Ett exempel som framkommer är att 

arbetsterapeuten kan får reda på mycket information om patientens mående under exempelvis 

träning i personlig vård, vilket är viktig information att delge till kuratorn. Vidare beskrevs 

vikten av att delge information till teammedlemmarna för att skapa förutsättningar för 

patienten; 

 

”Läkaren behöver ju ha reda på vår information. Så patienten har ont om inte läkaren 

har gett smärtmedicinering, utan smärtmedicin så kan vi inte träna.” 



   

16 

 

 

Tryggheten för arbetsterapeuten i att ha ett team runt omkring som kan stötta och hjälpa 

varandra beskrevs som viktigt. Det beskrevs även att det är av stor betydelse att inte känna sig 

ensam vid bemötande och beslutsfattande gentemot patienten. Att fatta beslut som ett team 

beskrevs göra arbetsterapeuten modigare då de känner en trygghet av att ha ett team bakom 

sig. Patienten kan behöva motiveras att utföra träning/aktiviteter som någon annan av team 

medlemmarna håller i. Arbetsterapeuten kan hjälpa till och förklara att patienten behöver 

utföra rehabiliteringsträningen för att den bidrar till att i slut ändan klara det uppsatta målet. 

Som exempel beskrevs att ökad axelstyrka hjälper till vid rullstolskörning.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att det händer att professionerna tenderar att överlappa varandra 

men att det sker över tydliga gränser. Ett exempel som beskrevs är att överlappningar av 

arbetsuppgifter kan ske men att de arbetsuppgifter som är typiska för exempelvis 

arbetsterapeuter inte utförs av någon annan profession så vida det inte har skett en uttalad 

delegering av arbetsuppgiften; 

 

”…att någon skulle börja göra något hembesök eller att någon skulle börja meka med 

en rullstol... Nä, det skulle aldrig hända. Eller att jag skulle ha styrketräning med 

patienten… Nä, om inte fysioterapeut har bett mig… Nej…” 

 

Ingen av arbetsterapeuterna upplever det som ett problem att arbetsuppgifterna ibland går in i 

varandra så länge teamet kommunicerar och delger varandra information. De beskrev att 

omvårdnadspersonal många gånger arbetar i personlig vård situationer. Vidare beskrivs att 

omvårdnadspersonalen ofta är väldigt duktiga inom det området samt är lyhörda för vad 

arbetsterapeuten delger vid sina handledningar. Alla teammedlemmar har ett 

rehabiliteringstänk enligt flera av de tillfrågade arbetsterapeuterna. Det beskrivs att 

arbetsterapeuterna oftast arbetar tätt med fysioterapeuten och att det då är viktigt att 

tillsammans tidsplanera och fördela arbetsuppgifter under veckan för att det logistiskt ska 

passa ihop. Tids- och logistisk planering beskrevs därför som en viktig del inom teamet; 

 

”…så kanske jag och fysioterapeuten kommer in och tränar förflyttning upp till 

rullstolen sen tar jag över och tränar något moment i personlig vård och sen så 

kommer omvårdnadspersonalen in. Så det måste man ju helt logistiskt planera ihop.” 

 

En fördel med teamarbete beskrevs vara att alla i teamet använder ett gemensamt språk med 

patienten. Oavsett vem i teamet patienten frågar får den ungefär lika svar om sin 
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rehabilitering. Det krävs då av teamet att vara tighta, prata samma språk och vilja patientens 

bästa. En annan fördel som beskrevs var att patienten är i centrum och att det är dennes 

målsättning som är hela teamets mål med rehabiliteringen.  

 

Samtliga av de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev att en negativaspekt med teamarbete är 

att det är tids- och kommunikationskrävande. De beskrev att det ibland kan vara svårt att nå 

varandra med information samt att det kan uppstå missförstånd i kommunikationen inom 

teamet. Arbetsterapeuterna beskrev vidare att det krävs en återuppbyggnad av teamet om 

någon teammedlem byts ut. Då måste teammedlemmarna hitta nya kommunikationskanaler 

och roller i teamet. Vidare beskrevs att de personer som ingår i teamet måste ha ett intresse av 

att jobba i team. Irritation beskrivs kunna uppstå om någon i teamet väljer att köra sitt eget 

“race” utan att diskutera med de övriga i teamet. Då gäller det att mötas och komma överens; 

 

”Det är laget före jaget, att man tänker att det är viktiga delar, vi alla har en så 

betydelsefull roll i teamet.”  

 

Arbetsterapeutens ansvarsområde i teamet 

Under intervjuerna med arbetsterapeuterna beskrevs flera gemensamma områden som de 

ansvarar för inom sitt team vid rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. De olika 

områden som framkom var oberoende av vilken form av team arbetsterapeuten tillhörde.  

 

Det flesta av de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev att rullstolen är en viktig del för 

många ryggmärgsskadade. De skadade är i behov av en rullstol då den fungerar som deras 

ben. Arbetsterapeuterna beskrev att de i teamet ansvarar för att patienten sitter på ett bra sätt i 

rullstolen. Sittställningen är en viktig del av arbetet då många av patienterna sitter i sin rullstol 

många av dygnets timmar. Om det uppstår problem runt en patient och dess sittställning 

samarbetar arbetsterapeuterna med fysioterapeuterna som har som uppgift i teamet att arbeta 

med patientens motoriska utförande. Som exempel arbetar fysioterapeuten med balans, 

bålstyrka och känsel, vilka är viktiga komponenter för ett bra sittande. Om patienten har dålig 

bålstyrka krävs ofta anpassningar av stolen för att patienten ska få ett optimalt sittande. 

Anpassningarna av stolen utförs av arbetsterapeuten i teamet. Många av de ryggmärgsskadade 

får träna körteknik för att kunna köra sin stol på ett så optimalt och skonsamt sätt som möjligt. 

De intervjuade arbetsterapeuterna beskrev att körteknik handlar om mer än att bara rulla 

stolen framåt. Det krävs teknik och styrka i axlar och armar för att orka vilket är 
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fysioterapeutens ansvarsområde. De uppgav att samarbete sker med den fysioterapeut som är 

en del av teamet. Under intervjuerna framkom det att det ser lite olika ut i teamen vem det är 

som ansvarar för själva körtekniken. Oftast är det både arbetsterapeuten och fysioterapeuten 

som delar på ansvaret. Arbetsterapeuterna är mer delaktiga i körträning i olika kontexter. Som 

arbetsterapeut är det viktigt att hjälpa patienten att rehabiliteras i flera olika miljöer där denne 

kan tänkas befinna sig i sin vardag. Patienten beskrevs kunna uppleva det jobbigt att 

exponeras i en rullstol ute i samhället efter sin skada och att de är rädda att andra människor 

ska ha åsikter om dem. Arbetsterapeuten kan fungera som ett stöd då patienten börjar körträna 

ute i samhället eller inom sjukhusets väggar. 

 

Enligt arbetsterapeuterna är handrehabilitering efter en ryggmärgsskada något som i Sverige 

utförs av arbetsterapeuter. Handrehabiliteringen beskrevs som viktig för att patienten ska 

kunna behålla eller förbättra rörligheten i handen vilket leder till ökad delaktighet i aktivitet;  

 

”….och sen specifikt med ryggmärgsskada, just händer, greppträning, av gammal 

erfarenhet det hänger med liksom, händer är vårt ansvarsområde.” 

 

Arbetsterapeuterna tränar patienten i att lära sig använda handen för att till exempel greppa 

och plocka upp saker från plan yta. Det kan även krävas kompensatoriska hjälpmedel som 

handskenor vilket kan tillverkas av arbetsterapeuten. Som ett led i handträningen kan 

arbetsterapeuten diskutera och framföra till de övriga i teamet hur de kan hjälpa/stötta 

patienten att använda sin hand i aktivitet. Som exempel kan omvårdnadspersonalen stödja 

patienten att använda handen i personlig vård och fysioterapeuten kan påminna då det tränas 

rullstolsteknik. Patienten beskrevs bli mer självständigt i utförandet av aktiviteter som till 

exempel personlig vård med hjälp av handträning. 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att de tycker att det är viktigt att arbeta med aktivitetsbalans. 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att patienten uppger att denne behöver hjälp att hitta balans 

i sin vardag för att orka med de aktiviteter som är viktiga för dem. Exempelvis beskrevs att de 

är viktigt att patienten hittar en rimlig fördelning av aktiviteter under dagen. De kan handla 

om att hitta stunder för avlastning så att kroppen inte skadas av ensidigt sittande i rullstolen 

eller att det sammantaget blir för många aktiviteter på en dag som påverkar kroppen negativt. 

De beskrev att det är viktigt för patienten att hela teamet är medvetna om hur viktig 

aktivitetsbalansen är. Det är hela teamets skyldighet att arbeta för att patientens ska orka så 
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mycket som möjligt. Arbetsterapeuternas upplevelse var att de andra professioner i teamet såg 

dem som de som har mest fokus på att patientens aktivitetsbalans är stabil. När patienten är 

kvar på sjukhuset går det inte att tänka att patienten bara ska orka med vad arbetsterapeuten 

har planerat utan även ska orka med fysioterapeuten och eventuellt andra undersökningar som 

är kopplade till rehabiliteringen. Arbetsterapeuterna beskrev att det är viktigt att samarbetet 

med de andra professionerna i teamet fungerar så att alla får sin tid med patienten utan att 

dennes aktivitetsbalans drabbas. En erfarenhet som delades under intervjuerna var att det ofta 

tar lång tid för patienten att utföra alla moment som ingår i personlig vård på morgonen, vilket 

leder till att kommunikationen mellan professionerna måste vara tydlig; 

 

”Så det tar lång tid och då är orken slut så det gäller att man synkar ihop sig så att 

mina tider tillsammans med personalen på avdelningen om det är de som hjälper 

patienten och när ska jag komma in för jag kan ju inte vara med alla de två timmarna 

för då har ju en fjärde del min arbetsdag gått.”  

 

Träning i personlig vård beskrevs vara ett av arbetsterapeuternas viktigaste ansvarsområden. 

Omvårdnadspersonalen i teamet arbetar också i personlig vård med patienten men då inte med 

samma träningsinriktning som arbetsterapeuten gör. Arbetsterapeuterna beskrev att 

omvårdnadspersonalen oftast är mycket duktiga på att arbeta utifrån ett rehabiliteringstänk 

och låter patienten, i den mån den kan, ta den tid på sig som krävs för att utföra aktiviteten så 

självständigt som möjligt.  En skillnad är även att arbetsterapeuterna beskrevs ha kunskap om 

hur de kan använda sig själva som ett redskap i rehabiliteringen; 

 

”De har inte förståelsen hur man jobbar med sig själv. Att jag kan, bara hur jag säger 

och gör när jag kommer in kan stötta patienten att göra själv eller göra personen 

väldigt hjälplös.” 

 

Genomgång av olika strategier som kan användas i vardagen ingår i arbetsterapeutens 

ansvarsområde i teamet. Flertalet av de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev hur de hjälper 

patienterna med att hitta strategier för till exempel påklädning av byxor om handfunktionen är 

påverkad. Strategier lärs även ut vid förflyttning från till exempel säng till rullstol och kan då 

tränas gemensamt med fysioterapeuten.  

 

En av de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev komplexiteten med intygsskrivande för att 

patienten ska få rätt till personligassistans. Alla situationer måste beskrivas detaljerat och det 

tar mycket tid. Även läkaren i teamet behöver utfärda ett intyg för att assistansen ska beviljas.  
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Bostads- och arbetsplats anpassning är en av arbetsterapeutens ansvarsområde i teamet och 

beskrivs vara en viktig del i rehabiliteringen av ryggmärgsskadade. Anpassning av 

arbetsplatsen kan vara nödvändig för att återgång till arbetet ska vara möjlig. Det kan behövas 

ny utrustning på arbetet och förbättrad tillgänglighet av till exempel toaletter. 

Arbetsterapeuterna beskrev även att anpassning av patientens bostad kan behöva utföras och 

att de hjälper till med eventuella kompensatoriska hjälpmedel som kan behövas i hemmet. Det 

beskrevs även att i vissa fall rapporteras behoven av anpassning vidare till arbetsterapeuter 

utanför teamet som möter upp patienten i hemmet. Det framgår vid intervjuerna att de 

arbetsterapeuter som arbetar med ryggmärgsskadade patienter efter det akuta skedet arbetar 

mer med hela patientens vardag. En arbetsterapeut beskrev; 

 

”Det är ju jag som ansvarar för att se att det fungerar med boende, fritid och arbete.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att de har ansvar att hålla sig ajour inom sitt yrkesområde och 

också vart den nuvarande forskningen är i rehabilitering för ryggmärgsskada. Det är viktigt 

för teamet att de olika professionerna är uppdaterade inom sina områden för att det ska finnas 

i en trygghet att patienten får bästa möjliga rehabilitering. Enligt de intervjuade 

arbetsterapeuterna är ett av ansvarsområdena i teamet att utbilda annan personal och anhöriga 

angående arbetsterapeutiska strategier. Det kan handla om att visa omvårdnadspersonalen hur 

en patient ska göra i personlig vård eller vid förflyttningar från säng till rullstol. 

Fysioterapeuterna kan också delta vid utbildning av förflyttning då det även ingår i deras 

ansvarsområden. Anhöriga kan vid behov få instruktioner om hur de på bästa sätt kan hjälpa 

sin anhörige vid permissioner från sjukhuset.  

 

Studiens resultat visade att de intervjuade arbetsterapeuterna upplever teamarbete som ett 

måste vid rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Patienten har behov av att 

rehabiliteras utav ett team med bred kompetens på grund av skadans komplexitet.  Att ta 

hänsyn till patientens behov och önskemål beskrevs som centralt. Det klientcentrerade 

arbetssättet beskrevs som en grundsten då det kommer till att arbeta i team tillsammans med 

personen med ryggmärgsskada. Resultatet visade att kommunikationen och den logistiska 

planeringen i teamarbete är tidskrävande, dock beskrivs det som en viktig del för att 

teamsamarbetet ska fungera. Arbetsterapeuten beskrivs ha en viktig roll i teamet och har 

många ansvarsområden.  
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

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

rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Resultatet av studien visade att 

arbetsterapeuternas erfarenheter tyder på att det krävs ett team vid rehabilitering av personer 

med ryggmärgsskada. Vidare beskrevs vikten av att teamets olika professioner tillsammans 

bär på en bred kompetens vilket krävs för att rehabilitera klienter med en komplex skada. I 

den aktuella studien framkom också vikten av att arbeta klientcentrerat och att ta hänsyn till 

patientens behov och önskemål. Tids- och logistiskplanering beskrevs som en viktig del i 

teamarbetet men även som den mest tidskrävande faktorn. Resultatet visade även 

arbetsterapeuten har ett brett ansvarsområde och har en viktig roll i rehabiliteringen. 

 

Enligt Fagius och Aquilonius (2006) och Whiteneck, Gassaway, Dijkers och Jha (2009) har 

en person som drabbas av en ryggmärgsskada ett behov av att rehabiliteras av ett team, då 

omfattningen av skadan oftast är stor och det krävs olika professioner för att ge optimal 

rehabilitering.  I huvudkategorin Teamarbete är ett måste för att arbeta med rehabilitering för 

personer med ryggmärgsskada framkom liknade resultat.  I den aktuella studien visar 

resultatet att teamarbete är en viktig del inom rehabilitering av personer med ryggmärgsskada 

för att kunna möta upp patientens alla behov. Vidare i resultatet framkom att 

arbetsterapeuterna upplever att teamets medlemmar har breda och specifika kunskaper inom 

sin profession. Denna syn stärks av Borg (2006) som beskriver att en person med en 

ryggmärgsskada är i behov av team som är specialister inom ryggmärgsskaderehabilitering. 

Det visar på att det krävs ett team med god kunskap vid rehabilitering av personer med 

ryggmärgsskada. Bellner (1997) beskriver att ett team inom vården består av många olika 

professioner som alla har olika teoretiska synsätt och expertisområden. Det stärker resultatet i 

den aktuella studien som visar att ett team skapar möjligheter att kunna se patienten utifrån ett 

holistiskt synsätt tack vare de olika professionernas infallsvinklar. Resultatet stärks även av 

Borg (2006) och Sundelöf Andersson (2012) beskrivning gällande att diagnostiken och 

interventionerna vid en rehabiliteringsprocess ska ske utifrån ett holistiskt synsätt. Tidigare 

forskning och den aktuella studiens resultat visar på många likheter vilket styrker den aktuella 

studien. 
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Kielhofner (2012) beskriver att det krävs en god relation mellan patient och terapeut för att 

rehabiliteringen ska bli framgångsrik. I underkategorin klientcentrerat teamsamarbete 

framkom det att teamet arbetar efter ett klientcentrerat arbetssätt där patientens behov och 

önskemål tas hänsyn till. Vidare framkom att det är viktigt att skapa en allians med patienten 

och att denne ska ses som en del i teamet. Enligt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) 

bygger klientcentrerat arbetssätt på respekt, empati och äkthet gentemot klienten. De 

beskriver även vikten av att arbetsterapeuten ska använda sig av de kunskaper patienten har 

om sig själv. Denna syn stämmer överrens med annan forskning inom området som tyder på 

att det är viktigt att ta reda på patientens egna behov och önskemål (Barclay, 2002; Fisher, 

2009). Vidare säger Fisher (2009) att patientens behov och önskemål ska respekteras. Detta 

styrker även den aktuella studien, där betydelsen av att teamet har en dialog och diskuterar 

hur de ska kunna tillgodose patientens behov och önskemål beskrevs som en viktig del för att 

arbeta klientcentrerat. Tidigare forskning och den aktuella studien visar på att klientcentrering 

är en viktig del av teamarbete. För att få en bredare bild av teamarbete och klientcentrering 

skulle en studie av patientens upplevelse av sin delaktighet vara intressant då de tidigare 

studierna endast beskrivs ur teamets synvinkel.  

 

Enligt Berlin, Carlström och Sandberg (2009) och Suddick och De Souza (2007) krävs det att 

teamets alla professioner arbetar mot samma mål för att uppnå bra vård. I den andra 

underkategorin, strukturerat teamsamarbete beskriver resultatet att rehabiliteringsteamen 

använder sig av ett strukturerat arbetssätt för att på så sätt skapa förutsättningar för patienten 

som drabbats av en ryggmärgsskada. Barclay (2002) beskriver vikten av att patienten ska vara 

delaktig i målsättningen av sin rehabilitering.  Även Eklund, Gunnarsson och Leufstadius 

(2010) beskriver att patienten ska vara delaktig i rehabiliteringsprocessen och ska välja sina 

egna mål. Detta styrker det som framkommit i den aktuella studien, att en central del i 

rehabiliteringsprocessen beskrivs vara målmötet där patienten är en av deltagarna. Vidare 

framkom vikten av att alla, inklusive patienten, arbetar mot ett gemensamt mål. I den aktuella 

studien framkom även att teamet under målmötet diskuterar vilka konkreta mål som patienten 

vill fokusera på och att det är det om styr planeringen av rehabiliteringen. Att målen som 

utformas ska vara konkreta styrks av Borg (2006) som även menar att målen bör vara 

realistiska och mätbara för att kunna mäta ett mått på förändring. Det framkom inte av 

resultatet hur vida de uppsatta målen ska vara realistiska eller inte. Det väcker frågor 

angående om de intervjuade arbetsterapeuterna arbetar med mätbara mål vilket är en viktig 

del av det arbetsterapeutiska arbetssättet. Samtidigt säger Borg (2006) att mål kan användas 
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för att skapa en plan med rehabiliteringen vilket stämmer överrens med den aktuella studiens 

resultat. I den aktuella studien framkom även att samsynsmöten och inofficiella möten inom 

teamet är en viktig del för att behålla patienten i fokus samt för att driva 

rehabiliteringsprocessen framåt. Det styrks av Atwal (2002), Berlin, Carlström och Sandberg 

(2009) och Suddick och De Souza (2007) som i sina studier beskriver att regelbundna 

teammöten är en viktig del för att teamet ska fungera.   

 

Suddick och De Souza (2007) lyfter fram i sin studie att en av orsakerna till ett ineffektivt 

teamarbete samt dålig patientkontakt är brist på kommunikation. Det styrker den aktuella 

studiens resultat som visar att arbetsterapeuterna upplever det som viktigt att teamet arbetar 

tätt och delger varandra information för att skapa förutsättningar för patienten. Vidare 

framkom det i resultatet att arbetsterapeuterna ibland upplever det som svårt att nå varandra 

med information samt att det kan uppstå missförstånd i kommunikationen inom teamet. Atwal 

(2002) menar att det finns många fördelar med att arbeta i team, exempelvis effektivare 

planering, en ökad lyhördhet och patientfokusering.  I resultatet framkom dock att samtliga av 

de intervjuade arbetsterapeuterna upplever att teamarbete är tids- och kommunikations-

krävande samt att det kan vara svårt för professionerna att delge varandra information. I den 

aktuella studien framkom det att arbetsterapeuterna var positiva till teamarbete och såg det 

som ett måste vid rehabilitering av personer med ryggmärgssaka. Beskrivningen styrks av 

Lundgren och Molander (2008) som framhåller att teamsamverkan visar på positiva 

upplevelser från teamets medlemmar. Tidigare forskning och den aktuella studien visar på 

vikten av att teamarbetet fungerar väl och att medlemmarna har en god kommunikation. En 

följd skulle annars kunna bli att patienten blir lidande. 

 

Booth och Hewison (2002), Foy et al. (2011), Lycett (1991), Sach och Jarus (1994) och Sach 

och Labovitz (1994) beskriver att arbetsterapeuten har en central roll vid rehabilitering av 

ryggmärsskadade och att de har många olika arbetsuppgifter. I resultatets tredje underkategori 

arbetsterapeutens ansvarsområden i teamet framkom det att arbetsterapeuten har en viktig 

roll och ett brett ansvarsområde. Atwal (2002) beskriver att det kan uppstå oklarhet om vilken 

roll arbetsterapeuten har i teamet vilket kan påverka patienten. I den aktuella studiens resultat 

kom det fram att arbetsterapeuterna inte upplever att det finns någon oklarhet gällande 

arbetsterapeutens ansvarsområden i teamet. Däremot beskrev arbetsterapeuterna att deras 

arbete tenderar att överlappa fysioterapeutens arbete men att de inte upplever det som ett 

problem. Det styrks av Foy et al. (2011) som beskriver att båda professionerna utför 
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rehabiliteringsåtgärder inom samma område, vilket kan leda till överlappning av 

arbetsområden. I den aktuella studien framkom det att arbetsterapeuterna inte upplever något 

problem med överlappning av arbetsområden. Det kan tyda på att de har god kommunikation i 

de team de ingår i och är lyhörda för vad andra medlemmar i teamet har för synpunkter..  

 

Enligt Webb och Emery (2009) arbetar arbetsterapeuten till exempel med hjälpmedel- och 

rullstolsutprovningar samt miljöanpassningar för att patienten ska kunna leva ett så 

självständigt liv så möjligt. Det styrker det som framkom i studien då det fram kom att 

arbetsterapeuterna arbetar med kompensatoriska hjälpmedel, bostads- och 

arbetsplatsanpassningar och anser att rullstolen är en viktig del av deras arbetsområden. Enligt 

Foy et al. (2011) och Ozelie, Gassaway, Buchman, Thimmaiah, Heisler, Cantoni, och 

Whiteneck (2012) läggs det ner mycket tid på träning i personlig vård. Liknande resultat ses i 

den aktuella studien då ett av de arbetsområden som arbetsterapeuterna beskrev att de lägger 

ner mycket tid på är att träna patienten i personlig vård. Ozelie et al. (2012), Tham och 

Guidetti (2002) och Whiteneck et al. (2009) beskriver att patienten är i behov av stöd då de lär 

sig nya strategier och tränar i ADL för att återgå till ett mer självständigt liv. Vidare beskriver 

Tham och Guidetti (2002) arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta för att underlätta för 

patienten och skapa rätt förutsättningar för en god rehabilitering. I den aktuella studien 

framkommer det att olika strategier tränas med patienten för att denne ska klara av att utföra 

aktiviteter som tidigare utförts självständigt. Strategierna används bland annat i personlig vård 

och påklädning. Patienten behöver motivation och stöttning i dessa situationer vilket är en del 

av de uppgifter som de intervjuade arbetsterapeuterna beskrev. Enligt Tham, Guidetti och 

Asaba (2009) är inte alla professioner i teamet medvetna om vad arbetsterapeuten gör med 

patienterna under träning i personlig vård. Den aktuella studien framkom det dock att 

arbetsterapeuterna kontinuerligt rapporterar till omvårdnadspersonalen hur de bör jobba med 

patienten i den dagliga träningen av personlig vård. På så sätt visar de hur de arbetar med 

patienten. Sammantaget visar tidigare forskning och den aktuella studien på att träning i 

personlig vård är viktigt för personen med ryggmärgsskada och att arbetsterapeuten har en 

viktig roll vid träning i personlig vård och vid inlärning av nya strategier. 

 

Metoddiskussion 

En deskriptiv kvalitativ metod användes då den enligt Holloway och Wheeler (2002) är en bra 

metod för att fånga upp personers erfarenheter. Metoden svarade väl mot författarnas syfte, att 

beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid rehabilitering av personer med 
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ryggmärgsskada. För att öka studiens pålitlighet har författarna valt att tydliggöra studiens 

genomförande genom att tydlig beskriva tillvägagångssättet. Studien följer en logisk struktur 

för att guida läsaren. Enligt Holloway och Wheeler (2002) bidrar en tydlig beskrivning till att 

studien går att replikera.  

 

Urvalet skedde utefter ett ändamålsenligt urval där författarna valde ut arbetsterapeuter som 

kunde ge svar på syftet med studien. Enligt Holloway och Wheeler (2002) är sex deltagare 

inom ramen för vad en kvalitativ studie bör innehålla om materialet som samlats in är 

innehållsrikt. Författarna ställer sig frågan hur detta kan påverka studiens överförbarhet då få 

deltagare intervjuades vilket resulterade i ett begränsat material. Arbetsterapeuterna som 

intervjuades var yrkesverksamma enbart i norra Sverige. Det kan ses som en begränsning med 

studien, samtidigt som en avgränsning, som kan skapa en förståelse för hur arbetsterapeuter i 

norra Sverige arbetar och beskriver sina erfarenheter av teamarbete vid rehabilitering av 

personer med ryggmärgsskada.  

 

Författarna använde en semistrukturerad intervjuform för att ha utrymme att ställa följdfrågor. 

Författarna har dock inga större erfarenheter av att utföra intervjuer vilket kan ha påverkat 

intervjumaterialet, enligt Holloway och Wheeler (2002), då det kan leda till att relevanta 

följdfrågor inte blivit ställda. Samma huvudfrågor ställdes till alla intervjuade 

arbetsterapeuter. Vilket enligt Holloway och Wheeler (2002) ses som en styrka, att alla 

deltagare får samma frågor. Frågorna som ställdes under intervjuerna var delvis öppna vilket 

ledde till utförliga svar. Enligt Kvale (1997) är öppna frågor viktiga då syftet är att fånga 

beskrivningar och erfarenheter. Innan första intervjun utförde författarna en pilotintervju för 

att testa hur väl frågorna i intervjuguiden svarar på studiens syfte. Efter pilotintervjun 

formades en del frågor om för att stärka frågornas relevans utifrån studiens syfte. 

Pilotintervjun gav även en riktlinje angående uppskattad tidsåtgång för intervjuerna. 

Författarna ser det som en forskningsetisk fördel att i förväg ha uppskattat ungefärlig 

tidsåtgång, för att inte ta mer tid än nödvändigt i anspråk från deltagarna. Intervjuerna delades 

upp mellan författarna vilket eventuellt kan ha resulterat i en skillnad gällande utförandet av 

intervjuerna och innehållet i det insamlade materialet.  Enligt Holloway och Wheeler (2002) 

kan detta påverka trovärdigheten av studien. Författarna valde att båda skulle delta vid 

samtliga intervjuer där en ställde intervjufrågor och den andra var enbart passiv åskådare. 

Fördelningen gjordes för att författarna skull ta lärdom av varandras intervjuteknik och för att 

intervjuerna skulle utföras på liknande sätt.  
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Arbetsterapeuterna fick i förväg ta del av intervjuguiden för att hinna reflektera över frågorna. 

Det kan ha bidragit till att de känt sig förberedda på vilka frågor som skulle ställas. 

Arbetsterapeuterna befann sig under intervjuerna på sina arbetsplatser vilket för dem är en 

trygg miljö. De blev informerade om att intervjun skulle spelas in vilket trots den trygga 

miljön kan ha gjort dem osäkra och nervösa. Inspelningen stärker dock studien, då det enligt 

Kvale (1997) och Patton (2002) bidrar till att värdefull information inte förloras och 

misstolkningar undviks. Patton (2002) beskriver även att det kan ses som en fördel att det 

inspelade materialet går att lyssna på upprepade gånger.  

 

Dataanalysen skedde på ett strukturerat tillvägagångssätt i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2002). Författarna genomförde delar av analysen separat och därefter diskuterades 

innehållet av analysen. Enligt Patton (2002) ökar trovärdigheten av studien då analysen 

genomförts av flera personer som kommit fram till samma resultat. Författarna studerade 

varandras material för att se att det inte fanns för stora skillnader i hur meningarna valts ut och 

brutits ner. Kodning och kategorisering genomfördes gemensamt. Författarnas handledare fick 

regelbundet ta del av dataanalysen och gav synpunkter på hur den utfördes. Handledaren har 

goda kunskaper inom ämnet arbetsterapi och ryggmärgsskada som enligt Holloway och 

Wheeler (2002) ökar trovärdigheten då en kunnig person inom ämnet tar del av dataanalysen 

och ger synpunkter.  

 

Författarna valde att presentera citat i resultatet för att ge tydliga exempel på 

arbetsterapeuternas egna beskrivningar av sina erfarenheter. Studiens trovärdighet ökar då 

innehållet i resultatdelen kan styrkas med citat (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & 

Wheeler, 2002). Enligt Holloway och Wheeler (2002) bör läsaren kunna kontrollera den fakta 

som presenterats vilket stärker giltigheten.   
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KONKLUSION  

Fynden visade att teamarbete är viktigt vid rehabilitering av personer med ryggmärgsskada.  

Den aktuella studien och tidigare forskning beskriver att klientcentrering, kommunikation, 

sammarbete och logistisk planering är en viktig del av teamarbete. Fynden pekar även på att 

arbetsterapeuten har en viktig roll och flera ansvarsområden i teamet.  

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på teamarbete i stort vilket innebär att den 

aktuella studien kan bidra med arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid rehabilitering. 

Vidare forskning krävs då studiens omfattning är begränsad i antal intervjuade 

arbetsterapeuter och det geografiska området. Det är även aktuellt att undersöka andra 

professioners erfarenhet samt den ryggmärgsskadades upplevelse av teamarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

28 

 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Författarna vill tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien. Utan er hade studien varit 

omöjlig att genomföra. Författarna vill även tacka handledare Gunilla Isaksson för det stora 

stöd de fått under arbetets gång. Gunilla har delat med sig av sin tid, kunskap och 

erfarenheter, vilket på ett ovärderligt sätt bidragit till att författarna utvecklats i sitt skrivande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

29 

 

REFERENSER 

 

Atwal, A. (2002). A world apart: How occupational therapists, nurses and care managers 

perceive each other in acute health care. British Journal of Occupational Therapy, 65(10), 

446-452. 

 

Barclay, L. (2002). Exploring the factors that influence the goal setting process for 

occupational therapy intervention with an individual with spinal cord injury. Australian 

Occupational Therapy Journal, 49(1), 3-13. 

 

Bellner, A. (1997). Professionalization and rehabilitation: the case of Swedish occupational 

and physical therapists. (1. ed.) Diss. Linköping: Univ. Linköping 

 

Berlin, J., Carlström, E., & Sandberg, H. (red.) (2009). Team i vård, behandling och omsorg: 

erfarenheter och reflektioner. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 

Blanes, L., Carmagnani, M., & Ferreira, I. (2009). Quality of life and self-esteem of persons 

with paraplegia living in São Paulo, Brazil. Quality of Life Research, 18(1), 15-21. 

 

Booth, J., & Hewison, A. (2002). Role overlap between occupational therapy and 

physiotherapy during in-patient stroke rehabilitation: An exploratory study. Journal of 

Interprofessional Care, 16(1), 31-40. 

 

Borg, J. (red.) (2006). Rehabiliteringsmedicin: [teori och praktik]. Lund: Studentlitteratur. 

 

Caldwell, K., & Atwal, A. (2003). The problems of interprofessional healthcare practice in 

hospitals. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing), 12(20), 1212-8. 

 

Carey, R., Seibert, J., & Posavac, E. (1988). Who makes the most progress in inpatient 

rehabilitation? An analysis of functional gain. Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation, 69(5), 337-43. 

 

Dijkers, M., & Faotto, R. (2012). Team size in spinal cord injury inpatient rehabilitation and 

patient participation in therapy sessions: The SCIRehab Project. Journal Of Spinal Cord 

Medicine, 35(6), 624-634. 

 

Duffy, R., & Nolan, P. (2005). A survey of the work of occupational therapists in inpatient 

mental health services. Mental Health Practice, 8(6), 36-41. 

 

Eklund, M., Gunnarsson, B., & Leufstadius, C. (red.) (2010). Aktivitet & relation: mål och 

medel inom psykosocial rehabilitering. (1. uppl.) Lund:  
 

Fagius, J., & Aquilonius, S. (red.) (2006). Neurologi. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Fisher, A.G. (2009). Occupational therapy intervention process model: a model for planning 

and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions. Fort 

Collins, Colorado: Three Star Press. 

 

Fisher, A.G., & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som 

främjar bästa praxis i arbetsterapi. Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. 



   

30 

 

 

Foy, T., Perritt, G., Thimmaiah, D., Heisler, L., Offutt, J., Cantoni, K., & Backus, D. (2011). 

Occupational therapy treatment time during inpatient spinal cord injury rehabilitation. Journal 

Of Spinal Cord Medicine, 34(2), 162-175. 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112. 

 

Hane, M., & Wennberg, B. (2003). Starkare arbetsterapi - bättre primärvård: tre berättelser 

om relevant kunskapsutveckling och kunskapsspridning för arbetsterapeuter i dagens och 

framtidens primärvård. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. 

 

Holm, A., & Jansson, M. (2001). Rehabilitering. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

  

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing. (2. ed.) Oxford: 

Blackwell. 

 

Holtz, A., & Levi, R. (2006). Ryggmärgsskador: behandling och rehabilitering. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Isaksson, G., Lexell, J., & Skär, L. (2007). Social support provides motivation and ability to 

participate in occupation. OTJR: Occupation, Participation and Health, 27 (1), 23-30. 

 

Johansson, R., & Skärgren, L. (2006). Rehabilitering/habilitering. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation: teori och tillämpning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Kinn, L., & Aas, R. (2009). Occupational therapists’ perception of their practice: A 

phenomenological study. Australian Occupational Therapy Journal, 56(2), 112-121. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvarnström, S. (2007). Interprofessionella team i vården: En studie om samarbete mellan 

hälsoprofessioner. Linköping Studies in Health Sciences. Thesis, 2007. 

Levi, R., & Hultgren, C. (1995). Spinalis: ny kraft för skadad ryggmärg. Stockholm: Stiftelsen 

spinalis. 

Lycett, R. (1991). ‘Well what is occupational therapy?’ An examination of the definitions 

given by occupational therapists. British Journal of Occupational Therapy, 54, 411–414.  

 

Lundgren, C., & Molander, C. (2008). Teamarbete i medicinsk rehabilitering (1. uppl.. ed.). 

Stockholm: Liber. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 
 



   

31 

 

Ozelie, R., Gassaway, J., Buchman, E., Thimmaiah, D., Heisler, L., Cantoni, K., & 

Whiteneck, G. (2012). Relationship of occupational therapy inpatient rehabilitation 

interventions and patient characteristics to outcomes following spinal cord injury: The 

SCIRehab project. The Journal of Spinal Cord Medicine, 35(6), 527-46. 

 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3. ed.) London: SAGE. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Sachs, D., & Jarus, T. (1994). A survey of Israeli occupational therapists’ definitions of the 

profession. Occupational Therapy International, 1, 261–277. 

 

Sachs, D., & Labovitz, D. (1994). The caring occupational therapist: Scope of professional 

roles and boundaries. The American Journal of Occupational Therapy: Official Publication of 

the American Occupational Therapy Association, 48(11), 997-1005. 

 

Suddick, K. M., & De Souza, L. H. (2007). Therapists' experiences and perceptions of 

teamwork in neurological rehabilitation: Critical happenings in effective and ineffective 

teamwork. Journal of Interprofessional Care, 21(6), 669-686. 

 

Sundelöf Andersson, S. (2012). Rehabilitering i vårdarbetet: en handbok. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Tham, K., & Guidetti, S. (2002). Therapeutic strategies used by occupational therapists in 

self-care training: A qualitative study. Occupational Therapy International, 9(4), 257-76. 

 

Tham, K., Guidetti., S, & Asaba, E. (2009). Meaning of context in recapturing self-care after 

stroke or spinal cord injury. American Journal Of Occupational Therapy: Official Publication 

Of The American Occupational Therapy Association, 63(3), 323-332. 

 

Toner, J. (2006). Effective interprofessional education – argument, assumption & evidence. 

Journal of Interprofessional Care, 20(2), 217-218. 

 

Van Langeveld, A., Post, W., Van Asbeck, W., Ter Horst, P., Leenders, J., Postma, K., & 

Lindeman, E. (2009). Reliability of a New Classification System for Mobility and Self-Care 

in Spinal Cord Injury Rehabilitation: The Spinal Cord Injury-Interventions Classification 

System. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(7), 1229-1236. 

 

Webb, M. A., & Emery, L. J. (2009). Self-identity in an adolescent a decade after spinal cord 

injury. Occupational Therapy in Health Care, 23(4), 267-287. 

 

Whiteneck, G., Gassaway, J., Dijkers, M., & Jha, A. (2009). New Approach to Study the 

Contents and Outcomes of Spinal Cord Injury Rehabilitation: The SCIRehab Project. The 

Journal of Spinal Cord Medicine, 32(3): 251–259. 

 



   

32 

 

                                                                                                                                         Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Tidigare forskning visar att kunskapen är begränsad gällande arbetsterapeutens roll i ett 

rehabiliteringsteam samt att det finns svårigheter med att arbeta i team då de olika 

professionernas arbetsuppgifter många gånger tenderar att överlappa varandra. Det finns 

därför ett behov av mer kunskap om arbetsterapeuters erfarenhet av teamarbete i 

rehabilitering. Personer med ryggmärgsskada är en klientgrupp som erbjuds möjligheten till 

rehabilitering av ett team. Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

att arbeta i team i rehabilitering för personer med ryggmärgsskada. Det finns ett behov av 

studien för att i förlängningen kunna bidra till en vidare utveckling inom området.  

 

Studien vänder sig till dig som yrkesverksam arbetsterapeut som arbetar i team vid 

rehabilitering för personer med ryggmärgsskada. För att besvara syftet önskar vi intervjua dig. 

Kontakt har tagits med din enhetschef för medgivande om att kontakta dig. Du kommer få ta 

del av en intervjuguide som innehåller frågor som intervjun baseras på. Intervjun beräknas ta 

ca 30 minuter. Den kommer att spelas in och kan ske via telefon eller vid ett personligt möte, 

beroende på vad som passar dig bäst.  

 

Din medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när du önskar. Deltagandet kommer att 

behandlas konfidentiellt och vid publicering kommer varken du eller din verksamhet att 

kunna identifieras i studien. Det inspelade materialet kommer att förvaras i en 

lösenordsskyddad dator. Det resultat som inhämtats från ditt deltagande kommer enbart att 

användas i forskningsändamål och inhämtad data kommer därefter makuleras. Studien 

kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html). 

 

Om du är intresserad av att delta i studien fyller du i det bifogade svarsbrevet som du sedan 

mejlar tillbaka till: olover-2@ltu.student.se. Därefter kommer du att kontaktas via telefon där 

du blir informerad om vad det innebär att delta i studien och du har därefter möjlighet att 

avgöra om du väljer att delta eller inte. Väljer du att delta så kommer ett personligt möte eller 

telefonintervju med dig att bokas in. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
mailto:olover-2@ltu.student.se
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Vi som genomför studien läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet. Studien 

genomförs inom ramen för vårt examensarbete. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor 

eller funderingar angående deltagandet. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Fors Olsson, anaolo-2@student.ltu.se 

Telefonnummer: 070 – 9685270 

 

Veronika Olsson, olover-2@student.ltu.se 

Telefonnummer: 073 – 8198967 

 

Gunilla Isaksson 

Biträdande professor och handledare 

Telefonnummer till växel: 0920-41 10 00 
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FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I FORSKNINGSSTUDIE 

 

Arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid rehabiliteringen av personer 

med ryggmärgsskada. 

 

 Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i studien. 

 

 Jag är intresserad av att få mer information. 

 

 

Namn:  

Telefonnummer:  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande i studien.  

Besvara förfrågan om medverkan i studien genom att fylla i efterfrågade 

uppgifter och bifoga dokumentet i ett mejl till någon av följande adresser: 

 

Anna Fors Olsson,  

anaolo-2@student.ltu.se 

 

Veronika Olsson,  

olover-2@student.ltu.se 
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INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsdata: 

 Hur lång erfarenhet har du av teamarbete? 

 Har du erfarenhet av teamarbete från tidigare arbetsplatser? 

 Vilka yrkesgrupper ingår i teamet hos er? 

 Vilken form av team arbetar du i (multidisciplinärt/interdisciplinärt)? 

 Vilka patientgrupper utöver ryggmärgsskadade möter du i ditt arbete? 

 Hur ofta är du delaktig i rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada? 

 I vilket skede efter skadan möter du patienten? 

 Vilken åldersgrupp är mest representerad vid ryggmärgsskador hos de patienter du 

möter. 

 

Erfarenhet av teamarbete:  

 Berätta om dina erfarenheter av att jobba i team vid rehabilitering av personer med 

ryggmärgsskada 

 

Arbetsterapeutens roll i teamet: 

 Berätta om din på din roll i teamet. 

 Upplever du att patienten vet vad du som arbetsterapeut jobbar med?  

 Beskriv hur du upplever dina kollegor i teamets förväntningar på dig som 

arbetsterapeut.  

 Beskriv vilka arbetsuppgifter dina kollegor i teamet har. 

 Upplever du att det är svårt att särskilja vem som utför vilka arbetstuppgifter i teamet? 

 

Fördelar respektive nackdelar med teamarbete: 

 Berätta vilka fördelar du ser med teamarbete. 

 Berätta vilka nackdelar du ser med teamarbete. 

 

 

 


