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Sammanfattning 
Syftet var att beskriva erfarenheter undersköterskor har av att framgångsrikt 
tillämpa vardagsrehabilitering i arbetet med äldre personer inom ordinärt och 
särskilt boende. En kvalitativ metod användes för att besvara syftet där data 
samlades in via semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys vilket resulterade i tre teman: ”Beakta vad som är meningsfullt 
och möjligt för personen”, ”Möjliggöra personens engagemang i meningsfulla 
dagliga aktiviteter” och ”Hålla det vardagsrehabiliterande arbetssättet levande i 
det dagliga arbetet”. Resultatet visade att för att nå framgång med 
vardagsrehabilitering var det av vikt att förstå vad som var meningsfullt att göra 
för varje person samt att identifiera förmåga i aktivitet. Olika sätt för att skapa 
förutsättningar för personer att engagera sig i meningsfulla aktiviteter framkom 
också. Resultatet visade slutligen faktorer på organisatorisk nivå som var 
betydelsefulla. Genom att studien även belyser hur undersköterskor konkret 
gjorde för att omsätta vardagsrehabilitering på ett framgångsrikt sätt, kan studien 
vara till nytta för andra som direkt eller indirekt arbetar med vardagsrehabilitering 
inom liknande verksamheter. De olika betydelsefulla beståndsdelar som 
framkommit tillsammans med hur de konkret omsätts i det dagliga arbetet, är det 
som enligt studien utgör framgång med det vardagsrehabiliterande arbetssättet. 
Arbetsterapeuten har en betydelsefull roll att bidra med ökad kompetens och 
handledning inom rehabiliteringsområdet och kan stödja undersköterskor vid 
skapandet av förutsättningar för engagemang i meningsfulla aktiviteter. 

 
 Nyckelord: vardagsrehabilitering, äldre, meningsfull aktivitet, undersköterskor, 

arbetsterapi 
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Abstract 
The aim was to describe assistant nurses’ experiences of successful practice of 
everyday rehabilitation with elderly persons living at home or in nursing homes. 
A qualitative method was used and data was collected through semi-structured 
interviews. Data was analysed with a qualitative content analysis and resulted in 
three themes: ”Take into consideration what is meaningful and possible to do for 
the person”, ”Enable engagement in meaningful daily activities” and ”Maintain 
the everyday rehabilitation in the daily work”. The result shows that to achieve 
success in everyday rehabilitation, it was of importance to understand what each 
person found meaningful, and to identify their capacity to perform activities. 
Furthermore, different ways of creating conditions for the person to engage in 
meaningful activities. Finally, the result showed elements at an organizational 
level that were of importance in order to achieve success with the ways of work of 
everyday rehabilitation, as well as the consequence of supervision and further 
training within the area. Though the study illustrate how assistant nurses work 
within different areas to be successful in their daily practice of everyday 
rehabilitation, this study can contribute to those who direct or indirect work with 
everyday rehabilitation in similar areas. The different elements of importance 
together with examples from the daily practice, is what make everyday 
rehabilitation successful according to this study. Occupational therapists have a 
significant role in supervision and training in the area of rehabilitation, and can be 
a support to assistant nurses in creating engagement in meaningful activities. 
  
Keywords: everyday rehabilitation, elderly, meaningful activity, assistant nurses, 
occupational therapy 
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BAKGRUND 

 

Det naturliga åldrandet försämrar kroppens fysiska kapacitet och kan ha ogynnsam påverkan 

på aktivitetsförmågan, vilket i sin tur kan innebära minskad självständighet vid vardagliga 

aktiviteter (Pizzi & Smith, 2010; Westlund & Sjöberg, 2005). Att fortsätta delta i aktivitet och 

bibehålla sociala relationer har betydelse för ett tillfredsställande åldrande (Fänge & Carlsson, 

2010; Jonsson & Josephsson, 2005; Pizzi & Smith, 2010; Rowe & Kahn, 1997). Genom att 

utföra aktiviteter påverkas människors hälsa och välmående (Hocking, 2009; Wilcock, 2006) 

och den äldre personen har själv ett ansvar att försöka hålla sig fysiskt, mentalt och socialt 

aktiv samt att vidmakthålla sin personliga hygien och kroppsvård för att bevara sin hälsa 

(Hylen Ranhoff, 2010). Vanliga problem vid åldrandet är samtidigt ensamhet eller begränsade 

relationer, beroende av praktisk hjälp, begränsad sysselsättning, begränsningar i den fysiska 

hemmiljön eller oro och nedstämdhet (Westlund & Sjöberg, 2005). För äldre personer vars 

aktivitetsförmåga påverkats och där ett rehabiliteringsbehov föreligger kan det i olika 

utsträckning handla om att förbättra eller vidmakthålla förmågor, och genom att använda 

vardagliga aktiviteter i rehabiliteringen kan den äldres självständighet främjas (Agahi, 

Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005).  

 

Äldre personer som är i behov av hjälp i sin vardag kan erhålla äldreomsorg bland annat i det 

ordinära boendet samt på särskilda boenden. I det ordinära boendet kan hemtjänsten ge hjälp 

att sköta hemmet samt ge personlig omvårdnad. I dagsläget kan den enskilde personen 

erbjudas betydande omvårdnadsåtgärder i sitt hem och förutsättningar att bo kvar längre tid än 

som förut var möjligt (Westlund & Sjöberg, 2005). Många äldre som blivit utskrivna från 

sjukhuset efter en allvarlig sjukdom eller skada har ett fortsatt rehabiliteringsbehov i hemmet 

för att återgå till sitt dagliga liv (Fermann & Næss, 2010). Då är det bland annat viktigt att få 

behålla kontroll över sitt liv och aktivt bestämma över sina dagliga aktiviteter (Vik, Nygård, 

Borell & Josephsson, 2008). Bibehållandet av funktioner och förmåga genom att utföra 

vardagliga aktiviteter är av stor vikt för att den äldre personen ska kunna fortsätta att bo kvar 

hemma (Witsø, Eide & Vik, 2011). I begreppet särskilt boende ingår exempelvis 

ålderdomshem och sjukhem, och de flesta som bor inom den här typen av boende har ofta 

flera sjukdomar och flera olika slags vårdinsatser. Med verksamhet i en anpassad miljö ska 

det särskilda boendet bidra till att i möjligaste mån upprätthålla det som är centralt för den 

enskilde personen, exempelvis möjliggöra aktivitet (Westlund & Sjöberg, 2005). När en äldre 

person flyttar till ett särskilt boende finns risk att han eller hon förlorar sina gamla vanor och 
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roller från det ordinära boendet, eftersom kända vardagssysslor inte längre finns tillgängliga 

(Hauge, 2010; Socialstyrelsen [SoS], 2003b). Detta kan innebära att den äldre personens 

motivation att delta i dagliga aktiviteter kan minska och att han eller hon kan bli passiv i den 

nya boendemiljön och överlåta utförandet i aktiviteter till den omgivande personalen. För att 

upprätthålla den äldre personens funktions- och aktivitetsförmåga krävs rehabiliteringsinsatser 

i ett tidigt skede samt att ett rehabiliterande förhållnings- och arbetssätt genomsyrar hela 

verksamheten (SoS, 2003b).  

 

En stor del av äldreomsorgens arbete utförs genom möten mellan undersköterskan och den 

äldre personen. Undersköterskan i exempelvis hemtjänsten har en betydelsefull roll i att stödja 

den äldre personens resurser vid utförandet av vardagliga aktiviteter genom sitt nära 

samarbete i hemmet (Eloranta, Arve & Routasalo, 2008; Furåker & Nilsson, 2011). 

Samarbetsrelationen mellan undersköterskan och den äldre personen är av betydelse, liksom 

kunskap om den enskildes levnadsberättelse, sjukdomstillstånd och yttringar. 

Levnadsberättelse är ett dokument som kan användas inom äldreomsorgen där viktig 

information om personens liv tecknas ner bland annat kring sociala relationer, intressen och 

vanor. Att ta del av en persons historia utgör möjligheter att förstå och lära känna den äldre 

personen och kunskapen om varje enskild individ måste inom omvårdnad, omsorg och 

rehabilitering ligga till grund för arbetet att ge den äldre personen ett gott liv (Thorsen, 2010). 

För äldre personer inom ordinärt eller särskilt boende innebär god vård bland annat när den 

äldre personen tillåts vara delaktig i beslut kring omvårdnaden och när hänsyn tas till deras 

invanda rutiner genom livet. Vidare att det finns tillräckligt med tid och kontinuitet bland de 

som utför vård- och omsorgsinsatserna (From, Johansson & Athlin, 2009; Svanström & 

Äldrevårdsteamet i Umeå Kommun, 2010). Tidsbrist hos omgivande personal kan leda till att 

den äldre inte får vara delaktig i en aktivitet som han eller hon egentligen har resurser för och 

kan således bidra till passivitet. Andra faktorer av betydelse är den äldre personens och 

teamets motivation för uppdraget (Witsø et al., 2011). Många anställda inom hemsjukvården 

har ett ansträngt schema och upplever sig ha för lite tid till de äldre som de ska hjälpa. Detta i 

kombination med bristande kontinuitet gör det svårare att lära känna den enskildes vanor och 

behov. Sammantaget försvårar detta möjligheterna att arbeta med den enskilde individen i 

centrum (Næss & Wærness, 2005). Brist på handledning är ytterligare en faktor som försvårar 

undersköterskans arbete med vardagsrehabilitering (SoS, 2000). 
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Rehabiliterande insatser och arbetssätt kan delas in i två former. Specifik rehabilitering är 

målinriktad och tidsbestämd och utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen av bland annat 

arbetsterapeuter. Vardagsrehabilitering däremot är en generell form av rehabilitering och 

omnämns bland annat också som rehabiliterande förhållningssätt eller hälsobefrämjande 

arbetssätt. Vardagsrehabilitering är ett arbetssätt som är ständigt pågående och berör alla 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med den äldre personen. Arbetssättet innebär att man tar 

till vara på den äldre personens resurser och ger stöd i vardagssituationer (Agahi et al., 2005; 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA] & Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

[LSR], 2011; Månsson, 2007). Det finns dock ett antal faktorer som försvårar tillämpningen 

av vardagsrehabilitering i det dagliga arbetet. Brist på handledning, tidsbrist eller en pressad 

arbetssituation är några hinder för undersköterskor när de ska arbeta vardagsrehabiliterande. 

Dessutom är det vanligt förekommande att rehabiliteringspersonalens antal är begränsat vilket 

i sin tur innebär att möjligheten för dem att bidra med handledning och fortbildning inom 

rehabiliteringsområdet är mindre (SoS, 2000; SoS 2003b). 

 

Alla äldre människor med hjälpbehov bör bedömas av arbetsterapeut och sjukgymnast som 

underlag för rehabiliterande insatser eftersom träning ofta kan integreras i vardagliga moment 

och hushållssysslor och inte behöver vara specifik (Agahi et al., 2005; Månsson, 2007). Det är 

av vikt att rehabiliteringspersonalen kan arbeta genom omvårdnadspersonalen, vilket innebär 

att undersköterskan här har en betydelsefull roll (Furåker & Nilsson, 2011; SoS, 2003b). Det 

är också av stor betydelse att de rehabiliterande insatserna bygger på individuella mål och 

intressen och att all personal omkring engageras (Agahi et al., 2005; Laake, 2005; Månsson, 

2007). Förståelse behöver finnas för vad som utgör motivation och drivkraft hos en enskild 

individ, hur individen prioriterar och bestämmer innehållet i sitt liv (Christiansen & Baum, 

2005; Kielhofner, 2008). Genom att tillvarata människans resurser kan en nedsättning av 

funktioner motverkas vilket i sin tur kan ha effekt på livskvaliteten (Agahi et al., 2005). 

Meningsfulla aktiviteter är i fokus vid vardagsrehabilitering (Månsson, 2007; Svanström & 

Äldrevårdsteamet i Umeå Kommun, 2010). Genom meningsfulla aktiviteter blir personer mer 

delaktiga i sin livssituation (Griffith, Caron, Desrosiers & Thibeault, 2007) och genom att 

identifiera och möjliggöra meningsfulla aktiviteter kan personers välmående påverkas 

(Öhman & Nygård, 2005). 

 

Arbetsterapi fokuserar på att förbättra individens hälsa genom att möjliggöra deltagande i 

meningsfulla dagliga aktiviteter (American Occupational Therapy Association [AOTA], 
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2008; Law, 2002; Youngstrom & Brown, 2005). Fokus ligger på en persons resurser och vad 

personen har för förmågor till att utföra aktiviteter som är meningsfulla (Yerxa, 1998; 

Youngstrom & Brown, 2005) samt att personen själv kan påverka sin hälsa förutsatt att de får 

rätt utmaning och ges möjlighet att utveckla sina förmågor (Yerxa, 1998). En persons 

delaktighet i dagliga aktiviteter beror på individuella faktorer men påverkas också av hinder 

och möjligheter som styrs av omgivningen (Kielhofner, 2008). Eftersom aktivitet och sociala 

relationer har betydelse för livskvaliteten bör arbetsterapeutens insatser för äldre personer 

fokusera på ökade sociala kontakter, att kunna delta i aktiviteter som känns meningsfulla, 

liksom att upprätthålla självständighet och ha inflytande över sitt dagliga liv trots att man är 

beroende av andra personers hjälp (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008). På grund av 

stora arbetsområden måste arbetsterapeuten i stor utsträckning förlita sig på att annan personal 

utför åtgärder som avser att bevara personers funktioner och försöker därför sprida ett 

rehabiliterande synsätt genom sina konsultativa interventioner (Furåker & Nilsson, 2011). 

Arbetsterapeuten ger stöd till assisterande personal i hemmet genom rådgivning och 

införandet av rehabiliterande aktiviteter (Daley, Cristian & Fitzpatrick, 2006; Furåker & 

Nilsson, 2011). Många arbetsterapeuter erfar sig dock ha otillräckligt med tid för handledning 

(Pros & Kjellberg, 2008). 

 

Forskning har visat att det hos äldre personer finns en rädsla över att bli beroende av andra 

vilket innebär att självständighet och medbestämmande är något som eftersträvas, och det har 

betydelse för livskvaliteten att vara aktiv och delta i sociala sammanhang (Tollén et al., 2008; 

Åberg, 2008). Att ha förmåga att utföra personliga dagliga aktiviteter har stor betydelse för 

livstillfredsställelsen oavsett grad av hjälpbehov eller fysisk kapacitet (Åberg, 2008). För att 

dagarna ska kännas meningsfulla och för att personen ska känna sig delaktig har forskning 

också visat att det för personer med demens bland annat är av vikt att de tillhandahålls 

meningsfulla och individuellt anpassade aktiviteter (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 

2010). För en del äldre personer som bor inom särskilt boende är angeläget att själv kunna 

utföra aktiviteter medan det för andra är lika meningsfullt att bara finnas med runt omkring 

när någon annan utövar en aktivitet. Betydelsefullt är också att få utföra aktiviteter som man 

är van att göra och är intresserad av samt att ha kontroll över valmöjligheter och utformning 

av den hjälp man ges vid dagliga aktiviteter. Sociala relationer med andra personer inom 

samma boende är också betydelsefullt (Van’t Leven & Jonsson, 2002). 
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Rehabilitering för de äldsta är en pågående process utan tydligt slut som handlar om att 

förbättra och upprätthålla en del av förmågorna genom att använda vardagsaktiviteter (Agahi 

et al., 2005). Litteraturgenomgång visar att fokus i ett vardagsrehabiliterande arbetssätt är på 

meningsfulla aktiviteter och att bibehålla förmågor och resurser i längsta möjliga mån i 

vardagliga situationer. Syftet med arbetssättet stämmer väl överens med det som många äldre 

personer skattar som betydelsefullt för livstillfredsställelsen, nämligen att fortsätta vara 

självständig och delaktig i vardagliga aktiviteter. Undersköterskan i äldreomsorgen har en 

central roll i det vardagsrehabiliterande arbetet. Forskning finns som belyser svårigheter för 

undersköterskan att arbeta vardagsrehabiliterande där tidsbrist och brist på handledning är ett 

par exempel. Det finns också beskrivet i litteraturen faktorer som är av vikt för att 

vardagsrehabilitering ska fungera bra. Inom hemrehabiliteringen framhålls bland annat 

gemensam värdegrund, fungerande teamsamverkan, ett tydligt ledarskap för 

hemtjänstpersonalen och individuella målsättningar som betydelsefulla komponenter 

(Månsson, 2007). I en studie som utvärderat effekterna av utbildning i ett 

vardagsrehabiliterande arbetssätt (Karlsson, 2009), framkom bland annat att 

undersköterskorna genom utbildningen blivit mer uppmärksamma på att låta de äldre 

personerna utföra aktiviteter efter förmåga och i egen takt. Även att beröm och uppmuntran 

kunde motivera personer att bli mer delaktiga. I samma studie framhölls också individuella 

planer, där den äldre personen varit delaktig vid uppdateringen, som en viktig aspekt för 

arbetssättet. Kunskapen kring faktorer som beskriver hur det vardagsrehabiliterande 

arbetssättet används framgångsrikt i undersköterskans dagliga arbete inom dagens 

äldreomsorg är dock inte så utbredd. Generella riktlinjer finns, men det verkar saknas 

empiriska studier som ingående sökt efter och beskriver hur undersköterskor arbetar för att 

lyckas med vardagsrehabiliteringen. Med bakgrund av detta var det av intresse att ta del av 

undersköterskors erfarenheter av hur vardagsrehabilitering utifrån nuvarande förutsättningar 

kan användas framgångsrikt. 

 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter som undersköterskor har av att framgångsrikt 

tillämpa vardagsrehabilitering i det dagliga arbetet med äldre personer inom ordinärt och 

särskilt boende. 
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METOD 

 

Design 

En kvalitativ design (DePoy & Gitlin, 1999) valdes eftersom syftet med studien var att erhålla 

beskrivningar av mänskliga erfarenheter. Utifrån de erfarenheter som urvalsgruppen bidragit 

med kan studien genom sin undersökande struktur bidra med ökad kunskap kring hur 

vardagsrehabilitering kan tillämpas framgångsrikt.  

 

Urval 

Urvalet gjordes homogent (Holloway & Wheeler, 2002) i en kommun i norra Sverige, så till 

vida att alla urvalspersoner var utbildade undersköterskor med minst tre års erfarenhet av 

arbete med äldre personer inom aktuell kommun inom ordinärt eller särskilt boende. 

Undersköterskorna hade även genomgått en utbildning i vardagsrehabilitering, som sedan 

2003 anordnas av kommunen och riktas mot nämnd grupp. Utbildningen ger kunskap om 

syftet med vardagsrehabilitering och personalen har genom utbildningen bland annat också 

fått kännedom om verktyg de kan använda sig av i det vardagsrehabiliterande arbetet 

exempelvis levnadsberättelsen och individuella planer. Personer från olika arbetsgrupper 

tillfrågades för att få större variation, vilket gav ett heterogent perspektiv inom homogeniteten 

(Trost, 2010). Fyra undersköterskor från särskilt boende och fem från ordinärt boende deltog.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer och utgick ifrån en på förhand 

upprättad intervjuguide (bilaga 1) som försäkrade att likartad information inhämtades från de 

olika personerna i urvalsgruppen. Metoden är tidsbesparande genom att för stora mängder 

information som inte berör det uttalade syftet kan undvikas (Holloway & Wheeler, 2002). 

Intervjufrågorna var utifrån syftet med studien orienterade kring undersköterskors 

erfarenheter av att framgångsrikt tillämpa vardagsrehabilitering i sitt arbete inom 

äldreomsorgen utifrån sin aktuella arbetssituation. Intervjuerna hölls med var och en av 

personerna i urvalsgruppen på en plats som de själva valde vilket i samtliga fall blev i en lokal 

i anslutning till deras arbetsplats. Omfattningen på varje inspelad intervju var mellan 45 och 

75 minuter. 
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Procedur 

Inledningsvis ställdes förfrågan om att få tillstånd att genomföra studien så som planerat, 

vilket gjordes genom mailkontakt till verksamhetschefer inom ordinärt och särskilt boende 

(bilaga 2). Kontaktinformation till enhetschefer begärdes samtidigt. Därefter togs personlig 

kontakt med enhetschefter för olika arbetsgrupper inom ordinärt och särskilt boende för att 

beskriva studiens syfte och det metodologiska genomförandet, samt inhämta tillstånd för att få 

genomföra studien. Enhetscheferna tillfrågades om hjälp med att sprida muntlig och skriftlig 

information om studien till sina medarbetare, exempelvis vid en arbetsplatsträff. De 

tillfrågades också om medgivande till att intervjuerna fick genomföras på arbetstid, det vill 

säga cirka en timme per intervju och person. Missivbrevet med information och förfrågan om 

medverkan i forskningsprojekt (bilaga 3) överlämnades till enhetscheferna för 

vidarebefordran till undersköterskor i respektive arbetsgrupp, en person per grupp. Personerna 

som tillfrågades om deltagande i studien informerades således först muntligen av sin 

arbetsledare och erhöll samtidigt ett missivbrev av den samma om medverkan i ett 

forskningsprojekt där det framgick detaljerad information om syftet med studien och vad det 

innebar att delta. Om de samtyckte att delta meddelade de detta genom att fylla i 

kontaktinformation på talongen på informationsbrevet och skicka den i förfrankerat kuvert till 

ansvarig för studien, som därefter tog kontakt med respektive person för att bestämma tid och 

plats för intervjun. I en första omgång gjordes förfrågningar till tolv enhetschefer och sju svar 

erhölls. Ytterligare fyra enhetschefer tillfrågades vilket gav två svar till. Totalt tillfrågades 

således 16 enhetschefter om hjälp med att sprida information om studien och nio 

undersköterskor tackade ja till att delta. Intervjuerna genomfördes mellan maj 2009 och 

december 2011. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) förespråkar att intervjuer inför 

datanalays skrivs ut ordagrant, vilket också gjordes i ett ordbehandlingsprogram. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta innebar att varje intervju lästes igenom 

upprepade gånger för att få ett helhetsintryck av det totala textmaterialet. Stycken och 

meningar som motsvarade studiens syfte lyftes ut och bildade så kallade meningsenheter. 

Dessa kortades sedan ner till kondenserade meningsenheter men kärninnehållet bevarades och 

de omvandlades därefter till koder. Arbetet utfördes i ett ordbehandlingsprogram genom att 

klippa ut text ur intervjumaterialet och klistra in i en tabell med olika kolumner för de olika 

stegen i analysprocessen (Tabell 1). Genom hela analysarbetet bevarades ursprunget till varje 
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meningsenhet genom en referens till vilken intervju textmaterialet härrörde ifrån, för att på så 

sätt vid behov enkelt kunna återgå till källan. 

 

Tabell 1 Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

Referens Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 

9-6 Jo, vi har ju teamträffar 
och så där, och så pratar 
man ju i övrigt också med 
varandra. Det kan ju vara 
så här ”ja, det fungerade 
inte för mig, hur gör du?” 
om man vet att det fungerat 
för någon annan. 

Vi har teamträffar och 
pratar i övrigt också med 
varandra kring hur vi gör. 

Identifiera i 
arbetsgruppen vad som 
fungerar och inte. 

5-2 Man får prova sig 
fram...det här att torka 
bordet. Man kanske säger 
till den här ”ja men kan du 
torka bordet?” och då ser 
man ju hur det fungerar. 

Man får prova sig fram. 
Man frågar om en person 
kan torka bordet och ser 
hur det fungerar. 

Prova sig fram och se 
hur det fungerar. 

2-9 Men de gångerna är det ju 
lätt, när en person kan 
uttrycka vad de tycker om 
och vad som är viktigt. 
Utan de stora utmaningarna 
är ju där de inte kan, för 
jag måste som personal 
hitta det själv. Jag måste se 
vad betyder mycket för den 
här personen. 

När personen kan 
uttrycka vad de tycker 
om och vad som är 
viktigt är det lätt. När 
personen inte kan 
uttrycka detta måste jag 
själv hitta vad som 
betyder mycket för 
personen. 

Se vad som betyder 
mycket när personen 
inte kan uttrycka det 
själv. 

 

Materialet skrevs därefter ut på papperskopior för att få en bättre överblick för det fortsatta 

analysarbetet. Allt material bearbetades på nytt och en del kondenserade meningsenheter och 

koder fick justeras för att bättre motsvara innebörden av det ursprungliga textmaterialet. Vissa 

meningsenheter delades upp eftersom de kunde innehålla material till flera koder, och de 

kondenserade meningsenheterna och koderna omarbetades i de här fallen utifrån detta. 

Meningsenheter som inte motsvarade studiens syfte plockades bort. Koderna fördes över till 

en ny tabell (Tabell 2). Utifrån koderna bildades underkategorier. Underkategorierna 

jämfördes med varandra och de med liknande innehåll fördes samman till kategorier. 
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Tabell 2 Exempel på koder, underkategorier och kategorier 

Referens Kod Underkategori Kategori 
9-6 Identifiera i arbetsgruppen 

vad som fungerar och inte. 
Reflektera i 
arbetsgruppen. 

Dynamisk samverkan 
kring arbetssättet. 

5-2 Prova sig fram och se hur 
det fungerar. 

Prova och se hur det 
fungerar. 

Identifiera resurser och 
förmåga i aktivitet. 

2-9 Se vad som betyder mycket 
när personen inte kan 
uttrycka det själv. 

Hitta något meningsfullt 
för varje person. 

Förstå varje individ och 
levnadsberättelsen. 

 

 

Ur de nio kategorier som bildades växte slutligen ett resultat fram bestående av tre teman 

(Tabell 3). 

 

Tabell 3 Kategorier och teman 

Kategori Tema 

Skapa trygg relation 
Beakta vad som är meningsfullt och möjligt 

för personen 
Förstå varje individ och levnadsberättelsen 

Identifiera resurser och förmåga i aktivitet 

Iordningställa miljön och aktivitet 
Möjliggöra personens engagemang i 

meningsfulla dagliga aktiviteter 
Motivera och vägleda i aktivitet 

Ge tid och låta uföra aktivitet 

Dynamisk samverkan kring arbetssättet 
Hålla det vardagsrehabiliterande arbetssättet 

levande i det dagliga arbetet 
Planera, prioritera och arbeta målinriktat 

Tänka nytt och vidareutveckla kunskap 

 

Etiska reflektioner 

Det är av vikt att de personer som ingår i en studie är väl informerade om syfte, 

tillvägagångssätt och nyttan med studien (Medicinska forskningsrådet, 2003). Vidare att det 

står klart vad deltagande innebär angående frivillighet och rätt att när som helst avbryta 

medverkan utan krav på att behöva ge någon förklaring (Holloway & Wheeler, 2002; 

Medicinska forskningsrådet, 2003). Om detta informerades deltagarna skriftligen när de tog 

ställning till att delta i aktuell studie. Deltagarna fick också information om att inhämtad 

information skulle behandlas konfidentiellt och vad detta innebar i den aktuella studien. 

Vidare hade deltagarna tillgång till kontaktinformation till ansvarig för studien och alla 

deltagare hade möjlighet att ställa nödvändiga frågor innan de gav sitt samtycke att medverka. 
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RESULTAT 

 

Analysen av intervjutexterna resulterade i tre teman som benämns ”Beakta vad som är 

meningsfullt och möjligt för personen”, ”Möjliggöra personens engagemang i meningsfulla 

dagliga aktiviteter” och ” Hålla det vardagsrehabiliterande arbetssättet levande i det dagliga 

arbetet” som beskriver undersköterskors erfarenheter av att framgångsrikt tillämpa 

vardagsrehabilitering i sitt arbete. Hinder för vardagsrehabilitering samt förslag till 

förbättringsåtgärder framkom också vid datainsamlingen vilket reflekterar komplexiteten av 

arbetssättet och vad som utgör utmaningar. Dessa aspekter har integrerats i resultatet. Nedan 

följer en beskrivning av respektive tema. 

 

Beakta vad som är meningsfullt och möjligt för personen 

Temat handlar om vikten av att sätta varje enskild person i fokus, skapa ett förtroende samt en 

god och trygg relation som grund för arbetsinsatser. Temat handlar också om att känna till 

varje persons intressen, vanor och vilja samt att ta reda på vad som är viktigt och meningsfullt 

att göra med utgångspunkt bland annat från levnadsberättelsen och personens nuvarande 

situation. Temat beskriver också hur undersköterskan går till väga för att identifiera personens 

aktuella resurser och förmåga att utföra aktiviteter. 

 

Skapa trygg relation 

Betydelsen av att avsätta tid till att skapa en god relation med den äldre personen 

poängterades så att personen kände sig trygg och visste vem undersköterskan var. Här var det 

en stor fördel men inte alltid en självklarhet att kunna vara ofta hos samma person, något som 

dock eftersträvades. Kontaktmannaskapet, som innebar mer tid hos en och samma person, 

beskrevs som en framgångsfaktor liksom att man visade sig säker i sin yrkesroll. Det beskrevs 

också som viktigt att skapa en god kontakt i stunden innan en aktivitet utfördes exempelvis 

genom en liten pratstund på sängkanten, genom beröring på axeln eller med en kram. För lite 

tid att skapa god kontakt innebar en känsla av att bara rusa in hos personen för att hinna hjälpa 

dem med personlig omvårdnad. En undersköterska beskrev vikten av en trygg relation så här:  

 
”--- han har väldigt svårt att uttrycka sig, och kan som inte säga vad han 
vill och vad han behöver och så där, men han försökte ändå säga där 
någon gång att det var ju skönt när vi bekanta kom, för att då kände han 
sig tryggare, och då kan man ju också hjälpa honom på ett bättre sätt.” 
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Bemötandet anpassades efter varje person och kunde ske exempelvis genom ändring av 

röstläget, ordvalet och genom att inte ta över och bestämma över personen. Inom ordinärt 

boende kunde undersköterskan kravlöst besöka personen upprepade gånger utan åtgärder för 

att på sikt skapa en trygg relation utifrån vilken man sedan kunde få personen att medverka i 

dagliga aktiviteter. Vid bemötandet framkom att man bland annat utgick från empati och egna 

värderingar för att exempelvis skapa en god situation vid duschning. Undersköterskor beskrev 

betydelsen av att ta hänsyn till personkemi och att se det som något naturligt och inte som ett 

nederlag om man inte fungerade bra i relationen till alla personer.  

 

Förstå varje individ och levnadsberättelsen 

Det framhölls som viktigt att man tog sig tid att lyssna och försöka förstå vem varje person 

var och vad de ville göra med sin tid. Även de gånger personen själv kunde uttrycka sig 

verbalt kunde det vara svårt att få fram information från personen kring intressen, vad de 

behövde och ville få ut av sin dag. I de fall där personen själv inte kunde uttrycka detta togs 

hjälp av närstående för att få fram levnadsberättelsen. Närståendes redogörelse av personens 

dagliga vanor och rutiner var av värde och kunde ligga till grund för undersköterskans 

arbetsinsatser. Exempelvis kunde information erhållas om en persons vana att placera 

kläderna på ett visst sätt vilket ökade självständigheten vid påklädning på morgonen när detta 

tillämpades. Vid utevistelser var det betydelsefullt att personen själv fick bestämma var 

promenaden skulle gå. Vardagsrehabilitering kunde te sig mycket olika mellan olika 

individer. För någon kunde det exempelvis innebära att tvätta sina händer själv eller att 

smörja in dem med handkräm, och för andra att duka eller klä på sig själv. En undersköterska 

poängterade att personers personlighet och intressen kunde förändras med ålder och sjukdom. 

Detta innebar att en genom livet tidigare tystlåten och tillbakadragen person kunde bli mer 

pratsam och öppen i sitt sätt att vara och var på så vis mottaglig för andra sociala aktiviteter 

än tidigare. Regelbundet träffades personal för att diskutera kring hur de skulle hitta bra och 

meningsfulla aktiviteter för varje person, något som många gånger kunde vara en utmaning 

och där det gällde att inte ge upp även när personen försämrats i sina förmågor. En 

undersköterska inom särskilt boende uttryckte det på följande sätt: 

 
”Alltså vi pratar: ”Vad är meningsfullt för den här personen? Han säger 
inte så mycket, är tyst vid måltiderna, går gärna hem och sover. Vad tycker 
han om? Ser han aldrig på tv? Tycker han inte om att läsa? Vi måste hitta 
någonting.---” 
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Andra vägar att komma fram till vad som var meningsfullt för personen var genom att låta 

personen delta i olika aktiviteter eller att observera och vara lyhörd för personens reaktioner 

och kommentarer. Nya intressen kunde oväntat väckas och det var heller inte säkert att 

personen klart och tydligt uttryckte att de exempelvis ville gå ut, utan istället kanske 

kommenterade det fina vädret. 

 

Identifiera resurser och förmåga i aktivitet 

Möjlighet att vara mycket hos samma person gav större inblick i en persons förmåga och om 

personen försämrades var det lättare att finna nya vägar för att bibehålla personens 

delaktighet. Undersköterskor intog en mer passiv roll och kunde genom observationer 

identifiera en persons förmåga i aktivitet genom att exempelvis prova sig fram med olika 

aktiviteter. Det kunde handla om att undersköterskan hjälpte personen att komma igång med 

en aktivitet, handräckte föremål och gav instruktioner, och utifrån detta under tystnad sedan 

iakttog förmåga. Inom ordinärt boende kunde det också innebära att hushållssysslor medvetet 

lämnades ogjorda så som disk eller obäddad säng. Detta för att vid ett senare besök följa upp 

huruvida personen själv klarat av eller tagit initiativ till att utföra aktiviteterna. Inom särskilt 

boende framkom erfarenhet att det var av vikt att ge extra tid på morgonen till en person som 

kommit hem igen efter en sjukhusvistelse. På så vis kunde man observera om och på vilket 

sätt förmågan att utföra morgonbestyren förändrats.  

 

Möjliggöra personens engagemang i dagliga meningsfulla aktiviteter 

Temat handlar om hur aktiviteter och den fysiska och sociala miljön kan anpassas och 

iordningsställas. Temat belyser också hur personen motiveras, instrueras och vägleds för att 

delta i aktivitet och hur personen stimuleras att vara så självständig som möjligt. Vidare 

betonas vikten av att inte ha för bråttom och ge personen tid vid utförandet av aktivitet. 

 

Iordningställa miljön och aktivitet 

För att underlätta och möjliggöra dagliga aktiviteter anpassades aktiviter utifrån behov. 

Exempelvis införskaffades ljudböcker åt de som var intresserade av läsning men som hade 

nedsatt syn, och korsord förstorades upp. En almanacka kunde ge stöd för minnet och 

tidsorienteringen. Att iordningsställa miljön innebar också att specifika rutiner skapades kring 

dagliga aktiviteter, exempelvis morgonbestyr eller att ha fasta platser för föremål, vilket var 

betydelsefullt inte minst för personer med demens. En person kunde ha som personlig uppgift 

att vika tvätt och började automatiskt göra detta när klädesplagg lades fram på en i förväg 
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iordningsställd arbetsyta. Vid måltider kunde maten på tallriken medvetet läggas upp på ett 

tilltalande sätt och inte i för stor mängd åt gången för att öka matlust eftersom det var vanligt 

att personer åt dåligt. Inom ordinärt boende fick man ibland möblera om när någon kom hem 

från sjukhuset för att minska risken för fall.  

 

Den sociala miljön kunde stimulera till aktivitet. Inom särskilt boende där flera personer åt 

tillsammans lades ansträngning på att planera bordsplaceringen så att personer som passade 

ihop fick sitta tillsammans och inspirera varandra till aktivitet. En undersköterska berättade så 

här utifrån en måltidssituation: 

 

”--- när vi har kört fram vagnen och den här kvinnan börjar samla ihop 
disken, då är det som att hon drar med de andra, då ser de, då börjar de 
skicka till varandra, så det blir som en reaktion att när hon börjar plocka 
disken då hjälper de andra till, fast egentligen skulle de bara sitta och 
vänta på efterrätten.” 

 

Undersköterskor inom ordinärt boende beskrev hur de noterat att ensamheten bland äldre 

personer blivit mer påtaglig sedan träffpunkter försvunnit. Det var uppskattat att bli inbjuden 

till gruppaktivitet, exempelvis julfika, dock ansågs att detta var en resurs- och kostnadsfråga 

om det skulle kunna tillämpas regelbundet. Inom särskilt boende fanns möjligheter att 

genomföra gruppaktiviteter. Det kunde innebära regelbundna träffar i stor grupp med sång 

och musik, men det kunde också innebära mindre och mer informella gruppkonstellationer 

som skapades på respektive avdelning. Då kunde det exempelvis handla om att dricka kaffe 

inne i någon annans lägenhet istället för ute i dagrummet. 

 

Motivera och vägleda i aktivitet 

Undersköterskorna beskrev hur de motiverade personen, och i många fall närstående, på två 

sätt. Dels genom uppmuntran och beröm och dels genom information och förklaringar kring 

syftet med vardagsrehabilitering och vad det konkret innebar i arbetet. Om en person klarade 

av att borsta sina tänder eller bädda sin säng var inställningen att personen skulle förstå vikten 

av att försöka göra detta. Inom särskilt boende försökte personer motiveras att efter förmåga 

delta i vardagliga sysslor så som att duka bordet. Betydelsefullt var också att personen och 

närstående fick information om syftet och vinsterna med de vardagsrehabiliterande åtgärderna 

där fysiska och psykiska faktorer bland annat framhölls. Undersköterskor beskrev att de 

ibland fick vara mycket envisa i sitt förhållningssätt och att information fick upprepas många 
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gånger. Närstående fick handledning i olika situationer och denna kunde ibland vara mycket 

detaljerad. Det kunde bland annat innebära förklaringar kring vilken hjälp som de kunde ge 

och vad personen kunde göra själv till exempel vid påklädning, betydelsen av att ge tid och 

inte prata för mycket vid utförandet av aktivitet eller råd angående möblering.  

 

Personerna uppmuntrades i olika dagliga situationer att prova och försöka samt att tro på sin 

egen förmåga. De motiverades även vissa gånger när de initialt uppvisade ovilja att delta 

eftersom erfarenheter fanns att de i efterhand brukade bli tillfredsställda när de klarat något. 

Personens glädje var källa till fortsatt uppmuntran för undersköterskor som även gav beröm 

och stöd och avdramatiserade när något inte gick som förväntat för att bevara personens 

självkänsla och undvika att personen kände sig kränkt. I det dagliga arbetet kunde det handla 

om att motivera någon att använda ett nytt hjälpmedel, att finfördela sin mat själv när man sett 

att potential fanns eller stötta någon att åter tro på sin aktivitetsförmåga efter en 

sjukhusviselse. Det kunde också handla om att stödja en persons rehabilitering av 

gångförmågan när personen själv inte trodde sig kunna, vilket en undersköterska berättade om 

på följande sätt:  

 

”---Det gick sakta, från början tog hon två steg och så satt hon i rullstol 
och så ställde hon sig upp igen och kanske gick två steg och sen utökades 
det där och hon kände själv att det håller, benet håller och att hon kände 
tryggheten att vi stod bredvid henne att vi var med henne hela tiden. Och vi 
pushade väl henne inte, alltså det var inte så att vi tvingade henne utan att 
vi försökte peppa henne helt enkelt att ”det här fixar vi tillsammans, och 
mitt som det är ju mer du går på detta ben desto fortare kommer det att 
hela, desto mindre ont kommer du att få”. Och sen sa hon det själv att ”ni 
hade rätt, ni hade faktiskt rätt”. Hon trodde oss ju inte, att ”nej, nej, nej” 
för hon var ju jätterädd att bara stödja på benet. Men nej, efter tre veckor 
så kom hon promenerandes själv ”Titta vad jag kan!”.” 

 

Kroppsspråk tillämpades i stor omfattning där personer förlorat förmåga att ta emot verbal 

kommunikation. Vid morgonbestyr kunde undersköterskan räcka fram föremål, hålla en viss 

ordningsföljd på momenten samt peka eller visa med gester på sig själv var personen 

förväntades tvätta sig, vilket ledde innebar mer självständighet eller åtminstone större 

delaktighet. Att kommunicera kortfattat eller på modersmålet var även det betydelsefullt.  
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Ge tid och låta uföra aktivitet 

Undersköterskor belyste vikten av att ge personerna tid att utföra, ha tålamod och inte ha för 

bråttom själv. Här fanns en konflikt mellan behovet att ge personen tid för att vara delaktig 

och självständig och den faktiska tid som undersköterskorna hade till sitt förfogande. Trots 

tidsbrist framhölls också att det vanligtvis gick att låta personen utföra något själv och att det i 

vissa fall egentligen inte gick så mycket fortare om man gjorde aktiviteten åt personen. En 

undersköterska beskrev vikten av att ge tid på följande sätt: 

 

” --- övre hygien klarar hon själv med handräckning. Då är det så viktigt 
att hon får göra det själv även om det kanske tar två minuter längre tid --- 
för det mår ju hon bättre av att hon blir glad av att göra saker själv, hon 
känner sig mer delaktig och självständig och så.”  

 

  Tid handlade också om att ge personerna tid att förbereda sig inför deltagande i aktivitet, 

exempelvis gruppaktivitet, och här poängterades vikten av att informera personen i god tid för 

att kunna förbereda sig både mentalt och fysiskt. Lämpligtvis kunde detta göras redan på 

morgonen eller vid lunchen då dagens agenda presenterades.   

 

Ett sätt att göra personen mer delaktig i vardagliga aktiviteter var att be dem och tillåta 

medverkan i olika situationer, exempelvis vid städning eller tillagning av kaffe. Hjälpen 

doserades och vid påklädning kunde personerna ges möjlighet att utföra de delmoment som 

de kunde, exempelvis att dra upp byxorna till hälften. Vardagsrehabilitering beskrevs av 

många undersköterskor också som assistans till personen att utföra de träningsprogram som 

upprättats av rehabiliteringspersonal. Vidare framhölls som viktigt att undvika för svåra 

aktiviteter samt att öka svårighetsgraden stegvis för att undvika att personen kände sig kränkt. 

Undersköterskan kunde ta med sig någon person i sina arbetsuppgifter vilket gjorde att 

personen kände sig uppskattad. Andra personer deltog i mindre skala efter förmåga; att hålla i 

blommor som någon annan plockade var också en vardagsrehabiliterande aktivitet. En 

undersköterska beskrev hur många personer med olika förutsättningar trots allt kunde vara 

med och delta vid aktivitet utomhus: 

 

”---vi plockar ihop och så har vi med oss en korg med fika som man gör 
hemma, att man måste bena ner det till att inte göra det så märkvärdigt. Vi 
gör det vi kan och det vi orkar, och de som inte orkar de tittar på.” 
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Hålla det vardagsrehabiliterande arbetssättet levande i det dagliga arbetet 

Temat handlar om hur undersköterskan samverkar med arbetskamrater och närstående i 

arbetsinsatserna. Temat beskriver också vikten av att all personal kring personen arbetar 

målinriktat samt hur undersköterskan planerar och prioriterar i arbetet med personen i fokus. 

Temat beslyser slutligen hur man försöker tänka nyskapande samt vikten av att ständigt hålla 

sig à jour och vidareutvecklas i det vardagsrehabiliterande arbetssättet.  

 

Dynamisk samverkan kring arbetssättet 

Närståendes stöd och förståelse för arbetet ansågs som mycket viktigt, liksom teamsamverkan 

och samverkan med de närmaste arbetskamraterna. Undersköterskorna beskrev hur personer 

och närstående många gånger fick motiveras för att förstå innebörden och betydelsen av ett 

vardagsrehabiliterande arbetssätt, eftersom de ansåg att de som kund köpte tjänster och var 

oförstående till att behöva delta i utförandet. Ibland fanns behov av att någon utanför den 

närmaste arbetsgruppen som inte träffade personen dagligen, exempelvis arbetsterapeuten, 

gav informationen om vardagsrehabilitering för att öka genomslagskraften. Om närstående 

hade ett mer uppmuntrande förhållningssätt och en positiv inställning till 

vardagsrehabilitering innebar det ofta att personens förmågor stimulerades. Undersköterskor 

beskrev att möten med och handledning av rehabiliteringspersonal var positivt, men behövde 

planeras och samordnas i god tid, inte bara med ett par dagars varsel, för att de skulle ha 

möjlighet att medverka. Så här beskrev en undersköterska betydelsen av samverkan: 

 

”---mer hjälp från rehab, att de skulle kunna komma ut lite mer, det gör 
jättemycket. Men att man skulle få ut dem lite mer och få hjälp av dem och 
komma på--- så mycket av det lär vi ju oss samtidigt, och får samtidigt 
feed-back av dem för att kunna göra något, så att de (de äldre personerna) 
ska kunna göra så mycket som möjligt själv---” 

 

Att utföra arbetet likadant och hålla samma riktlinjer inom arbetsgruppen och med övriga 

aktörer i teamet betonades som mycket betydelsefullt av samtliga undersköterskor och som 

något som ständigt behövde hållas levande i arbetet. Om samsyn inte fanns kunde en del 

undersköterskor ge mer hjälp än andra, vilket kunde innebära konflikt med personen. I 

arbetsgruppen utbyttes erfarenheter löpande, ofta på raster, och man reflekterade tillsammans 

kring hur olika situationer konfronterades och hur ens arbetskamrater gjorde för att lyckas i 

vissa vardagliga situationer. Närstående kontaktades också, och slutligen 
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rehabiliteringspersonal eller specialiserad personal exempelvis på demensfrågor om behovet 

fanns. En undersköterska beskrev samverkan med arbetskamrater på följande sätt: 

 
”Och sen att man delar de här erfarenheterna man ser: ”Nu har jag varit 
hos henne, så att om du ska det, jag gjorde så och det gick ganska bra; 
prova!”. Jag brukar också ibland titta i schemat vem som ska gå, om det är 
någon ny, och så frågar jag andra också: ”Hur har det gått för er?”.” 
 

Arbetsplatsträffar var viktiga för informationsflödet och hölls med lite olika frekvens mellan 

olika arbetsgrupper. Där diskuterades olika situationer och beslut togs om riktlinjer för arbetet 

kring personerna. Förutom arbetsplatsträffar hölls också teamträffar då man bland annat följde 

upp de individuella planerna och uppdaterade skriftlig information. Dessa träffar var något 

som sågs som betydelsefullt men som prioriterades lite olika mellan olika arbetsgrupper. 

Inom arbetsgruppen fördelades arbetet så att de som fick bättre kontakt med och lyckades 

bättre hos vissa personer gick dit oftare. Detta förutsatte ett öppet arbetsklimat och framhölls 

både som ett förbättringsområde och av andra som något fungerande. Från undersköterskor 

inom ordinärt boende framkom att de hade en viktig uppgift när det gällde återkoppling till 

bistådshandläggare kring personens behov av hjälpinsatser, eftersom det både kunde vara så 

att personen hade för lite tid, men ibland också var beviljad hjälp med sådant som de 

egentligen klarade av att utföra själv. Kontaktpersonen som ofta tillbringade mer tid hos 

personen hade här en central roll. Biståndshandläggaren, med befogenhet att bevilja tid till 

insatserna, ansågs ha en central betydelse för vardagsrehabiliteringen.  

 

Planera, prioritera och arbeta målinriktat 

Inom särskilt boende kunde aktiviteter göras på avdelningen som inte tog så mycket tid i 

anspråk förberedelsemässigt, exempelvis förbereda en deg och baka kakor. Det gällde att inte 

vara alltför inrutad i sitt arbetssätt och att försöka prioritera det som var roligt för personen. 

Städningen av gemensamma utrymmen kunde schemaläggas och utföras på tider när det inte 

störde personerna på det särskilda boendet, exempelvis på kvällstid, eftersom en del personer 

kunde bli upprörda av det stök som städningen medförde. Utevistelser uppskattades av många 

och genomfördes genom att vara flexibel under arbetsdagen utifrån personaltillgång. En 

undersköterska beskrev prioriteringar så här: 
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”---Jag brukar tänka att ibland känns det som roligt att det nästan är tvärs 
om här, alltså vi har inte tid att städa för vi måste gå ut. Man kan faktiskt 
vända på det: Vad är viktigast? Hur prioriterar vi? Om man gör ett 
schema och man planerar in det, och vi försöker hitta vägar för att städa 
och vi sätter upp städområden för olika personal. Och jag tycker faktiskt 
att det är riktigt rent och snyggt hos oss.” 

 

Inom ordinärt boende ansågs ett förbättringsområde vara att försöka arbeta mer i små grupper 

kring varje person, inte minst kring personer med demens, för att skapa trygghet, göra 

planeringen mindre omständlig och för att säkerställa att informationen blev rätt. Ett sätt att 

själv förbereda sig och planera det vardagsrehabiliterande arbetet var att i förväg gå igenom 

arbetsdagen i tankarna och ställa in sig på hur personen var, vilka åtgärder som skulle 

genomföras och vilket bemötande man skulle ha. Vardagsrehabilitering var framgångsrik när 

dialog och samstämmighet fanns med personen kring vad som skulle hända och göras av 

personen själv respektive av undersköterskan. 

 

Ofta var personen själv och närstående delaktiga vid upprättandet av målsättningar och 

individuella planer, men inte alltid. Det kunde bland annat gälla personer med uttalad demens 

som saknade närstående. När små vardagliga delmål upprättades i samförstånd med alla 

inblandade brukade resutatet bli positivt, och det gällde att inom arbetsgruppen påminna 

varandra om målen. Att arbeta målinriktat kunde också innebära att inte ge upp, vara 

begränsat antal personal runt personen för att skapa trygghet samt ge personen tid och 

möjlighet att lära känna personalen, och kunde därmed nå framgång i att få hjälpa en person 

exempelvis vid duschning. Det kunde också innebära att diskutera strategier med sina 

arbetskamrater för att återskapa förmåga hos en person efter en sjukhusvistelse. Inom ordinärt 

boende framhölls att om tid avsatts, tydliga mål och träningsprogram av 

rehabiliteringspersonal fanns, så gav träningen ofta bra resultat för personer som skulle 

rehabiliteras i hemmet efter stroke. Hur regelbundet uppföljningar av målen gjordes och 

prioriterades varierade, och framhölls som ett förbättringsområde. En balans krävdes av 

behovet av att följa upp målen och att arbetet inte trasades sönder av för många möten. 

 

Tänka nytt och vidareutveckla kunskap 

Både enhetschefer och personalen själv ansågs vara ansvariga för att upprätthålla en positiv 

anda och inte stagnera i arbetssättet. Var och en i arbetsgruppen behövde ha viljan att 

utvecklas och utnyttja den kunskap som man förvärvat genom utbildningar samt ha möjlighet 

att uppdatera kunskaper i vardagsrehabilitering regelbundet. Det gällde att ha en kreativ 
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inställning till arbetet och i olika situationer försöka komma underfund med lösningar när 

något inte fungerade. Det kunde också handla om att tänka nytt och se möjligheter. Att själv 

byta arbetsgrupp ibland eller möta andra arbetsgrupper och utbyta tips och erfarenheter med 

dem ansågs som en förbättringsåtgärd. Genom dessa kunde de få nya influenser och ta del av 

andras problematik och lösningar, eller upptäcka sådant som andra inte sett eftersom det var 

lätt att bli hemmablind. Kring detta resonerade en undersköterska på följande sätt: 

 

”---dels kommer det nya grejer och har man gått den där kursen för tio år 
sedan, dels har det ju hunnit hända mycket och det är så lätt att falla in i 
samma gamla hjulspår. Och har man då dessutom jobbat på samma ställe 
med samma kollegor, då är det väldigt lätt att det bara kör på.” 

 
 
DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att framgångsrik tillämpning av vardagsrehabilitering för undersköterskor 

innebär att förstå vad som är meningsfullt att göra för den enskilde äldre personen och att 

identifiera vilken aktuell förmåga som personen besitter. Resultatet visar också att 

undersköterskor arbetar för att på olika sätt skapa förutsättningar för personen att engagera sig 

i meningsfulla dagliga aktiviteter. Framgång med arbetssättet innebär även att planera och 

prioritera gentemot andra arbetsuppgifter, samt att ha gemensamma mål och en levande dialog 

inom arbetsgruppen med utbyte av erfarenheter kring hur man lyckas. I resultatet framkom 

även att förnyelse, breddning och repetition av kunskap inom ämnet vardagsrehabilitering 

sågs som källor till förbättringsmöjligheter för att inte stagnera i arbetssättet. De olika delarna 

i resultatet leder i sin helhet till en framgångsrik vardagsrehabilitering. Resultatet belyser 

dock inte bara vad undersköterskor ansåg vara betydelsefulla faktorer för framgångsrik 

vardagsrehabilitering utan även hur de konkret gick till väga i sitt arbete, vilket också utgör en 

viktig beståndsdel i att nå framgång med arbetssättet. 

 

Att förstå en persons levnadsberättelse och vad som var meningsfulla aktiviteter för varje 

person framkom i resultatet som framgångsfaktorer för att lyckas med 

vardagsrehabiliteringen. Liknande resultat framkommer i andra studier av personer och deras 

närstående om betydelsefulla faktorer för god livskvalitet på särskilt boende (Edvardsson et 

al., 2010; Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006). Det finns enligt Kielhofner (2008) 

olika fakorer som ligger till grund för människans aktivitet och som bestämmer vad vi är 
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motiverade att göra och väljer att delta i. Här innefattas exempelvis en persons intressen, 

vanor och roller samt förmåga till aktivitetsutförande. Resultatet av den här studien visar att 

det fanns flera vägar att gå för att komma till insikt om vad som var meningsfullt att göra för 

varje person så som att ta del av skriftlig information, kommunicera och utföra observationer i 

aktivitet. Det framkom även att nya intressen kunde väckas och vad som innebar meningsfull 

aktivitet kunde förändras, vilket stöds av en studie som framhåller att för äldre personer med 

minskad självständighet är det av vikt att förstå vad en person anser meningsfullt vid en viss 

tidpunkt i livet (Griffith et al., 2007). Detta kan relateras även till Kielhofner (2008) som 

menar att en persons deltagande i aktivitet kan påverkas vid förändring av inre eller yttre 

förutsättningar så som exempelvis ändrade förmågor eller vanor, eller förändringar i den 

omgivande miljön. Om kunskapen ovan används på ett medvetet sätt är det rimligt att tänka 

sig att det skulle kunna öppna upp fler möjligheter till förståelse hos personalen om vad som 

är meningsfullt, eftersom det enligt resultatet av studien ibland kunde vara svårt att finna 

lämpliga aktiviteter för personer att engagera sig i. 

 

I resultatet av den här studien framkom att observation av personer i aktivitet kunde syfta till 

att identifiera resurser och förmåga hos äldre personer. Detta är en intressant aspekt eftersom 

uppfattningen om en persons resurser och förmåga kan ligga till grund för hur en person tillåts 

vara delaktig i dagliga aktiviteter. Påståendet stöds av resultatet från tidigare studier (Eloranta 

et al., 2008; SoS, 2001) där det framkommit att oförmåga hos personal att identifiera en 

persons resurser leder till att personer kan fråntas dagliga aktiviteter. Kielhofner (2008) menar 

att en persons sociala omgivning både kan utgöra ett stöd och ett hinder för 

aktivitetsutförandet, beroende på vilka krav som ställs utifrån personens kapacitet och vilken 

tilltro personen har till den egna förmågan. I arbetsterapeutens yrkesutövning ingår ett 

processtyrt arbete med både bedömningar och åtgärder på aktivietsnivå (AOTA, 2008). Om 

vårdpersonal har tillgång till en aktuell bedömning av en arbetsterapeut kan detta utgöra 

underlag för vardagsrehabiliterande åtgärder. Tidigare forskning visar dock att 

arbetsterapeuter erfar att de har otillräckligt med tid för handledning och på grund av tidsbrist 

inte hinner med att göra utförliga bedömningar i den utsträckning som de önskar och därför 

måste förlita sig på andra yrkeskategoriers bedömningar (Furåker & Nilsson, 2011). Utifrån 

det ovan beskrivna skulle det vara av intresse att studera mer ingående hur och vilka kriterier 

som undersköterskor i dagens äldreomsorg använder för att identifiera förmåga hos en person 

ur ett vardagsrehabiliterande perspektiv, och hur pass medvetet det sker. Det skulle kunna 

utgöra ett viktigt kunskapsunderlag för arbetsterapeuter som i sitt arbete handleder och 
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utbildar undersköterskor. Sannolikt finns här igenom potential att bredda den grund som läggs 

för åtgärder inom vardagsrehabiliteringen som möjliggör engagemang i meningsfulla 

aktiviteter. 

 

Framgång med vardagsrehabiliteringen kunde enligt resultatet av studien också uppnås genom 

att på olika sätt skapa förutsättningar som möjliggjorde engagemang i aktivitet. En aspekt i 

det sammanhanget var hur den sociala miljön användes, andra gällde vanor och rutiner, hur 

närstående handleddes samt att personer gavs tid och möjlighet att utföra aktiviteter utifrån 

förmåga, och ofta handlade det om aktiviteter relaterade till personlig omvårdnad. Vikten av 

engagemang i aktiviteter kopplade till personlig vård har påvisats i tidigare studier (Cohen-

Mansfield et al., 2006; Åberg, Sidenvall, Hepworth, O’Reilly & Lithell, 2005). Betydelsen av 

sociala relationer för äldre personer är också tidigare känt, dock framkom i en studie av SoS 

(2010) att äldre personer inom ordinärt och särskilt boende inte är nöjda med det sociala 

innehållet i vardagen. Ovanstående områden är således viktiga för äldre personers 

välbefinnande. Tollén et al. (2008) menar att även arbetsterapeuters insatser bör fokusera på 

ökade sociala kontakter för äldre personer, samt mot deltagande i aktiviteter som känns 

meningsfulla och ökar personers autonomi. För arbetsterapeuter är samarbetet med 

undersköterskor viktigt för att kunna utöva sin profession, och det är också i det 

sammanhanget enligt Furåker och Nilsson (2011) av betydelse att arbetsterapeuten förstår 

vilken kunskap som den handledda personalen besitter inom rehabiliteringsområdet och om 

kunskapen behöver utvecklas. Detta tyder på att arbetsterapeuten har en betydelsefull uppgift 

när det gäller att kartlägga och bidra till ökad kunskap inom området, vilket även tidigare 

forskning uppmärksammat (SoS, 2001).  

 

För att nå en framgångsrik vardagsrehabilitering framkom i den aktuella studien en rad yttre 

faktorer på organisatorisk nivå som var av stor betydelse men som inte var direkt kopplade till 

mötet med personen. Bristande delaktighet i aktivitet kan enligt en studie av Cohen-Mansfield 

et al. (2006) bero på hur arbetet organiseras på en avdelning och i resultatet av den här studien 

beskrev undersköterskor vikten av att ha en flexibel inställning till arbetet med personen i 

fokus när olika arbetsuppgifter skulle prioriteras och utföras. Personcentrerad omvårdnad är 

ett koncept med många dimensioner som beskriver vad som innefattar god kvalitativ 

omvårdnad för äldre personer, där personen sätts i centrum och inkluderas i alla processer 

(Edvardsson, 2010) och där vardagsrehabilitering innefattas (Svanström & Äldrevårdsteamet i 

Umeå Kommun, 2010). Forskning inom området reflekterar bland annat kring betydelsen av 
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organisatoriska faktorer (Edvardsson et al., 2010) och resultatet av den här studien pekar på 

vikten av att en verksamhet stödjer ett personcentrerat arbetssätt. Genom att fundera kring 

vilka prioriteringsområden som är uttalade och förankrade bland personalen, och hur den 

äldres behov ställs i förhållande till andra arbetsuppgifter som ska utföras, är det således 

sannolikt att ytterligare framgångar finns att hämta med vardagsrehabilitering.  

 

Betydelsen av kommunikation och gemensamma målsättningar har påvisats i tidigare 

forskning kring rehabilitering och teamsamverkan vid arbetet med äldre personer (Johansson, 

Eklund & Gosman-Hedström, 2010). I resultatet av den här studien framkom vikten av att dra 

nytta av andras framgångsrika erfarenheter samt av gemensam problemlösning. Det finns 

anledning att fundera över hur arbetsterapeuten och andra yrkeskategorier ska kunna bli 

delaktiga i dessa viktiga informella diskussionsforum och bidra med sin kunskap och 

handledning. Enligt SoS (2003a; 2007) kan undersköterskan tidigt uppmärksamma behovet av 

specifik rehabilitering, vilket i resultatet av den här studien bland annat framkom när personer 

kom hem efter en sjukhsvistelse. Dock väcks frågan kring effektiv kommunikation i 

vårdkedjan och informationsöverföring mellan omvårdnads- och rehabiliteringspersonal och 

möjligtvis finns anledning att fundera kring eventuell otydlighet mellan yrkeskategorier 

angående kompetens- och ansvarsområden. En reflektion som väcks utifrån att flera exempel 

framkom på hur undersköterskor ensamma tog sig an arbetsuppgifter som med fördel borde 

ha föranlett teamsamverkan, sannolikt på grund av begränsad tillgång till 

rehabiliteringspersonal. Eloranta et al. (2010) menar att gemensamma mål som är kända av 

såväl personen själv och personal är en faktor för att kunna ge effektivt stöd till äldre 

personer. Även Resnick (2002) belyser i sin studie vikten av upprättade mål. Resultatet av den 

här studien ger indikationer på att för att nå framgång med vardagsrehabiliteringen är det av 

vikt att beakta i vilken utsträckning som den äldre personen och dess närstående är medveten 

om och delaktig vid beslut kring vilka mål som gäller. Det är en diskussion som ständigt 

behöver pågå och utgör en utmaning för hela teamet kring personen. Vidare behöver personen 

och närstående förstå innebörden och syftet med vardagsrehabiliteringen, något som återkom 

vid upprepade tillfällen under datainsamlingen som ett problemområde och där bristande 

information på olika nivåer kunde vara orsaken. 

 

Framgång med vardagsrehabilitering påverkas av hur undersköterskan lyckas upprätthålla en 

balans mot de utmaningar som finns med att tillämpa arbetssättet. I enlighet med studiens 

syfte belyser resultatet medvetet framför allt det fungerande och framgångsrika inom 
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arbetssättet. I likhet med vad tidigare studier kommit fram till, överensstämmer resultatet med 

olika övergripande aspekter som är av vikt för att vardagsrehabilitering ska kunna bedrivas 

framgångsrikt (Agahi et al., 2005; Månsson, 2007; SoS, 2007; Svanström & 

Äldrevårdsteamet i Umeå Kommun, 2010). Till skillnad dock från vad som enligt författarens 

kännedom beskrivits i tidigare studier, framkommer i resultatet på ett mer ingående sätt, hur 

undersköterskor konkret gör inom olika områden för att deras tillämpning av 

vardagsrehabilitering i det dagliga arbetet ska lyckas. Resultatet är på så vis mer 

verksamhetsnära och innebär att igenkänning, idéer samt reflektion kring det egna arbetet här 

kan hämtas av andra som direkt eller indirekt arbetar med vardagsrehabilitering inom 

liknande verksamheter. Resultatet är även användbart som inspirationskälla till utbildning i 

vardagsrehabiliterande arbetssätt, inte minst genom undersköterskornas egna förslag på 

framtida förbättringsåtgärder exempelvis genom kollegialt utbyte mellan olika arbetsgrupper.  

 

Metoddiskussion 

Resultatet från studien kan inte överföras till andra, större urvalsgrupper även om resultatet 

kan vara giltigt även i andra kontext än det studerade. Det är upp till läsaren att bedöma om 

resultatet kan överföras till andra sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) och 

för att underlätta detta har metodförfarandet beskrivits noggrannt. Studien bidrar däremot till 

en framväxande kunskap kring undersköterskors erfarenheter av att framgångsrikt tillämpa 

vardagsrehabilitering med äldre personer.  

 

Samtliga undersköterskor som deltog hade flera års erfarenhet av att arbeta med äldre 

personer och de hade alla gått utbildning i vardagsrehabilitering. I den aktuella studien valdes 

personal som arbetade inom ordinärt boende och inom särskilt boende, och alla kom ifrån 

olika arbetsgrupper. Detta var fördelaktigt eftersom de då bar på en större mångfald av 

erfarenheter. Urvalsstrategin till en studie är av betydelse för utfallet (Holloway & Wheeler, 

2002). Risk finns dock att endast de som var mest positiva till arbetssättet 

vardagsrehabilitering anmälde sig att delta i studien, vilket i sin tur kan ha haft inverkan på 

resultatets bredd och giltighet. En urvalsstrategi är lämplig om den bland annat genererar 

relevant information (Holloway & Wheeler, 2002), vilket ansågs vara fallet. 

 

Både intervjuer och analys av data genomfördes av författaren vilket är fördelaktigt inför 

databearbetningen (Trost, 2010). Författaren hade genom sitt yrke god erfarenhet av att 

intervjua personer vilket gav ett rikt material. Följdfrågor där deltagarna bland annat 
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uppmuntrades ge utförliga exempel kring hur de arbetade för att nå framgång med 

vardagsrehabilitering gjorde att ämnet till stor del kunde uttömmas. För att åstadkomma en 

stämning som inspirerade till berättande, lades stor ansträngning på att skapa en trygg 

atmosfär under intervjuerna. Att samtala kring temat vardagsrehabilitering kan hos deltagarna 

ha inneburit att de medvetandegjordes över sin insats för den äldre personen, vilket kan ha 

bidragit till en känsla av tillfredsställelse och bättre självkänsla. Inga uttryck av eventuellt 

obehag hos deltagarna över att bli inspelad på band framkom, vilket annars kan vara en risk 

(Medicinska forskningsrådet, 2003). Inför analysarbetet gavs deltagarna inte möjlighet att läsa 

igenom de färdiga intervjuutskrifterna vilket innebär att viss information kanske skulle ha 

kompletterats eller justerats på något sätt om detta steg vidtagits. Däremot behövdes inte mer 

tid än nödvändigt tas upp av deltagarna (Trost, 2010). 

 

Dataanalysen har presenterats noggrannt med exempel vilket gör det lätt att följa processen 

och stärker tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I resultatpresentationen 

har citat använts för att spegla giltigheten i materialet för läsaren (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Vissa av citaten har justerats något för att tona ner talspråket (Trost, 2010), 

dock utan att mening eller innehåll gått förlorad. Handledaren har följt arbetet hela vägen och 

gett handledning genom analysprocessen för att säkerställa dess tillförlitlighet.  

 

Av forskningsetiska skäl så har vissa delar av missivbreven valts att avidentifieras vid 

publikation av studien. 

 

KONKLUSION 

Studien visar på många faktorer som tillsammans leder till en framgångsrik 

vardagsrehabilitering så som att identifiera förmåga i aktivitet, förstå vad som är meningsfullt 

att göra för den enskilde personen och skapa förutsättningar för engagemang i meningsfulla 

aktiviteter. Vidare handlar det om faktorer på organisatorisk nivå bland annat prioriteringar, 

förståelse inom teamet för varandras professioner, gemensamma målsättningar och tydlighet 

kring syftet med arbetssättet gentemot den äldre personen och närstående. I studien 

framkommer också hur undersköterskor gör för att omsätta ovanstående faktorer i sitt dagliga 

arbete. Arbetsterapeuten har en betydelsefull roll att bidra med ökad kompetens och 

handledning inom rehabiliteringsområdet och kan stödja undersköterskor vid skapandet av 

förutsättningar för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Det finns därför ett värde för 

arbetsterapeuter och andra berörda yrkeskategorier att förstå vad som ligger till grund för 
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undersköterskors framgångsrika tillämpning av vardagsrehabilitering i arbetet med äldre 

personer. Sammanfattningsvis visar studien att de olika betydelsefulla beståndsdelar som 

framkommit tillsammans med hur de konkret omsätts i det dagliga arbetet, är det som utgör 

framgång med det vardagsrehabiliterande arbetssättet.  
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Intervjuguide 
 

-Berätta om vad vardagsrehabiliering innebär i ditt arbete. 

 

-Ge exempel på erfarenheter från situationer där du använt vardagsrehabilitering på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

-Hur kan du utvärdera om dina vardagsrehabiliterande åtgärder är framgångsrika? 

 

-När/under vilka omständigheter anser du att vardagsrehabilitering fungerar allra bäst? 

 

-Finns det förutsättningar för och möjlighet att förbättra vardagsrehabiliteringen och hur 

skulle det kunna ske? 
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Förfrågan till verksamhetschefer inom ordinärt och särskilt boende om att få 

genomföra ett forskningsprojekt 

 

Syftet med studien är att beskriva faktorer i undersköterskans dagliga arbete som har 

betydelse för att framgångsrikt kunna tillämpa vardagsrehabilitering i arbetet med äldre 

personer. Undersköterskan har en viktig roll för den äldres rehabilitering. Genom sin närhet 

till den äldre personen i det dagliga arbetet är undersköterskan en yrkeskategori som genom 

sitt arbets- och förhållningssätt kan bidra till att bevara aktivitetsförmåga hos den äldre och 

bidra till en meningsfull vardag. Flera olika yrkeskategorier i teamet kring den äldre personen 

kan komma att ha nytta av den nya kunskap som studien genererar.  

 

Jag som genomför studien är en arbetsterapeut som arbetar vid xxx korttidsboende. Just nu 

går jag också en påbyggnadsutbildning vid Luleå tekniska universitet där jag kommer att göra 

en D-uppsats omfattande 15 poäng. Sammanställningen av studien kommer att presenteras i 

en uppsats som när den är färdig kommer att finnas tillgänglig via universitetets bibliotek 

(http://epubl.ltu.se/). 

 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med några undersköterskor som arbetar 

inom äldreomsorgen så väl inom ordinärt som särskilt boende. Intervjun kommer att innebära 

att de som medverkar i studien utifrån några öppna frågor fritt får berätta utifrån sina 

erfarenheter kring vardagsrehabilitering. Intervjun beräknas ta cirka en timme per person och 

det vore bra om möjlighet finns att få göra detta på arbetstid (ungefär en undersköterska per 

arbetsgrupp). Deltagandet är helt frivilligt. Om personerna som väljer att medverka av något 

skäl önskar så har de rätt att avbryta deltagandet utan att behöva redogöra för anledningen till 

detta.  

 

Om Ni godkänner att studien får genomföras kommer enhetschefer att kontaktas inom 

ordinärt och särskilt boende. De kommer att tillfrågas om hjälp med att muntligen och 

skriftligen sprida information om studien och vad det innebär att delta. Jag är tacksam för 

namn på de enhetschefer som det går bra att jag kontaktar för ändamålet. 

 

Vänliga hälsningar, 
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Information och förfrågan till undersköterskor om medverkan i forskningsprojekt 

 

Undersköterskan har en viktig roll för den äldres rehabilitering. Genom sin närhet till den 

äldre personen i det dagliga arbetet är undersköterskan en yrkeskategori som genom sitt 

arbets- och förhållningssätt kan bidra till att bevara aktivitetsförmåga hos den äldre och bidra 

till en meningsfull vardag. Syftet med studien är att beskriva faktorer i undersköterskans 

dagliga arbete som har betydelse för att framgångsrikt kunna tillämpa vardagsrehabilitering i 

arbetet med äldre personer. Flera olika yrkeskategorier i teamet kring den äldre personen kan 

komma att ha nytta av den nya kunskap som studien genererar.  

 

Tillstånd för att genomföra studien har inhämtats av verksamhets- och enhetschefer inom 

ordinärt och särskilt boende, och därefter har enhetschefer tillfrågats om att sprida information 

om studien till sina medarbetare. 

 

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med några undersköterskor som vid något 

tillfälle genomgått utbildningskonceptet ”vardagsrehabilitering” och som har minst tre års 

arbetslivserfarenhet inom kommunens äldreomsorg inom ordinärt eller särskilt boende. 

Intervjun kommer att innebära att Du utifrån några öppna frågor fritt får berätta utifrån Dina 

erfarenheter kring vardagsrehabilitering, för frågor var god se bifogad intervjuguide. Intervjun 

beräknas ta cirka en timme och kan utföras på arbetstid på en valfri men ostörd plats. 

Deltagandet är helt frivilligt. Samtalet kommer att spelas in på band för att underlätta 

bearbetningen av materialet. Efter utskrift av intervjun i ordbehandlingsprogram kommer 

inspelningen att raderas. Inga enskilda namn eller identiteter kommer att finnas på utskrifterna 

eller presenteras i uppsatsen men Du själv kan kanske känna igen något Du sagt i det färdiga 

arbetet. Endast jag och min handledare på Luleå tekniska universitet kommer att ha tillgång 

till insamlad data under arbetets gång. Om Du av något skäl önskar så har Du rätt att avbryta 

deltagandet utan att behöva redogöra för anledningen till detta. Din arbetssituation kommer 

inte att påverkas av att Du väljer att delta i studien eller inte. 

  

Jag som genomför studien är en arbetsterapeut som arbetar för xxx kommun. Just nu går jag 

också en påbyggnadsutbildning vid Luleå tekniska universitet där jag kommer att göra en D-

uppsats omfattande 15 poäng. Sammanställningen av studien kommer att presenteras i en 

uppsats som när den är färdig kommer att finnas tillgänglig via universitetets bibliotek 

(http://epubl.ltu.se/). 

http://epubl.ltu.se/


  39 

Om du kan tänka Dig att delta i studien var god fyll i namn och kontaktuppgifter på bifogad 

svarstalong och sänd till undertecknad i bifogat svarskuvert så kontaktar jag Dig för att 

bestämma tid och plats för intervjun. Om Du har några frågor får Du gärna kontakta mig eller 

min handledare vid universitetet. Kontaktinformation finns nedan.  

 

Vänliga hälsningar, 

 

Jenni Riekkola Carabante   Handledare Gunilla Isaksson 

Leg. Arbetsterapeut   Universitetslektor 

(Arbetsplats)    Luleå tekniska universitet 

(Telefon)    (Telefon) 

(E-post)    (E-post) 

 

 

 

Klipp här: 

 

Jag har tagit del av informationsbladet och kan tänka mig att medverka i forskningsprojektet. 

 

 

Namn:  

 

Telefon: 

 

E-post (ev.): 

 

Arbetsplats: 

 

Arbetsledare: 

 
 


