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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva distriktsarbetsterapeuters 
erfarenheter av klientöverrapportering från sjukhuset. Åtta 
distriktsarbetsterapeuter som arbetat minst två år inom primärvården i 
Norrbottens läns landsting deltog i studien. Det insamlade materialet 
analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Ur analysen 
framkom tre kategorier: ”tiden – en viktig faktor för att planera och 
strukturera”; ”arbetsterapeutisk klientkontakt – en förutsättning för 
innehållsrik överrapportering” och ”olika metoder att erhålla 
överrapporteringar ökar kontaktmöjligheten”. Resultatet i studien 
visade på tiden som en viktig faktor för en god överrapportering. Det 
framkom även att en innehållsrik och strukturerad överrapportering 
underlättar det fortsatta arbetet med klienten. Vidare visar 
informanternas beskrivningar en positiv erfarenhet av att erhålla både 
muntlig och skriftlig överrapportering. Denna studie kan möjligtvis 
bidra med ökad förståelse för vikten av en god klientöverrapportering 
som en del i rehabiliteringsprocessen. 
 
Nyckelord: arbetsterapi, distriktsarbetsterapi, klientöverrapportering, 
rehabiliteringsprocess  



2 

Allt fler människor i Sverige är i behov av sjukvård då befolkningsmängden ökar och 

människor blir äldre och sjukare. Samtidigt minskar resurserna inom sjukvården och antalet 

vårdplatser och personal blir allt färre. Trots detta förväntas vården behålla samma goda 

kvalité och vara kostnadseffektiv. Ädelreformen som infördes i Sverige 1992 medförde att 

vårdtidens längd förkortades avsevärt, vilket kan innebära att klienterna är i behov av fler och 

större rehabiliteringsinsatser efter utskrivningen från sjukhuset (Socialstyrelsen, 1996). Vilka 

konsekvenser kan detta medföra för arbetsterapeuterna inom primärvården?  Hinner de ta 

emot alla klientöverrapporteringar som kommer från sjukhuset? Detta var frågor som väcktes 

under vår verksamhetsförlagda utbildning då vi själva överrapporterade många klienter till 

primärvården. Vi vill därför med denna studie beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter 

av klientöverrapportering från sjukhuset. 

  

Inom hälso- och sjukvården är rehabilitering och dess process en stor och viktig del. 

Rehabiliteringsprocessen startar tidigt, redan i det akuta omhändertagandet av klienten och 

innefattar alla instanser inom hälso- och sjukvården, exempelvis sjukhuset (Söderström, 

1996). Rehabilitering avser att hjälpa personer som drabbats av funktionsnedsättning att 

uppnå bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv 

(Lindehag, 1997). Rehabilitering definieras enligt SoS-rapport 1993:10 som samordnade och 

allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter som innebär medicinska, 

psykologiska, sociala och tekniska insatser. Dessa insatser kombineras utifrån den enskildes 

behov, förutsättningar och intressen.  

 

I rehabiliteringsprocessen har det ansvariga teamet en viktig betydelse för den enskilde 

klienten då denne kan ha många olika behov och det är svårt för en profession att möta dessa 

och ensam svara för klientens rehabilitering. Professioner som vanligtvis ingår i olika team är 

läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator (Sandberg, 

1997). När ansvarig läkare i teamet anser att klienten är medicinskt färdigbehandlad på 

sjukhuset, men att behov av fortsatt vård och rehabilitering finns, samlas det ansvariga teamet 

tillsammans med klienten och dennes anhöriga för en samordnad vårdplanering (Falk & 

Nilsson, 1999). I samband med denna överrapporteras information om klientens behandling 

och rehabilitering under sjukhusvistelsen. Informationen lämnas vidare till aktuella aktörer i 

den öppna sjukvården dit klienten ska överflyttas förutsatt att klienten givit sitt godkännande 

(SOSFS 1996:32; Söderström, 1996). Detta enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
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råd gällande överrapportering och samordnad vårdplanering som hälso- och sjukvårdspersonal 

är skyldiga att följa (SOSFS 1996:32).  

 

I och med den samordnade vårdplaneringen kontaktar arbetsterapeuten på sjukhuset 

distriktsarbetsterapeuten för att överrapportera klienten. Detta så att distriktsarbetsterapeuten 

kan ta över klientens fortsatta rehabilitering. Ett flertal studier (Andersson & Helms, 1994; 

Gage, Cook & Fryday-Field, 1996; Hedges, Grimmer, Moss & Falco, 1999; Lilja, Nygård & 

Borell, 2000; Lundh & Williams, 1997) påvisar vikten av en god och välfungerande 

överrapportering av klienterna inom olika professioner. Studierna tar bland annat upp att 

planeringen för utskrivningen ska ske i god tid så att berörda parter hinner få all den 

information de behöver (Andersson & Helms, 1994; Lilja, Nygård & Borell, 2000). En studie 

gjord av Andersson och Helms (1994) tar upp att tidpunkten då överrapporteringen sker har 

en avgörande faktor för att överrapporteringen ska fungera bra. I studien beskrivs att över 

hälften av de överrapporteringar som gjordes inföll samma dag som klienten skulle åka hem 

eller till och med dagen efter klienten skrivits ut från sjukhuset. Detta beror mycket på den 

korta vårdtiden och det stora klientflödet. I Lilja, Nygård & Borells (2000) studie beskrivs 

även att om överrapporteringen inte genomfördes i direkt anslutning till utskrivningen kändes 

det inte meningsfullt att senare överrapportera klienten till arbetsterapeuten. En konsekvens 

av detta var att arbetsterapeuten inte kunde starta sitt arbete i tid och därmed kunde klientens 

rehabilitering försämras avsevärt. Detta kunde även leda till att klienten kom tillbaka till 

sjukhuset med liknande eller nya problem.  

 

Då klienten överflyttas från en instans till en annan, har arbetsterapeuten som överrapporterar 

ett stort ansvar för att all nödvändig information lämnas över till distriktsterapeuten så att 

klientens rehabilitering ska bli bra (Söderström, 1996). Vad som är betydelsefull information 

vid en överrapportering beskrivs i olika studier och rapporter (Andersson & Helms, 1994; 

Lund & Williams, 1997; SoS-rapport, 1993:10). Informationen bör innehålla vad som har 

hänt klienten, diagnos, vilka åtgärder som vidtagits på sjukhuset, klientens behov av hjälp i 

dagsläget, dennes framtida behov och mål samt klientens sociala situation. Information som 

överrapporteras sker såväl skriftligt som muntligt (Lilja, Nygård & Borells, 2000). Resultatet i 

studien visade även att en skriftlig överrapportering med ett strukturerat formulär var bra att 

använda, men att formuläret behövde kombineras med muntlig överrapportering. Detta för att 

det är lättare att beskriva en klients motivation och känsla för sin rehabilitering muntligen via 

telefon. Samtidigt gavs distriktsarbetsterapeuten möjlighet att ställa frågor om något verkade 
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oklart. En annan aspekt som också framkom i resultatet var att arbetsterapeuten på sjukhuset 

kunde försäkra sig om att informationen verkligen gått fram till distriktsarbetsterapeuten. 

Detta menar Palm och Windahl (1989) sker genom en ömsesidig kommunikation där 

information beskrivs som innehållet i kommunikationsprocessen och där information står för 

”tala till” medan kommunikation står för ”tala med”. Gunnarsson (1990) menar att 

information och kommunikation mellan kollegor är en förutsättning för att de ska kunna 

utföra sitt arbete.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet av litteraturgenomgången att det endast finns ett fåtal 

studier som handlar om arbetsterapeuter och deras överrapportering av klienten. Då 

överrapportering utgör en central del av professionens arbete och är viktig för klientens 

fortsatta rehabilitering anser författarna att det är viktigt att det läggs större uppmärksamhet på 

området. Detta så att denna del utvecklas och kvalitén blir bättre. Syftet med denna studie var 

således att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av klientöverrapportering från 

sjukhuset.  

 

METOD  
 
Design 

Utifrån syftet att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenhet av klientöverrapportering från 

sjukhuset genomfördes en kvalitativ studie (Kvale, 1997). Genom detta erhölls nyanserade 

beskrivningar av de intervjuades livsvärld samt en djupare förståelse kring ämnet. Materialet 

från intervjuerna analyserades därefter med innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991).  

  

Undersökningsgrupp 

I studien deltog åtta distriktsarbetsterapeuter, alla kvinnor, som motsvarade urvalskriterierna. 

Kriterierna var att de skulle vara yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter inom primärvården 

i Norrbottens läns landsting med minst två års erfarenhet. Distriktsarbetsterapeuterna i den 

aktuella studien hade mellan 2-28 års erfarenhet av primärvårdsarbete. Valet av 

distriktsarbetsterapeuter som undersökningsgrupp grundades på ett ändamålsenligt urval. 

Distriktsarbetsterapeuters arbetsuppgifter innebär bland annat att de erhåller 

klientöverrapporteringar från sjukhuset och kan därmed ge en tydlig beskrivning av detta. För 

att få spridning och förhoppning om ett rikt material valde författarna medvetet ut 

distriktsarbetsterapeuter inom olika distrikt i Norrbottens läns landsting.  
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Datainsamling  

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med ostrukturerade frågor för att 

distriktsarbetsterapeuterna skulle ges möjlighet att beskriva sina erfarenheter (Kvale, 1997). 

De huvudfrågor (bilaga 1) som låg till grund för intervjuerna var om 

distriktsarbetsterapeuterna kunde berätta om en bra klientöverrapportering respektive en 

mindre bra klientöverrapportering som de varit med om. För att distriktsarbetsterapeuterna 

skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun fick de ta del av huvudfrågorna i förväg 

genom missivbrevet som skickades ut. En första intervju genomfördes på en arbetsterapeut 

som inte deltog i studien i syfte att kontrollera om frågorna var användbara. Under denna 

intervju framkom att kompletterande frågor behövde ställas för att få mer uttömmande svar.  

 
Procedur 

Missivbrev (bilaga 2) skickades ut till 19 distriktsarbetsterapeuter som arbetar inom sex 

primärvårdsområden i Norrbottens läns landsting. Adress- och telefonuppgifter till dessa 

hämtades ur telefonkatalogen samt genom telefonkontakt med receptionen på olika 

vårdcentraler. I brevet som skickades ut fick distriktsarbetsterapeuterna information om syftet 

med studien, huvudfrågorna presenterades och de fick en förfrågan om att delta i studien. 

Ungefär en vecka efter att distriktsarbetsterapeuterna mottagit missivbrevet tog författarna 

kontakt med dem via telefon för att de skulle få möjlighet att ställa frågor angående studien 

samt att svara på om intresse fanns att delta. För de åtta distriktsarbetsterapeuter som valde att 

delta i studien bokades plats och tid för intervjun. Det låga intresset att delta i studien berodde 

främst på att de tillfrågade distriktsarbetsterapeuterna inte var i tjänst av olika anledningar 

samt på grund av olika omorganiseringar inom verksamheterna. Intervjuerna genomfördes av 

författarna tillsammans, fem stycken via personliga möten på distriktsarbetsterapeuternas 

arbetsplats samt tre stycken via högtalartelefon, då detta ansågs nödvändigt på grund av det 

geografiska avståndet. I samband med intervjuerna tillfrågades distriktsarbetsterapeuterna om 

författarna fick återkomma med kompletterande frågor om oklarheter uppkom efter att 

materialet skrivits ut, vilket de samtyckte till. Samtliga intervjuer varade i cirka 20-40 minuter 

och spelades in på band. Därefter skrevs intervjuerna ut ordagrant av författarna tillsammans 

för att undvika missförstånd och syftningsfel i materialet. Efter genomgång av det insamlade 

materialet bedömde författarna att mättnad uppnåtts. Materialet avidentifierades därefter så att 

inga distriktsarbetsterapeuter skulle kunna identifieras i studien.  
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Analys av data  

Data som samlats in har analyserats med innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Detta 

för att kunna göra en detaljerad och systematisk analys av det insamlade materialet och för att 

i slutändan nå uttömmande kategorier som svarar mot studiens syfte. Analysen innehåller 14 

steg, varav författarna valt ut 10, vilka härmed kommer att beskrivas. Efter varje intervju som 

genomfördes antecknade författarna känslor och kännetecken som uppkom under intervjun 

för att få en djupare innebörd i materialet. För att lära känna materialet läste författarna 

igenom materialet upprepade gånger var för sig. Vidare ströks textenheter under i materialet 

och koder med vardagligt språk skrevs ned i marginalen. Exempel på dessa koder är 

oförutsedda händelser ger snabba beslut och tillgänglighet och tid är bra för att kunna 

överrapportera.  För att försäkra sig om validiteten sammanställdes koderna som framkom av 

författarna tillsammans och dessa visade sig stämma väl överens. De sammanställda koderna 

sorterades därefter in under temporära kategorier, exempelvis fördes sen överföring – svårt att 

hinna med och gott om tid ger arbetsro samman till tiden – en viktig faktor. Genom att läsa 

igenom de temporära kategorierna och hela tiden gå tillbaks till syftet bedömde författarna att 

de täckte alla aspekter av materialet. Textenheterna som framkom utifrån kodningen klipptes 

ut och sammanfördes utifrån kodningen in i tre slutgiltiga kategorier. Detta för att försäkra sig 

om att kategorierna inte överlappade varandra. Därefter redovisades resultatet utifrån 

kategorierna med tillhörande citat för att stärka innehållet och resultatet diskuterades sedan i 

förhållande till litteraturen (Burnard, 1991).  

 
Etiska aspekter 

Distriktsarbetsterapeuterna informerades i missivbrevet och vid intervjutillfället att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan att motivera 

varför. Vidare upplystes de om att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att distriktsarbetsterapeuterna inte kommer att kunna identifieras i studien. 

Intervjuerna spelades in på band vilket kunde medföra att distriktsarbetsterapeuterna skulle 

kunna känna sig obekväma i situationen och att risk fanns att de kände att de inte kunde prata 

fritt. Författarna genomförde intervjuerna tillsammans, vilket kunde leda till att 

distriktsarbetsterapeuterna kunde känna att de var i underläge. Dessa risker visade sig dock 

inte påverka dem avsevärt då de i sin yrkesroll är vana att föra samtal i olika situationer. 

Dessutom var frågorna som användes i intervjun utformade utifrån distriktsarbetsterapeutens 
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yrkesroll och därmed inte personligt känsliga för dem. Den vinst studien kan bidra med är att 

öka kunskapen om vilka faktorer som krävs för en välfungerande klientöverrapportering. En 

risk med studien kan vara att arbetsterapeuter på sjukhuset kan känna sig förnärmade då 

negativa aspekter kan utläsas ur resultatet. Efter övervägande av vinster och risker med 

studien ansåg författarna att vinsterna vägde större och därför bedömdes studien vara 

genomförbar.   

 

RESULTAT 
 
Analysen av materialet resulterade i tre kategorier som alla beskriver 

distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av klientöverrapportering från sjukhuset: Tiden - en 

viktig faktor för att planera och strukturera, arbetsterapeutisk klientkontakt – en förutsättning 

för innehållsrik överrapportering samt olika metoder att erhålla överrapporteringar ökar 

kontaktmöjligheten. Materialet kompletterades med citat från intervjuerna för att ytterligare 

förstärka trovärdigheten. I resultatet har författarna valt att använda överrapporteringar istället 

för klientöverrapporteringar som benämning och distriktsarbetsterapeuter som informanter för 

att göra det tydligt. Nedan följer en beskrivning av de tre kategorierna.  

 

Tiden – en viktig faktor för att planera och strukturera 

För att klienters rehabilitering efter sjukhusvistelsen ska bli bra beskriver informanterna 

vikten av att få överrapporteringar i god tid, detta för att hinna planera och strukturera sitt 

arbete inför klientens hemgång. Majoriteten av informanterna beskriver dessvärre att de 

många gånger får sena överrapporteringar av arbetsterapeuterna på sjukhuset och blir därmed 

tvungna att strukturera om i sina planeringar för att prioritera vissa klienter. Att det blir som 

informanterna beskrivit kan enligt deras erfarenheter bero på minskade vårdplatser som 

medför kortare vårdtider och snabbare utskrivningar för klienterna. På grund av dessa yttre 

omständigheter tvingas läkarna ofta fatta snabba beslut angående klientens utskrivning, vilket 

medför att arbetsterapeuten på sjukhuset tvingas överrapportera klienten med kort varsel. En 

informant beskriver sin erfarenhet genom följande citat: 

 

”Ibland kanske arbetsterapeuten tror att hon (klienten) far hem om två dar och så kommer 

doktorn och går rond dan innan (utskrivning)  och säger att nä men du kan fara hem till 

lunch.” 
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Ytterligare en aspekt på sena överrapporteringar som flertalet informanter beskriver är när 

klienten har en önskan om att komma hem inför helg eller storhelg. Arbetsterapeuten på 

sjukhuset kan exempelvis ringa en fredag förmiddag för att överrapportera en klient som vill 

åka hem samma dag och behöver insatser omgående. Vid sådana tillfällen berättar 

informanterna att de ibland måste säga att de inte har möjlighet att möta upp klienten hemma. 

Anledningen till detta kan vara flera. De är redan uppbokade med andra klienter, 

hjälpmedelsförrådet har stängt eller att vårdcentralen endast får hjälpmedelsleverans en gång i 

veckan. Erfarenheterna som beskrivits kan enligt informanterna skapa stress och ge en känsla 

av otillräcklighet för klienterna varför de beskriver betydelsen av att överrapporteringar 

erhålls i god tid. En av informanterna uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Det är mycket som är viktigt…att det är i rätt tid att det ringer kanske på måndagen om de 

tänker att patienten ska hem i slutet av veckan…så att de inte ringer dan innan för då har vi 

jätte svårt…vi har ju ganska fullbokat och svårt att ställa om så där.” 

 

Informanternas beskrivningar avspeglar trots den rådande situationen med allt snabbare 

utskrivningar en positiv erfarenhet av överrapporteringar, då de är medvetna om att 

arbetsterapeuterna på sjukhuset gör sitt bästa för att höra av sig i god tid. För att möjliggöra 

att överrapporteringar sker i tid har informanterna tillsammans med arbetsterapeuten vid vissa 

avdelningar på sjukhuset utarbetat rutiner för planerade operationer. Detta beskrevs av 

informanterna som positivt då det resulterade i god rehabilitering för klienten. En informant 

uttryckte sig så här: 

 

”När man ska göra planerade höftplastik operationer då får vi ofta veta innan… så har det 

varit under en period och de är jätte bra, då ringer arbetsterapeuten på sjukhuset och säger 

att jag har den damen eller den herren… och de är inplanerade inom tre månader. Då vet jag 

ju, då kan jag ringa dem och boka tider…” 

 

Informanternas erfarenheter visar även på att de ibland fått en överrapportering av en klient 

och planerat inför hemgång. De har bokat tid för att möta upp klienten men något har tillstött 

som medfört att klienten inte kan åka hem den planerade dagen. Informanterna har inte fått 

någon information om detta från arbetsterapeuten på sjukhuset, vilket medför att 

informanterna går miste om värdefull tid. 
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Sammanfattningsvis påtalade informanterna i denna kategori starkt vikten av att få 

överrapporteringar i tid för att hinna planera och strukturera sitt arbete inför klientens 

hemgång. Informanterna är medvetna om att arbetsterapeuterna på sjukhuset gör så gott de 

kan för att kunna överrapportera i god tid och att de inte alltid styr över de yttre 

omständigheter som rår.    

 

Arbetsterapeutisk klientkontakt – en förutsättning för innehållsrik överrapportering 

I andra kategorin framkommer betydelsen av att arbetsterapeuten på sjukhuset haft kontakt 

med klienten och att bedömningar utförts för att därmed kunna ge ett bra innehåll i 

överrapporteringen. De flesta informanter beskrev att arbetsterapeuterna på sjukhuset är 

duktiga på att ge en innehållsrik överrapportering. De beskriver att en innehållsrik 

överrapportering innefattar personuppgifter om klienten, diagnos, anamnes och klientens 

nuvarande funktionshinder. Vidare är det viktigt att få information om klientens boendemiljö, 

sociala situation, vad de har tränat på avdelningen, vilka åtgärder de vidtagit, målet de haft på 

avdelningen samt vad klienten anser viktigt att fokusera på när denne kommer hem. En 

nackdel som flertalet av informanterna dock upplevt med överrapporteringar var då 

arbetsterapeuten på sjukhuset inte hade någon bra struktur på innehållet. Till följd av detta 

kändes det svårt att veta hur de skulle gå vidare med den information de tagit emot, vad som 

var problemet och vilka interventioner som kunde bli aktuella för klienten. För att underlätta 

vid mottagandet av överrapporteringar beskrev en del informanter att de använder en förtryckt 

mall med olika rubriker för att lättare kunna sortera in informationen. Genom detta sätt kunde 

de lättare uppmärksamma om något i den information de mottagit saknades.  

 

Som tidigare beskrivits är det av stor vikt att arbetsterapeut på sjukhuset har träffat klienten 

för att informanterna ska kunna erhålla en innehållsrik överrapportering. I resultatet framkom 

dock att flera avdelningar på sjukhuset inte har en arbetsterapeut att tillgå, vilket medför att 

arbetsterapeutiska bedömningar uteblir och att en innehållsrik överrapportering därmed inte 

kan tas emot. En av deltagarna uttrycker sig så här:  

 

”…jag kan väl säga så här att… det fungerar bra när det varit in en arbetsterapeut på 

sjukhuset, det är inte alltid de har varit in.” 

 

Informanterna beskrev också att de ibland inte får någon överrapportering alls utan upptäcker 

själva att en klient kommit hem från sjukhuset och är i behov av insatser från arbetsterapeut. 
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Konsekvensen av att arbetsterapeuter inte finns att tillgå på alla avdelningar resulterar även i 

att sjuksköterskor ibland överrapporterar klienter. Informanterna beskriver att när dessa 

överrapporterar klienten får de inte den heltäckande information de önskar för att kunna 

fortsatta rehabiliteringen för klienten med det samma, utan att utföra egna bedömningar. Detta 

beror enligt informanternas beskrivningar på att olika professioner fokuserar på olika saker 

rörande klienten, sjuksköterskor tänker omvårdnad medan arbetsterapeuter tänker aktivitet 

och funktionsförmåga. Utebliven information kunde även ses då klienten själv kontaktat 

informanterna angående sin fortsatta rehabilitering. När detta förekom beskrev informanterna 

att viktig information inte alltid framkom, vilket visade sig kunde bero på att klienten inte 

själv hade insikt om sin situation. Samt att klienten i fråga inte själv hade den information 

som informanterna beskrev som viktig inför fortsätt rehabilitering. En annan viktig del som 

informanterna erfarit gällande innehållsrik information är betydelsen av att ha kontinuerlig 

kontakt med arbetsterapeuten på sjukhuset. Detta för att kunna få fortlöpande information om 

klientens situation. Kontinuerlig kontakt mellan kollegorna medförde i sin tur att klienten får 

samma information genom hela rehabiliteringsprocessen. Detta uttryckte några av 

informanterna som positivt, då det bidrog till att de kunde fortsätta arbeta mot de mål som 

upprättats på sjukhuset. En av informanterna uttrycker sig så här: 

 

”…och sen har vi haft kontakt hela tiden när det då har behövts, jag och arbetsterapeuten. 

Det har underlättat otroligt mycket. Och jag visste vad hon (arbetsterapeuten) skulle göra och 

vi har försökt säga samma saker.” 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori på att majoriteten av informanterna 

beskriver att överrapporteringarna i stor utsträckning fungerar bra. Enligt informanterna är 

arbetsterapeuterna på sjukhuset duktiga på att ge en heltäckande och innehållsrik 

överrapportering under förutsättning att de fått träffa klienten och utfört en bedömning.   

 

Olika metoder att erhålla överrapporteringar ökar kontaktmöjligheten 

Den tredje kategorin beskriver informanternas erfarenheter hur de på olika sätt erhåller 

överrapporteringar om klienten från arbetsterapeuten på sjukhuset, detta sker muntligt via 

telefon och skriftligt med en journalkopia. Majoriteten av informanterna föredrar att erhålla 

överrapporteringar muntligt då de har möjlighet att kunna ställa frågor under samtalet för att 

förtydliga om något är oklart. De kan även få information om klienten som kan vara svår att 

få enbart genom skriftlig överrapportering. Sådan information kan exempelvis gälla klientens 
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motivation och känsla för sin rehabilitering. Informanternas erfarenhet av muntlig 

överrapportering beskrivs genom nedanstående citat: 

 

”…telefon, därför då kan jag fråga…jag kan ju fråga mer om det är något jag funderar på 

och känner jag patienten sen tidigare så kan jag fråga hur går det med det här nu då?” 

 

Många av informanterna beskriver utifrån sina erfarenheter att vikten av att komma i kontakt 

med varandra är avgörande för att en överrapportering ska kunna ske. De flesta informanter 

berättade att de har telefontid mellan 8.00-9.00 på morgonen då tanken är att exempelvis 

överrapporteringar från arbetsterapeuterna på sjukhuset ska ske. Under denna tid är dock 

arbetsterapeuterna på sjukhuset ofta på avdelningarna där de utför bedömningar och träningar 

i dagliga aktiviteter. Detta medför i sin tur att de inte alltid hinner med att överrapportera 

klienter under telefontiden. Ovanstående beskrevs av majoriteten av informanterna som ett 

stort bekymmer vilket på ett tydligt sätt kan illustreras med följande citat: 

 

”Vi har telefontider mellan 8.00-9.00 som regel, men jag vet ju att de är upptagna med sitt 

då, och så sen när de är tillbaka där då har vi gett oss iväg. 

 Det har varit klagomål från jämte håll”. 

 

Utifrån informanternas beskrivningar används telefonsvarare, mobiltelefon, e-mail samt 

meddelandefunktionen i dokumentationsprogrammet VAS som komplement för att öka 

möjligheten att komma i kontakt med varandra. Genom dessa komplement kan 

arbetsterapeuterna på sjukhuset, när de har möjlighet, lämna korta meddelanden angående 

klienten som de vill överrapportera och en önskan om att informanterna ringer upp. I 

resultatet framkom även att vid komplicerade klientfall föredrar informanterna både muntlig 

överrapportering via telefon och skriftlig i form av journalkopia. Detta för att minimera risken 

för missförstånd och att viktig information försvinner. Ett bra tillägg till muntliga och 

skriftliga överrapporteringar som informanterna beskriver och som visade sig vara positivt för 

klientens fortsatta rehabilitering, var att informanterna gärna tillsammans med 

arbetsterapeuten på sjukhuset träffade klienten personligen, exempelvis vid hembesök. 

Informanterna beskrev då att de kunde skapa sig en vidare bild av klientens 

funktionsnedsättningar och om hur miljön klienten skulle komma hem till såg ut och som 

tydliggörs genom följande citat: 
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” Bäst är när man kan göra ett gemensamt hembesök. Att man blir uppringd och blir 

informerad om att den personen har kommit in av den och den anledningen. Nu gör vi så här 

och vi har planerat hemgång inom en viss tid kanske och vad vi kan göra och så gör vi ett 

hembesök. Då kan man bilda sig en egen bild av hur det ser ut och om personen ifråga kan 

komma hem.” 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori på att det finns olika metoder där 

informanterna kan erhålla överrapporteringar av klienter som skrivs ut från sjukhuset. 

Flertalet av informanternas beskrivningar avspeglar att kombinationen av att använda sig av 

telefonsvarare, mobiltelefon, e-mail och meddelandefunktionen i VAS ökar möjligheten att få 

kontakt med varandra då detta beskrivs som ett problem. Samtidigt minskas risken för att 

information inte kommer fram och att missförstånd uppstår genom att använda sig av både 

muntlig och skriftlig överrapportering.   

 

DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av 

klientöverrapportering från sjukhuset. Resultatet i denna studie visar bland annat på vad 

flertalet tidigare studier redan kommit fram till gällande överrapporteringar. Att tiden har en 

viktig betydelse för överrapporteringen, att en innehållsrik och strukturerad överrapportering 

underlättar samt att både en muntlig och skriftlig överrapportering är att föredra vid 

komplicerade klientfall. 

 

I den aktuella studien framkom tydligt att en god rehabilitering för klienterna kräver planering 

och strukturering från informanterna vilket medför att tidpunkten då överrapporteringen sker 

är en viktig faktor. Detta kan styrkas av olika studier samt annan litteratur (Andersson & 

Helms, 1994; Gunnarsson, 1990; Lilja, Nygård & Borell, 2000) som även de påvisar tidens 

betydelse i överrapporteringen. Andersson och Helms (1994) menar att om överrapporteringar 

kommer sent i förhållande till klientens utskrivning påverkar det dennes fortsatta 

rehabilitering. Resultatet i den aktuella studien visar dock att det inte alltid är lätt för 

arbetsterapeuterna på sjukhuset att överrapportera i god tid då läkare ofta tvingas fatta snabba 

beslut angående klienten på grund av många människors behov av sjukvård. Informanterna 

beskriver tydligt i resultatet att de behöver tid, vilket inte ges när planeringen ändras och 

klienten skrivs ut med kort varsel. Liknande beskrivs även av Palm och Windahl (1989) som 
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menar att ”allting tar tid” samt att tidsåtgången ofta kan missbedömas. Vidare menar 

författarna att då det inte uppmärksammas att åtgärder kräver tid kommer informationen om 

klienten ofta för sent eller vid fel tidpunkt. Detta kan möjligtvis förklaras utifrån vad 

Kielhofner (1977) beskriver om tidens betydelse i olika kulturer och olika situationer. Ett 

exempel kan vara på sjukhuset där olika professioner tillhör olika kulturer och där dessa har 

olika intressen rörande klienten, på så sätt kan innebörden av tiden uppfattas olika. 

 

En annan viktig del som framkom i den aktuella studien utifrån informanternas beskrivningar 

var vikten av ett bra innehåll i överrapporteringarna. Vad som beskrevs som viktig 

information i resultatet visade sig stämma väl överens med vad Lilja, Nygård och Borell 

(2000) beskriver i sin studie. De menar att informationen från arbetsterapeuten på sjukhuset 

bör innehålla uppgifter om klienten och dennes boendemiljö, bedömningar och interventioner 

som utförts, klientens mål samt vad denne klarar och inte klarar av. Utifrån informanternas 

beskrivningar i den aktuella studien får informanterna inte alltid ett bra innehåll i 

överrapporteringen då det händer att arbetsterapeuten på sjukhuset inte hunnit träffa klienten 

och utfört en bedömning. Resultatet visade även att strukturen på innehållet är betydelsefull 

och hur den ser ut beror på vem som överrapporterar och utifrån informanternas beskrivningar 

framkom brister i detta. För att tydliggöra det ostrukturerade innehållet i överrapporteringen 

beskrev en del informanter att de utarbetat en egen mall där de för in information om klienten. 

Detta menade informanterna gjorde det lättare för dem att fråga om information de saknade. 

En fundering som väckts hos författarna är om det inte vore bättre att arbetsterapeuterna på 

sjukhuset hade en gemensam mall när de överrapporterar till distriktsarbetsterapeuterna. Detta 

för att få god struktur på överrapporteringarna redan från början. Med anledning av 

ovanstående frågar sig författarna om detta möjligtvis skulle kunna underlätta för exempelvis 

nyutexaminerade arbetsterapeuter? Som nyutexaminerad arbetsterapeut kan ovana finnas att 

överrapportera och det kan vara svårt att veta vilken information som är väsentlig att 

överrapportera? Dessa funderingar kan styrkas med vad Kersten och Hackenitz (1991) 

beskriver i sin studie om att sjukhuset använder en strukturerad mall för att överföra 

information om klienter och genom denna minskas risken att viktig information försvinner. 

Ytterligare en fråga som författarna ställer sig är om det vore möjligt att införa en gemensam 

mall då det krävs tid och stora förändringar i vanor och rutiner att införa denna som en 

naturlig del i arbetet. Kielhofner (2002) beskriver att förändringar av vanor och rutiner tar 

lång tid och att det krävs tålamod samt motivation och vilja. Detta kan även ses i Lilja, 

Nygård och Borells (2000) studie där syftet var att undersöka om överrapporteringar kunde 
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förbättras genom användande av ADL-taxanomin. Studien pågick under 5 månader och 

resultatet visade att många deltagare använde sig av instrumentet under denna period, men då 

studien var över återgick deltagarna till tidigare vanor och rutiner.  

 

En annan aspekt som kan utläsas utifrån resultatet i den aktuella studien är vikten av god 

kommunikation mellan informanterna och arbetsterapeuterna på sjukhuset, detta för att 

möjliggöra en god rehabilitering för klienterna. Backlund (1991) beskriver olika svårigheter i 

att kommunicera såsom att de berörda parterna i överrapporteringen inte ”talar samma språk” 

eller har förutfattade meningar, vilket kan påverka till en försämrad kommunikation dem 

emellan. Liknande kan även ses i den aktuella studien där informanterna beskriver att olika 

professioner fokuserar på olika saker så som exempelvis att sjuksköterskor tänker omvårdnad 

och arbetsterapeuter tänker aktivitet och funktionsförmåga i arbetet med klienten. En 

fundering som författarna har och som både Andersson och Helms (1994) och Hedges, 

Grimmer, Moss och Falco (1999) beskriver som viktig del i överrapporteringen, som 

möjligtvis skulle kunna höja kvaliteten, är om det skulle vara bra med återkoppling till 

sjukhuset när distriktsarbetsterapeuterna utfört sina åtgärder. Även Palm och Windahl (1989) 

beskriver vikten av återkoppling av överförd information. Skulle detta kunna öka kvaliteten 

och bidra till ökad förståelse mellan de olika parters arbetsuppgifter?  

 

Resultatet i den aktuella studien visar på att överrapporteringar sker främst muntligt via 

telefon men i vissa fall även skriftligt via journalkopia exempelvis vid komplicerade 

klientfall. Liknande beskrivning av detta kan ses i Lilja, Nygård & Borells (2000) studie där 

resultatet visar på att överrapporteringar sker både muntligt och skriftligt. Resultatet i deras 

studie visade även att genom att kombinera en muntlig överrapportering med en skriftlig gavs 

arbetsterapeuterna möjlighet att utvärdera och jämföra klientens tidigare förmåga med den 

nuvarande. 

 

 I den aktuella studiens resultat framkommer även att informanterna har telefontid på 

morgonen då arbetsterapeuten på sjukhuset kan överrapportera klienter. Detta beskrivs dock 

av informanterna som ett problem då deras kollegor ofta var upptagna med andra 

arbetsuppgifter på avdelningen under den tiden. Vidare beskriver informanterna i resultatet att 

de därför använder sig av olika komplement för att komma i kontakt med varandra då det 

anses vara ett problem under telefontiden. Medför inte detta att onödig tid läggs på att försöka 

komma i kontakt med varandra? Författarna ställer sig frågan om det vore bättre om 
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distriktsarbetsterapeuterna och arbetsterapeuterna på sjukhuset kom överens om en annan 

tidpunkt för överrapportering? Med ovanstående som utgångspunkt vore därför intressant om 

samma studie genomfördes på arbetsterapeuter som arbetar på sjukhuset för att se om 

liknande erfarenheter framkommer. Vidare vore det intressant att undersöka om hur 

arbetsterapeuterna på sjukhuset upplever en gemensam strukturerad mall med enkla rubriker 

vid överrapportering av klienter. Slutligen kan sägas att då lite forskning hittats på området 

kring överrapporteringar krävs ytterligare forskning för att rehabiliteringsprocessen ska kunna 

fortgå utan avbrott.   

 

METODDISKUSSION 
 
I den aktuella studien där syftet var att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av 

klientöverrrapportering från sjukhuset användes en kvalitativ forskningsmetod med 

ostrukturerade frågor för att fånga informanternas beskrivningar. Då antalet informanter som 

deltog i studien var begränsat och intervjuerna endast genomfördes inom ett landsting i 

Sverige kan resultatet därmed inte generaliseras i kvantitativt avseende. Detta var heller inte 

avsikten med denna kvalitativa studie (Kvale, 1997). Trots det begränsade antalet informanter 

som deltog i den aktuella studien samlades ett rikt material in. Detta genom ostrukturerade 

frågor vilket bidrog till att informanterna fritt kunde berätta om sina erfarenheter och 

validiteten kunde styrkas i enlighet med Kvale (1997) och syftet med studien kunde därmed 

uppnås.  

 

För att kontrollera intervjufrågornas relevans mot syftet genomfördes en första intervju på en 

arbetsterapeut som inte inkluderades i studien. Under intervjun insåg författarna att 

kompletterande frågor skulle vara nödvändiga för att få djupare innebörd i svaren. I 

missivbrevet som skickades ut till informanterna fick de ta del av de två ostrukturerade 

intervjufrågorna, på så sätt kunde informanterna förbereda sig inför intervjun. En aspekt som 

kan ha påverkat resultatet är att tre av intervjuerna genomfördes via högtalartelefon. Därmed 

gick författarna miste om ögonkontakt med informanterna och möjligheten till att läsa av 

deras kroppsspråk. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultatet var att författarna 

anser sig ha liten vana av att intervjua, detta kan ha medfört att de kompletterande frågorna 

som ställdes i vissa fall kan ha varit ledande.  
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En begränsning i insamlandet av materialet skulle kunna vara att författarna genomförde 

samtliga intervjuer tillsammans vilket kunde medföra att informanterna kände sig obekväma i 

situationen. En förtjänst i insamlandet av materialet var att bandspelare användes vid 

intervjutillfället vilket minskar risken att viktig information går till spillo och författarna 

kunde koncentrera sig på intervjun. Ytterligare en förtjänst som kan ses är att det insamlade 

materialet skrevs ut av båda författarna tillsammans för att undvika missförstånd. 

Innehållsanalysen genomfördes med inspiration utifrån Burnard (1991), vilket författarna 

anser är en bra metod att använda vid bearbetning av insamlat material då den är grundlig i 

genomförandet. Stegen i denna innehållsanalys tenderar dock att upprepas vilket medfört att 

författarna valt att använda 10 steg av de 14 som analysen innehåller. Det insamlade 

materialet har lästs och kodats av författarna var för sig vilket bör har stärkt trovärdigheten 

(Holloway & Wheeler, 1996) och genom jämförelse av författarnas koder visade sig dessa 

stämma väl överens. Författarna har även haft kontinuerlig kontakt med handledaren där idéer 

och tankar kring studien har ventilerats och bekräftats, vilket ytterligare bör ha stärkt 

trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 1996; Krefting, 1990). 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta om en bra klientöverrapportering du varit med om? 

• Vad var det som gjorde att den blev bra? 

2. Kan du berätta om en mindre bra klientöverrapportering du varit med om? 

• Vad var det som gjorde att den blev mindre bra?  

 

Kompletterande frågor  
 

• Hur går överrapporteringen till hos er för tillfället? 

• Vad tycker du är viktig information vid en överrapportering? 

• Får ni den information ni behöver för att på bästa sätt kunna gå vidare i 

rehabiliteringsprocessen? 

• Tycker du att man ska ha muntlig eller skriftlig klientöverrapportering eller både 

och?  

                                           
 

 



 

Bilaga 2          
Till Arbetsterapienheten vid 
………………..Vårdcentral. 
     

Förfrågan om deltagande i studie 
 
Allt fler människor i Sverige är i behov av sjukvård då befolkningsmängden ökar och 
människor blir äldre och sjukare. Samtidigt minskar resurserna inom sjukvården, antal 
personal och vårdplatser blir allt färre. Trots detta förväntas vården behålla samma goda 
kvalité och vara så kostnadseffektiv som möjligt. Ädelreformen som infördes i Sverige 1992 
medförde att vårdtidens längd förkortades avsevärt, vilket innebär att klienterna är i behov av 
fler och större rehabiliteringsinsatser vid utskrivningen från sjukhuset. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning väcktes frågor kring hur distriktsarbetsterapeuternas situation 
påverkas av detta och betydelsen av en väl fungerande klientöverrapportering från 
slutenvården. Syftet med studien är att försöka beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter 
av klientöverrapportering från slutenvården.  
 
Vi vänder oss därför till Dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har arbetat minst två 
år i primärvården i Norrbotten, för att fråga om Du är intresserad av att delta i denna studie? 
 
Vi som genomför studien är två arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap 
i Boden och som under våren 2005 skall skriva ett examensarbete på 10 poäng. Vi har tänkt 
genomföra en kvalitativ studie med intervjuer. Dessa kommer att ske personligen eller via 
högtalartelefon beroende på det geografiska avståndet. De kommer att spelas in på band och 
beräknas ta ca 40-60 minuter. Frågorna som ligger till grund för intervjun är:  
 

• Kan du berätta om en bra klientöverrapportering du varit med om?  
• Kan du berätta om en mindre bra klientöverrapportering du varit med om?  

 
Vid behov kommer följdfrågor att ställas. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt 
och de enda som kommer att ha tillgång till materialet från intervjuerna är vi två studenter 
samt vår handledare. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på 
Institutionen för Hälsovetenskaps hemsida www.hv.luth.se under hösten 2005. 
 
Ungefär en vecka efter att Du mottagit detta brev kommer vi kontakta Dig per telefon. Du har 
då möjlighet att ställa frågor angående studien och kan efter det bestämma om Du är 
intresserad av att delta. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att 
Du behöver motivera varför. Tidpunkt och plats för intervjun sker enligt överenskommelse 
med Dig om Du väljer att delta. 
Har Du frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss! 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Sandra Andersson                  Åsa Sandberg   
Arbetsterapeutstudent  Arbetsterapeutstudent           
sanand-2@student.ltu.se  sanasa-2@student.ltu.se  
 
Handledare Ulrica Lundström, Universitets adjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap i 
Boden. 
 


