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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 
hemrehabilitering för vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad 
hjärnskada. I studien deltog tolv arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet av 
hemrehabilitering, verksamma inom kommuner och landsting i södra och mellersta 
Sverige. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med stöd av frågeguide. 
Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och utmynnade i 
tre kategorier: “Erfarenheter av att se svårigheter i vardagen”, ”Erfarenheter av att 
möjliggöra delaktighet i vardagen” och “Erfarenheter av samarbetets betydelse”. 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna uppfattade rehabilitering av kognitiva förmågor 
lite lägre prioriterad än motoriska svårigheter och att det kan vara svårt att upptäcka hur 
kognitiva svårigheter påverkar aktivitetsutförande. Vidare framkom att det tar tid att 
upptäcka och välja passande åtgärder. Arbetsterapeuterna framhöll att det är viktigt att 
identifiera patientens resurser och involvera patienten i beslut och val av åtgärder för att 
stärka motivationen till rehabilitering. De framhöll även vikten av samarbete mellan alla 
berörda parter runt patienten. Denna studie kan bidra med ökad kunskap om samarbetets 
betydelse och hemmiljön som plats för bedömning och träning av kognitiva förmågor och 
kan därmed ge stöd till verksamma arbetsterapeuter. 
  

Nyckelord: cognition, acquired brain injury, home rehabilitation, occupational therapy 
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Abstract 

 
The aim of this study was to describe occupational therapists experiences in home 
rehabilitation in adults with cognitive impairments after acquired brain injury. In this 
study twelve occupational therapists participated with at least one year experience in 
home rehabilitation, working in municipalities and county councils in southern or middle 
of Sweden. Data were collected through semi-structured interviews with support from an 
interview guide. The collected material was analyzed using a qualitative content analysis 
which resulted in three categories: ”Experiences of seeing difficulties in daily life”, 
”Experiences of enhancing participation in daily life” and ”Experiences of the 
importance of collaboration”. The findings showed that the occupational therapists 
perceived rehabilitation of cognitive abilities less prioritized than motor difficulties and it 
can be hard to detect how cognitive difficulties impact occupational performance. Further 
the findings revealed that it is time consuming to detect and choose appropriate 
interventions. The occupational therapists highlighted the importance of identifying the 
patients’ resources and involving the patient in decisions and choice of intervention to 
strengthen motivation for rehabilitation. They also highlighted the importance of 
collaboration among all parts involved around the patient. This study may contribute with 
increased knowledge about the importance of collaboration and the home environment as 
a setting for assessment and training of cognitive abilities and by that give support to 
occupational therapists in practice. 
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De senaste åren har det skett strukturförändringar inom sjukhusvården, med bland annat kortare 

vårdtider och färre vårdplatser. Eftersom vårdtiderna blivit kortare på sjukhusen så kommer det 

att bli vanligare att rehabiliteringen sker i hemmen. Hemrehabilitering innebär en samordnad och 

tidig rehabilitering i hemmiljö där arbetsterapeuter arbetar i team med främst sjukgymnaster. 

Rehabilitering av kognitiva förmågor i hemmiljö för att möjliggöra delaktighet i vardagliga 

aktiviteter är ett område inom arbetsterapi där få studier är gjorda. Under författarnas utbildning 

har intresset väckts för hur arbetsterapeuter arbetar i hemmet med klienter med förvärvad 

hjärnskada. Efter en förvärvad hjärnskada uppstår ofta kognitiva funktionsnedsättningar som 

påverkar utförandet av aktiviteter i vardagen. Erfarenheter av hur arbetsterapeuter resonerar 

kring och arbetar med kognitiva förmågor för att möjliggöra delaktighet i hemmiljö, i för klienter 

meningsfulla aktiviteter, är något författarna anser är av intresse att undersöka. Genom denna 

studie hoppas författarna bidra med ny kunskap som kan ge arbetsterapeuter en ökad förståelse i 

deras arbete inom hemrehabilitering för klienter med förvärvad hjärnskada. 

Bakgrund 

Aktivitet är det människor gör som att sköta om sig själv eller andra, arbeta, studera eller göra 

något av intresse. Människor utför aktiviteter i en sociokulturell kontext där kulturen ger 

görandet en mening (Kielhofner, 2008). Inom arbetsterapi är en grundläggande tanke att det 

finns dynamiska samband mellan människa, aktivitet och omgivning och att de därför påverkar 

varandra ömsesidigt (Kielhofner, 2008; Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 2002). Miljön har 

betydelse i en förändringsprocess efter sjukdom eller skada och påverkar identitet och 

aktivitetsutförande (Kielhofner, 2008). Varje människa är unik och har viljan att engagera sig i 

aktiviteter som är meningsfulla (Fisher, 2009; Kielhofner, 2008). I Model of Human Occupation 

[MOHO] (Kielhofner, 2008) är fokus för arbetsterapeutens resonemang på förståelse för 

klientens värderingar, intressen, upplevelse av kapacitet och effektivitet i det de gör samt roller 

och vanor i den omgivning de befinner sig. Med hjälp av begreppen i denna teori kan 

rehabiliteringens mål och strategier utgå från klientens unika förhållanden. Begreppen kan även 

bidra till tänkandet kring hur klienten ska uppnå förändring, det vill säga planera för hur 

rehabiliteringens mål kan uppnås (Kielhofner, 2008). Inom arbetsterapi används strategier för att 

förbättra, återställa förmågor eller kompensera förlust av förmågor. Ibland är det nödvändigt att 



6 

välja en aktivitet som ersätter något klienten gjort tidigare (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2008). Arbetsterapeuter använder observationer och teoretisk kunskap för 

att identifiera klientfaktorer och kontextuella faktorer som påverkar utförandet (Schell, 2008).  

 

Fokus inom arbetsterapi är att göra delaktighet möjlig (Fisher, 2009; Kielhofner, 2008; Law, 

2002). Delaktighet beskrivs som en persons engagemang i en livssituation (World Health 

Organization [WHO], 2001). Enligt Kielhofner (2008) påverkas delaktighet förutom av en 

klients underliggande kapacitet, val av handlingar, vanor och roller även av miljön som kan vara 

både stödjande och hindrande. Delaktighet kan påverkas av de svårigheter som kognitiva 

funktionsnedsättningar vid förvärvad hjärnskada kan leda till. 

 

Förvärvad hjärnskada innebär en skada som inte är medfödd eller orsakad av progredierande 

processer i hjärnan. Traumatisk hjärnskada, stroke, hjärntumörer och skador i hjärnan orsakade 

av syrebrist eller infektioner är tillstånd som tillhör förvärvade hjärnskador (Krogstad, 2001). En 

orsak till funktionsnedsättning vid förvärvad hjärnskada är störningar i kognitiva funktioner som 

begränsar förmågan till arbete eller andra aktiviteter (Bartfai & Stibrant Sunnerhagen, 2006). 

Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan då människan tar emot och bearbetar 

information samt tolkar omgivningen. Vid kognitiva funktionsnedsättningar klarar inte hjärnan 

av att samordna signalerna och intrycken. Detta leder till svårigheter att klara aktiviteter i 

vardagen som till exempel att arbeta, ha sociala kontakter, delta i aktiviteter eller klara av eget 

boende (Socialstyrelsen, 2010). Exempel på kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar livet 

i vardagen är svårigheter med minne, exekutiva funktioner, uppmärksamhet och motivation. 

Minnet är en förutsättning vid inlärning samt för att skapa sammanhang. Vid 

minnesnedsättningar blir det svårare att lära sig nya saker, använda sig av tidigare erfarenheter i 

nya situationer samt att bearbeta information. Exekutiva funktioner är grundläggande för att 

utföra dagliga aktiviteter, förändra beteenden och hantera information samt för att använda sig av 

olika strategier och kunna kontrollera impulser. Nedsättning av dessa funktioner gör det svårare 

att ta egna initiativ, organisera, lösa problem samt skapa struktur. (Bartfai & Stibrant 

Sunnerhagen, 2006; Socialstyrelsen, 2010). Uppmärksamhet är fundamentalt för 

informationsbearbetning och åsyftar förmågan att behandla fakta samt att koncentrera sig över 

tid på ett särskilt stimulus (Bartfai & Stibrant Sunnerhagen, 2006). Motivation genererar 
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handling, inre bilder och föreställningar och för den som har en kognitiv funktionsnedsättning 

kan det vara svårare att skapa dessa inre bilder (Socialstyrelsen, 2010). Kognitiva 

funktionsnedsättningar kan leda till betydande begränsningar i aktivitet och delaktighet i 

klientens livssituation (Toglia, Golisz, & Goverover, 2009). Efter en förvärvad hjärnskada hos 

klienter i arbetsför ålder utgör nedsatt kognitiv förmåga ett stort hinder i sociala funktioner samt 

innebär svårigheter för återgång till arbetslivet. För att möjliggöra delaktighet kan rehabilitering 

underlätta (Bartfai & Stibrant Sunnerhagen, 2006).  

 

Rehabilitering bidrar till att klienter med en förvärvad hjärnskada återvinner eller bibehåller 

bästa möjliga funktionsförmåga utifrån deras behov och förutsättningar. Även att möjliggöra ett 

mer oberoende liv och ett aktivt deltagande i samhället eftersträvas (Socialstyrelsen, 2012a). Det 

är viktigt att överväga psykosociala faktorer i rehabilitering av klienter med förvärvad hjärnskada 

då det gäller känsla av kontroll, coping och tilltro till sin förmåga (Dawson & Trueman, 2010). 

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att i processen utgå från en helhetssyn, som 

uppmärksammar både psykologiska och kroppsliga funktioner. Fokus är på det friska och 

klientens aktivitetsförmåga samt att klienten är delaktig i sin egen rehabilitering (Borg, Gerdle & 

Stibrant Sunnerhagen, 2006; Socialstyrelsen, 2012b). Inom arbetsterapi betonas klientcentrering 

vid arbete med klienter (Kielhofner, 2008; Law et al., 2002).  För klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar så är det viktigt att arbetsterapeuter respekterar klientens vilja för ett 

klientcentrerat arbete som kan stärka klientens delaktighet i meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 

2008). Arbetsterapi för vuxna med förvärvad hjärnskada har visats starkt kopplad till uppnådda 

självidentifierade mål, förbättring av medvetet utförande samt tillfredsställelse med utförandet 

(Trombly, Radomski, Trexel & Burnett-Smith, 2002). Arbetsterapeuter har en viktig roll vid 

utredning och rehabilitering av kognitiva förmågor genom kunskap om aktivitet, färdigheter i 

aktivitetsanalys och förmåga att analysera hur kognitiva symtom påverkas av förändringar i 

aktivitetskrav och kontextuella faktorer (Toglia et al., 2009). Studier visar att det är vanligt 

förekommande att arbetsterapeuter använder informella observationer för att utreda klientens 

kognitiva förmågor. Standardiserade bedömningar används i mindre grad (Holmqvist, 

Kamwendo & Ivarsson, 2009; Koh, Hoffman, Bennet & McKenna, 2009).  
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Ansatser som arbetsterapeuter använder vid rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar är 

den återställande och den adaptiva. Vid en återställande ansats finns en strävan att återträna 

kognitiva funktioner genom bland annat penna och papper aktiviteter, datorbaserad träning och 

träning i hushållsaktiviteter. Den adaptiva ansatsen fokuserar på att kompensera för de kognitiva 

funktionsnedsättningarna genom att arbetsterapeuter lär ut kompenserande strategier och 

tekniker i dagliga aktiviteter, förändrar fysiska eller sociala omgivningen samt ger ledtrådar i 

miljön för att uppmärksamma klienten. Vid rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar 

har den adaptiva ansatsen tidigare ansetts mer effektiv än den återställande (Trombly & 

Radomski, 2002). Dagens forskning finner ingen evidens för att någon ansats förbättrar 

funktionsförmågan efter hjärnskada mer effektivt än någon annan ansats (Blackwood & Wilson, 

2009). Arbetsterapeuter använder sig av båda tillvägagångssätten utifrån klientens individuella 

egenskaper och den fas i rehabiliteringen klienten befinner sig (Holmqvist et al., 2009).   

 

Rehabilitering i hemmiljö benämns även hemrehabilitering och påbörjas oftast efter utskrivning 

från slutenvård. Hemrehabilitering kommer att bli vanligare då klienter vårdas under en kortare 

tid på sjukhus och rehabiliteringen fortsätter då i hemmet. Hemrehabilitering är organiserad på 

olika sätt i Sverige och finns inom kommun och landsting. Team med olika yrkeskategorier där 

arbetsterapeuter ingår utför specifik träning med klienten i hemmet. Alternativt utför annan 

vårdpersonal träningen under handledning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

(Gustafsson, Gunnarsson, Boman Sjöstrand & Grahn, 2010). Arbetsterapeuter arbetar för att 

minska aktivitetsbegränsningar och möjliggöra delaktighet i dagliga aktiviteter. De bidrar vid 

rehabilitering med information om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar vardagliga 

aktiviteter och delaktighet i hemmet (Toglia et al., 2009).  

 

Studier har visat att det har betydelse om miljön där utförande av en aktivitet sker är välbekant 

eller ej och miljön påverkar även utförandets kvalitet (Boman, Lindstedt, Hemmingsson & 

Bartfai, 2004; Darragh, Sample & Fisher, 1998). Kontextuella faktorer, både miljömässiga och 

personliga, har stor betydelse i arbetet med klienter med förvärvad hjärnskada (Wohlin Wottrich, 

von Koch & Tham, 2007). Den institutionella miljön kan vara säkrare än hemmiljön men den 

kan också vara alltför tillrättalagd vilket leder till lägre kognitiva krav jämfört med hemmiljön 

(Holmqvist et al., 2009). Ofta har klienter svårt att överföra inlärda färdigheter från den 
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institutionella miljön till hemmiljön (Darragh et al., 1998; Doig, Fleming & Kuipers, 2008; 

Holmqvist et al., 2009).  

 

Hemmiljön kan bidra med värdefull information vid hemrehabilitering för att ge kontinuitet i 

klientens dagliga liv. Den kan även ge ett stöd till att koppla det tidigare livet till det nuvarande 

och den "nya kroppen" till den "gamla kroppen" (Wohlin Wottrich et al., 2007). Hemmiljön kan 

stärka den terapeutiska relationen och öka patientens självinsikt samt öka patientens och 

anhörigas delaktighet i rehabiliteringen (Doig et al., 2008). Rehabilitering i hemmet kan öka 

prestationsförmågan och ge bättre rehabiliteringsresultat (Doig, Fleming, Kuipers & Cornwell, 

2010). Wohlin Wottrich med flera (2007) betonar vikten av att vid rehabilitering utveckla en 

förståelse för hur kontextuella faktorer påverkar aktivitetsutförande. I en studie där 

arbetsterapeuter beskrev vad de uppfattade främja ett positivt behandlingsresultat framkom tre 

viktiga principer som kan användas vid rehabilitering i hemmet av klienter med förvärvad 

hjärnskada. Behandlingen bör vara omgivningsfokuserad och lämplig för sammanhanget. Vidare 

bör behandlingen vara inriktad på samarbetet med klientens nätverk vilket beskrevs som 

viktigast. Den bör även utgå från mål formulerade utifrån klientens behov och vara 

klientcentrerad (Doig et al, 2008).  

 

Att förbättra aktivitetsförmågan för att möjliggöra delaktighet i de aktiviteter som är 

meningsfulla för klienten är en viktig del av arbetsterapeutens arbete och att möjliggöra 

delaktighet i dagliga aktiviteter är det främsta målet med arbetsterapi. Ovanstående 

litteraturgenomgång visar att många studier beskriver arbetsterapeuters interventioner och 

miljöns betydelse men däremot är det få studier som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av 

rehabilitering vid kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i hemmiljö. Denna 

studie kan komplettera de studier som redan finns inom området. Rehabilitering i hemmet 

kommer att öka i omfattning och därför finns ett behov av mer kunskap om hur arbetsterapeuter 

erfar sitt arbete med att främja delaktighet för klienter med förvärvad hjärnskada i hemmiljö. 

Därför är syftet med denna studie att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hemrehabilitering 

för vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. 
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Metod 

Design 

En deskriptiv kvalitativ ansats för studien valdes vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) är 

lämplig för att beskriva personers erfarenheter av ett fenomen. Semistrukturerad intervju 

användes för att samla in data (Kvale & Brinkmann, 2009). För att analysera intervjuerna 

användes kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Deltagare 

Ett ändamålsenligt urval gjordes vilket innebär att deltagarna väljs utifrån vissa kriterier 

(Holloway & Wheeler, 2010). Inklusionskriterier för denna studie var yrkesverksamma 

arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet av rehabilitering i hemmiljö vid förvärvad 

hjärnskada. Antal deltagare var tolv arbetsterapeuter från mellersta och södra Sverige.  

 

Deltagarna i studien var arbetsterapeuter som arbetar med rehabilitering i hemmet med klienter 

som har en förvärvad hjärnskada. Elva kvinnor och en man deltog i studien och antal år i yrket 

varierade mellan fem och ett halvt och tjugonio. Arbetsterapeuterna hade varit verksamma inom 

rehabilitering i hemmet mellan ett och ett halvt år och tjugo år och de arbetade inom 

landstingsdrivna eller privata vårdcentraler, inom kommunen samt inom stroketeam knutet till 

sjukhuset med rehabiliteringen förlagd i hemmet. Några arbetsterapeuter hade gått utbildning 

inom kognitiv rehabilitering och några hade tidigare erfarenheter av att ha arbetat med klienter 

med förvärvade hjärnskador. 

Procedur 

Kontakt togs av båda författarna med chefer för arbetsterapeuter som arbetar med rehabilitering i 

hemmet. Cheferna ombads att vidarebefordra ett missivbrev (bilaga 1) via e-post till 

arbetsterapeuter med erfarenhet av rehabilitering av klienter med förvärvad hjärnskada. 

Missivbrevet informerade om studiens syfte, hur insamling och hantering av data skulle gå till 

samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. De arbetsterapeuter som var intresserade 

ombads att inom en vecka skicka svar via e-post för att få mer information eller anmäla att de 
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ville delta i studien. Telefonkontakt togs snarast med de arbetsterapeuter som svarat för att ge 

dem en möjlighet att ställa frågor samt boka en tid för intervju via telefon eller i ett personligt 

möte. Endast tre arbetsterapeuter svarade, varav två uppfyllde kriterierna och valde att delta. 

Därefter tog författarna kontakt direkt med tjugotvå arbetsterapeuter via telefon efter att ha sökt 

på internet efter hemrehabilitering och via vårdcentralers hemsidor. Efter information om studien 

via telefon valde tio att delta och tolv valde att avböja på grund av tidsbrist, för lite erfarenhet 

eller tackade nej av annan orsak. Missivbrevet skickades till de som valde att delta och de gav 

även sitt samtycke. 

Datainsamling 

En kvalitativ forskningsintervju är lämplig när man vill förstå hur deltagarna erfar ett fenomen 

innan det tolkas av forskarna. En semistrukturerad intervju med stöd av en frågeguide (bilaga 2) 

valdes för insamling av data. Frågorna avsåg att svara på studiens syfte som är att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av hemrehabilitering för vuxna med kognitiva 

funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Av intervjuerna genomfördes två via ett 

personligt möte av en av författarna där en avskild, lugn och tyst plats valdes. Tio intervjuer, 

varav fyra av den ena författaren och sex av den andra författaren, genomfördes via 

högtalartelefon. Samtliga intervjuer spelades in och varade mellan tjugo och sextio minuter, den 

sammanlagda inspelade intervjutiden omfattade sju timmar och fyrtio minuter. I samband med 

intervjun gavs tillfälle för ytterligare frågor och en förfrågan om möjlighet att få återkomma om 

frågor skulle uppstå vid bearbetningen av intervjumaterialet. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och avidentifierades för att uppnå konfidentialitet.  

Analys av data 

Kvalitativ innehållsanalys valdes vilket är lämpligt enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) när avsikten är att beskriva variationer i innehållet av en text och när stora mängder data 

ska bearbetas med granskning och tolkning. Författarna valde att använda de begrepp som 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver. 

 

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes igenom flera gånger av båda författarna 

var för sig för att få en helhetsbild av materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen påbörjades 
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genom att båda författarna var för sig läste och kodade två utskrivna intervjuer (se tabell 1). 

Tillvägagångssättet vid kodningen var att meningsenheter i textmaterialet söktes utifrån studiens 

syfte och kondenserades samt abstraherades till koder. Sedan diskuterades materialet av 

författarna för att uppnå samstämmighet i det fortsatta analysförfarandet. Även handledaren läste 

de två kodade intervjuerna och därefter diskuterades dessa med författarna. Författarna kodade 

sedan sina respektive intervjutexter och diskuterade möjliga kategorier. Författarnas förslag på 

kategorier diskuterades med handledaren och efter ytterligare bearbetning av materialet kom 

författarna fram till tre kategorier: Erfarenheter av att se svårigheter i vardagen, Erfarenheter av 

att möjliggöra delaktighet i vardagen samt Erfarenheter av samarbetets betydelse. 

 

Tabell 1. Exempel på analys av data. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 
när man hör under möten med patienter …så är 
det ofta det här fysiska som dom upplever som ett 
problem …dom kanske inte har insikten själv 
heller om det här kognitiva riktigt… 

det fysiska som dom upplever 
som ett problem och kanske inte 
har insikten om det här 
kognitiva 

Nedsatt insikt Erfarenheter 
av att se 
svårigheter i 
vardagen 

intresserad av att kunna laga mat men har svårt att 
följa texten i kokboken.. så måste man diskutera 
med patienten om detta är väldigt viktigt då gör vi 
så att vi tar foton på dom olika momenten, foton 
på en lök, foto på skärbrädan, foto på kniven och 
gör liksom en egen kokbok utifrån vissa recept 
och sen så tränar man på att göra dom här 
recepten, då lagar man mat 

intresserad av att kunna laga mat 
men har svårt att följa texten i 
kokboken då tar vi foton på de 
olika momenten, och gör en 
egen kokbok och tränar på att 
laga mat 

Anpassa 
aktiviteter 

Erfarenheter 
av att 
möjliggöra 
delaktighet i 
vardagen 

Prata med anhöriga ...prata med hemtjänsten om 
man har det... för att få en förståelse för vad 
problemet kan ligga i ..också allt det här med att 
få igång någon 

Att få en förståelse för vad 
problemet kan ligga i och att få 
igång någon 

Rehabiliterande 
förhållningssätt 

Erfarenheter 
av 
samarbetets 
betydelse  

 

Forskningsetiska aspekter 

Missivbrevet innehöll information om studien och att deltagande i studien var frivilligt. 

Möjlighet att ställa frågor om studien erbjöds via telefon eller mail. De som tackade ja för att 

delta kunde när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl till varför. Data behandlades 

konfidentiellt vilket innebär att deltagarna inte kommer att kunna identifieras till person eller ort 

vid publicering av studien. Insamlad information avidentifierades och hanterades på ett säkert 

sätt så att ingen annan än författarna kom åt den samt raderades när studien var klar. En risk med 

studien var att den upptog värdefull tid från klientarbetet för arbetsterapeuterna. De kunde också 
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känna obehag inför att bli inspelad eller uppleva sig ha otillräcklig kunskap. Detta försökte 

undvikas genom att skapa en trygg intervjusituation och ge tillräckligt med information samt 

möjlighet att ställa frågor. De deltagare som författarna tog kontakt med direkt via telefon kan ha 

känt det som en påtryckning. De kunde därför ha upplevt sig tvingade att delta i studien innan 

missivbrevet med information om studien skickades. Nyttan med studien kan vara att den bidrar 

till att tydliggöra och öka förståelsen för hur arbetsterapeuter resonerar och arbetar vid 

rehabilitering av klienter med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada i 

hemmiljö. Denna kunskap kan användas av yrkesverksamma och studerande i arbetsterapi. Även 

andra yrkesgrupper kan ha nytta av studiens resultat. Författarna anser att nyttan med studien 

överväger riskerna.  

Resultat 

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorier som framkom vid analysen av arbetsterapeuternas 

beskrivningar. Kategorin ”Erfarenheter av att se svårigheter i vardagen” beskriver 

arbetsterapeuternas erfarenheter av att identifiera patientens kognitiva funktionsnedsättningar 

och att bedöma hur aktivitetsutförandet påverkas. Kategorin ”Erfarenheter av att möjliggöra 

delaktighet i vardagen” belyser arbetsterapeuternas erfarenheter av åtgärder de väljer för att 

möjliggöra delaktighet i dagliga aktiviteter i hemmet vid kognitiva funktionsnedsättningar samt 

hur miljön påverkar aktivitetsutförandet. Slutligen beskriver arbetsterapeuterna i kategorin 

”Erfarenheter av samarbetets betydelse” vikten av samarbete i olika former, med patienten, med 

närstående, med sjukgymnast, med hemtjänstpersonal och med andra vårdnivåer för att främja 

delaktighet för patienten i dennes vardag. 

 

Då arbetsterapeuterna i studien använde begreppet patient om personerna med förvärvad 

hjärnskada de möter i sitt arbete har författarna valt att använda det begreppet i redovisningen av 

resultatet. 

Erfarenheter av att se svårigheter i vardagen  

Vardagens aktiviteter påverkas i samband med förvärvad hjärnskada på flera sätt för patienterna 

enligt de deltagande arbetsterapeuternas beskrivningar. Arbetsterapeuterna beskriver att fokus i 
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hemrehabilitering ofta är på ett fysiskt plan och de upplever att kognitiva funktionsnedsättningar 

är lite lägre prioriterade. Deras erfarenheter är att många gånger efterfrågas främst styrke- och 

rörelseträning av både patienterna själva och remittenter. I arbetsterapeuternas beskrivningar 

framkom att patientens kognitiva funktionsnedsättningar, bland annat 

uppmärksamhetsproblematiken, kan bli mindre tydliga när patienten kommer hem till en van 

miljö.  

 
“vi har ju snarare erfarenhet av de som kommer hem med de här nedsättningarna fungerar ofta bättre 
hemma för att det blir en lugnare miljö och man, det sitter lite i ryggmärgen vart man har sina saker eller 
rutiner”  
 
En svårighet som arbetsterapeuterna i studien beskriver är att medvetandegöra problem när 

patienten inte uppmärksammar det som inte fungerar när de kommit hem efter sjukhusvistelsen. 

Patienten kan bli medveten om problemen med tiden i nya situationer och aktiviteter. I 

arbetsterapeuternas beskrivningar framkom aspekten att patienten och närstående ofta hamnar i 

en naturlig kris- och sorgereaktion när de märker att vardagen inte fungerar som tidigare och 

behöver tid för bearbetning. Det beskrivs av en arbetsterapeut på följande sätt: 

 
“Första gången du ska baka, första gången du ska laga mat, första gången du ska ringa någon, första 
gången du ska skriva räkningarna, första gången du ska skriva en inköpslista det har du kanske inte gjort 
på sjukhuset, du har fått hjälp med det... första gången du ska sortera tvätt och läsa tvättlapparna. Och 
det där är någonting som man måste vara väldigt lyhörd för när det går upp för patienterna efter hand att 
de upptäcker fler och fler svårigheter hemma. “ 
 
 Erfarenheten var då att arbetsterapeuterna behöver vara observant på måendet och försöka 

“hålla uppe förmågor tills de själva tar tag i livet”. Arbetsterapeuterna i studien beskriver att när 

patienten inte inser sina svårigheter påverkas även personer i omgivningen på flera sätt. 

Patientens nedsatta insikt gör det svårare för arbetsterapeuten att komma fram till vad patienten 

kan och inte kan. En svårighet som arbetsterapeuterna beskrev var att patientens nedsatta insikt 

om de kognitiva problemen även påverkar motivationen till rehabilitering. Beskrivningarna visar 

ett behov av att arbetsterapeuten bör vara uppmärksam och lyhörd för att upptäcka patientens 

kognitiva funktionsnedsättningar som försvårar utförande av vardagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna beskrev svårigheter med att identifiera vad som är patientens problem. 

Patient och omgivning kan ha olika syn på om det är ett problem. För att få en uppfattning om 

vilka kognitiva funktionsnedsättningar patienten har som begränsar aktivitetsutförandet beskriver 

arbetsterapeuterna i studien att det i hemmet är naturligare att göra bedömning i aktivitet där 
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nedsättningarna visar sig mer än i strukturerade testsituationer. En arbetsterapeut beskrev det så 

här 

 
“Det kom hem en liten dam… // …och hon hade ja, inte så stora minnesproblem men andra kognitiva 
problem… hon förstod inte klockan…hon hade svårt att räkna och planera… satt vi fyra stycken runt ett 
bord och man bad att hon skulle duka, så dukade hon glatt för två….sa man till henne att…får inte alla en 
kopp kaffe? …så funderade hon …mm jo det är väl klart att alla får kaffe…” 
 

Vidare framkom i arbetsterapeuternas beskrivningar att det kan ta tid och krävas flera möten 

innan arbetsterapeuten har klart för sig vad patienten har för problem. Arbetsterapeuterna 

beskriver att hjärntrötthet hos patienterna är en vanlig anledning till att utredningen tar längre tid 

då patienterna behöver tid för att ta in information, har koncentrationssvårigheter och lättare blir 

uttröttade. Vidare beskrivs att arbetsterapeuten tar hjälp av frågor för att få information om 

patientens kognitiva förmågor som minne, koncentration och uthållighet. Det framkom vidare i 

beskrivningen att arbetsterapeuten inte ska vara för snabb med att ringa in vad som är patientens 

styrkor och svagheter och arbetsterapeuterna ser en svårighet med att patienten inte ska uppleva 

det som om deras problem eftersöks.   

 

Arbetsterapeuternas beskrivningar visar att en kognitiv funktionsnedsättning kan vara svår att 

upptäcka om patienten har en god verbal förmåga eller om en närstående stöttar mycket. De 

beskriver att det är en svår avvägning mellan att vilja visa på patientens problem och samtidigt 

inte skada relationen som ofta ska bestå över flera år. En annan svårighet som arbetsterapeuterna 

beskriver är att göra patienten delaktig i samtal under utredningen. En risk finns att andra tar 

över viktiga beslut när patienten har svårt att uttrycka sig. Det blir då viktigt enligt 

arbetsterapeuterna att involvera patienten i samtalet och om behov finns att be om lov att fråga 

andra som är berörda av patientens förändrade livssituation.  

 

En svårighet som några av arbetsterapeuterna tar upp i sin beskrivning är att de saknar ett 

bedömningsinstrument i sin verksamhet som stöd vid bedömning av kognitiva förmågor i 

hemmiljö. De menar att “bedömningen görs i slutenvården och sen ska vi ‘bara’ få det att 

fungera hemma”. Arbetsterapeuterna beskriver överlag att de känner sig trygga i sin yrkesroll 

vid bedömning av kognitiva funktionsnedsättningar och vid val av åtgärder i hemrehabilitering. 
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De beskriver också att de har kunskap inom området men ser att behov av fortbildning alltid är 

aktuellt.  

Erfarenheter av att möjliggöra delaktighet i vardagen   

Arbetsterapeuterna i studien beskriver att de inte bemöter patienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada annorlunda än andra patientgrupper. De 

beskriver att det är främst då det gäller åtgärder det kan skilja sig något och då är det ändå utifrån 

individen arbetsterapeuten väljer åtgärder.  

 
“hjärnskadade är inte en homogen grupp, de är olika individer och skadorna ser olika ut även om man 
tänker att minnesproblematik har båda två, jo men de fungerar ändå, deras styrkor och svagheter kanske 
ser annorlunda ut och därmed så måste man ända ha olika alltså individuella lösningar för alla 
patienter” 
 
I arbetsterapeuternas beskrivningar framkom att de kartlägger vem patienten är genom intervjuer 

om vad de gjort tidigare, vilka intressen de har, hur vanor och rutiner ser ut i vardagen samt vad 

patienten ansvarat för tidigare. För att möjliggöra patientens delaktighet i vardagen beskriver 

arbetsterapeuterna att de till största delen använder vardagliga aktiviteter i hemmet vid träning av 

kognitiva förmågor. Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att aktiviteter i vardagen ställer höga 

krav på kognitiv förmåga vid utförande i hemmiljön. I studien framkom det att 

arbetsterapeuterna hela tiden resonerar kring vad som är viktigast för patienten att träna, vad 

patienten behöver kunna och vill kunna göra. Arbetsterapeuterna framhåller att det är 

grundläggande för att göra delaktighet möjlig i hemmet.  

  

Alla deltagande arbetsterapeuter framhåller vikten av att patienten har tillräcklig motivation för 

att träna olika aktiviteter. De beskriver att det är särskilt viktigt då det gäller personer med olika 

kognitiva funktionsnedsättningar för att delaktighet ska bli möjlig. Arbetsterapeuterna fokuserar 

därför på patientens resurser och styrkor vilket minimerar att patienten utsätts för sådant de inte 

klarar av. Arbetsterapeuterna framhåller vidare att det även är viktigt att lyssna på vad patienten 

beskriver och fånga det viktigaste de vill kunna göra i hemmet som fokus för rehabilitering. Att 

möjliggöra delaktighet beskriver arbetsterapeuterna kan handla om att ge stöd i att få struktur i 

vardagen, att komma ihåg det som planerats och att få det utfört. Arbetsterapeuterna i studien 

beskriver att en avvägning måste göras kring hur mycket patientens vardag i hemmiljön kan 
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anpassas när patienten själv inte ser några bekymmer. Det framkommer vidare i 

arbetsterapeuternas beskrivningar att de får patienten att själv reflektera över vad som är svårt i 

en aktivitet och se egna lösningar genom att inte värdera det patienten gör utan istället fråga hur 

denne själv upplevde utförandet av aktiviteten. Arbetsterapeuterna beskriver att det kan visa på 

eller öka medvetenheten hos patienten om svårigheterna att utföra aktiviteter i hemmet. De 

beskriver vidare att de ibland filmar patienten i en aktivitet för att medvetandegöra svårigheterna 

eller för att visa på förbättringar. Arbetsterapeuterna i studien beskriver att när patienten har svårt 

att läsa och skriva kan bildstöd möjliggöra delaktighet i aktiviteter som matlagning, inköp och 

påklädning.  De gör detta genom att anpassa bland annat recept, inköpslista samt instruktion för 

påklädning. Arbetsterapeuterna beskriver vidare att de lär ut strategier som kompenserar för 

minne, koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblematik. Patienten kan då agera 

utifrån det och klara av olika aktiviteter och situationer och därmed bli mer delaktig.  

 
“dom åtgärderna jag gör är ju att försöka hitta det här, ett sätt att få det att funka hemma i sitt 
vardagliga. Så det är ju liksom inte några jättemärkvärdiga saker så utan bara hitta det som gör att det 
blir, som gör att personen är aktiv, som gör personen delaktig, att han/hon tar sig ut eller så där så att 
man...och som passar den personen då” 
 
Enligt arbetsterapeuterna som deltog i studien är hemmet den bästa platsen för att träna kognitiva 

förmågor i vardagliga aktiviteter. De beskriver att det är en naturligare miljö där de lättare når 

patienterna och kommer närmare deras vardag. De beskriver vidare att hemmet är för patienten 

en bekant miljö som kan kompensera med invanda aktiviteter. Där kan patienten lättare hitta sina 

saker och/eller rutiner vilket möjliggör delaktighet i vardagliga aktiviteter på ett naturligare sätt. 

Arbetsterapeuterna beskriver sina erfarenheter av att det är i hemmet patienten ska fungera och 

hitta tillbaka till det liv de hade innan. En arbetsterapeut beskriver det som “att träna i rätt miljö 

där man faktiskt ska leva är en framgångssaga”. I arbetsterapeuternas beskrivningar framkom att 

patienterna har svårt att överföra det de lärt sig på sjukhuset till hemmet. För att möjliggöra 

delaktighet beskriver arbetsterapeuterna att det är bra att träna aktiviteter i patientens vardagliga 

miljö. Patienten behöver då inte lära sig på nytt igen när de kommer hem från sjukhuset. Det 

framkom i arbetsterapeuternas beskrivningar att en inskränkning i delaktighet kan vara att 

patienten blir isolerad av att bara träna i hemmet. De beskriver att en gruppverksamhet kan ge 

social träning när patienten har behov av det.  
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I arbetsterapeuternas beskrivningar framkom ett resonemang om behovet av kognitiva 

hjälpmedel, att inte ha för bråttom, att det enkla kan räcka för många patienter för att möjliggöra 

delaktighet. Arbetsterapeuterna beskriver att kognitiva hjälpmedel kan vara produkter patienten 

köper själv eller som finns naturligt i hemmet. Vidare beskriver arbetsterapeuterna att det kan 

vara lättare att anamma det patienten varit van att använda förut och att fortsätta bygga vidare på 

den vanan. Arbetsterapeuterna beskriver sina erfarenheter av att vanliga almanackor eller en 

anslagstavla kan räcka för att göra delaktighet möjlig genom att struktur skapas i vardagen. Där 

kan patienten skriva ned planering som stöd för minnet och för samtal med andra. 

Arbetsterapeuterna i studien beskriver svårigheter med att bedöma vilket kognitivt hjälpmedel de 

kan förskriva för att möjliggöra delaktighet för en specifik patient. Även hur kognitiva 

hjälpmedel ska provas ut beskriver arbetsterapeuterna kan vara problematiskt. De beskriver 

vidare att många tekniska hjälpmedel förutsätter att patienten kan hantera hjälpmedlet eller att 

någon finns i närheten runt patienten med god kännedom om hjälpmedlet. Arbetsterapeuterna i 

studien beskriver att de inte ansåg sig kunna vägleda patienterna på ett bra sätt när de inte själva 

hade tillräcklig erfarenhet av de kognitiva hjälpmedlen. De beskriver vidare att de behöver mer 

kunskap om användningsområdet för kognitiva hjälpmedel. För att kompensera nedsatta 

kognitiva funktionsnedsättningar och därmed möjliggöra delaktighet ser arbetsterapeuterna ett 

behov av kontinuerliga utbildningar.  

Erfarenheter av samarbetets betydelse 

Arbetsterapeuterna i studien beskriver vikten av samarbete då det är många aktörer runt 

patienterna. De beskriver att det är angeläget att ha gemensamma överläggningar med bland 

annat hemtjänst och närstående och planera så att alla har samma mål och ger patienterna stöd på 

ett liknande sätt. I arbetsterapeuternas beskrivningar framkom att rehabiliteringspersonal, 

hemtjänstpersonal och närstående bör ha ett gemensamt rehabiliterande förhållningssätt till 

patienten, att inte hjälpa patienten för mycket eller ta över i aktiviteter för att det ska gå snabbare. 

Arbetsterapeuterna beskriver att vardagen även ska fungera för patienten i ett längre perspektiv 

när rehabiliteringsperioden avslutats. De beskriver vidare att en viktig del av arbetsterapeutens 

arbete är att instruera och handleda i hur träningen ska genomföras. Även vad tanken är bakom 

olika moment och på vilket sätt närstående och hemtjänstpersonal kan ge patienten stöd. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar även att kontinuitet har stor betydelse för patienter med 
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kognitiva funktionsnedsättningar. Därför kan det vara fördelaktigt om samma personal kommer 

hem till patienten.  

 
“..det fungerar inte att man tränar en sak liksom...och sedan kommer hemtjänster och gör det åt 
dem...eller gör precis tvärtom... eller gör på olika sätt allihopa för det klarar inte dem här med kognitiv 
svikt...helst ska alla göra ungefär lika i momenten annars blir det för rörigt för dem” 
 
Enligt arbetsterapeuterna som deltog i studien är det viktigt att bygga en god samarbetsrelation 

med patienten eftersom kontakten med patienter som har en förvärvad hjärnskada oftast varar 

under en längre tid. De beskriver att det är viktigt att möta patienten i lugn och ro, att inte sitta 

och titta på klockan utan ge dem den tid de behöver. I beskrivningarna framkom vidare att 

arbetsterapeuterna visar respekt för patientens autonomi genom att vara tydlig och lyssna efter 

vad som är viktigt för patienten och att det är patienten de vänder sig till vid kommunikation.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det finns behov av både arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster för patienter med förvärvad hjärnskada då de ofta har ett kombinerat problem. De 

beskriver vidare att det är en styrka med två professioner med olika kunskaper som gagnar 

patienten på bästa sätt. Därför försöker de alltid göra första hembesöket tillsammans för att få en 

samlad bild av patientens situation.  Tillsammans med patienten sätts en rehabiliteringsplan upp 

med gemensamma mål där patienten uppmuntras att ta stort eget ansvar för träningen. 

  

Arbetsterapeuterna beskriver att närstående är ett bra stöd för patienten och har en viktig roll i 

rehabiliteringen då de kan vara ett stöd för patienten dygnet runt.  

 
“dom är jätteviktiga dom som är närmare patienten än vad vi är...vi kommer ju ändå utifrån och hoppar 
in... korta sekvenser i alla fall. Så att hemtjänst och anhöriga är otroligt viktiga för att det ska fungera”. 
 
Vidare beskriver arbetsterapeuterna att närstående ibland inte har samma åsikt om vad 

rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar är och hjälper patienten för mycket vilket kan 

fördröja rehabiliteringen. Det beskriver också att det finns rädsla och okunskap hos omgivningen 

kring kognitiva svårigheter som gör att många patienter kan bli missförstådda. 

Arbetsterapeuterna i studien beskriver att en viktig del i arbetet blir då att informera alla parter 

som är berörda om vilka svårigheter som kan uppstå och hur svårigheterna kan bemötas. 

Kommunikationen med andra vårdnivåer är viktig enligt de deltagande arbetsterapeuterna så att 

all berörd personal får nödvändig information om patienten. Arbetsterapeuterna i studien nämner 
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att överrapporteringen från sjukhuset ligger till grund för arbetet med patienten. Vidare beskriver 

de att inom hemrehabilitering kan det vara svårare att ordna en intensivare träning med flera 

kortare träningstillfällen under dagen. Därför är rehabiliteringspersonalen beroende av 

hemtjänstpersonal och närstående som blir deras förlängda armar. Arbetsterapeuterna beskriver 

att ensamboende utan hemtjänst kan behöva mer stöd av arbetsterapeut och sjukgymnast. Deras 

erfarenheter visar att en intensivare träning kan uppnås genom samarbete med 

dagrehabiliteringen som även kan ge patienten mer social träning. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hemrehabilitering för 

vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Ett sätt att bedöma hur 

aktivitetsutförandet påverkas i hemmiljön vid en kognitiv funktionsnedsättning är att använda 

ostrukturerade observationer. I resultatet under kategorin ”Erfarenheter av att se svårigheter i 

vardagen” framkom att arbetsterapeuterna oftast gör informella bedömningar genom observation 

av aktivitetsutförande i hemmet för att få en uppfattning om vilka kognitiva svårigheter patienten 

har. Inom arbetsterapi är det centralt att bedöma aktivitetsutförande genom observation (Fisher, 

2009). Resultatet överensstämmer även med det som framkommit i tidigare studier (Holmqvist et 

al., 2009; Koh et al., 2009) där deltagarna förlitade sig mer på kliniska observationer för att få 

information om patientens kognitiva funktionsnedsättningar. Resultatet visar att 

arbetsterapeuterna i studien sällan väljer att använda standardiserade bedömningsinstrument vid 

hemrehabilitering och liknande resultat återfinns i Holmqvist med flera (2009). Att upptäcka 

kognitiva problem som begränsar patientens aktivitetsutförande i hemmet beskrevs i resultatet av 

arbetsterapeuterna vara svårt i många fall. En god verbal förmåga, mycket stöd av närstående 

samt att hemmiljön var välbekant för patienten bidrog till svårigheter att se 

funktionsnedsättningarna. Även i Holmqvist med fleras (2009) studie beskrevs att komplexa 

begränsningar förekom vid utförande av aktiviteter i hemmet på grund av att flera olika kognitiva 

funktionsnedsättningar påverkade varandra.  
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I resultatet framkom i kategorin ”Erfarenheter av att möjliggöra delaktighet i vardagen” att 

arbetsterapeuterna vid hemrehabilitering väljer åtgärder utifrån patientens tidigare intressen, 

vanor och roller. De resonerar hela tiden kring vad som är viktigast för patienten att träna, vad 

patienten behöver kunna och vill kunna göra. Inom arbetsterapi är det centralt att 

arbetsterapeuten samlar information om klienten och om det sammanhang klienten lever i 

(Fisher, 2009: Kielhofner, 2008). Ett klientcentrerat förhållningssätt är grundläggande inom 

arbetsterapi för att möjliggöra delaktighet utifrån klientens perspektiv (Kielhofner, 2008; Law et 

al., 2002). Resultatet överensstämmer även med tidigare studier som kom fram till att 

interventionerna är klientcentrerade och att målen formuleras utifrån klientens behov (Doig et al., 

2008; Koh et al., 2009).  

 

Det visade sig i resultatet att arbetsterapeuterna tillsammans med patienten väljer aktiviteter i 

patientens hem för träning av kognitiva förmågor för att möjliggöra delaktighet. Inom 

arbetsterapi är det centralt att arbetsterapeuten använder meningsfulla aktiviteter både som mål 

och medel (Fisher, 2009; Kielhofner, 2008). Det finns även evidens för att träning i 

hushållsaktiviteter kan påverka den kognitiva förmågan i positiv riktning (Socialstyrelsen, 2009). 

I en studie av Koh med flera (2009) framkom det också att den vanligaste interventionen vid 

rehabilitering av kognitiva förmågor var instrumentell ADL-träning följt av arbetsrelaterade 

aktiviteter och kompenserande strategier.  

 

I resultatet beskrivs att kognitiva hjälpmedel som kompenserar funktionsnedsättningarna och gör 

delaktighet möjlig kan vara en enklare almanacka. Det kan även vara mer komplexa tekniska 

hjälpmedel som kräver mer av både arbetsterapeuten och patienten. Vidare erfar 

arbetsterapeuterna svårigheter med att välja kognitivt hjälpmedel som passar patienten och som 

denne eller närstående kan hantera. Liknande resultat återfinns i en tidigare studie (Korner-

Bitensky, Barrett-Bernstein, Bibas & Poulin, 2011) där de beskriver att interventionerna oftast 

var av det enklare slaget. I resultatet beskriver arbetsterapeuterna även att de saknar tillräckliga 

kunskaper om de nya kognitiva hjälpmedlen. Forskningen är sparsam om arbetsterapeuters 

erfarenheter av hur de kan vägleda klienter i hemmet vid utprovning av kognitiva hjälpmedel för 

att kompensera och göra delaktighet möjlig. 
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Det framkom i resultatet att arbetsterapeuterna erfar att hemmet är en lämplig plats att träna 

kognitiva förmågor och där patientens svårigheter kommer fram i ett naturligt sammanhang. 

Detta överensstämmer med en studie av Wohlin Wottrich med flera (2007) där det framgår att 

vid arbete i hemmet med personer med förvärvad hjärnskada har faktorer i omgivningen en stor 

inverkan. Inom arbetsterapi är ett grundläggande synsätt att klienten, aktiviteten och 

omgivningen påverkar varandra ömsesidigt (Kielhofner, 2008; Law et al., 2002). Det 

framkommer även i resultatet att hemmiljön påverkar bland annat sociala relationer och 

patientens motivation till att engagera sig i aktiviteter. Resultatet visar att alla intervjuade 

arbetsterapeuter framhåller vikten av att patienten har tillräcklig motivation för att träna 

aktiviteter i hemmet. Hemmiljön kan bidra med resurser som socialt stöd till att upprätthålla 

motivationen och därmed göra delaktighet möjlig (Kielhofner, 2008). Resultatet stämmer även 

överens med Holmqvist med flera (2009) som kom fram till att klientens motivation är en 

förutsättning för att interventioner ska kunna genomföras. Den terapeutiska relationen kan 

stärkas vid rehabilitering i hemmiljö vilket kan leda till att klientens delaktighet främjas (Doig et 

al., 2008). Det framkom även i resultatet att hemmiljön underlättar kontakten med patienterna 

och ger en verklig bild av deras vardag. Resultatet visar att den bekanta hemmiljön kan ge stöd 

vid vanemässiga aktiviteter och rutiner. Det faktum att hemmiljön är välbekant ger stöd till 

rutinmässiga beteenden (Kielhofner, 2008). Liknande resultat återfinns i tidigare studier som 

visar att det har betydelse om miljön är välbekant där en aktivitet ska ske och att miljön även 

påverkar kvaliteten på utförandet (Boman et al., 2004; Darragh et al., 1998). Det kan också 

finnas krav och begränsningar i omgivningen som kan påverka aktivitetsutförandet vilket kan 

leda till inskränkt delaktighet (Kielhofner, 2008). 

 

I resultatet beskriver arbetsterapeuterna under kategorin ”Erfarenheter av samarbetets 

betydelse” att det är viktigt med samarbete i hemrehabilitering där många är berörda i 

rehabiliteringsprocessen. Det framkommer att gemensamma möten med bland annat hemtjänst 

och närstående bidrar till en mer enhetlig rehabilitering med ett gemensamt rehabiliterande 

förhållningssätt till patienten. Liknande resultat återfinns i en studie av Holmqvist med flera 

(2009) där de beskriver att samarbete med andra professioner är viktigt vid arbete med klienter 

med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Även Doig med flera (2008) 

beskriver att det viktigaste vid rehabiliteringen i hemmet är samarbete med klientens nätverk. 
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Arbetsterapeuterna i studien beskriver att närstående har en viktig roll i rehabiliteringen då de är 

ett bra stöd som kan hjälpa och stötta patienten dygnet runt. Detta överensstämmer med tidigare 

studier (Doig, et al., 2008; Holmqvist et al., 2009) vilka kom fram till att ett samarbete med 

närstående är både nödvändigt och värdefullt.  

 

Arbetsterapeuterna i studien framhåller att det är viktigt med ett bra samarbete med patienterna 

då rehabiliteringen ofta sträcker sig över lång tid och förutsätter patientens deltagande. Liknande 

resultat finns i en tidigare studie av Eriksson och Dahlin-Ivanoff (2002) där det framkom att den 

terapeutiska dialogen med klienten är av betydelse och att arbetsterapeuten behöver agera som 

vägledare och coach. Modeller inom arbetsterapi ger arbetsterapeuter stöd i att arbeta klientcentrerat 

och bidrar med strategier för hur arbetsterapeuten kan engagera klienten i samarbetet kring planering, 

genomförande och utvärdering av åtgärder (Fisher, 2009; Kielhofner, 2008; Law et al., 2002). 

Författarna anser att samarbetet mellan alla parter vid rehabiliteringen bör vara självklart för att 

möjliggöra delaktighet i vardagen. 

 

Med denna studie ville författarna bidra med ökad kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av 

hur de arbetar med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada vid 

hemrehabilitering. Resultatet visar sammanfattningsvis att det finns svårigheter med att 

identifiera kognitiva funktionsnedsättningar i hemmet. Vidare framkommer att hemmiljön där 

bedömning och träning sker samt samarbetet mellan berörda parter påverkar rehabiliteringen. 

Författarna anser att arbetsterapeuter skulle kunna använda sig mer av strukturerade 

bedömningar i hemmet för att tydliggöra och följa upp de kognitiva svårigheterna. Det är också 

viktigt att belysa samarbetets betydelse i hemrehabiliteringen för att främja klientens delaktighet. 

 

Ett förslag till vidare forskning för att möjliggöra klienters delaktighet i vardagliga aktiviteter är 

att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av tekniska hjälpmedel vid kognitiva 

funktionsnedsättningar. Detta skulle vara intressant främst då det gäller bedömningar av vilket 

hjälpmedel som passar för en klient. Eftersom arbetsterapeuterna också beskriver en osäkerhet 

vid utprovning av kognitiva hjälpmedel är även detta ett område som kan vara intressant att 

undersöka vidare. 



24 

Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats där tolv intervjuer analyserats med stöd av kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa ansatsen som valdes för studien var lämplig då 

arbetsterapeuternas erfarenheter efterfrågades (Holloway & Wheeler, 2010). Genom att använda 

ett ändamålsenligt urval (Holloway & Wheeler, 2010) med förutbestämda kriterier ansåg 

författarna att studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004) stärktes då möjligheten 

ökade att få svar på frågeställningen. Eftersom få arbetsterapeuter svarade på missivbrevet som 

vidarebefordrades av cheferna skulle det kunna ha varit en bättre metod att skicka brevet mer 

personligt antingen via ett vanligt brev eller via epost för att få fler svar. Alternativt hade en lista 

med arbetsterapeuter kunnat användas för att ringa direkt tills tillräckligt antal samtyckt till 

medverkan. När de flesta kontakterna togs direkt via telefon utan att missivbrev skickats innan 

kunde arbetsterapeuterna ha upplevt det som en påtryckning att delta i studien. 

 

Semistrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2009) var lämplig som datainsamlingsmetod 

eftersom författarna hade liten erfarenhet av att genomföra intervjuer. Författarna hade stort stöd 

av en intervjuguide för att kunna ställa samma frågor. Frågorna överensstämde med det som 

skulle beskrivas enligt syftet och författarna anser att det redovisade resultatet besvarar syftet 

med studien. Intervjuguidens frågor kunde ha specificerats för att avgränsa området ytterligare 

då arbetsterapeuterna i flera fall kom in på närliggande områden. Efterhand som intervjuerna 

genomfördes kunde nya insikter ha påverkat vilka följdfrågor som ställdes och därmed påverkat 

studiens trovärdighet. Författarnas tidigare erfarenheter och personliga värderingar kan ha 

påverkat det sätt frågorna ställdes och hur svaren tolkades vid intervjuerna. Även detta kan ha 

inverkat på studiens trovärdighet. Intervjuerna som genomfördes i ett personligt möte kan ha 

underlättat kommunikationen men även påverkat de svar arbetsterapeuten gav vilket också kan 

ha påverkat trovärdigheten. Trovärdigheten kan också ha minskats av att det under 

telefonintervjuerna kunde vara svårt att uppfatta när arbetsterapeuten talat färdigt eller funderade 

på mer att säga. Det var också svårt att avgöra om arbetsterapeuten valt en lugn plats för 

telefonintervjun. Att bli inspelad kan ha upplevts negativt av arbetsterapeuterna som intervjuades 

och påverkat deras resonemang vilket även det kan ha minskat trovärdigheten. Det kan även ha 

varit fördelar med telefonintervjuer då arbetsterapeuterna var mer anonyma. Begränsningar med 

studien kan ha varit att författarna inte gjorde intervjuerna tillsammans och att en pilotintervju 
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inte gjordes. De tolv intervjuade arbetsterapeuterna gav ett rikt datamaterial med en beskrivning 

av deras erfarenheter. Variationen i erfarenheter hos arbetsterapeuterna kan ha påverkats av 

skillnader i antal år i yrket, typ av organisation de arbetade inom samt i vilken ort de var 

verksam. Antalet intervjuade kan ha bidragit till mer variationer i svaren och till att stärka 

studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) valdes för analys av 

intervjutexterna. Författarna ansåg detta lämpligt för att beskriva de erfarenheter som 

arbetsterapeuterna hade av rehabilitering i hemmet av kognitiva förmågor hos personer med 

förvärvad hjärnskada. För att öka trovärdigheten för studiens resultat använde författarna sig av 

reflektion och resonemang för att uppnå samstämmighet vid framtagning av koder och kategorier 

vid analysen av intervjutexterna. Författarna analyserade i början av analysprocessen var för sig 

delar av datamaterialet och diskuterade sedan de koder som framkommit, dels med varandra, 

dels med handledaren, tills samstämmighet uppnåddes. Även vid framtagande av kategorier 

diskuterade författarna med handledaren vid ett tillfälle. Värdet av en dialog under 

analysförfarandet för att stärka en studies trovärdighet betonas av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Vid redovisningen av resultatet använde författarna sig av citat för att ge 

exempel på de erfarenheter arbetsterapeuterna i studien beskriver och genom att använda citat 

ökar en studies trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004). Författarna anser att de 

utförligt beskrivit val av deltagare och analysarbete vilket ger möjlighet för andra att bedöma 

resultatet vilket också stärker trovärdigheten. 

 

Nyttan med studien anser författarna vara de erfarenheter som de intervjuade arbetsterapeuterna 

bidrog med som tillförde ny kunskap till det undersökta området. Författarna anser att resultatet 

möjligen kan överföras till övriga verksamheter som bedriver hemrehabilitering men det är 

osäkert då endast tolv arbetsterapeuter intervjuades. 

Konklusion 

Studiens resultat beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av hur de vid hemrehabilitering arbetar 

med patienter med kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada. Resultatet visar 
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att bedömningar av kognitiva funktionsnedsättningar ofta tar tid och att det kan vara svårt att se 

patientens svårigheter. Det framkommer också att arbetsterapeuterna erfar att hemmet är en bra 

plats för att skapa en god relation med patienten. Arbetsterapeuterna beskriver att den välbekanta 

hemmiljön kan kompensera för de kognitiva funktionsnedsättningarna. Arbetsterapeuterna 

framhåller också betydelsen av att patienterna får träna i den naturliga hemmiljön där de ska 

utföra sina meningsfulla dagliga aktiviteter. Resultatet visar även att arbetsterapeuterna i studien 

oftast använder enklare kognitiva hjälpmedel i rehabiliteringsarbetet med patienter. De beskriver 

att det kan vara svårt att veta vilket kognitivt hjälpmedel som passar för patienten och upplever 

en osäkerhet om vilka hjälpmedel som finns och hur de ska användas. Arbetsterapeuterna är 

beroende av andra i rehabiliteringen och belyser vikten av samarbete med såväl andra 

professioner som med närstående. Förslag till vidare forskning är att belysa arbetsterapeuters 

erfarenheter av bedömning vid kognitiva funktionsnedsättningar för att ta fram för klienten 

passande tekniska hjälpmedel. Även hur arbetsterapeuter kan prova ut moderna kognitiva 

hjälpmedel och guida klienten i användandet är ett område att undersöka vidare. 

Tillkännagivande 

Författarna till denna studie vill framföra ett tack till de arbetsterapeuter som tagit sig tid till att 

delta i studien och som delat med sig av sina erfarenheter och bidragit till fördjupade kunskaper i 

ämnet. Författarna vill även rikta ett stort tack till vår handledare Alexandra Olofsson för goda 

råd och givande diskussioner. 
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Förfrågan om medverkan i studie                                             3 februari 2012 
  
  
Vi är studerande vid arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet och ska skriva vårt 
examensarbete på kandidatnivå i ämnet arbetsterapi under våren. Syftet med denna studie var att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av hemrehabilitering för vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar efter 
förvärvad hjärnskada. Under utbildningens gång har vårt intresse väckts för hur arbetsterapeuter arbetar i 
hemmet med personer med förvärvad hjärnskada. Vi är därför i vår studie intresserade av att genom 
intervju ta del av de erfarenheter Du som arbetsterapeut har av arbete med dessa personer. Dina 
erfarenheter ser vi som en mycket värdefull information. 
  
Det är i dag allt vanligare med kortare vårdtider på sjukhus och därmed kommer behovet av fortsatt 
rehabilitering i hemmet att öka. Vid förvärvad hjärnskada begränsar de kognitiva nedsättningarna 
personens förmåga att delta i viktiga aktiviteter. Vi har inte hittat många studier som beskriver hur 
arbetsterapeuter vid rehabilitering i hemmet arbetar med kognitiva förmågor hos personer med en 
förvärvad hjärnskada. 
  
Vi vänder oss till Dig som arbetar som arbetsterapeut med erfarenhet av rehabilitering vid förvärvad 
hjärnskada i hemmet i minst ett år. Intervjun, ca 45 minuter, kommer att genomföras i ett personligt möte 
eller via telefonkontakt utifrån några frågeställningar. Samtalet spelas in och skrivs sedan ned ordagrant 
av oss. Inspelat och dokumenterat material kommer att hanteras på ett säkert sätt så att ingen obehörig får 
tillgång till det och när studien är klar kommer allt material att raderas. Data kommer att behandlas 
konfidentiellt så att deltagarna inte ska kunna identifieras i det färdiga arbetet. Deltagandet i studien är 
frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange några skäl. 
  
När Du mottagit detta brev vill vi att om Du är intresserad skickar svarstalongen till någon av oss via e-
post inom en vecka. Kort därefter kommer vi att kontakta Dig per telefon för att ge Dig möjlighet att 
ställa frågor och att bestämma en tid för intervjun. 
  
När studien blivit godkänd kommer den att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida under 
Forskning- Publikationer- sök under Examensarbeten. 
(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) 
  
  
Vi hoppas att vi väckt Ditt intresse för att delta i studien. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Gunilla Decker                                      Mariette Lööf 
gundec-9@student.ltu.se                       marlfd-9@student.ltu.se 
XXX-XXX XX XX                               XXX-XXX XX XX 
  
  
  
Handledare:   Alexandra Olofsson, universitetsadjunkt 
                      Institutionen för hälsovetenskap 

         Luleå tekniska universitet 
                      Tel.vxl. 0920-49 10 00 
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�  Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att bli kontaktad för 
mer information om studien. 
 
 

�  Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i studien. 
 
 
Namn: …………………………………………………………………………………. 
 
Epost: ………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Gunilla Decker   Mariette Lööf 
gundec-9@student.ltu.se                    marlfd-9@student.ltu.se 
XXX-XXX XX XX                              XXX-XXX XX XX 
 
 
 
Handledare: Alexandra Olofsson, universitetsadjunkt 
         Institutionen för hälsovetenskap 

        Luleå tekniska universitet 
                    Tel.vxl. 0920-49 10 00  
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Intervjuguide          

                                                                                                        
        
                        
Bakgrundsfrågor 

●    Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

●    Hur länge har du arbetat inom hemrehabilitering? 

● Vid förvärvad hjärnskada - Vilka är de vanligaste kognitiva funktionsnedsättningarna du 

kommer i kontakt med?  

● Vilken kunskap har du sedan tidigare när det gäller rehabilitering vid kognitiva 

funktionsnedsättningar?   

 

 

Huvudfrågor 

●    Vid förvärvad hjärnskada - Beskriv/berätta om dina erfarenheter av att arbeta med 

rehabilitering i hemmet då det gäller kognitiva förmågor?  

- möjligheter  

- hinder 

 

●    Kan du beskriva dina erfarenheter av möten med personer som har en förvärvad 

hjärnskada? 

- beskriv gärna utifrån ett klientfall 

 

 

 

 

 


