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Abstract 
The purpose of this study was to delineate stroke sufferer’s experiences of 
occupational therapy interventions at home. The selection of participants comprised 
of three women and two men that had suffered a stroke but were residing at home. 
These people were interviewed from a self constructed interview guide that 
comprised of open and structured questions.  The accumulated data was then 
analysed through qualitative content analysis. The results conferred with three 
themes that depicted stroke sufferer’s experiences of occupational therapy 
interventions at home. These themes were “help to enhance life”, “a support when 
it’s needed”, and “housing adjustments that give rise to possibilities”. The results 
showed that the most prevailing aspect for all of the informants that befell in the 
study was that every person felt a great need for independence. Occupational 
therapy interventions in the form of aids and housing adjustments contributed to an 
improved quality of life and gave them more confidence. The results also showed 
that occupational therapists worked in a client-centred approach that emanated from 
the informants various needs. In the study it became apparent that the informants 
perceived that housing adjustments facilitated their everyday life and occupations. 
It’s imperative that the introduction of various sorts of aids is done in stages, in 
connection with good supervision and that the occupational therapist works in a 
client-centred approach that promotes independence.  
 
Keywords: stroke, occupational therapy, independence and occupation. 
  
Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva personer med strokes erfarenheter av 
arbetsterapeutiska interventioner i hemmet. Urvalet omfattade tre kvinnor och två 
män mellan 46 - 69 år som hade haft stroke men var bosatta i hemmet. Dessa 
personer intervjuades utifrån en självkonstruerad intervjuguide innehållande både 
öppna och strukturerade frågor. Det insamlade datamaterialet analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenterades med hjälp av tre teman som 
beskrev erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i hemmet. Dessa teman 
var ”hjälp till en förbättrad vardag”, ”ett stöd när det behövs” och 
”bostadsanpassning som skapar möjligheter”. Resultatet visade att den 
gemensamma nämnaren, för alla informanter, som framkom i studien var att de alla 
kände ett stort behov av självständighet. De arbetsterapeutiska interventionerna i 
form av hjälpmedel och bostadsanpassningar bidrog till förbättrad livskvalitet och 
försåg dem med mer självförtroende. Resultatet visade även att arbetsterapeuten 
arbetade utifrån ett klientcentrerat sätt som utgick ifrån informanternas olika behov. 
I studien framkom det att informanterna upplevde att bostadsanpassningen 
underlättade deras vardag och aktivitetsutförande. Det är viktigt att introduktionen 
av olika hjälpmedel görs i etapper i samband med bra handledning samt att 
arbetsterapeuten arbetar på ett klientcentrerat sätt som främjar självständighet. 
 
Nyckelord: stroke, arbetsterapi, självständighet och aktivitetsutförande. 
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Enligt Socialstyrelsens rapport (2000:4) finns det stora grupper av äldre vars speciella behov 

av vård och omsorg inte har observerats på ett tillfredsställande sätt. En av dessa grupper är 

äldre strokepatienter, där insatser efter den akuta fasen inte alls stämmer överens med 

behoven. Stroke är en vanlig folksjukdom i Sverige som ger upphov till funktionsnedsättning 

som motverkar vuxna människors förmåga att uppnå individuella mål. Varje år drabbas i 

Sverige minst 25 000 individer av stroke (Neurologiskt handikappades riksförbund [NHR], 

2001). 

 

Omstruktureringar inom landstinget som skett de senaste åren har lett till att strokepatienter 

får minskade vårdtider på sjukhus, vilket resulterar i problem med begränsad träning och 

information. Otillräcklig träning kan begränsa den aktivitetsförmåga som patienten hinner 

uppnå under rehabiliteringsperioden. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är det oerhört viktigt 

att undersöka den inverkan som arbetsterapeutiska interventioner har på en strokepatient samt 

vilka problem de olika funktionsnedsättningarna har medfört efter insjuknandet (NHR, 2001). 

Enligt Pound, Gompertz och Ebrahim (1999) är den forskning som finns idag främst 

fokuserad på rehabilitering av strokepatienter under sjukhusvistelsen. Emellertid sker en 

väsentlig del av rehabiliteringen efter patienten åkt hem där omstrukturering, omskolning, och 

omorganiseringen av livet påbörjas. Vid rehabilitering i hemmiljö har arbetsterapeuten en 

viktig roll där fler studier behövs som fokuserar på denna del av rehabiliteringen.  

 

Stroke eller slaganfall betyder en defekt på hjärnvävnaden med anledning av en avvikelse i 

dess blodförsörjning. De funktionsnedsättningar som åtföljer en stroke innefattar två 

grundläggande delar. Fysiska störningar direkt medförda av skadan samt kognitiva reaktioner 

på dessa störningar. De kognitiva funktionsnedsättningarna ingår i de mer problematiska 

konsekvenserna och utgör ett svårare hinder beträffande rehabiliteringen i förhållande till de 

fysiska problemen (Nyman & Bartfai, 2000). Enligt Socialstyrelsens rapport (2001) är det 

framförallt äldre personer, i synnerhet de över 80 år, som är de största brukarna av sjukvård i 

Sverige. De kraftiga neddragningarna av vårdresurser vid sjukhusen har medfört ökat tryck på 

kommunerna. Detta har inneburit att kommunerna har fått ansvara för en större del av den 

samlade vården och omsorgen, särskilt för de äldre. Därmed har rehabiliteringsbehovet 

förskjutits och ökar nu i ordinärt boende. De nationella riktlinjerna för strokesjukvård 

(Socialstyrelsen, 2005) lägger stor vikt vid arbetsterapeutiska interventioner eller ett 

multidisciplinärt team för hemmaboende strokepatienter. Dessa interventioner har bidragit till 

att minska risker för försämring i förmågan att klara av dagliga aktiviteter, exempelvis 
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beträffande personlig vård och boendeaktiviteter. Dessa rehabiliterande interventioner har en 

positiv inverkan på patientens förmåga att utföra personliga och instrumentella dagliga 

aktiviteter. En utökning av möjligheterna till rehabilitering i hemmet kan främja såväl 

strokepatienterna som samhället i längden (NHR, 2001).  

 

I ett flertal studier (Ahlström & Bernspång, 2003; Burton, 2000; Hoffman, McKenna, Cook & 

Tooth, 2003) rörande rehabilitering av patienter med stroke förs diskussionen om var 

rehabiliteringen bör utföras. Som till exempel kan manövrering av föremål i hemmet och i 

närliggande omgivningar skilja sig oerhört mycket från en kontrollerad miljö där 

strokepatientens fysiska begränsningar tas hänsyn till. Därför är det enligt studierna viktigt för 

arbetsterapeuter att vara medvetna om aktivitetsutförandet hos strokepatienter samt hur dessa 

personer deltar i olika situationer i sitt dagliga liv i sina hem. Studierna visar även att 

resultatet av arbetsterapeutiska interventioner inom slutenvården styrs genom en individs 

självständighet och förmåga utifrån ADL–aktiviteter, samt hans eller hennes förmåga att 

återvända hem relativt snabbt. Dock ingick inte alltid arbetsterapeutiska interventioner i 

behandlingsmålen för att möjliggöra en förbättring av deras samhällsintegration och allmänna 

hälsa. Istället tenderar rehabiliteringsprogram att inrikta sig mot personlig vård och 

funktionell mobilitet. Det framkom även att det existerar en brist på information om framtida 

förutsättningar för människor som haft stroke, det vill säga när det gäller deras förmåga att 

utföra instrumentella ADL–aktiviteter, sociala- och fritidsaktiviteter efter de lämnat sjukhuset. 

 

Miljön spelar även en avgörande roll när det gäller att bidra till en individs funktionella 

förmåga. Den mest precisa bedömningen av en individs funktionella tillstånd borde göras i 

den omgivning där hon eller han förväntar sig att bo och även ta hänsyn till individens 

referensram. Trots att hemgången anses vara gynnsam kan hemmiljön innebära en stor 

utmaning för strokepatienter och deras anhöriga, med tanke på deras olika åldrar, 

hälsotillstånd samt möjliga hinder vad gäller tillgänglighet, säkerhet, trygghet och 

användbarhet av sina hemmiljöer (Reid, Herbert & Rudman, 2001). I en studie av Daniels, 

Winding & Borell (2002) ifrågasätter arbetsterapeuter effektiviteten av sina interventioner i en 

institutionell miljö och anser att en närmare förbindelse till en social miljö främjar en 

strokepatient mer. Arbetsterapeuter kan, i samband med hemgången efter en sjukhusvistelse, 

underlätta förändringar som åtföljer en stroke genom att tillföra interventioner som är 

sammankopplade till patienternas olika mål och eventuella hemgångsituation. Bevis för god 

effekt av arbetsterapeutiska interventioner vid tidig hemgång efter stroke framkom i studien. 
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Studien visade även att strokepatienter som fick ett eget 4-veckors hemanpassat 

interventionsprogram gjorde bättre ifrån sig på ADL-bedömningar,  hade högre grad av 

samhällsintegration samt bättre fysisk hälsa jämfört med strokepatienter som fick sedvanlig 

behandling. Även andra studier (Socialstyrelsen, 1993; Lindehag, 1997) visar på liknande 

slutsatser där arbetsterapeuter borde eftersträva en utökning av hembaserade interventioner så 

att deras klienter är förmögna att ta emot arbetsterapeutiskt fokuserade behandlingar och inte 

bara behandling som lägger stor vikt på personlig vård. Enligt en studie (Baskett, Broad, 

Reckie, Hocking, & Green, 1999) har regelbundna veckobesök av en arbetsterapeut i hemmet 

hos en strokepatient där enkla aktiviteter ordnas, visat sig vara en lika effektiv behandling 

som om patienten skulle behandlas på ett sjukhus. I en annan studie (Ljungberg, Hanson & 

Lövgren, 2001) påvisas att strokeprogram i hemmet förbättrar funktionella förmågor hos 

patienter och kortsiktigt ökar nivån av livslust bland patienter och deras familjer. Programmet 

har även hjälpt strokepatienter att kunna fatta egna beslut och utföra aktiviteter som de 

föredrar med stöd av sina familjer och rehabiliteringsteamet i sina egna hemmiljöer. 

 

Hammell (2004) menar att meningsfulla aktiviteter bibehåller en persons livslust samt ger 

livet och vardagen ett syfte. Meningsfulla aktiviteter kan ha sin grund i olika erfarenheter av 

aktiviteter som man utför varje dag samt i den utsträckning man medverkar i dessa. När 

människor förlorar förmågan att utföra aktiviteter som är viktiga för dem förändras 

självbilden. Detta kan leda till att en människa kan känna sig inkompetent och värdelös. 

Enligt Kielhofner (2002) påverkas aktivitetsutförandet av vanor, roller och miljö. 

Miljöfaktorer är även viktiga när det gäller hur ett handikapp kan påverka det sätt man utför 

en aktivitet. Hagedorn (1996) säger att utförandet av aktiviteter påverkas av såväl biologiska 

som miljöfaktorer samt den kompetens eller den dysfunktion som individen upplever. 

Arbetsterapeuten kan ta del av aktiviteter som ett sätt att identifiera dysfunktion hos en person 

eller för att hjälpa individen med inlärning genom att erbjuda undervisning och praktiska 

övningar. Genom att analysera miljön kan arbetsterapeuten identifiera och ta bort hinder som 

motverkar aktivitetsutförande och som inte främjar individens aktivitetsförmåga. Enligt 

Christiansen & Baum (1997) är roller viktiga för arbetsterapeuter att kunna arbeta med 

eftersom de avspeglar ett visst aktivitetsutförande under en viss tidpunkt. När en människa till 

följd av sjukdom inte längre känner sig nöjd med sin förmåga att utöva aktiviteter till följd av 

sjukdom, handikapp eller om det uppstår otydligheter eller konflikter kring olika roller har 

dysfunktion uppkommit hos personen. 
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Det är viktigt som arbetsterapeut att jobba utifrån ett förankrat och väldokumenterat 

teorikunnande, som i sin tur kan lägga grunden till lämpliga modeller vid behandling. 

Kielhofners modell (Model of Human Occupation), [MOHO] (2002) beskriver olika delar i en 

aktivitet som är av stor betydelse för hur en aktivitet utförs. Modellen lägger stor vikt på 

motivation för aktivitetsutförande, rutiners betydelse samt miljöns inflytande på 

aktivitetsutförande. Hagedorn (1995) beskriver att en aktivitet utförs av en specifik anledning, 

vid ett särskilt tillfälle och kan identifieras utifrån en enkel beskrivning som indikerar dess 

ändamål. Vad beträffar denna studie anses dessa teorier vara centrala eftersom de lägger en 

stor vikt på aktivitetsutförandet vilket är grunden för denna studie.  

 

Kielhofner (2002) refererar till några centrala begrepp i sin modell med utgångspunkt i 

aktivitet, människan och miljön. Vilja, det vill säga ens tankar och känslor kring sig själv, 

vilket skapas av en persons intressen, värderingar och vanor. Vanor innebär vårt interna 

beteendemönster som avgörs av våra olika roller och vanor som i sin tur anpassas till olika 

fysiska och sociala miljöer. Aktivitetskapacitet är förmågan att göra saker tack vare 

bakomliggande objektiva, fysiska och mentala komponenter samt motsvarande subjektiva 

upplevelser. Både de objektiva och de subjektiva komponenterna samverkar och bidrar till 

aktivitetsutförande.  Miljön enligt denna modell innefattar den fysiska och den sociala miljön 

som i sin tur kan avgöra hur man utför aktiviteter. Miljön spelar stor roll när det gäller 

funktionshinder, som till exempel för en strokepatient, där anpassnings- och 

integrationsförmågan sätts på prov av såväl den fysiska som den sociala miljön. Emellertid 

finns det inte mycket kunskap om effekterna av rehabiliteringen på strokepatienter efter att de 

har åkt hem. Denna information är dock viktig eftersom patienter som återvänder hem efter 

stroke ibland förlorar en del av sin självständighet (Legg & Langhorne, 2004). Trots modern 

behandling och tvärvetenskaplig rehabilitering vid strokeavdelningar, är ungefär hälften av 

strokepatienterna utskrivna med bestående handikapp. Vidare är depression, social inaktivitet 

och isolering ofta rapporterade. Flera författare har betonat behovet av eftervård samt 

rådgivning för dessa patienter (Andersen, Eriksen, Schultz-Larsen & Forchhammer, 2002).  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan MOHO vid hemgång efter en stroke vara en mycket 

lämplig teoretisk utgångspunkt som kan bidra till att få fram en mer detaljerad bild av klienten 

samt väsentlig information kring dennes liv. Denna modell ger en helhetsbild som bygger på 

aktivitetsidentitet, aktivitetsutförande, värderingar, vanor och aktivitetskapacitet utifrån 

klienten med tyngdpunkten på den fysiska och sociala miljön. En stor del av den litteratur 
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som idag finns om strokerehabilitering fokuserar på akutfasen under det att en strokepatient 

vistas på sjukhus. Ur ett medicinskt perspektiv anses det att allt arbete kring rehabilitering bör 

äga rum under detta stadium. Emellertid sker en väsentlig del av arbetet efter patienten åkt 

hem, där arbete med omstrukturering, omskolning och omorganiseringen av livet påbörjas. 

Kroniska sjukdomar har många stadier och bara de akuta faserna behandlas under 

sjukhusvistelsen, men största delen av rehabiliteringsarbetet ombesörjs av patienten och 

dennes anhöriga i hemmet (Pound, Gompertz & Ebrahim, 1999). 

    

Även om det finns många studier om strokerehabilitering, finns det inte lika mycket skrivet 

om strokerehabilitering i hemmet och nästan ingenting om patienternas erfarenheter av 

rehabilitering i hemmet. Syftet med denna studie är att beskriva personer med strokes 

erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i hemmet.  

 

Metod 

 
Design 

En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer valdes utifrån studiens syfte. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002) är semistrukturerade intervjuer ett bra sätt att samla in data där 

fokus riktas mot området som skall studeras. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är 

att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld och på detta sätt tolka de beskrivna 

fenomenens innebörd (Kvale, 1997). Analys av den insamlade datan skedde med 

innehållsanalys utifrån Graneheim & Lundman (2004).  

 

Undersökningsgrupp  

Urvalet av undersökningsgrupp gjordes genom ändamålsenligt urval. Enligt Holloway och 

Wheeler (2002) innebär ändamålsenligt urval att urvalet av undersökningsgruppen, handlingar 

eller tidsenheter är kriteriebaserade, det vill säga att särskilda kriterier gäller och urvalet 

specificeras således. Denna studies undersökningsgrupp kom att bestå av 5 personer i 

Norrbottens län, som har haft stroke. Kriterierna för val av intervjupersoner var att personerna 

1) var över 65 år, 2) att de bor i eget boende, 3) hade en bra verbalförmåga samt 4) hade 

erfarenhet av arbetsterapeutiska interventioner. Urvalet för denna studie omfattade dock  tre 

kvinnor och två män mellan 46 - 69 år som hade haft stroke men var bosatta i hemmet. 
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Datainsamling 

Data insamlades utifrån 5 kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var byggda på Kvales (1997) 

kvalitativa forskningsintervjuteknik, de var således semistrukturerade. Detta innebar att de 

bestod av både öppna och strukturerade frågor utifrån en självkonstruerad intervjuguide (se 

bilaga 3). Denna intervjuguide säkerställde att intervjuaren samlade likartad data från alla 

deltagarna (Holloway & Wheeler, 2002). Vid ett senare tillfälle ställes ytterligare följdfrågor 

utifrån en kompletterande intervju. Enligt Kvale (1997) ger följdfrågor möjlighet att granska 

och säkerställa innebördan av svaren. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut 

ordagrant.   

  

Procedur  

Sex arbetsterapeuter verksamma inom primärvården i Norrbottens län tillskickades ett brev 

(se bilaga 1) med information om studien, sammanlagt skickades tjugo sådana brev. Efter 

cirka en vecka kontaktades arbetsterapeuterna via telefon med en förfrågan om hjälp att 

vidarebefordra ett brev med en förfrågan om deltagande i studien till personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna. (se bilaga 2). Brevet innehöll en svarstalong där deltagarna hade 

möjlighet att skriva namn och telefonnummer för kontakt om intresse fanns för att delta i 

studien. När personerna som tillfrågats om deltagande skickat tillbaka ett skriftligt svar på 

samtycke, tog författaren kontakt för att först muntligt beskriva studien samt påtalade 

frivilligheten och konfidentialiteten. Men även för att ytterligare fråga om personen var 

intresserad av att delta i studien. Information gavs också om tidpunkt och plats för 

intervjuerna och personerna hade möjlighet att ställa frågor. Alla intervjuerna ägde rum i av 

intervjupersonerna vald miljö och spelades in på band. Därefter skrevs intervjuerna ned 

ordagrant så att bearbetningen av den skriftliga datan kunde göras. Ytterligare följdfrågor 

ställdes till två av intervjupersonerna vid ett senare tillfälle, eftersom det ansågs att viktig 

information som var central till studien saknades. Följdfrågorna omfattade information om 

intervjupersonernas erfarenheter av hjälpmedel och bostadsanpassning i förhållande till 

aktivitetsutförande samt information om intervjupersonernas erfarenheter av delaktighet i 

planeringen av arbetsterapeutiska insatser. 

  

 

 

 

 



 8

Analys av data  

Enligt Patton (2002) lägger sorteringen och kodningen av kvalitativ data grunden till 

bearbetningen av det data som samlats under en studies gång. Denna del i dataanalysen bidrar 

till att skapa ett underlag för det viktiga tolkningsstadiet, det vill säga där meningsenheter 

plockas ur den samlade datan. I denna studie analyserades data genom innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundman (2004) för att koda och ta fram mönster i data.   

 

Processen inleddes med att intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet samt för att plocka ut relevant data. Därefter sammanfördes intervjutexten som 

handlade om strokepatienters erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i hemmet till 

en text. Denna text utgjorde enheten för analysen. Meningsbärande enheter indelades därefter 

utifrån intervjutexten, dessa meningsbärande enheter kondenserades i sin tur. Dessa 

kondenserade meningsbärande enheter abstraherades sedan och betecknades genom kodning 

utifrån textens innehåll. I denna fas av analysen läste författaren i samarbete med handledaren 

igenom intervjuerna och kodade texten var för sig för att få ett sådant sakligt resultat som 

möjligt och för att stärka interbedömarreliabiliteten. De olika koderna beskrev intervjutextens 

olikheter och likheter som därefter sammanfördes till kategorier, dessa kategorier utgjorde 

studiens resultat. De kategorier som författaren kom fram till i samråd med handledaren blev: 

hjälp till en förbättrad vardag, ett stöd när det behövs och bostadsanpassning som skapar 

möjligheter, som redovisas i resultatet.   

 

Etiska överväganden  

En möjlig risk som kunde ha förekommit var att intervjupersonerna skulle uppleva 

intervjufrågorna som ett integritetsintrång. Deltagare kunde uppleva att intervjufrågorna blev 

för personliga. Intervjuaren behöver därför vara känslig och ha bra 

kommunikationsfärdigheter enligt Holloway och Wheeler (2002). En intervju kan ha en stor 

inverkan på den som deltar, i synnerhet när denne delger personliga erfarenheter och tankar 

för intervjuaren. Då intervjufrågorna handlade om erfarenheter kan detta innebära att känslor 

kunde ha väckts hos intervjupersonen. Detta kan upplevas som upprörande vilket innebär att 

som intervjuare måste man tänka efter när man ställer sina frågor. För att kunna få den 

information som behövdes för att uppnå studiens syfte, återkontaktades två av 

intervjupersonerna för att besvara följdfrågor. Detta har medfört att studiens trovärdighet har 

ökat. Fördelar med denna typ av intervju är att de enskilda samtalen skapade en förtrolighet 

och en intimitet där intervjupersonen kände att situationen var skapad för deras skull. Detta 
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medförde att intervjupersonerna vågade berätta om sina erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner. Anonymiteten säkerställdes för alla personer som medverkade i denna studie 

samt att deras personuppgifter behandlades konfidentiellt av författaren under studiens 

förlopp. Allt material avidentifierades och banden som användes till inspelningarna förstörs 

när studien är godkänd. Trots att det förelåg risker med denna studie fanns det även vinster att 

göra. Att beskriva personer med strokes erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i 

hemmet innebar att man utökade kunskap kring vad som fungerar och inte fungerar i hemmet. 

Vinsterna av denna studie övervägde därför riskerna.  

 

Resultat 
Analysen visade att både män och kvinnor hade liknande erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner i hemmet efter strokerehabilitering. De kategorier som analysen utmynnat i är: 

hjälp till en förbättrad vardag, ett stöd när det behövs och bostadsanpassning som skapar 

möjligheter.  Nedan kommer en mer detaljerad beskrivning av kategoriernas innehåll.   

 

Hjälp till en förbättrad vardag 

Denna kategori handlar om informanternas erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i 

form av hjälpmedel och träning samt hur detta har påverkat aktivitetsutförandet i det dagliga 

livet efter insjuknandet i stroke.  

 

Informanterna hade liknande erfarenheter av olika hjälpmedel som de fått av arbetsterapeuten 

sedan de hade kommit hem från sjukhuset. Dessa erfarenheter är främst positiva i förhållande 

till förflyttningshjälpmedel då det möjliggjorde självständig förflyttning. Alla informanterna 

sade sig ha fått rullstolar och rollatorer som enligt dem var bra, i de flesta fall fick 

informanterna två rullstolar, en till inomhusbruk och en annan till utomhusbruk. En del av 

informanterna uttryckte att det var bra att kunna ta sig ut och att kunna utföra aktiviteter 

utomhus då detta var en uppskattad fritidsaktivitet. En informant konstaterade att tack vare sin 

rullstol hade det sociala livet påverkats positivt. En resa till södra Sverige där informanten 

hade tillbringat tid med andra familjemedlemmar möjliggjordes med hjälp av en rullstol som 

informanten fick utskriven av arbetsterapeuten.   

 
” … den hade jag ju med och kunde…vi for till Skåne /…/ så träffades vi på Arlanda och så 
for vi då vidare till Ystad. Och sen där hade jag ju då nytta utav denna. Och… för då kunde 
jag bli dragen där och. Och det här med den sociala…” 
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Informanterna hade även liknande erfarenheter av att kunna utföra viktiga aktiviteter 

självständigt, såsom överflyttning, toalett- och duschbesök. Dessa möjligheter tillskrevs de 

hjälpmedel och den träning de fått i hemmet av arbetsterapeuten. Även andra hjälpmedel som 

de beskrev hade främjat dagliga aktiviteter och fritidssysselsättningar. Enligt informanternas 

erfarenheter var arbetsterapeuten generellt generös med hjälpmedelinsatser vilket de 

uppskattade. Några av informanterna beskrev att det kändes jobbigt att prova på för många 

nya hjälpmedel samtidigt och de uttryckte hur tacksamma de var över att arbetsterapeuten 

bara utprovat enstaka hjälpmedel i samband med ett nytt hembesök.  En av informanterna var 

glad över att ha fått en speciell vävstol av arbetsterapeuten eftersom denna aktivitet betydde 

mycket för denna och enligt informanten i fråga även kunde anses som bra träning. 

Informanternas erfarenheter av olika träningsprogram varierade, å ena sidan att 

arbetsterapeuten hade lärt dem förflyttningstekniker och tränat dessa i hemmiljön uttryckte 

informanterna glädje och tacksamhet över och några informanter ansåg att det 

handträningsprogram som de fick av arbetsterapeuten i början fungerade bra. Å andra sidan 

tvivlade några av informanter på att det träningsprogram de fått av arbetsterapeuten var av 

något värde. 

 

Informanterna beskrev sina olika erfarenheter av hur de med arbetsterapeutens hjälp fick 

praktiska råd om hur de skulle kunna klä sig själv. Enligt informanterna fick de även råd 

gällande deras personliga vård och förflyttningar. Med hjälp av dessa praktiska råd kunde 

informanterna anpassa sig till det nya liv som stroken innebar, ett exempel var hur man 

självständigt kunde ta på sig en T-shirt genom att trä den över armen på ett speciellt sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt informanterna var det angeläget att kunna klara av 

viktiga dagliga aktiviteter självständigt istället för att behöva förlita sig på en annan människa. 

Möjligheten att kunna klara av till exempel avklädning själv eller att kunna resa sig upp 

självständigt med hjälp av hjälpmedel och träning, beskrev informanterna som något som 

gjorde dem nöjda, gav dem ökad livskvalitet och försåg dem med mer självförtroende.  

 

”Ja jag ser ju att jag klarar av mer och mer i mitt dagliga liv och det är ju jätteroligt. Och då 
kan jag ju börja tänka att men jag kan kanske det här och jag kan kanske det här. Som när 
man ska flytta har jag som tänkt men då kanske jag kan lära mig det och det och det och det. 
Jag har som börjat tänka i annat… som så. Och det är ju roligt.” 
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Ett stöd när det behövs  

Denna kategori handlar om informanternas erfarenheter av delaktighet i beslut om olika 

bostadsanpassningar, hjälpmedel och träning. Här beskrivs även arbetsterapeutens 

förhållningssätt gentemot informanterna.  

 

Informanternas beskrivning av sina erfarenheter av delaktighet var att de blev glada över att 

arbetsterapeuten var mottaglig för deras åsikter och att denne alltid tog sig tid att lyssna. Detta 

gäller även vid första hembesöket där en del av informanterna tillsammans med 

arbetsterapeuten fattade beslut tillsammans kring bostadsanpassning. Informanternas 

erfarenheter av planering av olika arbetsterapeutiska interventioner efter insjuknandet var 

mestadels positiva. Enligt informanterna kände de att arbetsterapeuten var lyhörd och att de 

själva fick besluta om förslag skulle genomföras eller inte. Detta kunde till exempel innebära 

allt från olika hjälpmedel och bostadsanpassning till träning.  En av informanterna som kände 

sig riktigt delaktig i planeringen beskrev att sitt dominanta sätt och sin vilja bidragit till en bra 

och noggrann planering av arbetsterapeutiska interventioner. Denna informant ville verkligen 

vara med och delta i planeringsprocessen och var inte orolig för att uttrycka sig på ett 

enväldigt sätt gentemot arbetsterapeuten. Denna informant beskrev att det var bättre att 

informera arbetsterapeuten om ens önskemål snarare än att inte göra det och bli missnöjd 

istället.  

 

”Du ger dig ju inte även om du nu …ja det är nån myndighetsperson eller nåt sånt där inte. 
Så att… att jag har fått vara med…och som sagt var dom kanske tycker att jag är lite 
dominant men….Men jag tycker att det är bättre att dom vet vad man vill och hur man tänker. 
Än att… å att dom ska föreslå och sen törs jag då inte säga nånting utan vara missnöjd med 
det där och tycka att det där var inte nåt bra inte. Utan…å… jag har kunnat ringa och säga 
nu…som den här stolen… där…som jag har uppe vid vävstolen” 
 

 

Arbetsterapeutens förhållningssätt gentemot informanterna beskrevs av dem som ett stort stöd 

efter hemkomsten. Arbetsterapeuten beskrevs som en tillmötesgående och duktig person som 

var lätt att få tag på via telefon skulle de behöva någonting och de beskrev även att samarbetet 

mellan de olika yrkeskategorierna var bra vilket de upplevde hade förenklat rehabiliteringen. 

Informanternas erfarenheter av det stöd de fick av sin arbetsterapeut vid olika tillfällen som 

till exempel vid skrivandet av olika intyg, bostadsanpassning, hjälpmedel och 

träningsprogram medförde att informanterna blev positivt inställda till arbetsterapeutiska 

interventioner. 
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”Så att det hon har gjort och påverkat och vad det då resulterade i det var att vi kunde flytta 
upp /…/ I och med att vi flyttade ner och så hade vi bara ett fungerande rum. Och nu fick vi 
tillbaks så att vi har fyra fungerande rum. Och du vet mer…ja jag kan säga större insats går 
ju inte göra.” 
 

Sammanfattningsvis framkommer att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat efter 

informantens behov och situation när det gäller i vilken grad de har delaktighet gällande 

planering och interventioner. Informanterna anser att arbetsterapeuten är ett stöd samt en 

person som man har förtroende för och är tillmötesgående gällande deras önskemål. 

 

Bostadsanpassning som skapar möjligheter 

Kategorin handlar om informanternas erfarenheter av hur bostadsanpassning i hemmet har 

påverkat aktivitetsutförandet i det dagliga livet.  

 

Informanternas erfarenheter av bostadsanpassning efter insjuknandet i stroke var främst 

positiva. De positiva aspekterna innefattar hur bostadsanpassningen underlättade vardagen. 

Alla informanterna var både nöjda och tacksamma över hur kort tid det tog för sina respektive 

bostadsanpassningar att anordnas efter utskrivandet från sjukhuset. En informant anmärkte till 

exempel att han/hon fick låna mobila ramper för att kunna åka med rullstolen utomhus då 

han/hon hade kommit hem vilket var uppskattat. En del var glada över att de fick ett 

duschhandtag till duschen för att underlätta duschningen samt att de inte behövde vänta 

särskilt länge på detta.   

 

Enligt informanterna förändrades deras möjlighet till aktivitet genom att deras bostäder 

anpassades efter deras insjuknande i stroke. Genom att installera olika ramper utanför och 

inne i huset hade informanterna kunnat förflytta sig lättare. Följaktligen kunde de själva utföra 

vissa aktiviteter såsom att ta sig in i badrummet och underlätta förflyttning in och ur huset 

samt överflyttning till och från bilen. 
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En av informanterna beskrev hur de tack vare en trapphiss kunnat ta sig upp till husets 

övervåning för att använda vävstolen som en form av terapiträning. Denna typ av 

bostadsanpassning gav han/hon möjlighet att utföra andra aktiviteter som tidigare inte var 

möjliga. 

 

”…det är otroligt tack vare denna hiss /…/ man fick ju inte en stoltrapphiss här skriver du 
stoltrapphiss för en hobby /…/ det här är ingen hobby det här är terapi. För att 
träning…sjukgymnastik i stort sett hemma /…/ För i det är fallet är vävning terapi /…/ Det är 
aldrig fråga om en produktion som jag kan få ut nåt av utan det att få börja röra armen och 
lyfta den…” 
 

Sammanfattningsvis framkommer det att bostadsanpassningar underlättar informanternas 

vardag efter deras insjuknande i stroke. En del uttryckte dock att på grund av 

bostadsanpassning upplevde de att de kände sig mer utsatta och att det var obehagligt. Till 

följd av bostadsanpassningarna har informanterna möjlighet till att utföra andra aktiviteter 

som annars inte skulle ha varit möjliga.  

 

”Den här rampen håller jag på att tycka är obehaglig /…/ Vet du det här känns obehagligt… 
för det här annonserar att här är det en som inte… och nu har vi inte varit utsatt för 
någonting men folk drar sig ju nu ut.”  
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva personer med strokes erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner i hemmet. Den gemensamma utmärkande nämnaren som framkom i studien var 

att alla informanterna erfor att de arbetsterapeutiska interventionerna hade bidragit till deras 

självständighet. Interventionerna i form av hjälpmedel hade bidragit till förbättrad livskvalitet 

och försett informanterna med mer självförtroende. Alla informanterna har liknande 

erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i hemmet efter insjuknande i stroke. 

Resultatet visade också att arbetsterapeuten arbetade utifrån ett klientcentrerat perspektiv med 

hänsyn till informanternas behov. I studien framkom även att informanterna upplevde att 

bostadsanpassningen underlättade deras vardag och aktivitetsutförande. Resultatet som 

framkom i studien stämmer överens med tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2005; NHR, 

2001; Hammell, 2004) som påvisar att arbetsterapeutiska interventioner har bidragit till att 

öka förmågan att klara av meningsfulla dagliga aktiviteter, exempelvis beträffande personlig 

vård och boendeaktiviteter. Utförandet av dessa aktiviteter kan även bidra till att bibehålla en 

persons livslust samt ge livet och vardagen ett syfte.  Resultatet i denna studie visade att 

informanternas förmåga att utföra personliga och instrumentella dagliga aktiviteter har 

påverkats positivt på grund av de rehabiliterande interventionerna som skett i hemmet.  

 

I resultatet framkom det att informanterna har liknande erfarenheter av de olika hjälpmedel 

som föreskrevs av arbetsterapeuten sedan de kommit hem från sjukhuset. Informanterna 

uttryckte sig positivt över att de hade fått hjälpmedel som var lämpliga för dem och deras nya 

liv sedan insjuknandet i stroke. Detta kan kanske bero på att dessa hjälpmedel hade bidragit 

till att informanterna har kunnat vara mer självständiga. Ett exempel på detta är att med hjälp 

av förflyttningshjälpmedel har informanterna kunnat återuppta tidigare aktiviteter. Detta 

överensstämmer med Kielhofner (2002) som lägger stor vikt på betydelsen av att fokusera på 

en människas roller, vanor och intressen. När en människa blir sjuk eller får en 

funktionsnedsättning är det viktigt att identifiera vanor som möjliggör och främjar våra 

önskade aktivitetsutföranden. Resultatet visar att olika aktiviteter nu kunde utföras tack vare 

hjälpmedel i samband med råd som informanterna fått av arbetsterapeuten. Vidare framkom 

det att för att informanterna ska kunna dra största nytta av hjälpmedlen är det viktigt att 

introduktion sker i etapper tillsammans med råd om dess användande. Ett klientcentrerat och 

personligt förhållningssätt till informanternas behov efter insjuknandet i stroke är en möjlig 

orsak till att arbetsterapeuten gradvis introducerade hjälpmedlet efter hemankomsten. Detta är 
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något som får stöd i en tidigare studie (Daniels, Winding & Borell, 2002) som visar på att 

genom att stegvis introducera arbetsterapeutiska interventioner vid hemgång efter insjuknande 

i stroke har strokepatienter större chans att klara av dagliga aktiviteter och återanpassa sig i 

samhället.  

  

Studiens resultat visar att flertalet av informanterna var positivt inställda till sin egen 

delaktighet gällande planeringsprocessen. Delaktigheten medförde att de kände sig nöjda med 

planeringen av de arbetsterapeutiska interventionerna. Kan detta bero på att arbetsterapeuten 

arbetade utifrån informanternas behov på ett klientcentrerat sätt och anpassade nivån av 

delaktighet utifrån detta? Mattingly (1991) förespråkar att arbetsterapeuten måste kunna 

motivera patienten så att denne tror på behandlingens värde och förtjänster. Detta görs då 

arbetsterapeuten får patienten att inse att det faktiskt finns en framtid att se fram emot. Om en 

intervention ska bli framgångsrik måste individen som söker hjälp kräva förändring samt vara 

beredd att bidra samt delta i viss mån. Att själv initiera åtgärder anses vara bland de viktigaste 

stegen under en behandling (Hagedorn, 1995). Resultaten i denna studie visar att 

arbetsterapeutens förhållningssätt till informanterna påverkade informanternas syn på 

rehabiliteringsprocessen. Där arbetsterapeuten beskrevs som tillmötesgående, lättillgänglig 

och kompetent beskrev informanterna att de var mer positivt inställda till de 

arbetsterapeutiska interventionerna vilket förenklade rehabiliteringsprocessen. Hagedorn 

(1995) hävdar att en arbetsterapeut bör ha en hög grad av självinsikt samt en bra förmåga att 

kunna anpassa sig efter olika roller och handlingssätt utan att bli alltför iblandad i en 

behandlingsprocess. Fleming (1991) förespråkar att ett interaktivt resonemang kan användas 

av en arbetsterapeut för att kunna sätta sig in i en patients liv. I synnerhet för att lära känna en 

person och dennes inställning till behandlingen. Men även vilka erfarenheter en person har av 

en viss behandling och huruvida behandlingsmetoden är lämplig för patienten. En del av 

informanterna upplevde dock att de inte var delaktiga i planeringsprocessen. Är det möjligt att 

arbetsterapeutens förhållningssätt är orsaken till att denna negativa reaktion på delaktighet har 

uppstått, kan ens sätt att arbeta ha motsatta effekten vad gäller medverkan i 

planeringsprocessen? Dessa frågor besvaras inte av denna studie men vore intressanta att 

studera vidare. 
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Resultaten av studien visar att flertalet av informanterna kände sig nöjda och tacksamma med 

de bostadsanpassningar som gjordes i samband med hemkomsten från sjukhusvistelsen och 

att dessa bostadsanpassningar underlättade informanternas vardag och ledde till att de kunde 

utföra andra för dem meningsfulla aktiviteter i och utanför hemmet. Informanternas 

erfarenheter visar på betydelsen av att kunna utföra aktiviteter, som värderades högt av 

informanterna, i sin tur ger en individ en känsla av självständighet och ökat självförtroende.  

 

Utifrån resultatet i denna studie anser författaren sammanfattningsvis att när en person som 

insjuknat i stroke har åkt hem, är det oerhört viktigt att introduktionen av olika hjälpmedel 

görs i etapper i samband med bra handledning. Detta och att arbetsterapeuten bemöter 

individen på ett klientcentrerat sätt som främjar självständighet hos individen. Dels för att 

underlätta övergången från sjukhuset till hemmet och dels för att ge personen tid och 

möjlighet till att lära sig hur man ska använda hjälpmedel utan att vålla onödig stress. Vad 

beträffar delaktighet i planering av arbetsterapeutiska interventioner visade det sig att de 

informanter som kände sig delaktiga var positivt inställda till planeringsprocessen, medan de 

informanterna som inte kände sig delaktiga inte hade lika positiva erfarenheter av 

planeringsprocessen. Detsamma gäller arbetsterapeutens förhållningssätt gentemot 

informanterna, och kunde även påverka informanternas syn på sin egen rehabilitering. 

Positiva erfarenheter vilka upplevdes tillsammans med arbetsterapeuten gjorde att 

informanterna lättare kunde acceptera de arbetsterapeutiska interventionerna, som till exempel 

olika bostadsanpassningar och hjälpmedel vid hemgången. En studie som var gjord av 

Daniels, Winding & Borell (2002) visade att många arbetsterapeuter har svårigheter med att 

jobba utifrån ett klientcentrerat perspektiv i tidigt skede av strokerehabilitering och istället 

inriktar sig på personens säkerhet och välbefinnande med fokus på att skydda personerna från 

negativa erfarenheter. En del av informanterna anser att tack vare olika bostadsanpassningar 

har andra meningsfulla aktiviteter, förutom dagliga aktiviteter, kunnat möjliggöras.  
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Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes eftersom den möjliggör att erhålla beskrivningar av personers egna 

erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i hemmet (Kvale, 1997). Denna studies 

trovärdighet stärktes med stöd av Holloway och Wheelers (2002) kvalitetskriterier. En 

noggrann beskrivning av intervjupersonerna samt tillvägagångssättet vid identifiering av 

informanterna gjordes för att förstärka metodens tillämplighet. Handledaren medverkade 

under arbetets gång och olika frågeställningar diskuterades tillsammans med författarens 

medgivande. Enligt Holloway och Wheeler (2002) förstärks trovärdigheten betydligt mer då 

någon annan person som är insatt i ämnet medverkar i analys och bearbetning av 

datamaterialet under arbetets gång. Eftersom författaren gjorde studien själv var handledarens 

insatser och olika råd viktiga för att kunna uppnå ett sakligt resultat. Handledaren medverkade 

även för att öka pålitligheten i de koder och kategorier som framkom vid bearbetningen av 

materialet. Beskrivningen av analysmetodens insamlade data har gjorts noggrant. En viss 

intimitet och trygghet kunde skapas mellan intervjuaren och informanterna när intervjuerna 

genomfördes vilket stärker studiens trovärdighet där informanterna kunde slappna av och tala 

fritt om sina erfarenheter. Men att endast författaren närvarade vid intervjuerna, detta kunde 

vara en nackdel som inte stärker studiens pålitlighet och trovärdighet trots att intervjuerna 

spelades in på band. Som ensam och oerfaren intervjuare finns det risk att relevant 

information som är av central betydelse till studien kan förloras. Studiens trovärdighet har 

även stärkts i resultatdelen där såväl detaljerade exempel som citat användes från 

intervjuutskrifterna.  

 

Kvale (1997) hävdar att en bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapstillverkningen 

och dynamiskt till skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjupersonen. Trots 

författarens tidigare erfarenhet av enskilda intervjuer uppkom vid några av intervjuerna en 

betänklighet vad beträffar omfattningen av följdfrågor. En del av de ursprungliga 

intervjufrågorna som ställdes till intervjupersonerna visade sig vara invecklade och 

svårförståeliga vilket resulterade i att viktig information saknades gentemot studiens syfte. 

Detta medförde att författaren vid senare tillfälle ordnade nya intervjutillfällen med de 

berörda informanterna där ett antal nya följdfrågor ställdes. Denna situation hade kunnat 

undvikas om författaren hade gjort en preliminär intervju på prov innan den första intervjun 

genomfördes. En annan brist med studien var att undersökningsgruppen bestämdes av de 

arbetsterapeuterna som kontaktades inom primärvården i Norrbottens län. Detta medförde att 
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vissa av kriterierna för intervjupersonerna inte uppfylldes, såsom antalet intervjupersoner, 

ålderskriteriet och den verbala kommunikationsförmågan. Holloway och Wheeler (2002) 

förespråkar att antalet intervjupersoner till en kvalitativ studie borde omfatta mellan fyra till 

tolv personer. En nackdel med studien var att bara fem intervjupersoner medverkade vilket 

kan påverka studiens trovärdighet då fler personer hade varit lämpligare.   

 

Resultatet kan inte generaliseras till en större befolkningsgrupp (Kvale, 1997), och fortsatt 

forskning i området rekommenderas. Däremot har informanternas erfarenheter som redogjorts 

i studien bidragit till en ökad förståelse för hur personer som insjuknat i stroke erfar 

arbetsterapeutiska interventioner i hemmet.  
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Bilaga    1 
 
 
Förfrågan om att förmedla kontakter 
                                                                                                                                    
Hej 

Mitt namn är Brendon Carter och jag är en arbetsterapeutstudent vid Institutionen för 

Hälsovetenskap i Boden. I mitt examensarbete kommer jag att göra en kvalitativ 

intervjustudie med syfte att undersöka personer med strokes erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner i hemmet.  

 

Min fråga är om Ni kan hjälpa mig att komma i kontakt med personer som vill delta i denna 

studie. För att göra insamling av data kommer jag att genomföra 10 intervjuer. Intervjuerna 

kommer att spelas in på band, och beräknas ta ca 30 - 45 min per intervju. Samtliga band 

kommer att förstöras efter att studien är godkänd.  De intervjupersoner som jag söker ska ha 

haft stroke, vara över 65 år, bo i eget boende, ha god verbal förmåga samt ha haft kontakt med 

arbetsterapeut. Jag återkommer till er på telefon om ca 10 dagar för att höra om ni har någon 

möjlighet att förmedla brev till personer ni tror skulle vilja och kunna delta i en intervju.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Brendon Carter 

 

Brendon Carter                                                              Handledare:Maria Prellwitz 

Källbogatan 7 A                                                             Universitetsadjunkt 

941 63 Piteå                                                                   Institution för Hälsovetenskap 

Tel: 0911 121 41, 0730 771669                                    Boden 

E-post: bcarby-3@student.ltu.se                                     

 
 

 

mailto:3@student.ltu.se
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                                                                                                                               Bilaga 2 
Förfrågan om medverkan i en studie 
 
Vid institution för hälsovetenskap i Boden kommer under våren en studie göras vars syfte är 
att beskriva personer med strokes erfarenheter av arbetsterapeutiska interventioner i hemmet.  
Jag som ska genomföra denna undersökning är en arbetsterapeutstudent. Undersökningen 
utgörs av en intervju och kommer att ta ca 30 - 45 min. Min fråga är om du är intresserad av 
att eventuellt delta i denna studie.  
 
Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och Du har rätt att avbryta när Du vill utan att 
förklara varför. All information kommer att behandlas så att ingen kommer att kunna 
identifieras vem som har sagt vad i den färdiga rapporten. Intervjuerna kommer att spelas in 
på band, inspelningen kommer att sedan skrivas ut ordagrant. Texten kommer sedan att 
analyseras. I det resultat som presenteras kommer ingen att kunna identifieras.  
 
Om Du efter att ha tagit del av informationen i detta brev är intresserad av att låta mig 
kontakta Dig för muntlig information om deltagande så anmäl det genom att fylla i 
svarstalongen och skicka tillbaka den i det medskickade svarskuvertet. Jag kommer då att 
kontakta Dig på telefon efter någon vecka för att göra en muntlig förfrågan och eventuell 
avtala tid för intervju. Din framtida arbetsterapirehabilitering kommer inte att påverkas om du 
väljer att inte delta i studien. 
  
Undersökningen kommer att vara tillgänglig för läsning fr.o.m. sommaren 2006 via 
institutionens hemsida www.hv.ltu.se under länken ”Examensarbete”. 
 
Med vänliga hälsningar 
Brendon Carter 
 
Brendon Carter                                                               Handledare:Maria Prellwitz 
Källbogatan 7 A                                                             Universitetsadjunkt 
941 63 Piteå                                                                    Institution för Hälsovetenskap 
Tel: 0911 121 41, 0730 771669                                     Boden 
E-post: bcarby-3@student.ltu.se                                     
                                                                                                                                    

Om Du, efter att ha tagit del av informationen i detta brev, är intresserad av att låta mig 
kontakta Dig för mutlig information om deltagande så anmäl detta genom att fylla i 
svarstalongen och skicka tillbaka det i medskickat svarskuvert. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 Ja tack, jag vill gärna delta i denna studie. Du får gärna kontakta mig för vidare   
     information. 
     Namn:…………………………… 

     Adress:………………………….. 

     Telefon nummer:………………... 

http://www.hv.ltu.se
mailto:3@student.ltu.se
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Intervjufrågor                                                                                                               Bilaga 3 
 
 

Syftet med denna studie är att beskriva personer med strokes erfarenheter av 

arbetsterapeutiska interventioner i hemmet.  
 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av AT-insatser efter det att du kom hem från 

sjukhuset? Följdfrågor utifrån följande (Träningsmetodik: träning, träningsprogram, 

anvisningar, Bobath, bostadsanpassning och hjälpmedel.   

 

2. Hur tycker du att dessa AT-insatser som du fått i hemmet har påverkat dina olika 

aktiviteter?  Har de bidragit till att du kunnat utföra aktiviteter t.ex. utförandet av: 

personlig vård, fritidsaktiviteter, hushållsarbete och fritidsaktiviteter.  Kan du säga lite 

mer om detta? 

 

3. Kan du berätta om du haft bra och dåliga erfarenheter av dessa AT- insatser? 

Följdfrågor: Erfarenheter kring träning, hjälpmedel, bostadsanpassningar osv. 

 

4. Vad har du för erfarenheter av att arbetsterapeuten har bidragit till att påverka sociala 

aspekter av din vardag. Följdfrågor: närstående, vänner osv.  

 

5. Kan du berätta om din delaktighet i planeringen av insatserna? 

 

 

Kompletterande intervju  

• Kan du berätta hur de hjälpmedel/BA som du fått hemmet har hjälpt dig med det 

dagliga livet? 

• Hur har det hjälpt dig i din vardag? 

• Kan du berätta för mig hur de hjälper dig med t.ex. personlig vård, dina olika 

intressen och hushållsarbetet? Kan du ge mig ett exempel på detta? 

• Innebär detta att du kan göra vissa saker på grund av hjälpmedel/BA/AT-träning? 

Kan du ge mig ett exempel på detta? 
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.  

• Kan berätta för mig på vilket sätt du har fått vara med och bestämma 

            när det gäller till exempel hjälpmedel och bostadsanpassning? 

• Var det några andra beslut som du kan berätta om? 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


