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Abstrakt 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi och 

arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård. 

Metod: Åtta arbetsterapeuter verksamma i palliativa team deltog i studien. Data samlades in 

via semistrukturerade intervjuer och analyserades via kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i fyra kategorier: Betydelsen av att arbeta klientcentrerat, betydelsen av att arbeta 

med framförhållning då tiden är begränsad, att möjliggöra aktivitet och lindra symtom samt 

betydelsen av en bra teamsamverkan och en tydlig yrkesroll. 

Resultat: Resultatet visade att det är särskilt betydelsefullt att arbeta klientcentrerat med 

palliativa klienter då deras tid är dyrbar och på betydelsen av att arbeta med framförhållning 

och att vara förutseende på klienternas kommande behov för att undvika onödigt dröjsmål. 

Vidare visade resultatet att arbetsterapeuterna arbetar med ett terapeutiskt förhållningssätt och 

med terapeutiska strategier i syfte att skapa en god relation med klienter och anhöriga. 

Resultatet visade att arbetsterapeutiska åtgärder oftast är av kompensatorisk art i syfte att 

möjliggöra aktivitet och lindra symtom. Dessutom visade resultatet att en god teamsamverkan 

innebär ett nära samarbete kring klienterna men även en trygghet för teamets medlemmar.   

Slutligen visade resultatet på betydelsen av att arbetsterapeutens roll är tydlig för att palliativa 

klienter ska få adekvat hjälp i rätt tid. 

Slutsats: Då det finns begränsat med kunskap om betydelsen av arbetsterapi och av 

multiprofessionella team inom palliativ vård samt betydelsen av arbetsterapeutens roll i teamet 

och hur den rollen kan tydliggöras, kan denna studie bidra med en ökad förståelse inom 

området. Dock finns behov av ytterligare forskning om arbetsterapi inom palliativ vård i syfte 

att stärka klienternas möjligheter till att erhålla arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja 

engagemang i meningsfulla aktiviteter och ge möjlighet till ett värdefullt liv. Likaså behövs 

forskning som kan påvisa effekter av arbetsterapeutiska åtgärder, betydelsen av ett 

multiprofessionellt teamsamarbete samt för att stärka arbetsterapeutens roll i det palliativa 

teamet. 

 

Nyckelord: Occupational therapy, palliative care, multidisciplinary team, client-centered 

approach 
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Abstract 

 
Aim: The aim of this study is to describe occupational therapists’ experiences of occupational 

therapy and occupational therapy interventions in palliative care. 

Method: Eight occupational therapists working in palliative care team participated in this study. 

Data were collected through semi-structured interviews and was analysed using qualitative 

content analysis. The outcome of the analysis can be categorised in four areas: The importance 

of a client-centered approach, the importance of working with a proactive approach when time 

is limited, to enable activity and to relieve symptoms and the importance of a good teamwork 

and a clear professional role. 

Result: The results stressed the importance of working with a client-centered approach with 

palliative clients, since their time is valuable and the importance of working with a proactive 

approach, anticipating upcoming needs to avoid unnecessary delay. The results also showed 

that occupational therapists work with a therapeutic approach combined with therapeutic 

strategies in order to create a good relationship with clients and their relatives. Our conclusion 

showed that occupational therapy interventions usually are of a compensatory nature in order 

to enable activity and to relieve symptoms. Our study showed that good teamwork combined 

with a close cooperation with the clients improve the sense of security for the team members. 

Finally the results highlighted the importance of a clear role for occupational therapists in order 

to provide the right help at the right time for palliative clients. 

Conclusion: Since there has been performed a limited research in the area of the importance of 

occupational therapy, of multidisciplinary palliative care team, as well as of the importance of 

the occupational therapists’ role in the team -  and how that role can be clarified, this study can 

contribute to a greater understanding in the field of palliative care. However, there is a need for 

further research in occupational therapy in palliative care, in order to increase clients’ ability to 

obtain occupational therapy interventions. Further investigations would promote the 

engagement in meaningful activities and to provide for a dignified life. There is also a need for 

research that can demonstrate the effects of occupational therapy interventions, the importance 

of a multidisciplinary team and to increase the role of the occupational therapist in the palliative 

care team. 

 

 

Keywords: Occupational therapy, palliative care, multidisciplinary team, client-centered 

approach   
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Inledning 

 

Författarna till detta examensarbete är yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter i 

Kungälvs Kommun. I kommunens hälso- och sjukvård, där arbetsterapeuten har sin 

organisatoriska tillhörighet, pågår sedan några månader tillbaka ett arbete med syfte att 

kvalitetssäkra det palliativa arbetet. Utgångspunkten i detta kvalitetsarbete är Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). En av författarna ingår i en 

arbetsgrupp där syftet är att utifrån identifierade förbättringsområden, arbeta fram material för 

att kommunen ska kunna erbjuda en trygg och jämlik vård i livets slut. 

 

Författarnas erfarenhet är att arbetsterapeuten blir inkopplad i ett sent skede i arbetet med 

palliativa klienter och att insatserna huvudsakligen handlar om kompensatoriska och 

konsultativa åtgärder. Det är därför författarnas intention som yrkesverksamma arbetsterapeuter 

att med denna studie beskriva de erfarenheter arbetsterapeuter har av att arbeta med palliativa 

klienter. Vidare att den kunskap som tas fram kan vara ett led i att kunna tydliggöra 

arbetsterapeutens roll i ett multiprofessionellt palliativt team. 

 

Bakgrund 

 

Arbetsterapi och aktivitet 

Det centrala begreppet inom arbetsterapi är aktivitet. Arbetsterapiteori (Fisher, 2009; 

Kielhofner, 2012) beskriver aktivitet som allt människan gör och engagerar sig i såsom att ta 

hand om sig själv, vara produktiv eller ägna sig åt saker för dess nöjes skull. Mänsklig aktivitet 

beskrivs som ett resultat av en interaktion mellan personen, den aktivitet som utförs och den 

omgivande miljön, där samtliga delar påverkar varandra (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). 

Enligt Fisher (2009) beskrivs aktivitet som att göra något och att vara engagerad i det som görs. 

Vidare beskriver hon att engagemanget kommer av att aktiviteten har någon form av mening 

eller syfte utifrån erfarenheten som personen har av att göra aktiviteten. Engagemang i aktivitet 

beskrivs också som en förutsättning för att kunna skapa, upprätthålla och uttrycka sin identitet 

(Christiansen, 1999; Kielhofner, 2012). Det är också genom engagemang i aktivitet som vi intar 

och tilldelas olika roller och utvecklar relationer till andra (Kielhofner, 2012).  
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Ett av arbetsterapins filosofiska grundantaganden är att människan av naturen är aktiv och 

utvecklingsbar (FSA, 2012) och de arbetsterapeutiska åtgärderna syftar till att möjliggöra för 

människor att engagera sig i aktiviteter som ger mening och tillfredsställelse och som gynnar 

deras fysiska och emotionella välbefinnande (Kielhofner, 2012). Fokus ska ligga på klientens 

egen syn på upplevda behov, där hänsyn tas till möjligheter och hinder i miljön. Vikten av att 

utgå från klientens perspektiv benämns som att arbeta klientcentrerat (Fisher, 2009; Kielhofner, 

2012) vilket enligt Fisher (2009) innebär att möta klienten där denne befinner sig gällande egna 

behov, motivationsnivå och klientens förståelse och insikt i vilka problem klienten har eller 

kommer att få. Vidare anser Fisher att det är viktigt att respektera klientens perspektiv och mål 

och inte ta ifrån klienten sina drömmar. Enligt Kielhofner (2012) innebär klientcentrering att 

varje klient styr valet av behandlingsmål samt att det som klienten gör, tänker och känner är de 

centrala mekanismerna för förändring. Det är alltid klientens unika egenskaper som definierar 

behandlingens mål och strategier.  

 

Författarna har valt att i detta arbete använda ordet klient istället för patient. Enligt Fisher (2009) 

kan ordet klient användas både om en person, en grupp eller en konstellation av människor 

beroende på vem åtgärden berör. Författarna har även valt att genomgående använda ordet 

åtgärd istället för intervention eftersom detta överensstämmer mer med den terminologi som 

används kliniskt i författarnas verksamhet. 

 

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer från latinets pallium, som betyder mantel. Ordet ses som en symbol för 

den goda vården av svårt sjuka och döende människor. Symboliskt kan det ses som att linda in 

personen i en mantel av omsorger (Strang, 2012). Läkaren Cicely Saunders anses som grundare 

av den moderna hospicefilosofin som idag utgör grunden för palliativ vård. Saunders startade 

det första moderna hospicet för cancersjuka i slutet av 1960-talet i London (Fridegren & 

Lyckander, 2009; Strang, 2012). Hon insåg att sjukvården inte enbart kunde fokusera på det 

fysiska utan att det fanns så mycket mer som hade betydelse för välbefinnandet hos den 

palliativa klienten. Enligt Saunders är det nödvändigt att tillgodose behov inom fyra olika 

aspekter: den fysiska, den psykiska, den sociala och den existentiella eller andliga aspekten. 

Hon insåg också att de fyra aspekterna hängde ihop. Hon kallade dem helhetsvård eftersom 

aspekterna går in i varandra och människan alltid är en enhet som inte går att dela på (Strang, 

2012). Dessa fyra aspekter återkommer i Socialstyrelsens (2013) definition av palliativ vård där 

det förutom att lindra lidande och främja livskvaliteten även läggs vikt vid fysiska, psykiska, 
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sociala och existentiella behov samt att det skall finnas ett stöd för närstående. Enligt 

Socialstyrelsen är de fyra hörnstenarna i palliativ vård: symtomlindring, samarbete i 

multiprofessionella team, kommunikation och relation i syfte att främja klientens livskvalitet 

samt stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Målet med all palliativ vård är enligt Världshälsoorganisationen [WHO] att uppnå bästa möjliga 

livskvalitet (WHO, 2015). WHO skriver vidare att döden är en naturlig del av livet och att målet 

med den palliativa vården varken är att förlänga eller förkorta livet. Begreppet livskvalitet är 

komplext och har en unik innebörd för varje enskild klient, men associeras många gånger till 

livstillfredsställelse och välbefinnande och brukar avspegla det relativa värde en klient sätter på 

sin tillvaro (Strang & Beck-Friis, 2012). Socialstyrelsens definition av palliativ vård går i linje 

med WHO:s definition av palliativ vård, där vikten läggs vid att förbättra livskvaliteten genom 

förbyggande och lindrande av lidande. Detta skall ske med hjälp av tidig identifiering och rätt 

bedömning och behandling av smärta och andra problem, såsom psykiska, psykosociala och 

andliga (WHO, 2015). All vårdpersonal behöver också beakta etiska principer såsom klientens 

rätt till självbestämmande, tillgång till insatser på jämlika villkor, att få sina rättigheter 

respekterade samt att kunna känna sig trygg och att inte bli diskriminerad (Socialstyrelsen, 

2013). I Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 som utarbetats av Regionalt 

cancercentrum Stockholm Gotland (2012), har det tagits fram en modell som kallas De sex 

S:en, vilken kan fungera som en hjälp för att förverkliga en god palliativ vård genom ett 

strukturerat arbetssätt. Syftet är att främja en personcentrerad vård. S:en står för: självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symptom, sammanhang och strategier. 

 

Enligt Strang (2012) skiljer sig den palliativa vårdens värdegrund, det vill säga på vilket sätt vi 

ger vård och omsorg, från vanlig vård och omsorg på två punkter. Dels genom att målet inte är 

att bota utan att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet, dels genom att den palliativa 

klienten många gånger är mer utsatt, vilket till exempel kan bero på fysiska funktionsbortfall 

eller en demenssjukdom. Detta ställer stora krav på personal och omgivning och för att kunna 

ge klienten den bästa möjliga vården är det brukligt att sammanfatta värdegrunden för palliativ 

vård med fyra nyckelord: närhet, helhet, kunskap och empati. För att värdegrunden skall bli en 

levande del av vården är det viktigt att det ges tid och utrymme för reflektion och handledning, 

samt att det finns tydliga rutiner och checklistor (Strang, 2012).  
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Arbetsterapi inom palliativ vård 

Traditionell arbetsterapi fokuserar på att maximera funktionellt oberoende i syfte att återgå till 

förlorade aktiviteter och roller medan arbetsterapi inom palliativ vård mer inriktar sig på 

livskvalitet (Bye, 1998; Strang & Beck-Friis, 2012). Palliativa klienter kan ofta ha svårt att delta 

i dagliga aktiviteter på grund av motoriska, sensoriska, emotionella, kognitiva och 

kommunikativa funktionsnedsättningar (Burkhardt et al., 2011). Arbetsterapi inom palliativ 

vård innebär att göra det möjligt för klienten att, trots svår sjukdom kunna vara så delaktig som 

möjligt i de aktiviteter som denne upplever som meningsfulla i vardagen. Syftet innebär även 

att möjliggöra för klienten att behålla och utöva de roller som klienten anser viktiga och som 

denne själv vill ha (Burkhardt et al., 2011; Kielhofner, 2012; Costa & Othero, 2012). 

 

Arbetsterapeuten kan genom intervju, observation och analys identifiera de aktiviteter som 

klienten vill, behöver och finner meningsfulla att göra samt vilka faktorer relaterat till personen, 

aktiviteten eller miljön som inverkar på utförandet av och engagemanget i aktivitet (Fisher, 

2009; Kielhofner, 2012). Målet med de arbetsterapeutiska åtgärderna syftar enligt Bye (1998) 

till att i enlighet med klientens önskemål göra den återstående tiden i livet så normal som möjligt 

genom dagliga aktiviteter i den bekanta miljön. Vidare menar Bye att engagemang i vardagliga 

aktiviteter påminner klienten om livet innan sjukdomen, det ger en känsla av kompetens och 

mening och kan innebära möjligheter till nya erfarenheter, gemenskap med andra och njutning. 

Burkhardt et al. (2011) beskriver att engagemang i meningsfulla aktiviteter inte enbart fungerar 

som förbättring av livskvaliteten utan även kan innebära att klienten lägger mindre vikt vid sin 

smärta, trötthet och oro. 

 

Enligt Burkhardt et al. (2011), Bye (1998) och Phipps och Cooper (2014) syftar de 

arbetsterapeutiska åtgärderna ofta till att underlätta och kompensera för förlorad förmåga. Det 

som är vanligt förekommande är förskrivning av hjälpmedel, vilket kan underlätta för en klient 

att klara sin vardag bättre. Målet med hjälpmedlet kan vara att kunna utföra en aktivitet 

självständigt men kan även innebära minskad ansträngning och ökad säkerhet för klienten. En 

anpassning av bostaden kan säkra framkomligheten för klienten och möjliggöra för denne att 

bo kvar i hemmet till livets slut, om så önskas. Vidare beskrivs att arbetsterapeuten även kan 

handleda klienten i hur dagliga aktiviteter kan utföras för att minska vanligt förekommande 

sjukdomssymtom, såsom trötthet, smärta och andnöd. Enligt La Cour, Josephsson, Tishelman 

och Nygård (2007) kan klienten genom att använda sina händer och sin kropp i skapande 

aktiviteter exempelvis i målning, snickeri, och trädgårdsodling, bearbeta sin sjukdomsprocess 
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och därigenom få insikt om dåtid, nutid och framtid. De menar att det blir ett andligt/existentiellt 

perspektiv för klienten som gör att klienten blir medveten om sin situation.  

 

Eftersom det kan ske hastiga förändringar i klientens hälsotillstånd menar Burkhardt et al. 

(2011) och Bye (1998) att arbetsterapeuten måste vara flexibel i sitt arbete. Utförda åtgärder 

och uppsatta mål kan snabbt vara inaktuella. Det är även nödvändigt med framförhållning för 

att klient, närstående och andra inblandade ska kunna ha nytta av insatserna. Strang och Beck-

Friis (2012) beskriver att det är viktigt att arbetsterapeuten arbetar i takt med klientens 

fortlöpande försämring och skapar förutsättningar för en god livskvalitet i stunden, ända fram 

till livets slut. Vidare framhåller Burkhardt et al. (2011) och Bye (1998) att när klienten inte 

längre har möjlighet att ha den fysiska kontrollen över vardagliga aktiviteter, det vill säga att 

kunna utföra dem, så är det ändå betydelsefullt för klienten att få ha kvar den känslomässiga 

kontrollen såsom att få välja hur och när en aktivitet skall utföras. Arbetsterapeuten bör därför 

stödja klienten i att finna den rollen och det tillvägagångssättet. 

 

Multiprofessionella team inom palliativ vård  

Palliativ vård är en helhetsvård och ska därför enligt Socialstyrelsen (2013) inkludera insatser 

från flera yrkeskompetenser. Samarbete i multiprofessionella team är därför en nödvändig 

grund för att uppnå en god palliativ vård och utgör en av Socialstyrelsens fyra hörnstenar. I ett 

palliativt team samarbetar representanter för olika yrkesgrupper kring en klient och en central 

samverkansuppgift är att samordna de insatserna som ges till klient och anhörig samt att avlasta 

den enskilde individen den börda det innebär att själv hitta rätt i vårdapparaten (Socialstyrelsen 

2013).  

 

I det palliativa teamet kan arbetsterapeuten medverka med sin speciella kompetens kring hur 

en aktivitet kan utföras, sin kunskap om betydelsen av att delta i skapande aktiviteter och om 

miljöns betydelse för aktivitetsutförandet (Burkhardt et al., 2011; Halkett et al., 2010; Phipps 

& Cooper, 2014). Det finns olika typer av teamsammansättningar som arbetsterapeuter ingår i. 

Det vanligaste palliativa teamet består av medarbetare från olika yrken (exempelvis 

arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, läkare) som samverkar runt en enskild klient då 

behov uppstår. Palliativa team som har helhetsansvar för klienten dygnet runt och som arbetar 

med palliativ vård som huvuduppgift finns inte överallt inom svensk sjukvård. Inom de 

verksamheter där arbetsterapeuten är anställd i det palliativa teamet ger detta den 

arbetsterapeutiska verksamheten en helt annan dimension än när arbetsterapeuten engageras 
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som konsult och kopplas in först när någon annan yrkeskategori ser ett behov av arbetsterapi 

(Strang & Beck-Friis, 2012). 

 

Det saknas dock tillräcklig kunskap inom hälso- och sjukvården om vad en arbetsterapeut kan 

göra för en palliativ klient, utöver hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning. 

Arbetsterapeuten blir dessutom ofta inkopplad för sent i ärendet med klienten. Det är därför 

viktigt att arbetsterapeutens unika roll i arbetet med palliativa klienter förtydligas för att påvisa 

hur aktivitetsbaserad behandling kan underlätta för klienten under den sista tiden i livet (Halkett 

et al., 2010; Keesing & Rosenwax, 2011; Phipps & Cooper, 2014). Eftersom allt fler palliativa 

klienter vårdas och avlider i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2006) ställs det större krav på 

en välfungerande hemsjukvård i syfte att möjliggöra livskvalitet för klienter och anhöriga den 

återstående tiden. Litteraturgenomgången inför aktuell studie visar också att det finns få studier 

gjorda i Sverige om arbetsterapeutiska åtgärder för palliativa klienter och författarnas avsikt 

med den aktuella studien är därför att utveckla kunskap om och förståelse för hur 

arbetsterapeuter beskriver sitt arbete med palliativa klienter. Den kunskap som tas fram kan 

vara till gagn för såväl klienter som anhöriga men också bidra till att tydliggöra och stärka 

arbetsterapeutens roll i det palliativa teamet.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi och 

arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård. 

 

Metod 

 

Design 

Till denna studie valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats eftersom avsikten var att 

studera arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Datainsamlingen skedde med öppna frågor genom semistrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data, vilket enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) är en lämplig metod då syftet är att identifiera skillnader 

och likheter i textinnehåll. 
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Deltagare och procedur 

Då denna studie vände sig till arbetsterapeuter som arbetar i palliativa team gjordes ett 

ändamålsenligt urval för att på bästa sätt finna deltagare som kunde svara på studiens syfte 

(Hartman, 2004). Deltagarna identifierades genom att ett mail med kort information om studien 

skickades ut till enhetschefer för olika rehabenheter i Västra Götalandsregionen med förfrågan 

om att genomföra studien och hjälp att identifiera presumtiva arbetsterapeuter som kunde tänkas 

ingå. De arbetsterapeuter som föreslogs av sina chefer kontaktades via mail med bifogat 

missivbrev (bilaga 1). I detta brev framgick studiens syfte, vad ett deltagande innebar, att 

deltagandet var frivilligt och att konfidentialitet garanterades. Inklusionskriterierna för ett 

deltagande var legitimerad arbetsterapeut som varit yrkesverksam i minst ett år och som 

arbetade i ett palliativt team, antingen inom slutenvård eller inom hemsjukvård. De 

arbetsterapeuter som via mail svarade att de ville delta i studien fick ytterligare ett mail från 

författarna med bifogade intervjufrågor (bilaga 2). Tid och plats för intervjun bokades med 

arbetsterapeuterna via mailkontakt. Nio intervjuer planerades in, dock inställdes en intervju 

enligt önskemål från arbetsterapeuten. De åtta arbetsterapeuter som slutligen deltog i studien 

arbetade i någon form av palliativt team sedan 1-20 år tillbaka och hade varit yrkesverksamma 

mellan 5-32 år.  

 

Datainsamling  

Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer med öppna frågor enligt en 

intervjuguide (bilaga 2). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) söker en kvalitativ 

forskningsintervju förstå världen ur undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening 

ur deras erfarenheter och levda värld. Enligt Hartman (2004) innebär en semistrukturerad 

intervju att frågorna ska ställas i en viss ordning men att den som blir intervjuad har möjlighet 

att formulera sig fritt. De arbetsterapeuter som deltog i studien fick ta del av intervjuguiden före 

den planerade intervjun. Sex av intervjuerna genomfördes via ett personligt möte på en plats 

som arbetsterapeuterna själva hade bestämt. Båda författarna deltog vid dessa intervjuer där 

den ena författaren var huvudansvarig för att intervjuguiden följdes. Båda författarna ställde 

följdfrågor. Två intervjuer utfördes via telefonsamtal på grund av långt geografiskt avstånd och 

utfördes av enbart den ena författaren, densamma som var huvudansvarig för övriga intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes under mars-maj 2015, varade mellan 40 till 60 minuter och spelades 

in på ljudfil med hjälp av inspelningsapplikationen Röstmemo på mobiltelefon Iphone, för att 

sedan transkriberas.  
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Dataanalys  

Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) innebär en kvalitativ innehållsanalys att identifiera variationer med avseende på 

skillnader och likheter i en text. Under analysprocessen tas meningsenheter ut, det vill säga 

meningar, ord eller stycken i texten som hör ihop utifrån dess innehåll. Därefter kondenseras 

dessa meningsenheter för att göra texten mer lätthanterlig och förses med koder som kortfattat 

beskriver meningsenheternas innehåll. Kodningsförfarandet innebär att den kondenserade 

meningsenheten abstraheras, det vill säga att innehållet lyfts till en högre nivå (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Inledningsvis läste författarna var för sig igenom de transkriberade 

intervjuerna och tog ut meningsenheter. Sedan jämförde författarna meningsenheter från fyra 

intervjuer varav en intervju även diskuterades med handledaren i syfte att se om samstämmighet 

rådde. Därefter kondenserade författarna texten tillsammans och försåg den med koder. Koder 

från samtliga intervjuer jämfördes utifrån likheter och skillnader och grupperades till 

preliminära kategorier. De preliminära kategorierna diskuterades vidare mellan författarna och 

under diskussion med handledaren varpå slutligen fyra kategorier identifierades, vilka utgör 

resultatet. Tabell 1 ger en översiktlig bild över hur analysprocessen gick till.  

 

Tabell 1. Exempel på kategorisering 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Jag erbjuder och jag 

berättar vad man kan göra 

men aldrig att det här 

behöver du göra, det här 

ska du ha 

Informera och  

erbjuda utan egna 

värderingar  

Klienten väljer 

själv 

Betydelsen av  

att arbeta 

klientcentrerat 

Ser jag att det kommer att 

bli ett behov av 

bostadsanpassning så 

försöker jag initiera det 

med min erfarenhet av 

sjukdomens förlopp 

Förutse klientens 

kommande behov 

Framförhållning 

Planering 

Samordning 

Betydelsen av  

att arbeta med 

framförhållning  

då tiden är  

begränsad 

Det är mycket åtgärder för 

att underlätta situationen 

för dem och för att spara 

energi till roligare grejer 

Hjälpmedel 

Bostadsanpassning 

Energibesparing 

Symtomlindring 

Arbetsterapeutiska 

åtgärder 

Att möjliggöra 

aktivitet och 

lindra symtom 

Det är oerhört fint att få  

ha ett sådant här team, där 

alla jobbar mot samma mål 

Man arbetar tight med sina 

sjuksköterskor och sina 

läkare. 

Alla jobbar mot 

samma mål 

Tät kontakt i 

teamet 

 

 

Nära samarbete 

med andra 

professioner i 

teamet och mot 

samma mål 

Betydelsen av en  

bra teamsamverkan 

och en tydlig 

yrkesroll 
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Forskningsetiska aspekter  

Författarna tog i studien hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskning: 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. De deltagande arbetsterapeuterna fick 

genom missivbrevet tydlig information om studien och dess syfte. De informerades om att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan att skäl behövde anges. 

Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt, det vill säga att deltagarna inte kunde identifieras 

och det insamlade materialet kom enbart att användas till denna studie. Det var endast 

författarna och handledaren som hade tillgång till det inspelade materialet och de 

avidentifierade intervjuutskrifterna (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Hänsyn togs till att en intervjusituation alltid kan väcka känslor och tankar, såväl positiva som 

negativa. Det var därför av vikt att författarna visade empati och respekt för det som 

arbetsterapeuterna berättade. För att få arbetsterapeuterna att känna sig trygga försökte 

författarna att göra intervjusituationerna så avslappnade som möjligt, vilket är något som lyfts 

fram som viktigt i litteraturen (Kvale & Brinkmann, 2014). Då deltagarna var yrkesverksamma 

arbetsterapeuter antog författarna att de var trygga med att berätta om sitt arbete. Det var dock 

viktigt att hänsyn togs till att det kunde innebära berättelser om svåra situationer och att det 

kunde framkalla känslor av tillkortakommande vad gäller möjligheter att åtgärda eventuella 

problem, behov eller önskemål som palliativa klienter kan ha. 

 

Resultat 

 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi och 

arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård. Analysen av resultatet mynnade ut i fyra 

kategorier: Betydelsen av att arbeta klientcentrerat, betydelsen av att arbeta med 

framförhållning då tiden är begränsad, att möjliggöra aktivitet och lindra symtom och 

betydelsen av en bra teamsamverkan och en tydlig yrkesroll. Kategorierna kommer att 

beskrivas i text samt förtydligas med citat från intervjuade arbetsterapeuter. 

 

Betydelsen av att arbeta klientcentrerat 

Denna kategori beskriver vikten av att arbeta klientcentrerat där syftet är att kunna få fram vad 

det är som klienterna prioriterar den tiden de har kvar. Resultatet visar på betydelsen av att få 

information om vad klienterna finner viktigt och vill kunna göra för att fortsätta kunna vara 

aktiva och bibehålla sina roller trots svår sjukdom. Genom ett terapeutiskt förhållningssätt och 
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genom att använda sig av terapeutiska strategier kan arbetsterapeuten bygga upp en tillitsfull 

relation till klienter och anhöriga och på så vis vara ett viktigt stöd för dem genom hela 

sjukdomsförloppet. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver betydelsen av att skapa en terapeutisk relation. Att vara här och 

nu och ge klienterna den tid de behöver, att vara lyhörd inför vad klienterna vill lägga sin energi 

på så att deras vardag blir så meningsfull som möjligt utifrån vad de vill prioritera att göra. 

Samtalen mellan arbetsterapeut och klient handlar mycket om att lyssna och bekräfta klienten. 

Arbetsterapeuterna betonar vikten av att vara rak och ärlig med klienten för att kunna ha en bra 

dialog och komma fram till vad det är som arbetsterapeuten skall fokusera sina insatser på och 

vad som kan göra mest nytta för klienten. Det är klientens behov som styr arbetsterapeutens 

åtgärder, vilket beskrivs i följande citat: 

 

” …det är utifrån vad patienten själv vill, upplever ha problem med och vill 

kunna fortsätta att göra…vad de tycker är viktigt, det är patienten som styr.” 

 

Betydelsen av ett terapeutiskt förhållningssätt handlar enligt arbetsterapeuterna också om att 

vara inkännande, vara en god lyssnare och om att känna ödmjukhet inför såväl klient som 

anhöriga. Genom att från början bygga upp ett förtroende med klienten skapas tillit till 

arbetsterapeutens bedömning, exempelvis av hjälpmedelsbehov. Arbetsterapeuterna beskriver 

betydelsen av att vara lyhörd för vad klienten egentligen känner eftersom det många gånger är 

en balansgång mellan de åtgärder som föreslås och vad klienten i den stunden är redo för. 

Arbetsterapeuterna beskriver också att de använder sig av olika terapeutiska strategier som att 

motivera, stötta och uppmuntra klienten under hela sjukdomsförloppet och genom att föreslå 

olika lösningar som kan vara aktuella. En arbetsterapeut beskriver att det handlar mycket om 

att förklara fördelarna med hjälpmedlen eftersom många av de palliativa klienterna ogärna vill 

ta emot hjälpmedel, då de tycker att det blir så påtagligt hur sjuka de är. Hon uttrycker detta så 

här: 

 

” … en del tänker att: Sätt mig inte i rullstol, då är det definitivt slut, då brukar 

jag ta det från det hållet, att rullstolen kan vara till hjälp.” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar också på betydelsen av att det inte enbart är den 

palliativa klienten som är i fokus för de arbetsterapeutiska insatserna utan även de anhöriga. 

Deras behov behöver också uppmärksammas och det är av vikt att de blir delaktiga i processen. 
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Många gånger ligger omvårdnaden av den palliativa klienten på de anhöriga och de är i behov 

av stöttning för att klara av den krissituation de befinner sig i, vilket i sin tur skapar en trygghet 

för klienten. En arbetsterapeut uttrycker sig så här: ”Jag får inte en remiss på en klient, utan på 

en hel familj”. Av resultaten framgår att arbetsterapeuterna ofta har stödjande samtal med såväl 

klient som anhörig och det är därför vanligt att de åker två professioner tillsammans på 

hembesök för att kunna dela på sig, så att en kan samtala med klienten och den andre med den 

anhörige.  

 

Resultatet visar att ett klientcentrerat arbetssätt innebär att arbetsterapeuterna får en nära 

kontakt och ett tätt samarbete med såväl klienter som anhöriga. Arbetsterapeuterna beskriver 

att de kommer väldigt nära personerna ifråga vilket medför att de känner en stor glädje i sitt 

arbete med palliativa klienter, trots de många gånger svåra situationer som det innebär. De 

beskriver att den terapeutiska relationen de utvecklar är berikande och ger mycket tillbaka. 

Arbetsterapeuterna belyser vidare att tillfredsställelsen med åtgärderna hos den palliativa 

klienten många gånger är större än hos andra klienter som de har erfarenhet av att arbeta med. 

 

Betydelsen av att arbeta med framförhållning då tiden är begränsad 

Denna kategori beskriver vikten av att arbeta med framförhållning vilket innebär att 

arbetsterapeuten är förutseende gällande klientens kommande behov. Framförhållning innebär 

även att planera och samordna insatser i syfte att den palliativa klienten inte skall utsättas för 

onödig väntan och för att utförda åtgärder skall hinna komma klienten till nytta. 

 

Resultatet visar att ärenden med palliativa klienter prioriteras högt på grund av att de har en 

begränsad tid kvar att leva och då kan det inte finnas någon väntetid. Arbetsterapeuterna betonar 

att det är viktigare att tillgodose klientens behov och önskemål snabbt än att åtgärden blir 

optimal. En arbetsterapeut uttrycker att tiden är begränsad för det som behöver göras, och oftast 

är klient och anhörig medvetna om detta. Det är därför viktigt att göra rätt saker med en gång 

så att klienten hinner ha nytta av åtgärden, det finns inte tid att göra fel. 

 

Att arbeta med framförhållning innebär att kunna se klientens behov innan de uppkommer. 

Arbetsterapeuterna beskriver hur de utifrån sin yrkesspecifika kompetens inom palliativ vård 

kan förutse vilka behov som kan bli aktuella, vilket förtydligas i följande citat: 
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”Med vår kunskap och erfarenhet så kan vi se att det här kommer att komma. 

Jag informerar alltid om möjligheten, vad som finns längre fram. Om det blir 

försämringar – hur man kan tänka.” 

 

Arbetsterapeuterna betonar betydelsen av en tidig kontakt med klienten för att bättre kunna 

planera och på så sätt undvika akuta hembesök som annars kan uppstå. I ett tidigt palliativt 

skede kan det räcka med att information lämnas till klient och anhörig om vad en arbetsterapeut 

kan bidra med och var de ska vända sig när behov uppkommer. Arbetsterapeuterna poängterar 

dock vikten av att göra ett tidigt hembesök för att kunna knyta en kontakt och få träffa anhöriga. 

Arbetsterapeuten har då också möjlighet att observera och bilda sig en uppfattning om hur 

hemmiljön ser ut, till exempel hur hög sängen är, hur badrummet ser ut eller om det finns 

trappor. Med denna vetskap kan arbetsterapeuten snabbare få fram rätt hjälpmedel om behovet 

senare uppkommer. Det är betydelsefullt med en bra dialog med klient och anhörig så att 

arbetsterapeuten kan informera om hur sjukdomen kan komma att påverka ADL-förmågan och 

på vilket sätt arbetsterapeuten kan underlätta vid dessa svårigheter. När problem sedan uppstår 

vet klienten att det finns hjälp att få och klienten har kanske hunnit förbereda sig, exempelvis 

för att använda ett hjälpmedel eller att få bostaden anpassad. Arbetsterapeuten har alltid en 

åtgärdsplan i tanken, men får ibland hålla den för sig själv på grund av att klient och/eller 

anhörig inte är redo. Det är dock betydelsefullt att klienten själv får bestämma takten för att inte 

känna sig förbigången, vilket styrks genom följande citat: 

 

”Man får vara både lite hare och lite sköldpadda. Man får gå lite försiktigt fram 

men ändå skynda i tanken…Ibland får man bromsa och ibland får man gasa.” 

 

Resultatet visar att det är särskilt viktigt med framförhållning när det gäller behovet av 

bostadsanpassning. Dessa ärenden tar ofta lång tid och det gäller att vara tidigt ute. Därför 

beskriver arbetsterapeuterna betydelsen av att försöka finna andra lösningar som inte är lika 

utdragna i tid. Framhållning kan även handla om att vara snabb med att förskriva vissa 

hjälpmedel, till exempel elektrisk reglerbar säng, för att klienten skall hinna ha nytta av dess 

funktioner. Arbetsterapeuterna påtalar även vikten av att ha ett buffertförråd på arbetsplatsen 

för att snabbt kunna åka ut med ett hjälpmedel och att de ofta jobbar med luckor i almanackan 

eftersom det vanligtvis kan bli oplanerade hembesök. Vidare beskrivs att det många gånger kan 

bli snabba förändringar i klientens hälsotillstånd vilket kräver flexibilitet och där utförda 

åtgärder eller uppsatta mål snabbt kan bli inaktuella. Arbetsterapeuterna berättar att de ofta 
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samplanerar hembesöken tillsammans med sjukgymnast och/eller sjuksköterska för att kunna 

vinna tid och påskynda insatser samt för att minimera antal besök hos klienten. 

 

Att möjliggöra aktivitet och lindra symtom 

I denna kategori beskrivs vilka åtgärder som arbetsterapeuterna utför i arbetet med den 

palliativa klienten. Resultatet visar att åtgärderna oftast syftar till att underlätta 

vardagsaktiviteter för klienten och anhöriga i enlighet med klientens egen målsättning samt att 

åtgärderna ska ge klienten möjlighet till symtomlindring.  

 

Arbetsterapeuterna beskriver att oavsett i vilken verksamhet som de arbetar i så brukar den 

första kontakten med den palliativa klienten vara i ett skede då det skett någon form av 

försämring ur aktivitetssynpunkt. Klienten klarar till exempel inte att utföra personlig vård som 

tidigare, det är problem med förflyttningar eller att klienten har nedsatt ork eller upplever 

smärta. Det är ganska konkreta behov som uppkommer. Klienten kan inte längre utföra de 

vardagliga aktiviteter som klienten vill, värdesätter och behöver. Det kan exempelvis handla 

om att kunna vara självständig vid dusch, ha möjlighet att laga mat, att klara av att ta sig till sitt 

sovrum eller att kunna komma utomhus. För att kunna möjliggöra aktivitet och symtomlindring 

beskriver arbetsterapeuterna att de gör bedömningar som syftar till att utreda klientens 

aktivitetsförmåga och rådande omgivningsfaktorer. Vanligen används inte strukturerade 

bedömningsinstrument utan arbetsterapeuten observerar klienten i vardagsaktiviteter. 

Arbetsterapeuten får därmed en bild av vad klienten klarar och om miljön kan hindra 

aktivitetsutförandet. En av arbetsterapeuterna betonar dock gällande palliativa klienter att ”man 

behöver inte utsätta dem för fler bedömningar än nödvändigt”. 

 

Arbetsterapeuterna ger som exempel att de kan göra en ADL-bedömning gällande personlig 

vård för att ta reda på vad klienten inte klarar och hur aktiviteten kan underlättas. Bedömning i 

matsituationer förekommer också, exempelvis för att se om det finns risker såsom att klienten 

glömmer att stänga av spisen. Arbetsterapeuterna utför även kognitiv bedömning i syfte att 

utreda om och i så fall hur kognitiva nedsättningar påverkar aktivitetsutförandet, som 

exempelvis att kunna räkna pengar, telefonera, gå och handla i sjukhuscafeterian. Vanligt är 

också bedömning av boendemiljön för att möjliggöra aktivitet genom bostadsanpassning, som 

exempelvis borttagning av trösklar för att underlätta framkomligheten i bostaden. Ibland kan 

det även bli aktuellt med lite mer avancerade åtgärder såsom ramper, anpassning av badrum 

och ibland även installering av en trapphiss.  
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Arbetsterapeuterna upplever att det kan vara svårt att sätta mål för den palliativa klienten. 

Fortlöpande försämring i klientens sjukdom och där funktionsförmågor kan förloras permanent 

gör det särskilt viktigt att stötta klienten i att sätta nåbara mål för sina aktiviteter. Istället för att 

klienten skall bli bättre handlar målen vanligtvis om att försöka göra vardagen så bra och 

meningsfull som möjligt den tid klienten har kvar. Arbetsterapeuterna beskriver att det 

vanligtvis blir kortsiktiga och konkreta mål samt att deras åtgärder oftast är av kompensatorisk 

art i syfte att möjliggöra aktivitet, vilket illustreras genom följande citat: 

 

”Det absolut vanligaste är ju kompensering av förlorad förmåga i form av att 

göra på ett annat sätt eller hjälpmedel. Anpassa miljön - bostadsanpassning. 

Det är ju det stora som man jobbar mycket med och som nästan alltid kommer 

i något skede.” 

 

Resultatet visar att kompensatoriska åtgärder framför allt handlar om utprovning av hjälpmedel, 

anpassning av miljön och om att handleda klienten i att göra aktiviteter på ett mindre 

ansträngande sätt. Syftet med åtgärderna är att klienten ska få lindring av sina symtom, att 

klienten ska kunna hushålla med sin energi och att möjlighet ges till att vara självständig eller 

delaktig i de aktiviteter som klienten själv värdesätter. Hjälpmedel som arbetsterapeuterna 

vanligtvis förskriver syftar till att underlätta personlig vård och för att klara förflyttningar. 

Exempel som ges på vanligt förekommande hjälpmedel är badkarsbräda/duschstol, 

toalettförhöjning, förhöjningsklossar och förhöjningsdynor, elektriskt sängryggstöd eller 

glidlakan, rollator och rullstol. Arbetsterapeuterna uttrycker att det är viktigt att även ta hänsyn 

till de behov som anhöriga och vårdpersonal har gällande underlättande hjälpmedel och 

miljöanpassningar, vilket beskrivs med följande citat: 

 

”Att det som måste göras - att det skall gå så lätt som möjligt, och även lätt för 

de anhöriga. Att de också ska kunna spara på orken, att de ska orka vara 

anhöriga.” 

 

 

Resultatet visar att kompensatoriska åtgärder i syfte att lindra aktivitetsbegränsande symtom, 

såsom smärta och illamående är vanligt förekommande. Arbetsterapeuterna berättar att de 

arbetar mycket med positionering i stol, rullstol och säng. Många palliativa klienter har svårt 

att positionera sig själva och hitta avlastande kroppsställningar. För att underlätta för klienten 

kan därför en elektriskt reglerbar säng förskrivas och arbetsterapeuterna arbetar ofta med olika 

typer av avlastande kuddar för att uppnå en avslappnad position. En bra sitt- och liggställning 
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kan förebygga både smärta och illamående samt underlätta andningen och att svälja rätt. När 

man sitter och ligger mycket ökar risken för både smärta och trycksår, vilket innebär att 

arbetsterapeuterna ofta förskriver tryckavlastande dynor. Arbetsterapeuterna gör även åtgärder 

för klienter som har problem med spasticitet och med svullna händer. Det kan då handla om 

utprovning av olika handortoser, kompressionshandskar eller om lindning av händer. 

Arbetsterapeuterna berättar att de i syfte att kompensera för kognitiva funktionsnedsättningar 

ibland förskriver kognitionshjälpmedel, till exempel en elektronisk almanacka för att underlätta 

tidsorienteringen.  

 

Arbetsterapeuterna berättar att de handleder klienten i att utföra aktiviteter på ett alternativt sätt 

som är energibesparande och kan underlätta aktivitet. På så sätt kan klienterna lägga sin energi 

på det som är viktigt och meningsfullt för dem. Arbetsterapeuterna påtalar att de många gånger 

måste motivera klienten till att använda energibesparande hjälpmedel och att stötta klienten till 

att ibland kunna ta emot hjälp av andra, och därmed ha ork kvar till det som är viktigast. 

 

”Energibesparing är en jättestor del. Att få patienten att fundera på vad de vill 

lägga sin energi på…Hur patienten skall orka med det som är viktigt”. 

 

 

En begränsning som beskrivs i arbetet med palliativa klienter är möjligheten att kunna ägna sig 

mer åt aktiviteter som klienten upplever som lustfyllda. De förklarar att det för klienten kan 

handla om att kunna skapa någonting med sina händer, som exempelvis kan ges bort till 

anhöriga som ett minne av klienten. En arbetsterapeut uttrycker detta med följande ord: 

 

”När man kan få hjälpa någon att lämna över något, hitta en aktivitet där man 

kan få lite frid inom sig, det är också oerhört värdefullt. Men det gäller att ha 

lite tid då, för att nå den här människan”. 

 

Att få möjlighet att göra något stimulerande, exempelvis att delta i en gemensam fikastund eller 

i en tipspromenad kan göra dagen dräglig och kan resultera i att klienten mår lite bättre psykiskt. 

Arbetsterapeuterna beskriver också betydelsen av att klienterna kan träffas i grupp och göra 

något gemensamt, att få träffa andra i samma situation.  
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Betydelsen av en bra teamsamverkan och en tydlig yrkesroll 

Denna kategori beskriver betydelsen av en god samverkan både med övriga medlemmar i det 

palliativa teamet, med andra arbetsterapeutkollegor, med omvårdnadspersonal och med 

anhöriga. Här beskrivs även konsekvenserna för den palliativa klienten om arbetsterapeutens 

yrkesroll i teamet inte är tillräckligt tydlig. 

 

Resultatet visar att en god teamsamverkan innebär styrka och kvalitet genom att teamets 

medlemmar har ett nära samarbete kring klienten och kan hjälpas åt i ärenden där det 

gemensamma målet är att hitta livskvalitet för klienten den sista tiden i livet. Arbetsterapeuterna 

uttrycker att ett bra teamsamarbete karaktäriseras av täta kontakter mellan medlemmarna i 

teamet och att de olika professionerna kan hjälpas åt i ärenden så att klienten snabbare kan få 

hjälp. Regelbundna ronder/möten och allra helst att teamet är placerat i samma lokal bidrar till 

korta informations- och beslutsvägar och underlättar samplanering av hembesök. En 

arbetsterapeut beskriver att genom att närvara på teamets morgonmöten får hon aktuell 

information om klienternas hälsotillstånd och vetskap om hon bör kontakta klienten för ett 

besök. I resultatet framkommer att ett tätt samarbete är särskilt viktigt med sjukgymnast 

eftersom hembesök och åtgärder kan samplaneras. Dock görs hembesök även tillsammans med 

sjuksköterska eller andra teammedlemmar då samordning av resurser är aktuellt. Att ha ett bra 

samarbete med anhöriga och omvårdnadspersonal beskrivs viktigt då de är närmast klienten i 

vardagen och därmed i högsta grad kan bidra till att klienten får adekvat stöd gällande 

aktivitetsutförande och symtomlindring. 

 

Att tillhöra ett team beskrivs som ett stöd och en trygghet eftersom det täta samarbetet kring 

palliativa klienter stärker sammanhållningen. En arbetsterapeut uttrycker att ”man kommer 

varandra nära när man jobbar med döden”. Vid komplicerade fall och svåra möten med 

klienter och anhöriga i kris kan teammedlemmarna prata om detta och därmed stötta varandra. 

Särskilt svårt är det om klienten är ung eller om det är barn med i bilden. En del team har 

regelbunden handledning där möjlighet ges till både samtal kring enskilda klienter och 

situationer men även kring olika teman. 

 

Det framgår av resultatet att det finns olika förutsättningar för en bra teamsamverkan. I vissa 

team finns det mer tid och resurser, vilket arbetsterapeuterna framhåller som en viktig 

komponent för en god samverkan. Detta styrks med följande citat: 
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”…så förutsättningarna finns jämfört med särskilt boende. Där har vi väldigt 

lite tid för att träffas och då blir det mer information om vad man gjort. Det blir 

inte team och samverkan utan mer informationsöverföring och på sin höjd 

samarbete…Det är viktigt att kunna erbjuda lika vård. De nationella 

riktlinjerna gäller för dem också.” 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att ett bra samarbete mellan arbetsterapeuter inom slutenvård 

respektive hemsjukvård främjar möjligheten för klienten att kunna få behövliga insatser utan 

onödigt dröjsmål. En arbetsterapeut inom slutenvården gör framför allt bedömning och 

utredning samt vissa kompensatoriska och symtomlindrande åtgärder när klienten är inskriven 

på vårdavdelningen men behöver inför klientens utskrivning till bostaden överrapportera till en 

arbetsterapeut i hemsjukvården. En uppföljning i hemmet behövs oftast i syfte att på plats göra 

en bedömning av behovet av hjälpmedel och bostadsanpassning. Arbetsterapeuterna påtalar att 

de flesta palliativa klienter och deras anhöriga önskar att en överrapportering sker mellan 

vårdgivarna. Detta underlättar för klient och anhörig eftersom det annars blir ytterligare en 

uppgift som de själva behöver ta tag i. 

 

Vidare visar resultatet på betydelsen av en tydlig yrkesroll. Om arbetsterapeutens roll inte är 

tydlig kan det innebära att klienterna inte får adekvat hjälp i rätt tid. Arbetsterapeuterna 

beskriver att deras roll främst förknippas med förskrivning av hjälpmedel och med 

bostadsanpassning och att det inte är tydligt för alla i teamet vad en arbetsterapeut mer kan göra 

för den palliativa klienten. Detta kan medföra att arbetsterapeuten blir inkopplad för sent, vilket 

en av deltagarna beskriver såhär: 

 

”För lite kunskap om vad andra professioner kan göra kan leda till att man inte 

får den information om klienten som man skulle behöva, vilket gör att man 

missar åtgärder eller kommer i ett för sent skede.” 

 

Arbetsterapeuterna upplever ibland att andra professioner gör bedömningen av vad 

arbetsterapeuten behöver åtgärda och kommer med ett färdigt förslag, till exempel att klienten 

behöver en säng. En arbetsterapeut uttrycker att hon försöker få teamet att meddela henne en 

problemställning istället för en färdig lösning och att hon därmed själv kan få göra sin 

yrkesspecifika bedömning. En annan arbetsterapeut beskriver detta med liknelsen att hon själv 

aldrig skulle meddela läkare eller sjuksköterska vilken ny medicin hon tycker att klienten skulle 

behöva. Arbetsterapeuterna poängterar att det är viktigt att man i teamet tar upp det som är ett 

problem för klienten, utan att lägga någon värdering i vad man själv tycker är viktigt att åtgärda 
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eller prioritera. De olika professionerna ansvarar sedan tillsammans för problemet och kan 

diskutera vem som kan göra vad för att underlätta för klienten.   

 

För att tydliggöra sin roll i det palliativa teamet behövs framför allt mer information till 

teamkollegor och att arbetsterapeuten kan påvisa sin specifika yrkeskompetens. 

Arbetsterapeuterna uttrycker att ett tätare samarbete inom teamet tydliggör de olika 

professionernas yrkesroller och kunskapsområden. En arbetsterapeut berättar att hon ibland 

använder samma bedömningsinstrument som sjuksköterskan för att öka förståelsen och 

kunskapen om vad arbetsterapeuten kan göra, utöver hjälpmedelsutprovning och 

bostadsanpassning. På så sätt behöver det ”inte vara givet att sjuksköterskan äger problemet 

illamående”. En annan arbetsterapeut berättar att teamet arbetar utifrån De sex S:en (självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symptom, sammanhang och strategier) och att alla S kan 

tolkas utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv, vilket har förtydligat hennes yrkesroll.  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbetsterapi och 

arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård. Sammanfattningsvis visar resultatet på 

betydelsen av att arbeta klientcentrerat med ett terapeutiskt förhållningssätt och med 

terapeutiska strategier i syfte att skapa en god relation och stödja klienten. Vidare visar 

resultatet på betydelsen av att arbeta med framförhållning och med samplanering då klientens 

tid är begränsad. De arbetsterapeutiska åtgärderna är ofta av kompensatorisk art och syftar till 

att möjliggöra aktivitet och lindra symtom. Slutligen visar resultatet på betydelsen av en bra 

teamsamverkan och en tydlig yrkesroll för att kunna tillhandahålla åtgärder som kommer de 

palliativa klienterna till gagn på bästa sätt. 

 

I resultatet framkommer betydelsen av att arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat med de 

palliativa klienterna då deras tid är dyrbar och det därför är extra angeläget att fokusera på det 

som klienten verkligen själv önskar och att åtgärderna sker utan onödigt dröjsmål. Prochnau, 

Liu och Boman (2003) beskriver, i likhet med Bye (1998), att arbetsterapeuter som arbetar med 

palliativa klienter betraktar tid som mer värdefull än arbetsterapeuter som arbetar med klienter 

vilka inte är i livets slut. Resultatet visar på betydelsen av att vara här och nu då klienternas tid 
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är begränsad men också på vikten av att arbeta med framförhållning och att vara förutseende 

inför kommande behov samt ha en plan för framtida åtgärder. Författarna till den aktuella 

studien menar att detta är något som ställer andra krav på arbetsterapeutens kliniska 

resonemang, vilket kan innebära svårigheter för arbetsterapeuter med begränsad klinisk 

erfarenhet och där en trygghet i den arbetsterapeutiska rollen ännu inte infunnit sig. 

 

Av resultatet framkommer att arbetsterapeuterna ofta kan bygga upp en tillitsfull och nära 

relation med klient och anhörig genom att ha ett terapeutiskt förhållningssätt och använda sig 

av terapeutiska strategier. I den terapeutiska relation där arbetsterapeuten ger av sig själv i form 

av sin tid, genom att lyssna och trösta får arbetsterapeuten även något tillbaka från klienten, i 

form av tacksamhet och uppskattning. Prochnau et al. (2003) beskriver detta som ett ömsesidigt 

givande som kan vara tillfredsställande för både arbetsterapeuten och för klienten. Även de 

åtgärder som arbetsterapeuten erbjuder och utför för klienten är ett slags givande. Ömsesidigt 

givande existerar även i andra klientrelationer men är vanligare och blir mer tydligt i 

terapeutiska relationer med palliativa klienter eftersom deras tid är så dyrbar. Det framgår av 

resultatet i aktuell studie att arbetsterapeuterna upplever en stor glädje och tacksamhet över 

möjligheten att med sina åtgärder kunna bidra till ökad livskvalitet för den palliativa klienten. 

Enligt Prochnau et al. (2003) kan vetskapen om att klienten har så lite tid kvar dock innebära 

en större känsla av otillfredsställelse, exempelvis över att beställda hjälpmedel dröjer eller 

känsla av skuld över det som inte hanns med eller inte blev av i tid. Vidare beskriver Prochnau 

et al. att detta kan innebära en känsla av maktlöshet och att arbetsterapeuten kan ifrågasätta sin 

kompetens. Författarna ser att det är betydelsefullt att som arbetsterapeut för palliativa klienter 

ha ett nära samarbete med kollegor i ett palliativt team och ha tillgång till handledning för att 

kunna bearbeta dessa känslor.  

 

Resultatet visar att ett bra teamsamarbete karaktäriseras av täta kontakter mellan medlemmarna 

i teamet och att de olika professionerna kan hjälpas åt i ärenden så att klienten snabbare kan få 

hjälp. Jünger et al. (2007) beskriver att de avgörande faktorerna för framgångsrikt samarbete i 

ett palliativt team är tät kommunikation, en gemensam förståelse för mål och procedurer, god 

kamratskap, engagemang, självbestämmande och förmågan att handskas med död och döende. 

Författarna till denna studie tänker att det är betydelsefullt med en god teamsamverkan för att 

på bästa sätt tillgodose klientens och anhörigas behov men ser även att det behövs ytterligare 

forskning kring betydelsen av välfungerande multiprofessionella team inom palliativ vård. 
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Det framgår av resultatet att arbetsterapeuten ofta har den första kontakten med den palliativa 

klienten när någon förändring skett ur aktivitetssynpunkt. De arbetsterapeutiska bedömningarna 

sker i regel genom observation i vardagsaktiviteter och klienten stöttas i att sätta nåbara mål. 

Jacques och Hasselkus (2004) beskriver att vetskapen om den förestående döden ofta innebär 

att vardagsaktiviteter som vanligtvis uppfattas som triviala får en förhöjd betydelse för den 

palliativa klienten och att klientens mål således ofta handlar om engagemang i dessa. Vetskapen 

om det annalkande slutet kan även innebära att klienten har önskemål om att en sista gång få 

engagera sig i en mer speciell aktivitet. I likhet med tidigare forskning (Burkhardt et al., 2011; 

Bye, 1998) visar resultatet i denna studie att arbetsterapeutiska åtgärder till största delen är av 

kompensatorisk art men också att dessa är av stor betydelse för klienten i syfte att möjliggöra 

självständighet och engagemang i självvalda aktiviteter samt för att lindra symtom. 

 

I resultatet framkommer det att arbetsterapeuterna upplever en begränsad möjlighet att kunna 

ägna sig mer åt skapande aktiviteter som klienterna upplever som lustfyllda och inte bara de 

aktiviteter som är ändamålsenliga. La Cour et al. (2007) menar att det aktiva engagemanget i 

skapande aktiviteter kan vara ett betydelsefullt verktyg som kan stödja klienter som lever med 

en palliativ sjukdom att integrera det som är berikande och livsbejakande med sin svåra 

livssituation. Ett engagemang i skapande aktiviteter kan enligt Andersson Svidén (2008) 

dessutom vara en ersättning för andra förlorade aktiviteter. Bye (1998) menar att ägna sig åt 

skapande aktiviteter även kan innebära att få förbereda sig inför döden, att få ett avslut. Detta 

kan göras genom att tillverka något konkret som klienten sedan kan lämna efter sig till anhöriga. 

Av resultatet framgår det att arbetsterapeuterna skulle vilja arbeta mer på detta sätt, att hjälpa 

klienten att få vara den som ger och inte bara den som tar emot och att som arbetsterapeut inte 

mestadels ägna sig åt kompensatoriska åtgärder. Då det finns få studier som belyser betydelsen 

av skapande aktiviteter för palliativa klienter ser författarna här ett behov av vidare forskning 

inom området.  

 

Tidigare forskning (La Cour et al., 2007) visar på betydelsen för palliativa klienter att få träffas 

i grupp för att göra något gemensamt och få träffa andra i samma situation.  La Cour, Josephsson 

& Luborsky (2005) påvisar även betydelsen av att miljön är inbjudande till engagemang i 

skapande aktiviteter. Enligt Keesing och Rosenwax (2011) har anhöriga till palliativa klienter 

många gånger fått ge avkall på tidigare intressen och roller, känner sig ansvarstyngda och har 

behov av avlastning. Med bakgrund av detta ser författarna att det finns ett behov av att 
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arbetsterapeuter även kan erbjuda gruppverksamhet för palliativa klienter i ändamålsenliga och 

aktivitetsinbjudande lokaler, vilket även kan komma de anhöriga till gagn. 

 

Resultatet visar att en förutsättning för att kunna arbeta mer med skapande aktiviteter, både 

enskilt och i grupp, är att arbetsterapeuten kommer i kontakt med klienten i ett tidigare 

sjukdomsskede då det kanske finns ork för detta. För att arbetsterapeuten ska bli inkopplad i tid 

behöver andra yrkeskategorier veta vad en arbetsterapeut kan bidra med. Halkett et al. (2010) 

beskriver att arbetsterapeuter känner att deras specifika yrkeskunskap och vad de kan tillföra 

teamet ofta missförstås. De beskriver vidare, i likhet med Keesing och Rosenwax (2013), att 

det därför är betydelsefullt att arbetsterapeuten tydliggör sin roll gentemot klienter, anhöriga, 

teammedlemmar och övriga samarbetspartners.  

 

Författarna ser att det behövs fler studier för att påvisa arbetsterapeutens betydelse för palliativa 

klienter samt ytterligare forskning som fastslår betydelsen av arbetsterapeutens specifika roll i 

ett multiprofessionellt palliativt team. Författarna menar att ansvaret för att förtydliga den 

arbetsterapeutiska rollen för palliativa klienter till viss del ligger på arbetsterapeuterna själva. 

Det framgår av resultatet att ett förtydligande av arbetsterapeutens roll exempelvis kan göras 

genom information till klient, anhörig och teamkollegor om de åtgärder som arbetsterapeuter 

kan göra för palliativa klienter, genom samarbete med andra professioner kring klienten och 

genom att teamet använder sig av gemensamma bedömningsinstrument för att få samsyn kring 

klientens problem. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med induktiv ansats användes då det enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) är en bra metod för att beskriva människors upplevelser och erfarenheter. Metoden 

svarade väl mot författarnas syfte, vilket var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

arbetsterapi och arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård. Datainsamlingen skedde 

genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, vilket enligt Hartman (2004) är ett sätt 

att få bredare och djupare information i en intervju.  Författarna valde att använda sig av en 

intervjuguide (bilaga 2) för att vara förberedda samt för att hålla sig till samtalsämnet. 

Intervjuguiden bidrog även till att författarna kände sig trygga under intervjuerna, vilket 

tillsammans med att intervjuerna spelades in gjorde att författarna bättre kunde fokusera på att 

lyssna och föra samtalet vidare. I slutet av varje intervju ställdes frågan om arbetsterapeuten 
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hade något ytterligare att tillägga. Samtliga deltagande arbetsterapeuter var eniga om att 

intervjuguidens frågor täckte ämnet. 

 

I studien deltog åtta arbetsterapeuter varav sex stycken intervjuades vid ett personligt möte och 

två stycken via telefon. Författarnas intention var att samtliga intervjuer skulle ske vid ett 

personligt möte för att inte bara få svar på intervjufrågorna utan även få tillgång till gester och 

ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Under de två intervjuer som genomfördes via 

telefon upplevde den intervjuande författaren att det var svårare att föra en dialog och ställa 

följdfrågor än vid de personliga mötena. Emellertid erhölls innehållsrik och i stort sett 

samstämmig information vid samtliga intervjuer, vilket enligt författarna talar för ett 

tillförlitligt resultat.  

 

Författarna valde att delta båda två vid de intervjuer som skedde vid ett personligt möte för att 

säkerställa att alla frågor ställdes och att de ämnen som var väsentliga för studiens syfte belystes 

i tillräcklig grad. Trost (2005) beskriver att det kan vara en fördel att vara två intervjuare, under 

förutsättning att dessa är samspelta, eftersom de vanligen utför en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse jämfört med endast en intervjuare. Då författarna känner 

varandra väl och är samspelta ansåg författarna att det var en fördel att båda två deltog. Att vara 

två intervjuare kan dock enligt Trost (2005) innebära att den intervjuade kan känna sig i 

underläge, vilket författarna upplevde att de deltagande arbetsterapeuterna inte gjorde.  

 

Vid analys av resultatet användes kvalitativ innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012). Författarna transkriberade fyra intervjuer var och läste sedan var för sig igenom 

intervjutexterna och tog ut meningsenheter. Därefter jämförde författarna om samstämmighet 

rådde för att sedan gemensamt kondensera, koda och kategorisera resultatet. Genom att ha 

analyserat resultatet tillsammans anser författarna att en gemensam syn skapades för det 

insamlade materialet vilket gjorde att tolkningsskillnader inte uppstod som hade kunnat påverka 

resultatet. Författarna diskuterade även tolkning av koder och kategorier tillsammans med 

handledaren vilket också stärker tillförlitligheten av resultatet. Att noggrant beskriva urval och 

analysarbete är enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) ett sätt att ge läsaren möjlighet att 

bedöma resultatets giltighet. Författarna till denna studie anser sig ha gjort en noggrann 

beskrivning av tillvägagångssätt och resultat. För att ytterligare styrka resultatets giltighet valde 

författarna, i enlighet med vad Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver, att ta hjälp av 

citat från de intervjuade arbetsterapeuterna.  
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Trovärdigheten i en studie kan påverkas av hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på 

analysen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Då författarna är yrkesverksamma 

arbetsterapeuter och har viss förförståelse i ämnet kan det därmed inte uteslutas att 

trovärdigheten har påverkats. Författarna anser emellertid att förförståelsen öppnade upp för 

möjligheten att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse för resultatet, vilket även 

beskrivs av Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Författarnas förförståelse om 

arbetsterapeutiska åtgärder kan i intervjusituationerna ha inneburit både för- och nackdelar. 

Författarna anser att en anledning till att arbetsterapeuterna även berättade om sina 

verksamhetsbrister kan ha varit att de betraktade författarna som kollegor med liknande 

yrkeserfarenheter. Förförståelsen kan dock ha medfört att författarna tog vissa saker för givet 

och därmed inte ställde tillräckligt detaljerade följdfrågor.  

 

I studien deltog åtta arbetsterapeuter verksamma inom både slutenvård och hemsjukvård, där 

vissa av arbetsterapeuterna enbart arbetade i ett palliativt team. Detta ökade variationen inom 

gruppen och därmed möjligheten att beskriva en större bredd av upplevelser (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Enligt Trost (2005) kan det vid kvalitativa intervjuer räcka med så få 

som fyra intervjuer för att få ett tillfredsställande resultat och Kvale och Brinkmann (2012) 

menar att ett för stort material kan försvåra de mer djupgående tolkningarna av intervjuerna. 

Författarna anser att åtta intervjuer var ett tillräckligt antal för att få rikligt med data men 

samtidigt inte för mycket att hantera vid analysen. Deltagande arbetsterapeuter var verksamma 

inom ett avgränsat geografiskt område och därför bör resultatets överförbarhet betraktas utifrån 

denna avgränsning. Däremot fanns en stor samstämmighet bland de intervjuade 

arbetsterapeuterna och författarna anser att resultatet ger en förståelse för arbetsterapi och 

arbetsterapeutiska åtgärder som kan vara till gagn även för arbetsterapeuter som arbetar inom 

palliativ vård i andra regioner i Sverige.  

 

Författarna har under arbetet med studien tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002)  huvudkrav 

på forskning: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Författarna förtydligade 

detta i det missivbrev som arbetsterapeuterna erhöll och de kunde således välja om de ville delta 

eller inte. Det insamlade materialet behandlades konfidentiellt då arbetsterapeuternas namn, 

arbetsplats och arbetsort inte uppgavs. Utifrån den utlovade konfidentialiteten skapades en 

trygghet i intervjusituationen där arbetsterapeuterna också kände att de kunde lyfta fram styrkor 

såväl som brister i sitt arbete, vilket författarna anser styrker metodens tillförlitlighet. 
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Slutsats 

Resultatet visar på vikten av att arbeta klientcentrerat och med framförhållning och bidrar med 

kunskap om betydelsen av att bygga upp en tillitsfull relation med palliativa klienter och deras 

anhöriga. Av resultatet framkommer det att arbetsterapeutiska åtgärder till stor del är av 

kompensatorisk art vilka syftar till att främja klientens möjlighet till engagemang i självvalda 

aktiviteter och till symtomlindring. Resultatet bidrar även med kunskap om betydelsen av att 

arbetsterapeuter kan erbjuda och stödja klienten att få ägna sig åt skapande aktiviteter, både 

enskilt och i grupp, då detta kan vara ett sätt att förbereda sig inför döden. Dock finns behov av 

ytterligare forskning för att påvisa effekterna av arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård. 

 

Det framgår i resultatet att en god teamsamverkan innebär styrka och kvalitet där det nära 

samarbetet kring klienten ökar möjligheterna att uppnå det gemensamma målet, vilket är största 

möjliga livskvalitet för klienten den sista tiden i livet. Att tillhöra ett team innebär även en 

trygghet där det kollegiala stödet påtalas som särskilt betydelsefullt. Emellertid saknas 

tillräcklig forskning som påvisar betydelsen av multiprofessionella team inom palliativ vård. 

Slutligen framkommer det i resultatet att vetskapen om arbetsterapeutens specifika 

yrkeskunskap inte alltid är tillräcklig hos andra professioner i det palliativa teamet och att det 

därför finns behov av att arbetsterapeutens roll förtydligas. För att påvisa betydelsen av 

arbetsterapi för palliativa klienter, betydelsen av multiprofessionella palliativa team samt för 

att stärka arbetsterapeutens roll i teamet behövs därför fortsatt forskning inom området. 

 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill tacka alla arbetsterapeuter som valde att delta i studien, er medverkan gjorde 

studien möjlig. Författarna vill också skänka ett stort tack till sin handledare Anneli Nyman för 

hennes stora engagemang och stöd. 
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Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie om arbetsterapi i palliativ vård 

Vi är två yrkesverksamma arbetsterapeuter som läser en kurs vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) 

där vi ska skriva ett examensarbete på kandidatnivå i ämnet arbetsterapi. 

Vårt examensarbete kommer att inriktas mot arbetsterapi inom palliativ vård i hemsjukvård. Inom 

detta område finns det dock lite forskning utifrån ett nationellt perspektiv och vår erfarenhet inom 

kommunal hemsjukvård är att arbetsterapeutiska insatser för palliativa klienter huvudsakligen handlar 

om kompensatoriska och konsultativa åtgärder. Vi är därför intresserade att söka kunskap om hur 

arbetsterapeuter arbetar med palliativa klienter och skulle av den anledningen vilja intervjua dig om 

dina erfarenheter av arbetsterapeutiska åtgärder. Syftet med vår studie är att beskriva 

arbetsterapeutiska åtgärder i palliativa team. 

Vi vänder oss till dig som arbetar som arbetsterapeut i ett palliativt team och som har minst ett års 

erfarenhet i yrket. Att delta i studien innebär att du blir intervjuad vid ett tillfälle, antingen vid ett 

personligt möte eller per telefon. Intervjun beräknas ta cirka 30-60 minuter, den kommer att spelas in 

via ljudupptagning för att sedan skrivas ut som underlag för analys. Deltagandet är frivilligt och du 

kan avbryta när som helst under studiens gång utan att motivera varför. Vi garanterar dig 

konfidentialitet, det vill säga att ingen förutom vi kommer att ha tillgång till det inspelade materialet 

samt att de utskriva intervjutexterna kommer att avidentifieras. I det färdiga arbetet kommer ingen 

person eller plats att kunna identifieras och efter godkännande av studien kommer all data, såsom 

ljudfiler och intervjuutskrifter att förstöras. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på 

LTU:s hemsida (http://epubl.ltu.se). 

 Medverkan i studien innebär att du delger oss dina erfarenheter av arbetsterapeutiska åtgärder i arbetet 

med palliativa klienter. Vi är tacksamma om du svarar oss via mail oavsett om du har möjlighet att 

delta eller inte. Finns intresse kommer vi att kontakta dig för att komma överens om hur och när 

intervjun ska ske. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning 

Karin Eldén    Anna Wändahl 

Leg arbetsterapeut   Leg arbetsterapeut 

Tel arb. 0767-675679   Tel arb. 0702-393208  

E-post: karin.elden@kungalv.se  E-post: anna.wandahl@kungalv.se 

 

Handledare 

Anneli Nyman 

Universitetslektor 

E-post: anneli.nyman@ltu.se

http://epubl.ltu.se/
mailto:anneli.nyman@ltu.se
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Intervjuguide 

Inledande bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

 Hur länge har du arbetat med palliativa klienter? 

 

Frågor: 

 Kan du berätta hur du kommer i kontakt med de palliativa klienterna?  

 Kan du beskriva i vilket skede du brukar komma in i ärenden med palliativa klienter? 

 Vilka behov har uppstått som föranleder behovet av arbetsterapi? 

 Kan du berätta om vanligt förekommande åtgärder som du gör i arbetet med palliativa 

klienter? Ge gärna exempel från klienter du arbetat med.  

 Kan du även ge exempel på arbetsterapeutiska åtgärder som du utför men inte är lika 

vanligt förkommande?  

 Finns det arbetsterapeutiska åtgärder som du önskar att du kunde göra, men inte har 

möjlighet att göra?  

 Hur skulle det i så fall kunna vara möjligt att utföra även dessa åtgärder? 

 Är det något som är särskilt viktigt när det gäller arbetsterapeutiska åtgärder för just 

palliativa klienter? 

 

Slutfråga 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 


