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Sammanfattning 

Bostadsanpassningar och att skriva bostadsanpassningsintyg utgör en del av arbetsterapeuters 

dagliga arbete inom kommunal hemsjukvård. I takt med att befolkningen blir allt äldre och 

bor kvar längre i sina ordinära boende ökar denna del av arbetsterapeutens arbetsuppgifter. 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

bostadsanpassningar och intygsskrivande. Författarna använde sig av en kvalitativ ansats med 

semi-strukturerade intervjuer för att samla in data. Intervjuerna utfördes inom hemsjukvården 

i fem kommuner från mellersta till södra Sverige. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys, vilket resulterade i ett huvudtema, “Samarbeta och kommunikation” och tre 

underkategorier “Komplexiteten runt intyget”, “Tillvägagångssätt och rutiner” samt 

“Betydelsen av påverkande faktorer”. Resultatet visade att fungerande samarbete och 

kommunikation var grundläggande för att hela bostadsanpassningsprocessen skulle fungera 

bra. Det var viktigt men inte alltid lätt att formulera sig i intyget och i mötet med patienten. 

Hur arbetsterapeuterna gick tillväga i ett ärende och vad som ingick i deras uppgifter skiljde 

sig åt mellan de olika kommunerna. Vidare framkom att det fanns faktorer som påverkade 

arbetsterapeuterna och patienterna samt som hade betydelse för bostadsanpassningsprocessen.  
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Abstract 

Home modifications and writing home modification certificate is part of occupational 

therapists daily work in municipal home nursing. As the population ages and lives longer in 

their ordinary home this task will increases for the occupational therapist's in the future. The 

purpose of this study was to describe occupational therapists experiences of home 

modifications and certificates writing. The authors used a qualitative approach with semi-

structured interviews to collect data. The interviews were conducted in homecare in five 

municipalities from central and southern Sweden. Data were analyzed using qualitative 

content analysis, which resulted in a main theme, "Cooperation and communication" and 

three subcategories "The complexity around the certificate", "Procedure and practice" and 

"The importance of influencing factors". The results revealed that effective cooperation and 

communication are critical for the entire home modification process to work. How 

occupational therapists proceeded in cases, and what information was included, differed in the 

various municipalities. Furthermore, it was discovered that certain factors influenced 

occupational therapists, patients, as well as the total home modification process.  
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Inledning 

Författarna identifierade under verksamhetsförlagd utbildning att bostadsanpassningar var en 

vanligt förekommande arbetsuppgift och att det fanns olika sätt att hantera ett ärende på. 

Arbetsterapeuterna använde sällan instrument vid sina bedömningar och det beskrevs finnas 

svårigheter att formulera sig vid intygsskrivande. Det påtalades även stress kring att arbeta 

kostnadseffektivt. Sammantaget gjorde det författarna intresserade av att undersöka 

arbetsterapeuters erfarenheter av bostadsanpassningar och intygsskrivande. 

 

Bakgrund 

Miljöns betydelse 

I den teoretiska grunden för arbetsterapi är miljön ett centralt begrepp då den är avgörande för 

en persons möjlighet att leva ett självständigt liv och känna sig delaktig i sina dagliga 

aktiviteter. Miljön utgörs av en mängd kontexter och hemmet är en av dem. Om hemmets 

fysiska miljö är stödjande eller hindrande har stor betydelse för hur en funktionsnedsättning 

upplevs (Kielhofner, 2012). Miljöhinder beskrivs vara föremål eller fysiska omständigheter 

som ökar en person risk för fall (Tse, 2005), samt minskar känslan av upplevd säkerhet, 

självständighet och delaktighet i dagliga aktiviteter (Chase, Mann, Wasek & Arbesman, 

2012). Studier visar att vanligt upplevda hinder är kopplade till badrum/dusch/toalett, in och 

ut ur bostaden, trappor, trösklar och avsaknad av ledstång/stödhandtag (Tse, 2005; Stark, 

Landsbaum, Palmer, Aomerville & Morris, 2009; Svensson, 2012). Genom att bostadsanpassa 

hemmiljön underlättas aktivitetsutförande i hemmet för personer med funktionsnedsättning 

(Jalenius, 2013; Johansson, Borell & Lilja, 2009).  

 

De som söker bostadsanpassningsbidrag (BAB) är oftast äldre personer. Den äldre 

befolkningen beräknas öka i framtiden (Statistiska centralbyrån, 2013) och allt fler bor kvar i 

sina hem som ett led i kommunernas strävan gällande kvarboendeprincipen (Jalenius, 2013; 

Boverket, 2014).  Boendemiljön har stor betydelse då det är den plats som den äldre spenderar 

mest tid på (Iwarsson, 2008) och där den upplever livskvalitet genom att känna sig trygg och 

självständig (Gabriel & Bowling, 2004). Hinder i miljön är vanligt i äldres hem och kan 

orsaka problem i aktiviteter i dagliga livet ([ADL] Iwarsson, 2005; Johansson, Lilja, Peterson 

& Borell, 2007). Den äldres perspektiv har här beskrivits med bakgrund till att det är den 

vanligaste gruppen.  Framledes kommer fokus i denna studie att ligga på arbetsterapeuten och 

bostadsanpassningsprocessen. 
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Bostadsanpassningsbidraget  

Det finns möjlighet att söka BAB för att öka tillgängligheten i bostaden och möjliggöra 

aktivitetsutförande, hemsjukvård och rehabilitering (Jalenius, 2013; Larsson, 2007). 

Kommunerna ansvarar för att handlägga dessa bidrag och de styrs av lagen om 

bostadsanpassning med Boverket som tillsynsmyndighet (SFS 1992:1574). Det ska finnas en 

tydlig koppling till åtgärden liksom att personen bor i hyres- eller bostadsrätt eller äger sitt 

egna hus. Det som kan beviljas är åtgärder för att anpassa fasta funktioner i och kring 

bostaden (SFS 1992:1574, Boverket, 2014). 

 

Sedan lagen om BAB började gälla år 1993, har beviljade bidrag ökat från 38 500 stycken till 

73 400 stycken per år 2013 (Boverket, 2014). Vanliga anpassningar är att anpassa 

hygienutrymmen, ramper för att ta sig in och ut ur bostaden, ta bort trösklar och sätta upp 

stödhandtag (Boverket, 2011; 2014; Svensson, 2011). 

 

Den som söker bidrag ska själv ansvara för ansökan som skickas till kommunen. Till ansökan 

ska i de flesta fall bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som 

intygar funktionsnedsättningen och behovet av åtgärder. Kommunen kan välja att inte kräva 

intyg för enklare åtgärder som trösklar/stödhandtag. Ansökan ska kompletteras med anbud, 

offert och/eller en kostnadsberäkning från entreprenör. Planeras omfattande arbete, ska en 

plan- och uppställningsritning med en eventuell ritning över bostaden före och efter 

planändring medfölja. Det är bostadsanpassningshandläggaren i kommunen som handlägger 

ärendet och det är också handläggaren som via fullmakt kan hjälpa till med upphandling och 

övriga kontakter (Boverket, 2014). Det beslut som tas i kommunen kan överklagas hos 

allmänna förvaltningsdomstolen (SFS 1992:1574).  

 

Arman och Lindahl (2005) beskriver att arbetsterapeuter upplever otillräcklig information 

kring BAB och ansökningsprocessen och att de patienter de möter sällan känner till 

möjligheten att söka bidraget. Många gånger möter arbetsterapeuten patienter i ärenden som 

rör hjälpmedelsutprovning. Arbetsterapeuten får enligt Arman och Lindahl på så sätt en viktig 

roll som informationsförmedlare. 

 

Intyg vid bostadsanpassning 

I patientdatalagen (SFS 2008:355) framkommer att alla legitimerade yrken som har 

skyldighet att föra journal, har skyldighet att skriva intyg. Socialstyrelsens föreskrifter om 
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utfärdande av intyg (SOSFS 2005:29) beskriver att arbetsgivaren och verksamhetschefen 

ansvarar för att rutiner och rätt kompetens finns för att säkerställa intygsskrivandet. Enligt 

föreskrifterna ska intyget bland annat innehålla rätt personuppgifter om personen som söker 

samt intygsskrivarens namn och kompetens. Intyget ska utformas så att den sökande kan 

förstå vad som står och kan värdera det. Det får inte uppfattas som kränkande eller 

nedlåtande. Den som skriver ett intyg ska vara noga med att bara intyga det som han/hon har 

kännedom om. Det ska tydligt framgå vem som uttalat vad samt ska noggranna uppgifter om 

vad som ligger till grund för bedömningen finnas med. Jalenius (2013) beskriver att 

åtgärdsförslag kan bifogas i ansökan och att förekommer ställningstaganden i intyget, medför 

detta att intygsskrivaren har övertagit myndighetsrollen. Intyget är ett professionellt dokument 

och har hög status och rättsverkan (Jalenius, 2013; SOSFS 2005:29). 

 

Intyget ska styrka och beskriva funktionsnedsättningen samt de problem och behov den 

sökande har i sin bostad då det utgör underlaget för handläggarens bedömning (Jalenius, 

2013). Intygsskrivaren ska avböja att utfärda intyg om denne saknar tillräcklig kompetens och 

erfarenhet eller om intygsskrivaren inte kan vara opartisk. Intyget bör grunda sig på en 

undersökning, i annat fall ska skälet anges i intyget (SOSFS 2005:29). Den sökandes 

medverkan är av stor betydelse i processen då arbetsterapeuten måste ges möjlighet för 

bedömning genom att personen testar att exempelvis gå i trappor eller sitta på badkarsbräda 

(Jalenius, 2013), och det är viktigt att arbetsterapeuten observerar hur individen interagerar 

med hemmiljön (Tse, 2005). Motsätter sig den sökande att medverka kan det leda till avslag 

då behovet av åtgärd inte kan styrkas (Jalenius, 2013). Det har visat sig att arbetsterapeuter 

oftast inte strukturerar sin bedömning. De använder inte alltid instrument vid bedömningen av 

hemmiljö eller personens fysiska kapacitet, aktivitet och delaktighet (Malmgren Fänge, 

Lindberg, & Iwarsson, 2013). Om intyget inte innehåller alla relevanta uppgifter som 

handläggaren behöver ha måste handläggaren söka dem, vilket kan fördröja processen. Ofta 

kan det saknas uppgifter om funktionsnedsättningens varaktighet och konsekvens i boendet, 

hjälpmedel av betydelse samt vem som står för uppgifter som lämnats (Westlin, 2013). 

Utbildning i lagar kring BAB och intygsskrivande tillsammans med systematiska metoder för 

datainsamling skulle enligt Westlin kunna minska problematiken. 

 

Arbetsterapeutens roll och bostadsanpassningsintyget 

Arbetsterapeuten arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och utgår från personen som expert 

på sina egna problem. Utifrån det identifierar arbetsterapeuten problemen och kommer med 
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förslag till lösningar (Johansson et al., 2009) med målet att hjälpa personen att lösa sina 

problem i utförandet av dagliga aktiviteter (Kielhofner, 2012). När arbetsterapeuten 

“designar” interventioner som syftar till att underlätta för att åldras i hemmet är det viktigt att 

som arbetsterapeut förstå personens upplevda problem av aktiviteter i hemmiljön (Johansson 

et al., 2007; Kielhofner, 2012) men även förstå hemmets betydelse då förändring i hemmiljön 

påverkar personen (Johansson et al., 2009; Tse, 2005). Tse (2005) beskriver även att 

arbetsterapeuten bör arbeta fallförebyggande, känna till personens historia, informera om 

risker som finns i hemmet, samarbeta med anhöriga samtidigt som att det är viktigt att arbeta 

kostnadseffektivt och se till bostadsanpassningens nytta i förhållande till kostnad. 

 

Arbetsterapeutens roll blir för personen som söker BAB en del i en handläggningskedja då en 

stor uppgift är att objektivt bedöma och intyga om personens behov och funktionsnedsättning. 

För att intyga krävs medicinsk kompetens och i vissa fall krävas specialistkunskap för att få 

ett tillräckligt underlag i utredningen (Jalenius, 2013). Jalenius beskriver arbetsterapeuten som 

sakkunnig för att komplettera med kompetens som handläggaren saknar i utredningen. En 

studie av Malmgren Fänge, Lindberg och Iwarsson (2013) beskriver att arbetsterapeuter 

upplever att intygsskrivande kan ge upphov till frågor och oro kring vad som ska vara med. 

Arbetsterapeuten har svårt att veta vad som bör vägas in i bedömningen. Det kan handla om 

behovsbedömning av trapphiss, där arbetsterapeuten frågar sig om fallrisken ska vägas in eller 

om det är rimligt att patienten bara kan komma ut en gång per dag. Arman och Lindahl (2005) 

beskriver att arbetsterapeuten upplever det svårt att göra bedömningar då de många gånger 

har en långvarig relation med patienten och ogillar att hamna i konflikt med denne. Liknande 

upplevelser finns hos intygsskrivande läkare som å ena sidan ska ha rollen som läkare för 

patienten och å andra sidan vara medicinsk expert mot olika instanser (Swartling, 

Alexanderson & Wahlstrom, 2008; Engblom et al., 2001). 

 

Arbetsterapeutens roll kan vara att översätta personens upplevda problem i dagliga livet till 

termer som passar bostadsanpassningsprocessen (Johansson et al., 2009; Atkinson, 2009). 

Arman och Lindahl (2005) kom fram till att arbetsterapeuten upplever att de ofta är en spindel 

i nätet och har kontakt med alla inblandade i bostadsanpassningsärendet. Vidare beskriver 

Arman och Lindahl (2006) att arbetsterapeuten i flera fall var den som tog initiativet till 

ansökningarna om BAB. Det kan vara svårt att i verkligheten avgränsa sig då de flesta som 

söker bidrag inte vet vilka anpassningar de behöver eller vad som är möjligt att genomföra. 
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De behöver därför råd och rekommendationer, något som enligt Arman och Lindahl ger 

arbetsterapeuten ett stort inflytande. 

 

Problemformulering  

Studier visar att de främsta orsakerna till att personer söker bostadsanpassning är att 

självständigt och säkert klara ADL (Johansson et al., 2007). För att få största effekt är det 

viktigt att anpassningen blir gjord så fort som möjligt efter att problemet har identifierats 

(Petersson, Kottorp, Bergström & Lilja, 2009). Med bakgrund till att den äldre befolkningen 

ökar och kvarboendeprincipen finner författarna att dessa aspekter indikerar på att 

arbetsterapeuten kommer få en allt viktigare roll i framtiden när det gäller bostadsanpassning. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter är viktigt att undersöka för att kunna vidareutveckla 

professionen inom detta område men även för att få ett underlag till förbättringsområden som 

säkerställer likvärdig vård/bedömning över hela landet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av bostadsanpassningar och 

intygsskrivande. 

Metod 

Design 

En kvalitativ ansats enligt Olsson och Sörensen (2011) valdes för att få en ökad kunskap om 

arbetsterapeuters erfarenheter av bostadsanpassningar och intygsskrivande. Författarna 

samlade in data via semi-strukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide samt ställdes 

följdfrågor för att rikta samtalet. En kvalitativ innehållsanalys gjordes för att identifiera 

skillnader och likheter i datamaterialet. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att den 

kvalitativa ansatsen är lämplig för att få en ökad förståelse och kunskap om personers 

erfarenheter av ett fenomen. 

 

Urval 

Urvalet bestod av 11 yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter med erfarenhet 

av bostadsanpassningsärenden och att skriva bostadsanpassningsintyg inom kommunal 

hemsjukvård i mellersta och södra Sverige. Samtliga informanter var kvinnor med 5 - 32 års 

yrkeserfarenhet av att arbeta med bostadsanpassningsärenden. Urvalet kan jämföras med ett 

strategiskt och representativt urval utifrån Granskär och Höglund-Nielsen (2012). Det innebär 
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att undersökningsgruppen valdes utifrån att representera olika aspekter, då deltagarna har 

erfarenhet och kunskap om området i fråga. Inklusionskriterier för att delta i studien var 

legitimerad arbetsterapeut med tjänstgöringsgrad på minst 75 % av heltid. Exklusionskriterier 

innefattade längre ledighet än sex månader innan och i samband med intervjutillfället samt 

vid arbete mot habilitering och socialpsykiatri inom kommunens hemsjukvård. 

 

Procedur 

Utifrån studiens syfte kontaktade författarna fyra enhetschefer i fyra kommuner i mellersta till 

södra Sverige. Kontakten skedde genom mail (Bilaga 1) med en förfrågan om 

kontaktuppgifter till tänkbara arbetsterapeuter utifrån studiens urvalskriterier. Författarna 

valde att skicka påminnelse till enhetscheferna efter tio dagar där svar uteblivit. Missivbrev 

(Bilaga 2) som informerar om studiens syfte, en förfrågan om deltagande och intervjuguide 

(bilaga 3) bifogades. Enhetscheferna ombads vidarebefordra detta till samtliga 

arbetsterapeuter samt med förslag att arbetsterapeuterna kunde svara direkt till författarna. Då 

svaren dröjde togs personlig kontakt med tre arbetsterapeuter, utan att gå via enhetscheferna 

och samtliga tackade ja till att medverka. Det resulterade i att studien utökades till fem 

kommuner. Åtta arbetsterapeuter mailade intresse om att medverka i studien, vilket gjorde att 

antalet deltagare i studiens blev 11 arbetsterapeuter. Arbetsterapeuterna som deltagit kommer 

i fortsättningen av arbete benämnas som deltagare. För att få ett bra resultat vid en kvalitativ 

ansats krävs det att ha en noggrann planering och att forskarna har tänkt igenom alla faser 

samt att arbetet sker systematiskt då metoden är tidskrävande (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Datainsamling  

Inledningsvis utförde författarna en pilotstudie med legitimerad arbetsterapeut för att testa den 

semi-strukturerade intervjuguiden. Därefter gjordes en korrigering av fråga sju för att få in de 

positiva erfarenheterna. Olsson och Sörensen (2011) beskriver vikten av att i liten skala testa 

frågeformuläret för att identifiera eventuella brister. Insamlingen av data gjordes utifrån 

intervjuguiden, som deltagarna fått ta del av tidigare (Bilaga 3), samt ställde författarna 

följdfrågor. Intervju som metod beskrivs ge en djupare förståelse för hur personer erfar och 

uppfattar ett fenomen. Samtliga deltagare valde att intervjuerna skulle ske på respektive 

arbetsplats. Intervjuerna genomfördes under mars månad 2015 och var mellan 30 -58 minuter. 

En författare gjorde två intervjuer individuellt, vid de övriga nio intervjuerna närvarade bägge 

författarna. Intervjuerna spelades in med mobiltelefonapplikation, för att ge författarna 

möjlighet att lyssna på materialet flera gånger. 
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Dataanalys 

I analysprocessen använde sig författarna av kvalitativ innehållsanalys med inspiration utifrån 

Granskär och Höglund-Nielsen (2014), som beskriver att metodens fokus ligger på att 

beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i textinnehållet. Författarna 

transkriberade fem respektive sex intervjuer var.  De två första intervjuerna läste författarna 

enskilt textinnehållet och identifierade meningsbärande enheter, kondenserade och 

abstraherade sedan till koder. Därefter jämförde och diskuterade författarna tolkningen av 

materialet för att få en samsyn kring helheten. Resterande intervjuer delades upp mellan 

författarna, för att enskilt ta ut meningsbärande enheter, kondensera och koda textinnehåll. 

När osäkerhet fanns om hur materialet skulle tolkas, diskuterade författarna tillsammans för 

att säkerställa att kodningen stämde med meningsenheternas innehåll och med texten som 

helhet. För att identifiera den “röda tråden” i texten, gjordes det fortsatta analysarbete 

gemensamt av författarna. Koderna sammanfördes och bildade kategorier som beskrev 

datainnehållet (Tabell 1). Materialet gicks igenom flera gånger av författarna för att 

säkerställa att kategoriseringen var grundat i data och utifrån studiens syfte. Ett huvudtema 

och tre underrubriker utkristalliserade sig under arbetets gång. 

 

Tabell 1. Exempel på kategorisering. 

Meningsenhet    Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Uppföljning gör vi ju, för oftast 

kommer vi ju hem dit i alla fall 

sen, men uppföljningen på 

själva anpassningen är ju också 

handläggarens ansvar och se så 

att den är och att patienten är 

nöjd där, så egentligen är ju jag 

inte ansvar där utan jag skriver 

ju bara intyget. 

Vi gör ofta 

uppföljningen men 

det är handläggarens 

ansvar, att se till att 

patienten är nöjd. Jag 

intygar bara. 

Vem gör 

vad? 

Tillvägagångssätt 

och rutiner 

Ibland kan det vara svårt att 

veta hur man ska formulera sig 

tycker jag... Att det är lite olika 

men oftast så...vet känner jag att 

jag vet vad jag ska skriva eller 

så diskuterar jag med en kollega  

Ibland är det svårt att 

veta vad man ska 

skriva, då diskuterar 

jag med kollega 

Formulering 

i intyget 
 

Komplexiteten 

runt intyget 
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Etiska reflektioner 

Forskningsetiska principer innefattar fyra huvudkrav som behandlar information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Principerna används som underlag för granskning av etisk 

kommitté och för att vägleda forskare (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagarna ombads 

samtycka till att delta i studien samt informerades om att de när som helst under studiens gång 

hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Materialet har under arbetets gång behandlats 

konfidentiellt och avidentifierats. De inspelade intervjuerna samt transkriberingen kommer 

efter godkänt examensarbete att raderas. Inga namn eller platser lämnades ut. Vid hantering 

av data rådde en varsamhet, då den förvarades i lösenordsskyddad telefon och dator. 

 

Då det var enhetscheferna som förmedlade lämpliga deltagare utifrån kriterierna, fanns en risk 

att hon/han gjorde ett subjektivt urval, något som kan påverkat resultatet. En annan risk kan 

ha varit att deltagarna började ifrågasätta sin kompetens/tillvägagångssätt vid BAB ärenden 

eller att det bara var de negativa aspekterna som lyftes fram. En risk som författarna fick ta i 

beaktande var att värdefull tid kunde tas från deltagarnas då författarna använde sig av 

intervjuer. Nyttan med studien är att den kan ge en ökad förståelse för deltagarnas 

erfarenheter av sin roll vid en bostadsanpassingsprocess. Det kan ge deltagarna en djupare 

insikt i vad som är bra respektive vad som de skulle vilja förändra. Sammantaget kan det leda 

till ett utvecklingsarbete som säkerställer att patienterna får jämlika bedömningar. Samt kan 

det bidra till viktig kunskap för utbildningar gällande bostadsanpassningar. Författarna 

bedömer att nyttan med studien överväger eventuella risker. 

 

Resultat 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i ett huvudtema och tre underkategorier. 

Huvudtemat, “Samarbete och kommunikation”, avspeglar den röda tråden genom samtliga 

intervjuer och underkategorier. Den beskriver vilka deltagarna samarbetade med och hur 

kommunikationen fungerade.  Underkategorierna “Tillvägagångssätt och rutiner”, 

“Komplexiteten runt intyget” och “Betydelsen av påverkande faktorer” beskriver 

erfarenheterna av arbetsgången i ärendena. Vidare beskrivs deltagarnas skyldighet att skriva 

intyg och hur de förmedlar sig vid intygsskrivande samt olika faktorer som inverkade på både 

deltagarna och patienterna under ett bostadsanpassningsärende. 
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Samarbete och kommunikation 

Huvudtemat redogör för hur samarbete och kommunikation genomsyrade allt arbete runt en 

bostadsanpassning. Redan tidigt visade resultatet hur ett bostadsanpassningsärende 

initierades. Vilka personer som var berörda och kommunikationen sinsemellan hade betydelse 

för fortsättningen av ärendet. Vanligtvis kom förfrågan från patienten men även från anhöriga 

eller personal runt patienten. Andra initiativtagare var biståndshandläggare eller personal på 

lasarett. Det var inte ovanligt att deltagarna föreslog bostadsanpassning i samband med andra 

ärenden hos patienten då de många gånger beskrev att de hade en långvarig relation. 

Samarbetet såg olika ut beroende på om patientens funktionsnedsättning påverkade 

kommunikationen, vilket innebar att anhöriga eller personal fick föra deras talan. 

 

Samarbete och kommunikation skilde sig gällande hur deltagarna tolkade sina 

arbetsuppgifter. En aspekt var att de ansåg att deras uppgift var att objektivt bedöma och 

skriva intyg, därefter avslutades kontakten. Den andra sidan beskrev erfarenheterna av att 

kontakten blev gränsöverskridande mellan anhöriga, personal och handläggare. I mer 

komplicerade ärenden kunde deltagarna vara i kontakt med både fastighetsägare och/eller 

entreprenör. Deltagarna beskrevs vara den första som kontaktades vid frågor, som hur 

patienten skulle gå tillväga för att ansöka om bostadsanpassning, men även varför patienten 

fått avslag på sin ansökan. Följande citat belyser denna erfarenhet: 

 

”Alltså som arbetsterapeut blir man som någon slags spindel eller vad man ska 

säga, vi träffar ju alla berörda.” 
 

Samarbetet innebar att bistå med varandras expertiskunskap. Vid större och/eller mer 

komplicerade ärenden gjorde de hembesök och diskuterade åtgärdsförslag tillsammans med 

handläggaren. En bra kommunikation med varandra var en förutsättning för att tillvarata 

varandras kunskap. Handläggaren var många gånger bra på de tekniska lösningarna och 

deltagarna med sin kunskap inom arbetsterapi kunde förutse konsekvenserna av den planerade 

åtgärden: 

 

“Då var ju handläggaren och jag ute tillsammans i det köket, så att hon skulle få 

lite rehabtänk också eller lite funktionsnedsättningstänk. Och det kan vara bra att 

ha si och där måste man ha fritt från benen och lite så, för det är ju inte så lätt om 

man aldrig har jobbat med det.” 
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Deltagarna ansåg att bostadsanpassningen gjordes för patientens skull och att det var viktigt 

att kommunicera betydelsen av anpassningen för patienten. Utan patientens samtycke blev det 

inget ärende, det var då viktigt att tydligt förklara vilka konsekvenser det kunde medföra för 

patienten om anpassningen uteblev. Dock upplevdes att anpassningen gjordes indirekt för 

personalens skull, då det skulle fungera rent praktiskt runt patienten. En deltagare beskriver 

det så här: 

 

“Jag skriver ju för patienten och åt patienten, så det tycker jag utan tvekan. Sen kan 

man ju se att det indirekt påverkar anhöriga och familjemedlemmar och hemtjänst 

och andra vårdgivare för att det kanske blir en bättre arbetsmiljö för dem eller så.” 

 

Betydelsen av fungerande samarbete och kommunikation var för deltagarna grundläggande 

för att hela bostadsanpassningsprocessen skulle fungera bra. Det var grunden för 

tillvägagångssätt och rutiner, när de skrev intyg och vilken nytta och påverkan 

bostadsanpassning hade. 

 

Tillvägagångssätt och rutiner 

Den första underkategorin beskriver deltagarnas erfarenheter av hur de går till väga i ett 

ärende, från första kontakten till ärendet är avslutat. Det skiljde sig åt mellan de olika 

kommunerna gällande hur stort ansvar patienten och deltagarna tilläts ta men också hur 

mycket deltagarna tog på sig att göra i ett ärende. 

 

Deltagarna ansåg att handläggaren hade stort inflytande på deras tillvägagångssätt och rutiner 

gällande administrationen vid bostadsanpassningsärenden. Det hade förändrats fram och 

tillbaka genom åren beroende på vilken/vilka handläggare de samarbetat med. Däremot 

beskrevs att det arbetsterapeutiska förhållningssättet inte hade förändrats speciellt mycket. 

Följande citat visar på handläggarens inflytande: 

 

”Det har varit fram och tillbaka kan jag säga, det har varit ganska beroende av 

vem som har varit handläggare” 
 

Utredningen beskrevs starta med ett hembesök. Genom observation och intervju skapade 

deltagarna sig en helhetsbild av patientens svårigheter. Vid enklare ärenden och om patienten 

var “känd”, hände det att bedömningen gjordes per telefon. Det visade sig att hembesöket inte 

alltid ledde till någon bostadsanpassning, då problemen gick att lösa med hjälpmedel eller nya 

strategier.  
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Vid bedömning var det inte vanligt att använda instrument. Eventuellt användes en checklista 

och/eller så hade de ADL-taxonomin i “bakhuvudet”. De ansåg att det vore bra med ett 

instrument för att få med helheten. Det framkom att fotografier användes för att tydliggöra 

problemet för handläggaren men också för att möjliggöra för patienten att föreställa sig den 

tänkta lösningen: 

 

“Jag fotograferar gärna [...] och skickar med bilder med intyget också, så man kan 

visa hur det ser ut, och jag tycker det är jättebra att fotografera de anpassningar 

som är gjorda också, för då kan jag visa för patienten och även handläggare som 

inte har sett så mycket ännu [...] ser man det på bild är det inte så svårt att förstå” 
 

Genomgående utgick samtliga från en mall, som stöd för vad intyget ska innehålla. Det 

skiljde sig åt vilka rutiner som gällde beträffande intyget och åtgärdsförslaget. En del behövde 

skriva intyg för allt och bifoga åtgärdsförslaget vid sidan av. Andra behövde endast intyga 

funktionsnedsättningen samt problemet det medförde och skrev inget åtgärdsförslag. Vidare 

framkom att vid enklare åtgärder som tröskelborttagning/spisvakt, kunde en del deltagare 

använda sig av en förenklad mall.  Det framkom också att en del handläggare inte krävde 

intyg för de enklare åtgärderna, en rutin deltagarna upplevde ha underlättat deras vardagliga 

arbete. En deltagare beskrev: 

 

“Vårt vardagliga jobb har ju blivit underlättat i och med att vi inte skriver lika 

mycket intyg, sen är ju det både positivt och negativ.” 
 

Rutinerna i samband med ansökan skilde sig åt. En rutin var att deltagarna var behjälplig med 

allt, som att fylla i ansökan och skicka in samtliga handlingar. En annan rutin var att 

deltagarna gjorde sin bedömning direkt, skrev intyget som sedan skickades tillsammans med 

ansökan till patienten. Det kunde även innebära att patienten hänvisades direkt till 

handläggaren, som tog beslut om intyg krävdes och i så fall vilken profession som skulle 

intyga. Därefter ansvarade patienten själv för att fylla i och skicka in handlingarna. Samtliga 

deltagare ansåg sig vara flexibla och behjälpliga om det krävs. Orsaken kunde vara att 

patienten önskade hjälp eller inte hade förmågan att själv ansöka. Ytterligare en orsak var att 

“försäkra” sig om att patienten inte skrev till önskade åtgärder som deltagarna inte bedömt 

behov av, ett fenomen som inte var helt ovanligt. 

 

Uppföljningar gjordes beroende på hur komplicerat ärendet var. Många gånger behövdes 

åtgärden kompletteras med hjälpmedel och då skedde uppföljningen automatiskt. Det rådde 

dock delade meningar om det var handläggaren, deltagarna eller patienten som bar 
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uppföljningsansvaret. Vid enklare åtgärder kunde ibland ansvaret läggas över på patienten, att 

det var upp till dem att återkoppla när anpassningen var utförd. Vid större och/eller mer 

komplicerade ärenden var det vanligt att deltagarna och handläggare tillsammans gjorde 

uppföljning för att försäkra sig om att åtgärden fungerade som det var tänkt. 

 

Komplexiteten runt intyget 

Den andra underkategorin beskriver olika erfarenheter av att bedöma behov och skriva intyg. 

Många gånger beskrevs en känsla av att vara trygg i och lita på sin erfarenhet och 

yrkeskompetens. Det var viktigt att vara tydlig i sin kommunikation både verbalt och 

skriftligt.  Deltagarna beskrev motstridiga budskap, där svårigheten många gånger handlade 

om att ta hänsyn till sin skyldighet att skriva intyg, även om de inte alltid kunde styrka 

behovet av en bostadsanpassning. 

 

Genomgående beskrev deltagarna vikten av att visa respekt för patienten och ha en tydlighet i 

språket. De var angelägna om att det inte skulle låta kränkande. Det ansågs vara en konst att 

kunna formulera sig, för att inte lova något i samtalet med patienten eller i intyget. Ibland 

upplevdes en svårighet i att bemöta patienten, då de idag vet vad de vill och att de lite kräver 

eller begär att de ska få det beviljat. Det visade sig att få deltagare hade avböjt att intyga då de 

ansåg att de inte kan avböja då det är deras skyldighet att intyga oavsett vad patienten önskar. 

De som hade avböjt ett intyg hade gjort det med tanke på att de ansåg sig sakna kompetens för 

området. Dock beskrevs att det var viktigt att inte lämna patienten i sticket utan hänvisa 

vidare till annan sakkunnig. De var tydliga med att informera patienten om att det inte är 

arbetsterapeuten som beviljar eller avslår en ansökan och att de i intyget endast kan skriva det 

de ser. När de kunde förutse eller när det var gränsfall, förberedde de patienten på ett 

eventuellt avslag genom att delge sin erfarenhet. Det upplevdes som lätt att skriva intyg när 

behovet var tydligt. Speciellt svårt var det när patienten och deltagarna hade olika 

uppfattningar om vilka svårigheter funktionsnedsättningen gav eller om patienten hade 

orimligt stora krav och/eller önskemål. Det förklaras i följande citat: 

 

“Sen kan det bli problem om man bedömer, att jag inte tycker det är så stora 

problem och då är det svårt att skriva ett stärkande intyg” 
 

”Jag har ju skyldighet att skriva ett intyg […] men jag kan skriva att det är 

patientens önskemål[…] för då har jag visat att jag inte stödjer den begäran” 
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Formuleringarna i intygen var speciellt svårt när det handlade om palliativ vård. I stället för 

att skriva “palliativ och brådskande”, ringde deltagarna handläggaren för att tydliggöra och 

skynda på ärendet. De beskrev vidare att de tänker på språket i intyget i form av att klä in 

orden, samtidigt som det är viktigt att underlätta för handläggaren att ta beslut. Texten i 

intyget beskrevs bli som ett hemligt språk (kod) till handläggaren, exempelvis “patienten 

önskar” eller “nödvändigt”, något som mynnar ut i ett svagt eller starkt intyg. Svaga intyg 

skrivs när problemet inte är tydligt och starka intyg när deltagarna kan styrka behovet. 

Styrkan i intyget uppfattades olika beroende på handläggare, något som skapar frustration. 

Deltagarna beskrev att de ibland upplevde sig få för mycket frihet då vissa handläggare blint 

gick på intyget medan andra strikt följer de lagar och föreskrifter som råder. En uppfattning 

var att behovet skulle kunna utläsas av texten, att koder inte skulle behövas. Intyget beskrevs 

enklare att utforma för dem som endast behövde skriva vad för problem 

funktionsnedsättningen medförde och inte behövde tänka åtgärd. Vidare framkom att det 

fanns en tanke bakom vad som låg till grund för bedömningen och för vad de skrev i intyget 

då det är en offentlig handling. Detta beskrev så här: 

 

“Det är ju viktigt att man inte flyter ut och att man håller sig till det man ser, för är 

det så att patienten får avslag och man överklagar och det kommer till rätten, då 

kan det ju bli så att man blir kallas för att man ska, de ifrågasätter vad man skrivit. 

Så därför är det viktigt att man tänker på att jag kan stå för det jag skrivit i intyget” 

  

Handläggaren var en viktig informationskälla då han/hon vanligen uppdaterade deltagarna. 

Vidare ansågs det vara viktigt att i grundutbildningen få lära sig grundläggande lagar samt 

testa på att skriva intyg då många hade saknat det när de läst till arbetsterapeut. Det fanns 

önskemål om att praktiskt få testa på ett bostadsanpassningsärende i en befintlig miljö. De 

som fått ökad kunskap genom kurs eller föreläsningar ansåg att det gav mycket värdefull 

information och att de lättare kunde identifiera vad de gjorde rätt eller fel och utifrån det göra 

förbättringar. Det framkom även motstridiga budskap gällande vad deras roll innebär, något 

som kunde skapa förvirring och osäkerhet i olika sammanhang. Föreläsaren i kursen 

förespråkade en sak och handläggaren sa en annan: 

 

“Sen har vi ju haft föreläsare i juridik, som kommer och informerar och då 

upplever man ibland att han säger inte […] det går inte riktigt ihop med det 

handläggaren säger” 
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Betydelsen av påverkande faktorer 

Den tredje underkategorin redogör för olika faktorer som inverkar på både deltagarna och 

patient. Omständigheter som diskuterades var tidsaspekten, resurser, kostnad och 

anpassningarnas nytta. Deltagarna beskrev en upplevelse av engagemang, att det var roligt 

finna lösningar. Att få se glädjen hos patienten som blev mer självständig och delaktig gav 

arbetsterapeuten motivation, något som beskrivs nedan: 

 

“Vardagen funkar för patienten, det tycker jag är, det blir min “kredd” på något vis 

som gör att jag tycker det är roligt att fortsätta jobba” 
 

Uppfattningen var att bostadsanpassningsärenden kunde dra ut på tiden för både deltagarna 

och patient. De upplevde att antalet ärenden varierade periodvis och att det många gånger 

förekom långa handläggningstider. Hur lång tid ett ärende tog berodde på om det var enkelt 

eller komplicerat. Restid till och från patienten var också en aspekt av tid och ibland kunde 

det bli flera besök då det krävs att ett hjälpmedel ska prövas. Vid komplicerade ärenden 

beskrevs att deltagarna medvetet kunde dra ut på tiden för att känna sig trygg med att intyget 

skulle bli bra. De upplevde att det krävdes mer tid för att formulera sig i intygen: 

 

“Det är bättre att det tar lite längre tid, och det blir riktigt bra i stället, att det blir 

så bra det kan i slutändan än att försöka hasta igenom det. [...] Utan det får mogna 

fram och då är det bättre att det ta någon månad längre men att det liksom får vara 

på gång.” 
 

Andra faktorer som beskrevs påverka handläggningstiden var delar där deltagarna inte var 

involverad. Till exempel den administrativa biten där handlingar skulle skickas fram och 

tillbaka och vid flertalet tillfällen hamnade olästa hos patienten. Det upplevdes orimligt att 

låta sjuka äldre patienter själva ta ansvar för hela den administrativa biten. Samma upplevelse 

fanns gällande att ta in offerter/kostnadsförslag från olika entreprenörer, då erfarenheten var 

att firmorna inte prioriterade bostadsanpassningar. Vidare framkom att de som tog hand om 

processen själva och samtidigt hade byggfirma inom familjen, där gick anpassningen 

snabbare. Någon beskrev att det gick snabbare förr, då det fanns färdiga avtal knutna till olika 

firmor. Ytterligare en orsak till att en anpassning drog ut på tiden upplevdes vara att 

fastighetsägaren många gånger såg mer utifrån det byggnadstekniska än tillgängligheten, 

exempelvis fuktspärren i badrummen.  
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Arbetsmiljön för deltagarna beskrevs vara pressad. De skulle hinna mycket på kort tid vilket 

innebar att de måste prioritera och planera sin tid noggrant. Det kunde innebära att vid ett 

hembesök avstå från att observera problemen i aktivitet, då de av erfarenhet kunde se att det 

inte skulle fungera i alla fall. När det inte förekom någon säkerhetsrisk för patienten, valde de 

ibland att se mellan fingrarna och invänta förfrågan. Detta beskrivs nedan: 

 

“Ibland när det är begränsat med tid, kan jag välja just då att inte bedöma 

badkaret eller ta sig ut på […] Det kan va typiskt, att inte ta sig ut på balkongen, 

för det är inte förenat med någon fara egentligen, det är ju en livskvalitet. Nej, jag 

väljer att inte visa gamla Agda hur hon ska ta sig ut på balkongen nu, för jag har 

inte tid med detta” 
 

Kostnaden liksom antalet bostadsanpassningar ansågs ha ökat genom åren. Orsakerna till det 

kunde vara att fler har blivit medvetna om sina rättigheter, ett äldre bostadsbestånd, 

kvarboendeprincipen och bristen på alternativa boenden. Ytterligare en orsak som deltagarna 

upplevde påverkade kostnaden, var vilket ansvar nämnden tog när ett 

bostadsanpassningsärende lyftes i nämnden och de inte alltid förutsåg följderna av beslutet. 

 

Det fanns tillfällen när deltagarna ansåg sig behöva gå utanför de riktlinjer som råder kring 

bostadsanpassningar. Svårigheter beskrevs i samband med att patienten hade ett behov av 

anpassning på grund av omständigheter som egentligen inte gav rätt till en anpassning, men 

att anpassningen skulle generera ökad livskvalitet för både patienten och dess närstående. 

Vilket citatet nedan belyser: 

 

“Ett ärende nu om en trapplift [...] hon är i behov framförallt utav, alltså sin 

relation och eget välmående och få gynna hennes rehabiliteringsprocess [...] alla 

de aspekterna gör att hon verkligen skulle vara i behov av att komma upp och få 

den självständigheten [...] för tittar man utifrån normen att det finns plats att ha 

sovrum på bottenvåningen så är hon inte berättigad att ha en trapplift inne [...] 

alltså det ligger mer bakom än hennes egen självständighet. ” 
 

Patienter som hade fått bostadsanpassning kunde komma att behöva flera anpassningar genom 

åren, då funktionsnedsättningen beskrevs förändras och med det behoven.  De beskrev 

ärenden där hjälpmedelsbehovet förändrades, vilket förklarades i form av att exempelvis sätta 

in en hiss utifrån måtten av en manuell rullstol. När behovet förändrades till att behöva en 

elrullstol, fungerade inte längre hissen utifrån de nya måtten och därmed krävdes en ny 

anpassning av hissen. Det var inte ovanligt att patienten behövde anpassningar i stora delar av 

hemmet. Erfarenheten var att en anpassning som dörröppnare eller trapphiss i ett 
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flerfamiljshus kunde vara till gagn för flera personer än den som sökte. Den kunde även 

komma till användning av efterlevande i familjen. Det hände att fastighetsägare valde att 

tacka nej till att behålla en sådan anpassning då de inte ville stå för kostnaden av service. 

 

Vidare framkom att det hände att en del anpassningar aldrig hann användas på grund av att 

patienten antingen avled eller flyttade till särskilt boende. Detta ansågs ge onödiga kostnader 

för kommunen. 

 

Utifrån ett kostnadsperspektiv beskrevs att en känsla av dåligt samvete kunde uppstå för både 

patient och deltagarna. Patienten kunde ångra sig i samband med att ha sett summan som 

han/hon blivit beviljad och då dra tillbaka sin ansökan för att inte vara till besvär. Deltagarna 

kunde uppleva dåligt samvete över att föreslå dyra anpassningar, men att få återkopplat 

glädjen av att klara sig självständigt vägde upp det. Så här beskrev en deltagare: 

 

“Och det var nog då arbetsterapeut-tanken, jag kan verkligen informera om detta, 

jag kan berätta för mina patienter att detta har du rätt till. Men när man sätter in 

något som är ganska dyrt, det känns lyxigt, så tänker jag, nej, varför ska jag tänka 

så, hon får det ju så mycket bättre” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av bostadsanpassning och 

intygsskrivande. Resultatet visade att det fanns många faktorer som deltagarna måste ta 

hänsyn till och som påverkar arbetet i ett bostadsanpassningsärende.  Samarbetet och 

kommunikationen löper som en röd tråd genom hela resultatet men även komplexiteten vid att 

formulera sig i intyget och vid mötet med patienten. 

 

I huvudtemat Samarbete och kommunikation framkom att deltagarna ansåg att det var 

patientens behov som låg i fokus och att effekten indirekt påverkade de omkring patienten. 

Att ha patientens behov i fokus stämmer väl överens med arbetsterapeutens värdegrund som 

säger är målet med arbetsterapi är att stödja personens förmåga till aktivitet och delaktighet. 

Det ska ske med hänsyn till möjligheter och hinder i omgivningen och med utgångspunkt från 

patientens syn på sin situation och sina behov (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 

2012; Kielhofner, 2012).  
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Resultatet visade att samarbetet mellan alla berörda såg olika ut och beskrevs vara 

gränsöverskridande. Deltagarna upplevde sig många gånger vara mer eller mindre i kontakt 

med alla berörda och fick frågor om många områden. Denna erfarenhet kan liknas med en 

beskrivning utifrån Arman och Lindahl (2005), där det framkom att arbetsterapeuten upplevde 

sig som “spindeln i nätet”. Malmgren Fänge et al. (2013) påvisar i deras studie att 

arbetsterapeuten har en central och viktig roll att guida patienten rätt. Sammantaget finner 

författarna att det indikerar på att arbetsterapeuter behöver ha kunskap om många områden. 

Är det så att arbetsterapeuter och handläggare tillsammans med patienten bör samarbeta för 

att nå bästa resultat oavsett storlek på bostadsanpassningsärende. Eller kan det vara så att 

bostadsanpassningshandläggare i framtiden bör vara både en arbetsterapeut och en teknisk 

sakkunnig för att på så sätt kunna komplettera med varandras expertiskunskap?  

 

I underkategorin Tillvägagångssätt och rutiner visades det sig att det skiljer sig i vad och hur 

mycket en arbetsterapeut gör i ett ärende. Erfarenheten var att rutinerna för vem som ansvarar 

för vad hade förändrats fram och tillbaka genom åren, en erfarenhet som beskrevs vara knutet 

till vilken handläggaren de haft. De flesta var dock behjälpliga om patienten så önskade. Det 

indikerar på att det finns stora olikheter i tillvägagångssättet vilket kan liknas med Svenssons 

(2011) rapport där det även där skiljde sig i tillvägagångssättet mellan olika kommuner. Att 

tillvägagångssättet förändrats med åren kan styrkas med Arman och Lindahls (2005) rapport, 

där det framkom att vid den tidpunkten hade arbetsterapeuten oftast som rutin att vara 

behjälplig med alla delarna samt att utgångspunkten för intygsskrivande var att intyga 

“nödvändigheten” av en bostadsanpassning.  

 

Resultatet visade att de vanligaste åtgärderna beskrevs vara enklare åtgärder som exempelvis 

trösklar och stödhandtag, vilket även Boverkets rapport (2013) visar. Det visade sig att de 

flesta deltagarna skrev intyg för alla åtgärder, samt bifogade åtgärdsförslag. Andra kommuner 

hade helt tagit bort intyg för enklare åtgärder, något som visade sig frigöra tid för deltagarna. 

Samma erfarenhet fanns bland dem som endast behövde intyga funktionsnedsättningen utan 

att behöva bifoga åtgärdsförlag. Vid komplicerade ärenden förespråkades dock ett samarbete 

för att finna bästa lösningen för patienten. Liknande resultat fann Malmgren Fänge et al. 

(2013), där det skilde sig mellan att en del arbetsterapeuter ombads specifikt att inte bifoga 

åtgärdsförslag och andra ombads göra det. Att utesluta intyg vid enklare åtgärder indikerar på 

att det frigör tid även för patienten som får sin anpassning utförd snabbare, något som kan 

liknas med Arman och Lindahls (2005) beskrivning av tidsperspektiv i förhållande till 
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patienten. En fråga författarna ställer sig är vad det blir för effekter eller konsekvenser av att 

ta bort intyg för enklare åtgärder. Hinner arbetsterapeuterna då se det som deltagarna i denna 

studie ibland valde att blunda för när tidsbrist rådde? Eller kommer det leda till att patienten 

går miste om samarbetet med arbetsterapeuten i tidigt skede, som då kan identifiera de risker 

som finns i boendemiljön i förebyggande syfte. Kommer det leda till att anpassningarna 

kommer bli ännu större i framtiden och kostnaden därmed öka?  

 

Enligt resultatet fanns motstridigheter som förvirrar beträffande vad intyget ska innehålla med 

tanke på att en del beskriver det som att de intygar funktionsnedsättningen samtidigt som det 

kanske är åtgärden de ibland intygar. Sammantaget indikerar det vidare på motstridiga 

budskap gällande arbetsterapeutens roll i ett bostadsanpassningsärende. I 

arbetsterapiprocessen ingår att följa en hel process (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012) till 

skillnad från i ett bostadsanpassningsärende där arbetsterapeuten endast gör sin bedömning 

och skriver intyget, därefter överlämnas åtgärderna till annan sakkunnig. 

 

Resultatet visade att instrument inte var vanligt att använda även om det fanns erfarenheter av 

att det kunde vara bra för att säkerställa sin bedömning. Det kan liknas med en studie av 

Malmgren Fänge et al. (2013) där resultatet visade att majoriteten av deltagarna inte använde 

något strukturerat bedömningsinstrument samtidigt som de ett upplevde behov av det. Där 

framkom även att det var svårt att hitta ett lämpligt instrument. Detta visar på att det finns ett 

behov av instrument som säkerställer att bedöma helheten. Resultatet visade däremot att det 

ibland användes fotografier för att kommunicera mellan samtliga inblandade, med syfte att 

tydliggöra problemet samt den tänkta lösningen. Att visa hur en anpassning kommer se ut 

beskriver Johansson et al. (2009) ökar patientens möjlighet till självbestämmande samt 

medför att missuppfattningar kan undvikas.  

 

Under kategorin Komplexiteten runt intyget framkom att deltagarna var noga med att intyget 

inte skulle upplevas kränkande och att det var en konst att formulera. De var noga med att 

bara skriva det de såg och kunde stå för i intyget, något som stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) gällande utfärdande av intyg.  

 

Då deltagarna är skyldig att skriva intyg (SFS 2008:355), upplevdes en svårighet när det var 

gränsfall eller när de inte kunde styrka behovet. Resultatet indikerar på att en inre konflikt och 

osäkerhet kan uppstå hos arbetsterapeuten. Många ansåg sig behöva förklara för patienten att 
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de endast kan intyga det de ser och att det inte är de som beviljar eller avslår. Flera ansåg att 

de inte kunde avböja att intyga med hänsyn till deltagarnas skyldighet. Däremot hände det att 

de hänvisade patienten vidare när de ansåg sig ha för lite kompetens på området, något som 

går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29). De försökte tydliggöra sitt 

“ställningstagande” genom formuleringar i intyget, dock skiljde sig åt huruvida handläggare 

kunde avläsa denna “kod”. Det kan liknas med Malmgren Fänges et al. (2013) studie där det 

framkom att arbetsterapeuterna upplevde det svårt att formulera sig när det fanns risk för 

avslag. Johansson, Lilja, Park och Josephsson (2010) fann att arbetsterapeuten upplevde sig 

behöva ta ställning för vilken åtgärd som patienten var i behov av men samtidigt fanns en 

frustration för att deras ställningstagande inte kunde avläsas.  

 

Resultatet visade att få beskrev att den arbetsterapeutiska grundutbildningen berörde 

bostadsanpassningar. Alla hade inte heller gått någon vidareutbildning i form av kurs eller 

föreläsning. Samtliga blev dock uppdaterade av handläggaren när det skedde någon 

förändring.  Det fanns önskemål om mer kunskap gällande lagar, att skriva intyg men också få 

praktiskt ta del av olika anpassningars nytta i den verkliga miljön. Resultatet visade att 

deltagarnas syn på vad som borde ingå in en utbildning stämde väl överens med 

beskrivningen enligt Dubroc och Pickens (2015), som sin studie beskrev att teoretisk kunskap 

tillsammans med beprövad erfarenhet förutsatte grunden för det kliniska resonemanget och de 

praktiska rutinerna. Då det i resultatet framkom en önskan av mer teoretiska och praktisk 

kunskap och att det är ett faktum att bostadsanpassningar i Sverige ökar, indikerar det på ett 

behov av att grundutbildningen berör området djupare. Samt kan tänkas att det finns behov av 

någon form av vidareutbildning då det visade sig att de som gått kurs hade identifierat 

förbättringsområden. Sammantaget indikerar det på att handläggaren har en stor uppgift att 

tillhandahålla deltagarna med aktuell information. 

 

I kategorin Betydelsen av påverkande faktorer beskrevs både positiva och negativa aspekter. 

Att få ta del av patienters glädje över att bli mer självständig och delaktig ökade deltagarnas 

motivation. Det fanns dock faktorer som många gånger utgjorde ett hinder för både 

arbetsterapeut och patient. Ibland kunde en känsla av dåligt samvete uppstå i förhållande till 

höga kostnader och deltagarna beskrev att de ibland fick dra i bromsen. Detta fenomen 

framkom även i Arman och Lindahls (2005) rapport, där arbetsterapeuten beskrivs ta på sig 

rollen att bromsa anpassningar patienten vill ha och att arbetsterapeuten riskerar att ta över 

kommunens roll att pröva en ansökan. 
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Enligt resultatet fanns långa handläggningstider och många samtidiga ärenden ansågs påverka 

både deltagarna och patienterna. Andra faktorer var till exempel den administrativa gången, 

eller så kunde det av olika anledningar fastna hos fastighetsägaren eller entreprenören. Ibland 

hände det att deltagarna tog stöd av annan sakkunnig och medvetet drog ut på tiden för att de 

var måna om att det skulle bli bra, något som Arman och Lindahl (2005) beskrev kunde 

styrka intyget ytterligare. Vidare beskrevs att patienten många gånger blev besviken när 

processen drog ut på tiden och att om de fick veta bakomliggande orsak kunde anpassa sina 

förväntningar. Malmgren Fänge et al. (2013) kom fram till att en bostadsanpassning kunde 

dra ut på tiden då det var svårt att snabbt få tag på tillgängliga entreprenörer.  I Peterson et al. 

(2009) studie framkom att det är viktigt att anpassningen blir utförd så snabbt som möjligt då 

aktivitetsförmågan försämrades för varje månad. Ovan nämnda faktorer visar på att 

anpassningar kan dra ut på tiden av flera och ibland samtidiga faktorer som ofta ligger utanför 

deltagarnas kontroll. Författarna instämmer med Jalenius (2013) som beskriver att det finns 

svårigheter med Boverkets föreskrifter om den ska följas bokstavligt då den inte är anpassad 

efter dagens situation. Det har skett en förändring i samhället då det idag är allt fler äldre 

personer som söker bostadsanpassning och som behöver hjälp med att ta fram 

underlagsmaterial och förslag till lösningar. Att få anpassningen utförd i tid kan tänkas 

innebära många fördelar som till exempel att patienten snabbare blir mer självständig och 

delaktig, att omfattningen på åtgärden minskar, samt att kostnaderna på så sätt kan begränsas 

då rätt anpassning blir utför från början.  

 

Resultatet visade även att etiskt dilemma kunde uppstå i samband med att deltagarna 

upplevde det svårt att göra sin bedömning samt skriva intyg då de ansåg att det låg mer 

bakom anpassningen. Deltagarna såg ett behov av att gå utanför de riktlinjer och lagar som 

råder och tänka ett steg längre då effekten av anpassningen ansågs generera mer för patienten. 

Det går i linje med att arbetsterapeuten ska utgå från ett holistiskt perspektiv enligt Kielhofner 

(2012). Liknade dilemman diskuteras i Malmgren Fänges et al. (2013) studie, där de bland 

annat värderar in fallrisk och framtida kostnader om anpassningen inte utförs. Samtidigt 

beskriver Jalenius (2014) att bedömningen ska utgå från befintlig funktionsnedsättning och 

situation som råden vid ansökningstillfället och att bidrag inte vanligtvis ges i förebyggande 

syfte. Detta ger motstridiga budskap.  
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Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte (Olsson & Sörensen, 2011) då det 

ansågs bidra till att fånga likheter och skillnader i materialet. Studien utfördes i fem 

kommuner från mellersta till södra delen av Sverige. Totalt intervjuades 11 arbetsterapeuter 

inom kommunal hemsjukvård, vilket ansågs ge ett rikt material som svarade mot studiens 

syfte. Resultatet kan ha utfallit annorlunda i andra delar av landet då alla kommuner ännu inte 

har övertagit hemsjukvården. 

 

I likhet med Granskär och Höglund-Nielsen (2012), har resultatets trovärdighet diskuterats 

med hjälp av begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten i studien styrks 

genom citat från de intervjuade arbetsterapeuterna samt har handledaren, som är välbevandrad 

i ämnet, varit väl förtrogen med arbetet. Tillförlitlighet har ökat genom att bägge författarna 

deltog vid nio av de elva intervjuerna samt har lyssnat och läst samtliga men även genomfört 

delar av analysen gemensamt. Författarna har även sinsemellen och med handledaren, under 

arbetsgång kontinuerligt diskuterat och gemensamt reflektera över tolkningar och koder. 

Därmed har konsensus enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) kunnat beaktas. 

Författarna har lagt vikt vid att noggrant beskriva urval, deltagarna, datainsamling och analys 

för att ge läsaren möjlighet att avgöra överförbarheten till andra sammanhang och grupper. 

 

Författarna har under studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna enligt Olsson 

och Sörensen (2011). Information om studien samt frivilligheten att medverka, delgavs till 

arbetsterapeuterna i missivbrevet, där de även utlovades konfidentialitet samt att de inte skulle 

kunna identifieras utifrån studiens resultat. 
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Konklusion  

Sammantaget visar studiens resultat på komplexiteten runt ett bostadsanpassningsärende. 

Samarbete och kommunikation är en viktig och central del mellan alla berörda. För att 

underlätta kommunikationen finner författarna det intressant att se över möjligheten för ett 

gemensamt språk utifrån termer av Internationel Classification Function [ICF] (World Health 

Organization, 2001) och Occupational Therapy Intervention Model [OTPIM] (Fisher, 2009). 

Vidare forskningsförslag kan vara att utforska om ett gemensamt språk underlättar för både 

arbetsterapeuten och handläggaren i arbetet med intyget. Vidare visar resultatet att det inte är 

helt lätt eller tydligt gällande vem som gör vad i en process. Många faktorer påverkar hur ett 

bostadsanpassningsärende fortskrider. Utifrån studiens resultat kan tänkas att den 

arbetsterapeutiska grundutbildningen kommer ha en viktig uppgift att undervisa blivande 

arbetsterapeuter inom området i framtiden. Författarna föreslår att Sveriges högskolor och 

universitet samt övriga utbildningar inom området ser över dagens utbildning gällande 

bostadsanpassningsprocessen. 

 

Tillkännagivande 

Ett stort tack till alla som deltagit i studien och bidrog med sina värdefulla erfarenheter.  Ett 

särskilt stort tack till vår handledare Margareta Lilja som varit ett stort stöd genom hela 

arbetsprocessen. 
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Bilaga 1 - Missivbrev I 
 

Förfrågan om hjälp med vidareförmedling av deltagande i studie 

Sveriges befolkning blir allt äldre och fler bor kvar i sina hem längre, något som har medfört 

att anpassningar av bostäder har ökat. Då arbetsterapeuten har en central roll för klienten vid 

bostadsanpassning, indikerar det på att arbetsterapeuten får en allt viktigare och större roll i 

framtiden. Flera studier har visat på nyttan av bostadsanpassning men få belyser 

arbetsterapeutens erfarenheter, erfarenheter som vår studie kommer fokusera på. Vi är två 

studenter som läser sista terminen (på distans) på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet och ska nu göra vår kandidatuppsats. Då en av oss bor i Blekinge har vi 

valt att söka arbetsterapeuter i södra Sverige. 

 

Vi vänder oss till dig som enhetschef med en förfrågan om du har möjlighet att hjälpa oss 

med kontaktuppgifter till tänkbara arbetsterapeuter som arbetar med 

bostadsanpassningsärenden. 

 

Vi har för avsikt att göra en intervjustudie som ämnar ta ca 45 min/deltagare. Intervjuerna är 

tänkta att ske i slutet av februari till början av mars månad i år. Kriterierna för deltagandet är 

legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med bostadsanpassningsärenden inom kommunal 

hemsjukvård. De ska arbeta 75 % av heltid samt ha arbetat de senaste 6 månaderna i 

anslutning till intervjun. Vi har valt att exkludera de som arbetar mot habilitering och 

socialpsykiatri i de fall de ligger under kommunal hemsjukvård.  

 

För mer information är du välkommen att ringa eller maila någon av oss. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Lena Hedlund                    Lotta Hultén 

lenhed-2@student.ltu.se          hulana-2@student.ltu.se 

 

 

Handledare: 

Margareta Lilja, Professor i Arbetsterapi                   

växel: 0920-49 10 00 

margareta.lilja@ltu.se  
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Bilaga 2- Missivbrev II 

Förfrågan om medverkan i studie 

Sveriges befolkning blir allt äldre och fler bor kvar i sina hem längre, något som har medfört 

att anpassningar av bostäder har ökat. Då arbetsterapeuten har en central roll vid 

bostadsanpassning, indikerar det på att arbetsterapeuten får en allt större roll i framtiden. Flera 

studier har visat på nyttan av bostadsanpassning men få belyser arbetsterapeutens 

erfarenheter, en erfarenhet som vår studie kommer fokusera på. Vi som genomför studien är 

två arbetsterapeutstudenter som studerar sista terminen vid Luleå tekniska universitet. 

 

Nu söker vi legitimerade arbetsterapeuter som kan tänka sig att delta i studien. Vi kommer att 

genomföra en intervjustudie med syfte att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

bostadsanpassningsprocessen; klientkontakten, utredningen och intygsskrivande med mera. 

Deltagandet ger dig som arbetsterapeut möjlighet att fundera hur du arbetar med 

bostadsanpassningar, vilka rutiner som finns samt vad som fungera bra eller vad som kan 

förbättras. Intervjuguiden bifogas för att ge dig möjlighet till reflektion. 
 

Vår förfrågan riktar sig till dig som arbetar med bostadsanpassningar. Du arbetar minst 75 % 

samt har arbetat de senaste 6 månaderna i anslutning till intervjun. Intervjun genomförs 

genom personligt besök eller via telefon och beräknas ta ca 45 minuter. Dessa kommer att 

spelas in för att sedan skrivas ut i sin helhet. Inspelningarna kommer att behandlas 

konfidentiellt och efter godkänt examinationsarbetet raderas. Uppgifterna som framkommer 

kommer vara avidentifierade och endast användas i studiesyfte. Inga namn eller platser 

kommer att lämnas ut. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att ange orsak. 
 

Har du möjlighet att delta, svarar du oss via mail/telefon så snart som möjligt och senast 20/2. 

Vi kontaktar dig för överenskommelse om tid och plats.   

 

Den färdiga studien kommer finnas tillgängligt via Luleå tekniska universitets bibliotek: 

http://www.ltu.se/ltu/lib 

 

För frågor och mer information om studien är du välkommen att kontakta någon av oss. 
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Bilaga 3  

Intervjuguide 
 

1. Vad har du för erfarenheter av att arbeta med bostadsanpassning? 

 

2. Hur ser du på din roll i bostadsanpassningsprocessen? 

 

3. Upplever du att det skett någon förändring i ditt arbete med bostadsanpassning 

och intygsskrivande under tiden du varit yrkesverksam? 

 

4. Hur går du till väga inför skrivande av BAB-intyget? 

 

5. Hur utformar du intyget och vad tar du med? 

 

6. Tidsaspekten; ungefär hur många intyg i veckan och hur mycket tid lägger du ner i 

veckan på BAB utredning och intygsskrivande? 

 

7. Berätta om du har positiva och negativa erfarenheter av intygsskrivande? 

 

8. Upplever du att du kan vara till hjälp för klienten i ditt arbete under 

bostadsanpassningsprocessen? På vilket sätt i så fall? 

 

9. Vad fick du med dig från din arbetsterapeututbildningen beträffande 

bostadsanpassning och intygsskrivande? 

 

10. Beskriv om du ser behov av och har idéer kring förbättringsområden? 

 

 
 

 

 


