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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

teamarbete vid strokerehabilitering. Undersökningsgruppen bestod av sex 

arbetsterapeuter verksamma vid sjukhus i Norrbottens län. Studien 

genomfördes med en kvalitativ ansats i form av intervjuer. Data 

analyserades utifrån en innehållsanalys som resulterade i tre kategorier: 

”Teamarbete ger en heltäckande bild vid komplexa symtom”, ”Ett 

gemensamt perspektiv – en hörnsten vid teamarbete” samt ” Struktur – en 

nödvändighet vid teammöten”. Resultatet visade vikten av ett gemensamt 

perspektiv vid rehabiliteringen av strokepatienter för att erhålla en enhetlig 

bild av patienten då detta är en diagnosgrupp med en komplex symtombild. 

Utifrån patientens funktionsnedsättning involveras professioner som ingår i 

rehabiliteringsteamet, där även de närstående är betydelsefulla aktörer. 

Studien visar att teammöten saknar såväl struktur som tydliga rutiner. 
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Vid teamarbete är en god kommunikation av stor vikt då en enda persons observation 

begränsar möjligheten till att se helheten, vilket åskådliggörs i ”De blinda männen och 

elefanten” (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003). Där beskrivs en grupp av sex 

blinda personer som satt på en elefant. Den första personen kände elefantens sida och 

beskrev den som en vägg. Den andre personen kände elefantens beta och föreställde denna 

som ett spjut. Den tredje personen kände elefantens snabel och liknade den vid ett rep och så 

fortsatte männen att beskriva elefanten.  Då alla sex personer var för sig beskrivit sin 

observation av elefanten sammanfördes samtliga skildringar till en helhet vilket visar att den 

sammanlagda kunskapen gör att teamarbete stärks. 

 

Ett team är en grupp bestående av två eller flera personer som tillsammans arbetar mot 

specifika mål. För att uppnå dessa mål är det av stor vikt att teamet arbetar som en enhet, där 

beslutsfattandet bygger på samstämmighet och god kommunikation. Teamets betydelse har 

vuxit fram ur behovet att engagera olika professioner och har kommit att bilda ett centralt 

begrepp inom rehabilitering (Latella, 2002; Strasser, Falconer & Martino- Saltzmann, 1994). 

Team kan vara organiserade multidisciplinärt eller interdisciplinärt. I ett multidisciplinärt 

team arbetar ett antal individer från olika professioner tillsammans, sida vid sida. Varje 

teammedlem har en tydlig roll med ett specifikt ansvarsområde där planering, åtgärder och 

utvärdering sker oberoende av varandra. I det multidisciplinära teamarbetet möter patienten 

och dennes närstående teammedlemmarna enskilt, medan de i ett interdisciplinärt teamarbete 

möter hela teamet. I ett interdisciplinärt team delar medlemmarna ansvaret för åtgärderna och 

arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Teammedlemmarna skapar enskilda 

utvärderingar och sammanför resultatet för att utveckla en integrerad och koordinerad 

åtgärdsplan (Blesedell Crepeau et al., 2003; Faulkner Schofield & Amodeo, 1999; Latella, 

2002). Teamet kan bestå av en variation av professioner; arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, 

sjuksköterska, undersköterska, logoped, kurator, patient och dennes närstående. Samtliga 

innehar olika bakgrund, värderingar och ibland skilda mål (Blesedell Crepeau et al., 2003; 

Eggers, 1986; Sjödén, 2000). För ett välfungerande teamarbete krävs att samtliga 

teammedlemmar har goda kunskaper om olika behandlingsprinciper och kunskapsområden 

som de företräder, där de enskilda professionernas deltagande är beroende av patientens 

behov (Latella, 2002; Socialstyrelsen, 2000; Strasser et al., 1994). Varje teammedlem tillför 

sitt unika perspektiv som sedan sammanförs och möts i en enad bild av patienten för att ge 
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struktur till dennes åtgärdsplan. Tillsammans bör teamet göra en gemensam bedömning av 

patienten samt sätta upp gemensamma mål och samordna sina insatser. Patienten innehar den 

viktigaste rollen i teamet och är ständigt delaktig i rehabiliteringens planering och 

målsättning (Blesedell Crepeau et al., 2003; Eggers, 1986; Ericson & Ericson, 2002; 

Fortmeier & Thanning, 1998; Sjödén, 2000; Socialstyrelsen, 2000). 

 

Begreppet rehabilitering definieras av WHO som: ”att återföra en individ till sin fulla fysiska, 

psykiska och sociala förmåga” (SoS, 1993). Fugl-Meyer, Bränholm & Fugl-Meyer (1992) 

beskriver ett holistiskt rehabiliteringsbegrepp vilket innebär att en individ som är vid hälsa 

innehar funktioner vilka ger denne förmåga att uppnå mål som är meningsfulla för den 

enskilde individen. Därigenom kan individen återuppnå tillfredsställe i livet. Individen kan 

drabbas av en funktionsnedsättning med begränsad förmåga att uppnå mål vilket leder till att 

denne upplever en otillfredsställande livssituation. För att patienten ska uppleva sin 

livssituation som tillfredställande är ett välfungerande rehabiliteringsarbete av stor vikt. 

Rehabiliteringens uppgift är då att träna och guida patienten mot nya mål.  

 
Rehabiliteringsarbetet bör bygga på gemensamma värderingar, respekt och lyhördhet för 

samtliga teammedlemmar, patient samt närstående. Det centrala i rehabiliteringsarbetet är att 

samtliga parter är delaktiga i formuleringen av patientens mål. Dessa bör vara specifika, 

konkreta, tidsbestämda, realistiska och relaterade till patientens behov och accepteras av 

denne, dennes närstående samt av rehabiliterings personalen (Dehlin & Rundgren, 1995; 

Holm & Jansson, 1996). Ett rehabiliteringsteam blir framgångsrikt som kan stödja, 

uppmuntra och om nödvändigt driva på en patient där välfungerande kommunikation är 

betydelsefull för att bevara entusiasm och optimism vid rehabiliteringen av patienten (Dehlin 

& Rundgren, 1995; Fugl- Meyer el al., 1992; Holm & Jansson, 1996). Teamet kan 

möjliggöra för patient och närstående att på nya sätt utföra tidigare inlärda uppgifter samt nya 

tillvägagångssätt att möta tänkbara problem som en följd av patientens sjukdomstillstånd 

(Rossi, Senelick & Doughterty, 2000). Hos patienter med komplexa funktionsnedsättningar 

påverkas kroppsstrukturer såväl som kroppsfunktioner. Hemipares, kognitiva nedsättningar 

och talsvårigheter är exempel på vanligt förekommande tillstånd hos strokepatienter 

(Aquilonius & Fagius, 2000; Holm & Jansson, 1996). 
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Stroke är en av de svåraste neurologiska sjukdomarna, efter hjärtsjukdom och cancer är 

stroke den tredje största dödsorsaken i västvärlden och omfattar över hälften av alla 

sjukhusinläggningar (Aquilonius & Fagius, 2000; Zorowitz, Gross & Polinski, 2002). 

Cerebrovaskulära sjukdomar innefattar flera sjukdomstillstånd som drabbar 

kärlförsörjningen, men består vanligtvis av hjärninfarkt och intracerebral blödning vilka 

sammanförs till benämningen stroke. Stroke omfattas till 85 % av infarkter och till 15 % av 

blödning, där 20 – 25 % av dem som drabbas är under 65 år (Aquilonius & Fagius, 2000; 

Malm & Liedholm, 1997). Utifrån skadans lokalisation uppkommer olika symtom och 

därmed individuella behov av rehabiliteringsinsatser från olika professioner i ett 

rehabiliteringsteam, tillexempel från arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, 

undersköterska och läkare. Andra professioner som utgör teamet vid rehabiliteringen av 

strokepatienter är logoped, kurator, dietist och psykolog som involveras vid behov (Dehlin & 

Rundgren, 1995; Ericson & Ericson, 2002; Sörbo & Rydenhag, 2001). Rehabiliteringsteamet 

träffar patienten helst dagen efter ankomst till sjukhuset och senast inom tre dygn. 

Rehabiliteringsinsatserna påbörjas omgående och patienten blir inte ”liggande i väntan på 

rehabilitering”. Teamet handleder akutvårdsavdelningens personal och ger patienten vissa 

rehabiliteringsåtgärder som inledningsvis riktas mot nedsatta funktioner (Blesedell Crepeau 

et al., 2003; Gibbon, 1999). 

 

Enligt WHO: s klassifikation ICF, International Classification of Functioning, Disability and 

Health, kan en funktionsnedsättning påverka aktivitetsutförandet, delaktigheten i samhället 

samt påverka patientens mål med att uppleva en tillfredsställande livssituation. ICF kan ses 

som ett kliniskt verktyg vid rehabilitering av personer som insjuknat i stroke, vid bedömning 

av patientens behov och vilken rehabilitering som kan kopplas till specifika tillstånd. Vidare 

beskriver ICF situationer som människor befinner sig i med avseende på funktionshinder. 

Dessa kan ses som en interaktion mellan sjukdomen; i detta fall stroken, faktorer i miljön 

samt de personliga faktorerna, vilka bestämmer nivå och omfattning av patientens upplevelse 

av sin situation (WHO, 2001). För att förstå patientens upplevelser av att kunna delta i det 

dagliga livet bör samarbete ske med samtliga teammedlemmar, där varje medlem innehar en 

särskild roll (Blesedell Crepeau et al., 2003).  
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Arbetsterapeutens roll i teamet är, utifrån patientens funktionshinder att kartlägga dennes 

tidigare och nuvarande aktivitetsmönster, där aktiviteten bör vara ändamålsenlig och 

meningsfull för patienten. För detta krävs att aktiviteten har en personlig betydelse vilket 

stärker motivationen hos den enskilde patienten (Blesedell Crepeau et al, 2003; Fisher, 

1998). Identifiering av patientens styrkor och svagheter i aktivitetsutförandet inom områdena 

personlig vård, boende, arbete och fritid sker via intervju och/eller observation (Blesedell 

Crepeau et al, 2003; Fortmeier & Thanning, 1998; Holm & Jansson, 1996; Kielhofner, 1995; 

Socialstyrelsen, 2000). Den arbetsterapeutiska bedömningen förutsätter ett samråd mellan 

arbetsterapeut och patient, som fördjupas under rehabiliteringsprocessens gång (Blesedell 

Crepeau et al, 2003; Fisher, 1998). Inom arbetsterapi råder en helhetssyn på människan där 

tonvikten läggs på betydelsen av meningsfullhet i aktivitetsutförandet (Fisher, 1998; 

Kielhofner, 1997; Neistadt & Blesedell Crepeau, 1998). Den mänskliga strukturen formas 

och människan utvecklar motoriska färdigheter, självuppfattning samt social identitet genom 

ett aktivt görande (Christiansen & Baum, 1997; Neistadt & Blesedell Crepeau, 1998). Inom 

arbetsterapi ses det aktiva görandet som en central kraft då det gäller välbefinnande, 

utveckling och förändring. Detta är avsikten med behandlingsåtgärderna och därigenom bör 

arbetsterapeuten stödja patienten till att lyckas samt till att våga ta risker att misslyckas i de 

dagliga aktiviteterna för att nå de uppsatta målen (CAOT, 1997).  

 

Arbetsterapeuten och patienten samarbetar för att möta de mål för aktivitetsutförandet som 

patienten definierar som meningsfulla och genom detta möjliggör arbetsterapeuten ett 

tillfredsställande hos patienten. För att uppnå detta tillämpar arbetsterapeuten en 

klientcentrerad praxis, där patienten står i centrum som den aktivt handlande personen och 

rehabiliteringsarbetet inriktas på patienten, dennes aktiviteter och mot omgivningen 

(Blesedell Crepeau, et al., 2003; CAOT, 1997; Christiansen & Baum, 1997; Fortmeier & 

Thanning, 1998). Om arbetsterapeuten väljer att inte arbeta efter patientens egna mål, kan 

följden bli att patienten inte förstår eller finner någon mening i de arbetsterapeutiska 

interventionerna, vilket kan leda till bristande motivation till att medverka (Daniëls, Winding 

& Borell, 2002).  

  

För att patienten ska uppleva tillfredsställelse och motivation till att medverka i 

rehabiliteringsarbetet finns behov av att arbetsterapeuten och övriga professioner tydliggör 
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sina roller och att de arbetar mot samma mål. Det är även av stor vikt att teammedlemmarna 

tillägnar sig kunskap om respektive professions roll i teamet för att förstå och acceptera 

varandras bedömningar (Atwal, 2002; Blesedell Crepeau, et al, 2003). Eftersom det vid 

teamarbete är vanligt förekommande med roll överlappning, där professionerna utför 

varandras arbetsuppgifter råder en viss oro över effekterna av detta, vilket kan leda till att det 

unika för den egna professionen förbises (Booth & Hewinson, 2002).   

 

Utifrån litteraturgenomgången framkom att det finns en del litteratur kring rehabilitering av 

strokepatienter samt om teamarbete, medan författarna i de databaser som vi letade i inte 

kunnat finna någon kunskap kring arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete. Syftet med 

studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid stroke rehabilitering.   

 

Metod 
Design 

 

En kvalitativ intervjustudie med öppna frågeställningar valdes att genomföras i enlighet med 

Kvale (1997). Valet av en kvalitativ metod grundar sig på att fånga arbetsterapeuters 

erfarenheter och innebörder av att arbeta i team inom stroke rehabilitering. Genom intervjun 

kan personerna beskriva sina erfarenheter ur ett inifrånperspektiv med egna ord. 

 

Undersökningspersoner 

  

Undersökningspersonerna i denna studie bestod av sex arbetsterapeuter. Urvalet genomfördes 

systematiskt med hjälp av telefonkatalogen, där fem arbetsterapiavdelningar vid samtliga 

sjukhus i Norrbottens län valdes ut. Urvalskriterierna för ett deltagande i studien var att 

arbetsterapeuterna arbetar i team på sjukhus inom slutenvården och med inriktning på 

strokerehabilitering samt att han/hon varit yrkesverksam i minst ett år. Av totalt tio 

tillfrågade arbetsterapeuter tackade sex ja till ett deltagande i studien och resterande fyra 

arbetsterapeuter avböjde ett deltagande. Sex arbetsterapeuter deltog i studien och 

representerade samtliga fem sjukhus i Norrbottens län.  Arbetsterapeuterna hade varit 

yrkesverksamma från 1 – 16 år.   
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Datainsamling 

För insamlandet av data genomfördes en kvalitativ ansats med öppna intervjufrågor kring det 

aktuella ämnet (Kvale, 1997). Intervjufrågorna ställdes till sex arbetsterapeuter. En 

pilotstudie genomfördes på en arbetsterapeut som inte deltog i studien i syfte att kontrollera 

om frågorna var användbara. Den öppna intervjun utgick från tre frågeställningar och utifrån 

det som framkom vid intervjutillfället med arbetsterapeuterna ställdes följdfrågor under 

intervjuns gång. 

 

De frågor som behandlades i intervjun var: 

•  Kan du berätta om dina erfarenheter av rehabiliteringsarbete med strokepatienter. 

•  Kan du berätta om dina erfarenheter av team arbete i rehabiliteringen av 

strokepatienter. 

•  Kan du berätta vad du anser vara för- och nackdelar med ett temaarbete. 

 

Procedur 
 

För att komma i kontakt med respektive arbetsterapiavdelning inhämtades adress- och 

telefonuppgifter via telefonkatalogen. Därefter sändes ett missivbrev ut (se bilaga 1) med 

förfrågan om deltagande i studien till verksamhetsansvarig på arbetsterapiavdelningar vid 

samtliga sjukhus i Norrbottens län, där de även underrättades om syftet med studien och vad 

en eventuell medverkan skulle innebära. En vecka efter att respektive arbetsterapiavdelning 

mottagit missivbrevet kontaktades de verksamhetsansvariga per telefon för förfrågan om 

vilka arbetsterapeuter som var intresserade av att delta. Dessa förmedlade då telefonnummer 

till respektive arbetsterapeut och kontakt togs då via telefon med arbetsterapeuterna för 

bokning av tid och plats för intervju. Totalt sex intervjuer genomfördes, samtliga via 

personligt besök på respektive arbetsplats med båda författarna närvarande. Den ena ställde 

de tre frågeställningar som intervjun utgick ifrån och den andre följdfrågor. Varje intervju 

varade mellan 30 – 60 minuter och dessa spelades in på kassettband. Enligt Trost (1997) är 

bandspelare ett bra redskap vid intervju, då intervjuaren kan skriva ut intervjun och läsa vad 

som ordagrant sagts. Efter genomförd intervju tillfrågades arbetsterapeuterna om möjlighet 

fanns att träffas igen för en kompletterande intervju vid eventuella oklarheter från 
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författarnas sida. Deltagarna i studien informerades om att de svar som erhållits skulle 

behandlas konfidentiellt samt att endast författarna och handledaren hade tillgång till 

intervjumaterialet. Insamlad data överfördes ordagrant från talspråk till skriftspråk i nära 

anslutning till intervjutillfällena, i enlighet med det Kvale (1997) påtalar. Avidentifiering av 

textmaterialet gjordes för att varken den enskildes identitet eller enskilda svar skulle kunna 

urskiljas i den sammanställda studien. Deltagandet i studien var frivilligt och kunde när som 

helst avbrytas. Det inspelade materialet kommer vidare att raderas efter studiens 

godkännande. 

 

Etiska aspekter 
 
De deltagande arbetsterapeuterna i studien informerades om att ett deltagande var frivilligt 

och att det fanns möjlighet att avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades även om 

studiens syfte samt att deras medverkan var konfidentiell, vilket innebar att information som 

kunde identifiera arbetsterapeuterna inte skulle komma att redovisas. Vidare informerades de 

om att de inspelade banden med intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt och 

raderas efter studiens godkännande. En risk med studien kunde vara att arbetsterapeuterna 

kände en rädsla av att bli igenkända i det slutliga resultatet. Studien kunde även visa på att 

vissa professioner ”tar större plats” i rehabiliteringsarbetet och att det viktiga samarbetet och 

närheten till varandra bortses. Konsekvenser av detta kunde vara att någon yrkesgrupp kände 

sig kritiserad. Arbetsterapeuterna informerades om att studien inte skulle genomföras i syfte 

att vålla någon yrkesgrupp obehag. Arbetet kommer förhoppningsvis att leda till en ökad 

förståelse för hur arbetsterapeuterna erfar teamarbete vid stroke rehabilitering samt för att få 

förståelse för hur teamarbetet fungerar i praktiken vid sjukhus i Norrbottens län. 

 

Analys av data  
 

Den insamlade datan analyserades utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

team arbete vid stroke rehabilitering. De ordagrant nedskrivna intervjutexterna bearbetades 

med inspiration av en innehållsanalys i fjorton steg genom kodning och kategorisering enligt 

Burnads (1991) metod. I denna studie genomfördes tio av dessa steg där steg sex, sju, tolv 
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och fjorton valdes bort, då de övriga stegen ansågs tillräckliga för att komma fram till 

lämpliga kategorier som svarar mot studiens syfte. Analysen inleddes med att 

intervjutexterna lästes av författarna var för sig som en helhet och koder gjordes i marginalen 

för att få en större inblick i datainnehållet. Författarna läste igenom intervjutexterna ett flertal 

gånger för att sätta sig in i det insamlade materialet. För att beskriva alla aspekter av 

innehållet genomfördes en öppen kodning i kanten av samtliga intervjuer, exempel på koder 

som framkom var: ” Får en god och gedigen rehabilitering med alla bitar med”, ”behov av att 

träffa många yrkesgrupper” och ”team arbete är viktigt för att rehabiliteringen ska bli så bra 

som möjligt”. Den öppna kodningen genomfördes av författarna tillsammans för att få en 

samstämmighet. De identifierade koderna sattes därefter samman gemensamt av författarna 

till ett antal preliminära kategorier som behövdes för att beskriva alla aspekter av innehållet. 

En överblick på listan av kategorier gjordes av författarna gemensamt. Dessa sammanfördes 

sedan med överordnade rubriker för att reducera antalet kategorier, därefter utarbetades 

underrubriker. Texterna kodades av författarna var för sig och sammanfördes inom varje 

kategori och sorterades under respektive rubrik och underrubrik. Författarna jämförde sedan 

skillnader i koderna för att uppnå en samstämmighet. Om det fortfarande fanns oklarheter 

hade författarna möjlighet att återgå till intervjutexterna eller bandinspelningarna och 

genomföra eventuella ändringar. Analysen resulterade slutligen i tre kategorier. 

  

Resultat  
 

De kategorier som framkom vid analysen av materialet var; ” Teamarbete ger en heltäckande 

bild vid komplexa symtom”, ”Ett gemensamt perspektiv – en hörnsten vid teamarbete ” och 

”Struktur – en nödvändighet för teammöten.” Dessa tre kategorier presenteras nedan och 

illustreras med valda citat ur intervjutexterna.    

 

Resultatet visade att teamarbete vid stroke rehabilitering är för de intervjuade 

arbetsterapeuterna en självklarhet. Det är av stor vikt att ha med samtliga professioner för en 

framgångsrik rehabilitering, då strokepatienter ofta har en komplex symtombild med många 

svårigheter som följd. För att nå de mål som teamet tillsammans med patienten har satt upp 

krävs ett gott samarbete teammedlemmarna emellan samt ett gemensamt perspektiv. 
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Resultatet visade även att det är av vikt att ha struktur vid teammöten för utvecklandet av ett 

tillfredsställande teamarbete.   

 

 

Teamarbete ger en heltäckande bild vid komplexa symtom    

 

Stroke medför ofta komplexa symtom med olika sorters problem och svårigheter som ofta 

kräver långa rehabiliteringsperioder och insatser av olika professioner. Som en arbetsterapeut 

uttryckte det: 

 
”det är ju ofta väldigt komplext, det är alla möjliga situationer 
eller problem som kan finnas efter sådana hjärnskador....ofta stora 
behov av rehabilitering som strokepatienter behöver. De är i behov 
av att träffa många yrkesgrupper.” 

 
 

Varje profession, patienten och dennes närstående har en viktig del att bidra med i 

rehabiliteringen. De närstående är betydelsefulla i synnerhet i början då de ofta har 

funderingar kring den nuvarande och framtida situationen. De närstående har även 

information att tillföra i rehabiliteringen som kan vara värdefull för teamet att ta del av. 

Nedanstående citat belyser detta: 

 

           ”det är ju också det här med närstående i början som är en viktig del, att man lär  
            känna närstående och så får man höra av han eller hon då, hur patienten varit före  
            sin sjukdom…det är ju trevligt att få den biten” 
 

Vidare talade arbetsterapeuterna om att samtliga professioner finns representerade i teamet, 

men att insatserna är kopplade till varje enskild patients behov. Arbetsterapeuterna betonade 

att det är en tidskrävande process att arbeta upp ett välfungerande team. Om ett redan 

inarbetat team med fasta rutiner finns och team sammansättningen ändras uppstår svårigheter 

att få teamet att fungera igen. Det föreligger då risk för att detaljer som kan vara viktiga att ta 

del av förbises. 

 

Tillsammans sätter teamet och patienten upp såväl delmål som långsiktiga mål, vilket kan 

vara invecklat då strokepatienter ofta har en bristande insikt i sjukdomen och inte alltid är 
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konsekventa i målformuleringen. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att de arbetar i närhet till 

sjukgymnasten och att de tillsammans i initialfasen av patientens rehabilitering genomför 

bedömningar. Dessa bedömningar inriktas i första hand mot funktioner och sedan fortsätter 

respektive teammedlem arbetet med det som är specifikt för den egna professionen, vilket 

enligt arbetsterapeuterna ger såväl effektivitet som kvalitet i rehabiliteringsarbetet. Även 

vissa behandlingar och träningar genomförs av arbetsterapeuten och sjukgymnasten 

tillsammans, vilket tydliggör helhetsbilden av patienten samt ger kunskap om den andre 

partens insatser i rehabiliteringsarbetet. Som nedan angivet citat visar:  

 

”Sjukgymnasten och jag jobbar nära varandra…vi gör en del hembesök 
ihop, nästan alltid och en del behandlingar gör vi också ihop. Jag är med 
henne för att få en helhetsbild och hon är ibland med mig…” 

 

För att erhålla den kompletta bilden av patienten samt för att identifiera krav som ställs i 

hemmiljön genomförs hembesök av arbetsterapeuten, ofta tillsammans med sjukgymnasten 

men det förekommer även att andra professioner medverkar, till exempel undersköterskan. 

Flertalet av arbetsterapeuterna resonerade över betydelsen av att vidareutveckla deltagandet 

vid hembesök från andra professioner eftersom samtliga ser patienten utifrån sin profession. 

Undersköterskan och sjuksköterskan träffar arbetsterapeuten dagligen för att samtala kring 

patienten. Eftersom undersköterskor och sjuksköterskor träffar patienten under dygnets alla 

timmar tillför de betydelsefull information för fortskridandet i rehabiliteringen. Även 

logopeden och kuratorn är två professioner som är betydelsefulla vid strokerehabilitering 

enligt arbetsterapeuterna. Det som dock samtliga medverkande arbetsterapeuter i studien 

reflekterade över var att det råder resursbrist såväl på kuratorer som på logopeder. Dessa har 

inte alltid möjlighet att medverka i rehabiliteringen i lika stor utsträckning som 

arbetsterapeuterna önskar.  

  

Sammanfattningsvis berättade arbetsterapeuterna att teamarbete är nödvändigt vid 

strokerehabilitering samtidigt som det är en tidskrävande process eftersom detta 

sjukdomstillstånd ofta innebär en komplex symtombild. För att erhålla en heltäckande bild av 

patienten finns ett behov av insatser från flertalet professioner samt information från 

patienten och dennes närstående.  
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Ett gemensamt perspektiv – en hörnsten vid teamarbete  

 

För att utveckla ett välfungerande team krävs ett engagemang till samarbete av samtliga 

teammedlemmar samt ett enhetligt rehabiliteringstänkande. Arbetsterapeuterna uttryckte 

fördelarna med att arbeta i ett team där samtliga professioner har ett gemensamt 

rehabiliteringsperspektiv och resonerar på ett enhetligt sätt för att uppnå de uppsatta målen. 

Detta medför att förhållningssättet gentemot patienten inte skiljer sig åt mellan 

professionerna och att samtliga tillämpar ett likvärdigt tillvägagångssätt vid mötet med 

patienten. Vidare betonade arbetsterapeuterna att teamarbete är det mest framgångsrika 

arbetssättet vid strokerehabilitering, eftersom teammedlemmarna får utbyte av varandra och 

respektive professions specifika kunskaper, vilket vidgar varje enskild teammedlems 

rehabiliteringsperspektiv. Citatet nedan belyser detta: 

 

” Man kan inte allt om alla saker, därför är det så bra med team 
arbete.... man känner behov av varandras kompetens.....det kräver att 
man är redo att ta in andra perspektiv också, att man inte bara 
fokuserar på sitt eget” 
 

 

Flertalet arbetsterapeuter beskrev att sjuksköterskor och undersköterskor ofta ser patienten ur 

ett omvårdnadsperspektiv, vilket medför att de kan hjälpa patienten mer än nödvändigt. Det 

föreligger oklarheter om hur de ska tillämpa det rehabiliterande perspektivet i sitt dagliga 

arbete med patienten. Nedan följer ett citat som belyser detta: 

 

  ” ….ibland kan de (sjuksköterskan och undersköterskan] gå in och 
hjälpa de[patienterna] lite väl mycket, men då får man ju bara säga 
på ett fint sätt, att patienten kan göra det och det själv….”  

 

Arbetsterapeuterna påtalade att det ofta förekommer oklarheter över arbetsterapeutens 

rehabiliteringsinsatser från patientens och dennes närståendes sida. Av den anledningen är 

det av stor vikt att klargöra sin roll i teamet och är tydlig gentemot patienten och dennes 

närstående genom hela rehabiliteringsförloppet för att undvika att missförstånd uppstår. 

Arbetsterapeuterna uttryckte vikten av att träffa andra arbetsterapeuter i det dagliga arbetet 

både för att utvecklas i yrkesrollen och som medlem i teamet. 



   
   

13      

 

Sammanfattningsvis påtalade arbetsterapeuterna vikten av ett gemensamt perspektiv för ett 

välfungerande teamarbete, vilket är av stor vikt vid arbetet med strokerehabilitering.  

 

Struktur – en nödvändighet vid teammöten   

 

Samtliga sjukhus har team möten en gång i veckan då samtliga professioner i teamet träffas. 

Arbetsterapeuterna påtalade vikten av att samla teamet för diskussion och planering av varje 

enskild patients rehabiliteringsplan. Arbetsterapeuterna var eniga om att dessa teammöten 

ofta är ostrukturerade och att det saknas tydliga rutiner, vilket nedanstående citat visar:  

 

”Det kan väl bli ganska mycket prat i ett team, det kan vara en nackdel om 
man inte jobbar på att hålla struktur på teamet…man får känslan av att det 
är lätt att missa detaljer, tydliga teammöten och tydlig planering är 
nödvändig annars blir det lätt otydligt ” 
 

Vidare beskrev arbetsterapeuterna att det är vanligt att teammötena är en blandning av 

medicinskt och rehabiliterande innehåll samt att diskussionerna kretsar mycket kring den 

medicinska delen samtidigt som den upplevs viktig för rehabiliteringen.  

 

Det är av vikt att samtliga teammedlemmar har möjlighet att komma till tals eftersom alla, 

utifrån sin kompetens har betydelsefull information att tillföra. Arbetsterapeuterna var eniga 

om att den avsatta tiden för teammötena var begränsad, eftersom många patienter ska 

diskuteras. Detta hindrar teamet från att diskutera kring samtliga patienter samt att alla team 

medlemmar inte kommer till tals, vilket medför att missförstånd kan uppstå för möjligheten 

att fortskrida i rehabiliteringen. Teammöten fungerar som en checkpunkt men 

informationsutbytet sker kontinuerligt utifrån varje enskild patients framsteg och situation. 

Flertalet av arbetsterapeuterna som medverkade i studien berättade att teamet använder sig av 

olika instrument, både som bedömnings– och diskussionsunderlag vid team mötena, vilket 

gagnar målsättningen. Nedan angivet citat visar detta:  

 

”….och så har vi ju instrumentet FIM....det här är som en ganska bra 
avstamp,  så att man gör på samma sätt med patienten, för det är ju 
viktigt med strokepatienter, både som diskussionsunderlag, men även 
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rent hur man ska fortskrida rehabiliteringen rent målmässigt och 
så...”  

 
Sammanfattningsvis upplevde de i studien medverkande arbetsterapeuterna att det saknas 

tydlig struktur för teammötena för att strokerehabiliteringen ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 
 

Diskussion  
 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid stroke 

rehabilitering. Resultatet visar att patienter med en komplex symtombild ofta är i behov av 

att träffa många olika yrkesprofessioner vilket påtalas av Daniëls, Winding och Borell 

(2002). Även Fortmeier & Thanning (1998) och Gibbon (1999) påtalar att det är av stor vikt 

att strokepatienter får träffa flertalet professioner för en lyckad rehabilitering. Vidare betonar 

Sjödén (2000), Blesedell Crepeau et al (2003) och Strasser et al (1994) att 

teammedlemmarna har skilda infallsvinklar utifrån den egna professionen och att de 

tillsammans möts i en förenad bild av patienten, vilket återspeglas i resultatet. Det är av vikt 

att teammedlemmarna har ett gemensamt perspektiv i rehabiliteringsarbetet vilket Blesedell 

Crepeau et al (2003) betonar. Eggers (1986) och Fortmeier & Thanning (1998) beskriver 

vikten av teammöten genom hela rehabiliteringsförloppet där samtliga teammedlemmar 

deltar. Resultatet i denna studie visade dock att det saknas struktur och tydliga rutiner vid 

dessa möten då det brister i dagsläget.  

 

I kategorin Teamarbete ger en heltäckande bild vid komplexa symtom framkom att 

teammedlemmarna har ett stort utbyte av varandras kunskaper i rehabiliteringsarbetet. 

Kielhofner (1997) påtalar vikten av att se till hela människan och dennes omgivning. Detta 

återspeglas i resultatet där betydelsen av ett fast team kring patienten för att erhålla en 

helhetsbild samt för möjligheten till att fortskrida med rehabiliteringen påtalades. Blesedell 

Crepeau et al (2003) påpekar att teammedlemmarna genom kunskapsutbyte har goda 

möjligheter till att utvecklas både i sin yrkesroll och som medlem i teamet.  
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Enligt bland andra Aquilonius & Fagius (2000), Blesedell Crepeau et al (2003) och Faulkner 

Schofield & Amodeo (1999) innebär arbetet i ett interdisciplinärt team att teammedlemmarna 

delar såväl ansvaret för åtgärder samt att de tillsammans upprättar en rehabiliteringsplan 

tillsammans med patienten och dennes närstående. Därefter följs rehabiliteringsplanen för att 

uppnå de gemensamma mål som upprättats. Utifrån det som framkom i resultatet kan ses att 

detta är en teamsammansättning som samtliga arbetsterapeuter i studien arbetar i. Författarna 

ställer sig frågan om detta är den mest framgångsrika teamsammansättningen? Blesedell 

Crepeau et al (2003) påtalar att teammedlemmarna i ett interdisciplinärt team till skillnad 

från medlemmarna i ett multidisciplinärt team sammanför resultatet av rehabiliteringen för 

utveckling av åtgärdsplan. I en studie av Mullins & Balderson (1997) framkom att 

interdisciplinära teammedlemmar uttryckte större känsla av sammanhang, samarbete, 

tillfredsställelse och effektivitet i teamarbetet till skillnad från teammedlemmar i ett 

multidisciplinärt team. 

  

Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar nära arbetsterapeuten och ser ofta patienten ur ett 

omvårdnadsperspektiv. De vet inte alltid på vilket sätt de kan tillämpa 

rehabiliteringsperspektivet i det dagliga arbetet med patienten. Wressle, Öberg & Henriksson 

(1999) påtalar behovet av att internutbilda all rehabiliteringspersonal för att utveckla såväl 

teamarbetet som det rehabiliterande förhållningssättet. Även Socialstyrelsen (2000) påtalar 

vikten av samarbete, stöd och undervisning av vårdpersonal och närstående. 

 

Teamarbete innebär även genomförande av hembesök för att ytterligare tydliggöra 

helhetsbilden av patienten. Blesedell Crepeau et al (2003) beskriver att genom hembesök 

tydliggörs patientens självständighet samt säkerheten i hemmiljön. Hembesök kan vara 

motivationsstärkande för patienten, i synnerhet om en patient har bristande insikt i sin 

sjukdom och saknar motivation till en aktiv medverkan i rehabiliteringen vilket betonas av 

Daniëls, Winding och Borell (2002).  I resultatet framkom att arbetsterapeuterna ofta 

genomför hembesök tillsammans med sjukgymnasten. Kielhofner (1995) beskriver den 

omgivande miljön som betydelsefull vid utförandet av olika aktiviteter samt att miljön både 

kan möjliggöra men att den även kan hindra aktivitetsutförandet. Samtliga arbetsterapeuter 

påtalade vikten av att engagera fler professioner vid hembesök, som exempel nämndes 

undersköterskor och kuratorer, då teammedlemmarna ser patienten ur olika synvinklar, unika 
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för respektive profession. Dehlin & Rundgren (1995) och Socialstyrelsen (2000) påtalar att 

hembesök bör genomföras redan under patientens vistelse på sjukhuset, vilket är av stor 

psykologisk betydelse för patienten samt att detta underlättar övergången från sjukhuset till 

det egna boendet.  

 

Den resursbrist som råder på såväl kuratorer som logopeder upplevdes av arbetsterapeuterna 

som en bristfällig faktor i teamet då viktiga behov som patienten har inte kan tillgodoses på 

ett tillfredsställande sätt. Konsekvenserna av ett inkomplett team kan leda till att 

teammedlemmarna utför arbetsuppgifter utanför det egna kompetensområdet vilket kan 

resultera i att yrkesidentiteten och det unika för varje profession går förlorad, som belyses i 

två studier genomförda av Booth & Hewinson (2002) och Nancarrow (2004).   

 

Blesedell Crepeau et al (2003) och Ericson & Ericson (2002) påtalar att patientens mål bör 

formuleras realistiskt och konkret gemensamt av teamet, patienten och dennes närstående.  

Resultatet visade att detta överensstämmer men att det är speciellt svårt att formulera 

realistiska mål om patienten har bristande insikt i sin sjukdom samt om denne saknar 

motivation till att aktivt delta i rehabiliteringen. Arbetsterapeuterna i studien påtalade 

betydelsen av att involvera patientens närstående under hela rehabiliteringsförloppet då de 

bidrar med information om patientens livssituation. Att drabbas av en stroke medför inte 

enbart en livsomställning för patienten utan även för dennes närstående, därav vikten att 

engagera dessa i ett tidigt skede av rehabiliteringen vilket Eggers (1986), Fortmeier & 

Thanning (1998), Höök (1995) och Socialstyrelsen (2000) belyser. Eggers (1986), Dehlin & 

Rundgren (1995), Sjödén (2000) och Socialstyrelsen (2000) påtalar vikten av att 

arbetsterapeuten men även övriga teammedlemmar involverar patientens närstående. Desto 

mer dessa är delaktiga, desto större förståelse får de för patientens funktionsnedsättning. 

Detta anses vara av stor vikt i alla situationer, dock föreligger ett mer uttalat behov om 

tillexempel patienten till följd av sitt sjukdomstillstånd drabbats av afasi, med bristande 

förmåga att kommunicera, som påtalas av Fortmeier och Thanning (1998). 

 

Erfarenheter hos arbetsterapeuterna var att tiden för teammöten var begränsad och att det 

även fanns ett behov av att förbättra strukturen och tydliggöra rutinerna vid teammöten. 
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Fortmeier & Thanning (1998) och Gibbon (1999) beskriver betydelsen av samordnade 

rehabiliteringsinsatser som kommer till uttryck vid teammöten.  

 

Neistadt & Blesedell Crepeau (1998) beskriver att de arbetsterapeutiska behandlingarna 

inriktas mot dagliga aktiviteter som behövs för att patienten ska vara självständig. Patienten 

och dennes närstående är i alla situationer inte säkra på de arbetsterapeutiska insatserna i 

rehabiliteringen då de inte ser det dagliga livets aktiviteter som träning. Det är även av vikt 

att arbetsterapeuten tydliggör sin roll och de insatser hon kan bistå med samt engagera 

närstående i rehabiliteringen vilket påtalas av Atwal (2002) och Blesedell Crepeau et al 

(2003).  

 

Resultatet visade att teamarbete ger en heltäckande bild av patienten, där ett gemensamt 

perspektiv är en viktig hörnsten. Upprätthållandet av en tydlig struktur vid teammöten är ett 

viktigt led för en tillfredställande rehabilitering. 

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att ta del av arbetsterapeuternas upplevelser av i vilken 

utsträckning de enskilda professionerna verkar i rehabiliteringsteamet. Det hade även varit 

intressant att ta del av strokepatienters närståendes erfarenheter av arbetsterapeutiska 

interventioner vid strokerehabilitering.  
 

Metoddiskussion  
 

För att ta del av arbetsterapeuternas erfarenheter valdes en kvalitativ intervjustudie med 

öppna frågeställningar i enlighet med Kvale (1997). Genom att författarna ville att de 

intervjuade arbetsterapeuterna skulle beskriva sina uppfattningar kring ämnet var de öppna 

frågeställningarna lämpliga att tillämpa (Kvale, 1997). Erfarenheterna kunde då beskriva ur 

ett inifrånperspektiv vilket belyses av Holme & Solvang (1991). Denna intervjumetod var 

adekvat men kan ha medfört att arbetsterapeuterna undanhöll information som hade varit 

intressant att ta del av.  
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Kriterierna för att delta i studien var att arbetsterapeuterna hade arbetat minst ett år i team 

inom strokerehabilitering vid sjukhus i Norrbottens län. Valet av undersökningsgrupp var 

relevant för att besvara syftet, dock var den begränsad, sex arbetsterapeuter. Då 

arbetsterapeuterna representerade samtliga sjukhus var spridningen god. Provintervjun som 

genomfördes stärkte tillförlitligheten. Då intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats 

var miljön trygg vilket skapade en naturlig kontakt mellan författarna och intervjupersonerna 

vilket kan ha medfört att arbetsterapeuterna kunde berätta mer. Intervjuerna spelades in på 

kassettband och på det sättet stärktes tillförlitligheten. Enligt Trost (1997) är det en fördel att 

använda sig av bandspelare vid intervjuer, då intervjuaren kan koncentrera sig på 

intervjufrågorna utan att anteckna under intervjuns gång. Arbetsterapeuternas svar kan dock 

ha påverkats av detta då det kan ha medfört obehag för dem.   

 

Analysen av det insamlade materialet genomfördes utifrån Burnads (1991) fjorton steg, varav 

tio steg fullföljdes, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten av materialet. Burnads riktlinjer 

var en lämplig metod att utgå ifrån eftersom analysens steg beskriver bearbetningen av 

materialet på ett tydligt sätt. Inledningen av analysen gjordes var för sig och detta medförde 

att författarna i större utsträckning uppmärksammade och förstod vilket stärkte reliabiliteten. 

En öppen kodning genomfördes av författarna tillsammans och preliminära kategorier sattes 

gemensamt samman efter enighet om koder vilket medförde att trovärdigheten tillförsäkrades 

och samstämmigheten ökade. Genom hela analysarbetet diskuterade författarna fynd och 

tolkningar vilket stärkte reliabiliteten.  Handledaren fick ta del av två intervjuutskrifter för att 

se om innehållet svarade mot syftet, vilket ytterligare stärkte trovärdigheten. Tillförlitligheten 

hade dock kunnat förbättras om kategoriseringen genomförts var för sig och 

överensstämmelsen hade kontrollerats. Ytterligare intervjuer hade kunnat genomföras, dock 

saknades tid till detta.  

 

Eftersom materialet är begränsat överlämnas generella slutsatser till läsaren att tolka. Studien 

kan vara intressant att ta del av för arbetsterapeuter men även för övrig personal som arbetar i 

team inom strokerehabilitering. 
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Författarna hade förväntat sig att arbetsterapeuterna skulle erfara att det fanns professioner 

som tog mer plats i teamet. Ingen av de intervjuade arbetsterapeuterna uttryckte dock detta  

 
 
 
Tillkännagivanden 
 
Vi vill tillägna ett stort tack till samtliga arbetsterapeuter som deltagit i studien och som delat 

med sig av sina erfarenheter av teamarbete vid strokerehabilitering. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår handledare Ann – Louice Lövgren Engström för värdefulla synpunkter och stöd 

genom arbetets gång. Slutligen tackar vi personalen vid Sociomedicinska biblioteket, 

Institutionen för Hälsovetenskap för all hjälp vid insamlandet av litteratur.   
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Förfrågan om medverkan i studie                                            Bilaga1 
                   Till arbetsterapiavdelningen  
                                                                                                        Vid………………...sjukhus                            
                      
Hej! 
För att uppnå ett tillfredsställande resultat vid rehabilitering av strokepatienter är ett 

välfungerande teamarbete av stor betydelse. Syftet med den här studien är att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av teamarbete vid strokerehabilitering. Denna undersökning 

kommer att genomföras genom intervjuer med arbetsterapeuter vid sjukhus i Norrbottens län. Vi 

som genomför studien är arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. 

Studien kommer att utgöra vårt examensarbete omfattande tio poäng och beräknas finnas 

tillgänglig från och med hösten 2004 på Institutionen för hälsovetenskaps hemsida 

http://www.hv.luth.se, under länken examensarbete 

 

Frågor som kommer att behandlas i intervjun är: 

•  Kan du berätta om dina erfarenheter av rehabiliteringsarbete med strokepatienter. 

•  Kan du berätta om dina erfarenheter av team arbete i rehabiliteringen av strokepatienter.  

•  Kan du berätta vad du anser är för- och nackdelar med team arbete.   

Intervjuerna kommer att spelas in på band och beräknas ta 30 – 60 minuter. Information som 

framkommer vid intervjutillfället behandlas konfidentiellt. Detta innebär att enskilda svar och 

personuppgifter kommer att avidentifieras i resultatredovisningen. Ett deltagande i denna studie 

är frivillig och den som väljer att delta kan när som helst avbryta sitt medverkande om denne så 

önskar. En vecka efter att du erhållit detta brev kommer du att kontaktas per telefon för att höra 

om intresse finns för att delta i studien. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta 

någon av oss.  

Med vänliga hälsningar     

………………………….                                              ……………………………… 

Annika Dufva     Pia Paldanius                                               

070-3656864    070-2498289 

 

Vår handledare är Ann- Louice Lövgren Engström  

Universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap 
 




