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Abstrakt 
Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva distriktsarbetsterapeuters 
erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter. 
Åtta distriktsarbetsterapeuter verksamma inom Norrbottens läns landsting 
intervjuades utifrån en huvudfråga. Data analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsanalys och resulterade i en huvudkategori: ”Handledningsområden och 
tillvägagångssätt” och tre underkategorier: ”Betydelsen av tid och resurser”, 
”Betydelsen av kunskap och rehabiliterande tänkande”, ”Betydelsen av 
kommunikation och goda relationer”. Resultatet visade att 
distriktsarbetsterapeuterna handledde hemtjänstpersonalen för att lära ut ett 
vardagsrehabiliterande förhållningssätt men att både distriktsarbetsterapeuternas 
och hemtjänstpersonalens tidsbrist samt skillnader i yrkeskulturer påverkade 
främjandet av äldres aktiviteter negativt. Faktorer som påverkade främjandet av 
äldres aktiviteter positivt var hemtjänstpersonalens förbättrade kunskaper och 
ökade förståelse för vardagsrehabilitering. Även kommunikationen och 
relationerna med hemtjänstpersonal ansågs påverka arbetet för att främja äldres 
aktiviteter. Således kan studien bidra med ökad förståelse för betydelsen av 
arbetsterapeutisk handledning samt vilka förutsättningar som finns för att främja 
äldres aktiviteter. 
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Idag finns drygt en och en halv miljon personer som är 65 år eller äldre i Sverige och redan 

till år 2020 väntas denna åldersgrupp öka med ungefär en halv miljon personer (Statistiska 

Centralbyrån [SCB], 2005). Samtidigt kan noteras att en stor del av vården har flyttats från 

slutenvården till primärvården och vårdtagarnas hem. Detta har lett till att ett större antal 

personer skickas hem allt tidigare från slutenvården (Gaunt & Lantz, 1996; Hane & 

Wennberg, 2003; Nygren, Iwarsson, Isacsson & Dehlin, 2001). De allt kortare vårdtiderna 

drabbar särskilt de äldre som behöver mer tid till återhämtning för att återvända till det 

tidigare boendet (Larsson & Rundgren, 2003; Socialstyrelsen, 2000a). 

Rehabiliteringsresurserna inom primärvården har dock inte ökat i samma takt som vårdtiderna 

inom slutenvården kortats (Socialstyrelsen, 2000b). För många äldre som skrivs ut till eget 

boende kvarstår ett vårdbehov som skall tillgodoses av hemsjukvård och hemtjänstinsatser. 

Detta ställer stora krav på vårdplanering och information mellan vårdgivarna (Rundgren & 

Dehlin, 2004). Enligt Statens Offentliga Utredningar [SOU] (2004) är det viktigt att 

arbetsterapeuter inom hemsjukvård samarbetar med hemtjänstpersonal för att stödja och 

stimulera äldres egen aktivitetsförmåga. Det är därför av vikt att få kunskap om vilka 

erfarenheter distriktsarbetsterapeuter har av att handleda hemtjänstpersonal för att främja 

äldres aktiviteter. 

 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och beskrivs av flera författare som allt vi 

gör och som något som ger mening i livet. Aktivitet är en process som människan utför för 

sina behov och ändamål (Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002; 

Fisher, 1998; Kielhofner, 2002). I arbetsterapilitteraturen beskrivs människan som av naturen 

aktiv. Aktiviteter har en avgörande roll i människans upplevelse av hälsa, vilken främjas vid 

möjlighet att själv välja de aktiviteter som utförs varje dag (CAOT, 2002; Kielhofner 2002). 

CAOT (2002) beskriver aktivitetsutförandet som ett resultat av den dynamiska relationen 

mellan personen, miljön och aktiviteten. 

 

Miljön beskrivs i arbetsterapilitteraturen som det kontext där aktivitetsutförandet sker och 

omfattar sociala, kulturella och fysiska dimensioner. Dessa dimensioner kan både främja eller 

hindra aktivitet. I den sociala miljön inkluderas de personer som människan interagerar med. 

Den sociala miljön kan bestå av både informella och formella kontakter. De informella 

kontakterna kan vara till exempel familj, vänner och arbetskamrater och de formella 

kontakterna myndigheter, kommun och landsting (CAOT, 2002; Hagedorn, 2003; Kielhofner, 

2002). För många äldre är hemtjänstpersonalen en viktig del av den sociala miljön 
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(Nordström, 2000).  Den kulturella miljön innefattar den tro och de värderingar, normer och 

seder som delas av en grupp människor eller att samhälle. Den fysiska miljön beskrivs som de 

platser där aktivitet äger rum och de objekt som finns runt omkring och som påverkar 

människan (CAOT, 2002; Hagedorn, 2003; Kielhofner, 2002). Äldre är mer beroende av sin 

fysiska och sociala miljö när det gäller att klara av dagliga aktiviteter än vad yngre är. Miljön 

kan vara mer eller mindre tillgänglig beroende på hur väl människans aktivitetsförmåga 

överensstämmer med denna. Därför har miljön en central roll för om äldres aktivitetsförmåga 

ska möjliggöras eller hindras (Iwarsson, 1997; Kielhofner, 2002).  

 

När en förändring av aktivitetsförmågan sker kan den äldre tvingas flytta till särskilt boende. 

En studie av Nilsson, Sarvimäki och Ekman (2000) visar att många äldre oroade sig för att bli 

sjuka och tvingas flytta till särskilt boende. För de äldre betydde en flytt till särskilt boende 

förlust av kontroll och en oro över att förlora livsglädjen. En förklaring till det kan vara att det 

egna hemmet enligt Tamm (1999) har en stor betydelse speciellt för äldre, det är en plats där 

de har minnen från sitt liv och känner tillhörighet och stabilitet. En annan förklaring kan vara 

att det egna hemmet enligt Gaunt och Lantz (1996), Rowles (2003) och Tamm (1999) är en 

plats där många känner sig trygga och kan vara sig själv. Alltså är det inte bara en bostad utan 

en plats med många betydelser. 

 

För att de äldre ska ha möjlighet att bo kvar i det egna hemmet kan de behöva stöd och hjälp 

från hemtjänstpersonal. Antalet äldre med hemtjänstinsatser har ökat under de senaste åren 

(Socialstyrelsen, 2004). Enligt Socialtjänstlagen (Svensk Författningssamling [SFS] 

2001:453) ska hemtjänstpersonal underlätta för äldre att kunna bo hemma och ha kontakt med 

andra. För att ha rätt till hemtjänst är en grundläggande förutsättning att den äldre inte själv 

kan tillgodose sina behov eller få behoven tillgodosedda på annat sätt. Hemtjänst omfattar 

uppgifter av servicekaraktär och uppgifter mot personlig omvårdnad. Vidare beskrivs i en 

rapport av Socialstyrelsen (2003) att de vardagliga insatserna från hemtjänstpersonal många 

gånger utförs på ett sätt som gör att de äldre riskerar att förlora sina förmågor att själv utföra 

och vara delaktiga i aktiviteter. Detta leder i sin tur till att de äldre blir mer beroende av hjälp 

från hemtjänstpersonalen. En annan rapport av Socialstyrelsen (2001a) visar att hälften av de 

äldre med hemtjänstinsatser hade ett rehabiliteringsbehov som inte tillgodosågs. 

Rehabiliteringsbehovet kunde relateras både till personliga aktiviteter som att äta, duscha och 

förflytta sig liksom till aktiviteter inom boendet som att laga mat, göra inköp, städa och tvätta. 

Åtgärder som ansågs nödvändiga från arbetsterapeuten för att få rehabiliteringsbehoven 
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tillgodosedda var att kompensera för begränsningar i aktivitet genom förändrat arbetssätt och 

tekniska hjälpmedel. 

 

Det ses som en fördel att äldre får rehabilitering och vård i hemmet. Rehabilitering i hemmet 

kan hindra att äldre förlorar sina förmågor samt minska kostnader för hälso- och sjukvård 

genom att undvika flytt till särskilt boende (Borell, Lilja, Carlsson-Alm, Törnqvist & Ståhl, 

1995; Green, Sixsmith, Dahlin Ivanoff & Sixsmith, 2005; Socialstyrelsen, 2000b). Vidare 

beskrivs i rapporten av Socialstyrelsen (2000b) att rehabilitering i hemmet ställer krav på att 

personalresurser och kompetens följer med den äldre hem från slutenvården. Detta för att det 

inte ska innebära försämrad rehabilitering för de äldre. Antalet rehabiliteringspersonal inom 

primärvården är begränsat jämfört med det rehabiliteringsbehov som finns hos äldre. Inom 

kommunen finns problem med arbetsledning och organisation av hemtjänst. Alltså är 

möjligheterna att få rehabilitering i hemmet komplexa och detta ses som ett viktigt 

utvecklingsområde inför framtiden.  

 

En yrkesgrupp som arbetar med rehabilitering i hemmet är arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter 

arbetar med att genom aktivitet hjälpa klienten att nå den högsta nivån av sina psykiska och 

fysiska förmågor (Hagedorn, 2003). Målet med arbetsterapi är att leda klienten tillbaka till ett 

självständigt aktivitetsutförande i dennes dagliga aktiviteter genom att kompensera, förebygga 

eller återuppbygga klientens nedsatta färdigheter (Kielhofner, 2002). Arbetsterapeuter 

ansvarar även för att relevant information samlas in om klienten och rapporteras vidare i 

vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2001b). Arbetsterapeutiska interventioner utförs ofta genom 

andra personalgrupper och därför ingår i arbetsterapeutens arbetsuppgifter att informera, 

instruera, handleda och undervisa dessa. Därmed får arbetsterapeuten en rådgivande roll och 

ska fungera som en handledare (Hane & Wennberg, 2003; Socialstyrelsen, 2001b). Att vara 

handledare innebär att utifrån sin erfarenhet förmedla kunskap, skicklighet och attityder till 

mindre erfarna personer. Ett gemensamt syfte för alla typer av handledning är att deltagarna 

ska erbjudas möjlighet till lärande och utveckling (Näslund, 2004). I sitt arbete, exempelvis 

vid handledning, ska arbetsterapeuter visa respekt för andra yrkesgrupper och deras 

kompetens, skyldigheter och ansvar. Arbetsterapeuter ska samarbeta med andra yrkesgrupper 

för att på bästa sätt tillgodose klientens intresse och önskemål i rehabiliteringen (Förbundet 

Sveriges arbetsterapeuter [FSA], 2005). 
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En annan yrkesgrupp som anses vara en bas i rehabiliteringen som utförs i hemmet är 

hemtjänstpersonalen. På grund av detta är deras organisation, arbetsledning, utbildning och 

kompetens av intresse (Socialstyrelsen, 2000b). Enligt Socialstyrelsen (2001a, 2003) kan 

rehabiliteringsresurserna förbättras genom att arbetsterapeuter kan arbeta indirekt genom 

hemtjänstpersonal. Detta ställer i sin tur krav på att hemtjänstpersonal har 

rehabiliteringskunskap. Arbetsterapeuter ska genom samarbete, utbildning och handledning 

åstadkomma ett rehabiliterande förhållningssätt bland hemtjänstpersonal. Genom att 

hemtjänstpersonal har kunskap om och förståelse för ett rehabiliteringsinriktat arbetssätt kan 

det bli lättare för dem att motivera äldre att bli aktiva deltagare i sin egen rehabilitering istället 

för att vara passiva mottagare av vård och omsorg.  

 

Att arbeta på ett rehabiliteringsinriktat sätt kan enligt Socialstyrelsen (2000b) försvåras av 

olika faktorer. Arbetsterapeuter inom primärvården arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen 

medan hemtjänstpersonal arbetar under Socialtjänstlagen. Detta kan leda till svårigheter med 

att samordna och se en helhet i insatserna till de äldre. Samarbetsproblematik mellan 

yrkesgrupper kan även bero på att det finns skillnader i synsätt mellan de olika grupperna. 

Enligt Anell (2004) och Gurner och Thorslund (2003) är vården för äldre och andra patienter 

som behöver insatser från flera olika vårdgivare dåligt samordnad. Ett annat problem med 

rehabiliteringen av äldre är att insatserna sätts in för sent. Flera studier (Lilja, Bergh, 

Johansson & Nygård, 2003; Socialstyrelsen, 2001a, 2003) visar på betydelsen av att 

rehabiliteringsinsatserna sätts in vid rätt tidpunkt. En viktig aspekt som framkom i rapporten 

av Socialstyrelsen (2001a) var att tidigt insatta rehabiliteringsinsatser kan vara avgörande för 

äldre att klara vardagen och för hur mycket insatser samhället och anhöriga behöver ge som 

stöd. Enligt studien av Lilja et al. (2003) var en förklaring till att äldre nekade rehabilitering 

att de anpassat sig till sin livssituation och inte längre var motiverade till att förändra den.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet av litteraturgenomgången att det framförallt är äldre 

som drabbas av de allt kortare vårdtiderna. De äldre har många gånger det största behovet av 

vård och behöver längre tid för återhämtning. I och med det ökande antalet äldre boende i det 

egna hemmet, med hemtjänstinsatser, ökar även kraven på ett bra samarbete mellan 

arbetsterapeuter och hemtjänstpersonal. Rehabilitering i hemmet kommer att vara ett viktigt 

utvecklingsarbete i framtiden. I rehabiliteringsarbetet har arbetsterapeuter en central roll som 

handledare för att hemtjänstpersonal ska kunna stödja de äldre i rehabiliteringsprocessen. 

Utifrån litteraturgenomgången framkom forskning som påtalar vikten av handledning. Det 
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saknas dock forskning kring arbetsterapeuters syn på handledning av hemtjänstpersonal. 

Eftersom handledning utgör en viktig del i arbetsterapeutens arbete anser författarna att det är 

betydelsefullt att området uppmärksammas mer. Syftet med studien var därför att beskriva 

distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal för att främja äldres 

aktiviteter. 

 

METOD 
Design 

Utifrån syftet att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att handleda 

hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter valde författarna att använda en kvalitativ 

ansats för att samla in och analysera data. En kvalitativ ansats är lämplig för att undersöka 

personers erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2004). Data samlades in genom ostrukturerade 

intervjuer och materialet analyserades med inspiration av kvalitativ innehållsanalys som 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004).  

 

Undersökningsgrupp 

Till den aktuella studien har ändamålsenligt urval tillämpats. Detta innebär enligt Patton 

(2002) att urvalet av deltagare sker medvetet för att få svar på studiens syfte. Deltagarna 

bestod av åtta distriktsarbetsterapeuter som arbetar inom Norrbottens läns landsting. 

Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter som 

arbetar inom Norrbottens läns landsting med minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som 

distriktsarbetsterapeut samt ha erfarenhet av att handleda hemtjänstpersonal. Författarna valde 

medvetet ut distriktsarbetsterapeuter från primärvården på olika orter i Norrbotten för att få en 

större spridning i materialet med förhoppningen om ett rikt material. Enligt Holloway och 

Wheeler (2004) finns inga vedertagna riktlinjer för urvalsgruppens storlek i kvalitativ 

forskning dock uppges sex till åtta deltagare vara lämpligt då urvalsgruppen är enhetlig.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa ostrukturerade intervjuer. Enligt Holloway 

och Wheeler (2004) erbjuder den ostrukturerade intervjun möjlighet för deltagarna att 

beskriva sina erfarenheter vilket kan generera djupa och detaljrika svar. För att 

distriktsarbetsterapeuterna skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun fick de ta del av 

huvudfrågan i förväg genom missivbrevet (bilaga 1) som skickades ut. Författarna ställde 
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följdfrågor utifrån de svar som gavs och som var relaterade till huvudfrågan. Enligt Kvale 

(1997) ger följdfrågor möjlighet att undersöka och bekräfta innebörden av svaren. 

Huvudfrågan som ställdes till distriktsarbetsterapeuterna var följande: 

• Kan du beskriva dina erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal för att främja 

äldres aktiviteter? 

 

Exempel på följdfrågor som ställdes: 

• Kan du beskriva på vilket sätt du arbetar genom hemtjänstpersonal för att främja de 

äldres aktiviteter? 

• Kan du beskriva hur samarbetet mellan dig och hemtjänstpersonal fungerar? 

• Kan du beskriva vilken betydelse du tror att handledningen har för att främja äldres 

aktiviteter? 

 

Procedur  

För att komma i kontakt med distriktsarbetsterapeuter hämtades adress- och telefonuppgifter 

till primärvårdens arbetsterapiavdelningar från Norrbottens läns landstings informationssida 

på Internet (www.nll.se). Därefter skickades missivbrev (bilaga 1) i olika omgångar till totalt 

tolv distriktsarbetsterapeuter på olika orter i länet. Missivbrevet innehöll information om 

studiens syfte, förfrågan om deltagande till dem som uppfyllde urvalskriterierna samt den 

frågeställning som intervjun skulle utgå ifrån. En vecka efter att missivbreven skickats ut 

kontaktades distriktsarbetsterapeuterna per telefon för förfrågan om deltagande i studien. Fyra 

av distriktsarbetsterapeuterna tackade nej till att medverka i studien. För de åtta 

distriktsarbetsterapeuter som valde att delta i studien bokades tid för intervjun. Samtliga 

intervjuer genomfördes av författarna tillsammans via högtalartelefon beroende på det 

geografiska avståndet. Distriktsarbetsterapeuterna tillfrågades ifall det fanns möjlighet att 

kontakta dem igen vid eventuella oklarheter, vilket de samtyckte till. Detta bedömdes dock ej 

vara nödvändigt. Intervjuerna varade mellan 25-45 minuter och spelades in på band samt 

skrevs ut ordagrant.  Namn och ort avidentifierades så att ingen enskild distriktsarbetsterapeut 

kunde identifieras i studien.  

 

Analys av data 

Datamaterialet som insamlats analyserades utifrån syftet att beskriva distriktsarbetsterapeuters 

erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter. Som stöd vid 

http://www.nll.se
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analysarbetet använde författarna en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är en process för att identifiera, koda och 

kategorisera mönster i data. För att få en förståelse för materialet läste författarna enskilt 

igenom intervjuutskrifterna noggrant upprepade gånger och markerade därefter var för sig 

meningsbärande textenheter som svarade mot studiens syfte. De meningsbärande 

textenheterna kondenserades därefter och dessa abstraherades i sin tur till koder som 

markerades i marginalen av intervjutexterna. Sedan sammanfördes och jämfördes författarnas 

koder med varandra för att se om samstämmighet fanns. Författarnas skilda kodning visade att 

det fanns god samstämmighet och vid de få olikheter som fanns diskuterades dessa för att 

uppnå en överenskommelse. Författarnas handledare läste igenom och kodade två 

intervjutexter för att stärka trovärdigheten i författarnas analysarbete. Samstämmighet fanns 

mellan författarnas och handledarens kodningar. Det fortsatta analysarbetet utfördes 

gemensamt av författarna. Författarna sammanförde koderna och bildade ett antal 

underkategorier som beskrev innehållet i datamaterialet. Vidare bearbetning ledde till en 

huvudkategori och tre underkategorier som beskriver distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av 

att handleda hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter. Exempel på koder som 

framkom ur författarnas analysarbete var ”öppen attityd i samarbetet”, ”naturligt samarbete” 

och ”teambildning” som bildade underkategorin ”Samarbete och relationer” vilken ingår i 

den slutgiltiga underkategorin ”Betydelsen av kommunikation och goda relationer”. 

Kategorierna presenteras som resultatet av studien och illustreras med citat ur intervjuerna. 

 

Etiska överväganden 

Författarna informerade distriktsarbetsterapeuterna om syftet med studien, både muntligt och 

skriftligt. Distriktsarbetsterapeuterna informerades även om att det datamaterial som framkom 

vid intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och att inga personliga uppgifter skulle 

lämnas ut. Ingen distriktsarbetsterapeut ska kunna identifieras i den färdiga studien. 

Distriktsarbetsterapeuterna informerades om att medverkan var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst utan att behöva ange orsak samt att endast författarna och handledaren har 

tillgång till materialet. Eftersom intervjuerna spelades in på band fanns en risk att 

distriktsarbetsterapeuterna kände att de inte kunde prata fritt. En vinst med studien kan vara 

att författarna får fram information som kan vara till nytta för yrkesverksamma 

arbetsterapeuter och studenter eller ge förslag till fortsatt forskning. Författarna ansåg att 

vinsterna övervägde de risker som fanns och valde att genomföra studien.  
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RESULTAT 
Analysen av datamaterialet resulterade i en huvudkategori och tre underkategorier som 

beskriver distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal för att 

främja äldres aktiviteter. Huvudkategorin är ”Handledningsområden och tillvägagångssätt”, 

och de tre underkategorierna är ”Betydelsen av tid och resurser”, ”Betydelsen av kunskap och 

rehabiliterande tänkande” och ”Betydelsen av kommunikation och goda relationer”.  

Arbetsterapeuternas erfarenheter avspeglade att handledning av hemtjänstpersonal är viktig 

för att de äldre ska ges möjlighet att vara aktiva samt upprätthålla sina vanor och rutiner. 

Dock framkom flera faktorer som försvårar handledningen och som kan påverka främjandet 

av äldres aktiviteter negativt. Ett exempel på detta är att både arbetsterapeuten och 

hemtjänstpersonalen många gånger har brist på tid. Trots hinder i handledningen ansåg 

arbetsterapeuterna att de oftast har goda relationer med hemtjänstpersonal vilket ansågs 

viktigt för ett fungerande samarbete. Arbetsterapeuternas erfarenheter speglade även att 

hemtjänstpersonalens kunskaper och rehabiliterande tänkande förbättrats. Detta har i sin tur 

lett till bättre kommunikation och förståelse för arbetsterapeutens handledning vilket påverkar 

främjandet av de äldres aktiviteter positivt. I resultatet har författarna valt att använda 

benämningen arbetsterapeuter istället för distriktsarbetsterapeuter. Nedan följer en 

beskrivning av de fyra kategorierna.  

 

Handledningsområden och tillvägagångssätt 

I huvudkategorin beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av inom vilka områden 

handledning av hemtjänstpersonal sker och vilka tillvägagångssätt arbetsterapeuterna 

använder.  I kategorin beskrivs även arbetsterapeuternas erfarenheter av faktorer som 

påverkar handledningen och därmed äldres möjlighet till aktivitet. De flesta arbetsterapeuter 

ansåg att handledning av hemtjänstpersonal är viktig och har stor betydelse för att främja 

äldres aktiviteter. Handledningen syftar till att lyfta fram aktivitetsförmågan hos äldre för att 

upprätthålla deras vanor och rutiner. Enligt arbetsterapeuterna sker handledning av 

hemtjänstpersonal ofta inom äldres aktiviteter så som förflyttning, personlig vård, 

boendeaktiviteter, matsituationer samt kring hjälpmedel. Inom dessa områden lär 

arbetsterapeuterna ut ett förhållningssätt till hemtjänstpersonal för att främja ett 

vardagsrehabiliterande arbetssätt. Målet med vardagsrehabiliteringen är att de äldre ska ges 

möjligheter att vara mer aktiva och självständiga utifrån sina behov och önskemål.  
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Vid handledningstillfällena hade flertalet arbetsterapeuter erfarenheter av att det är svårt att 

veta vilka och hur många från hemtjänstpersonalen som ska medverka. Det beror på att 

hemtjänstassistenten, hemtjänstpersonalens arbetsledare, samlar ihop grupperna till 

handledningstillfällena. Arbetsterapeuterna reflekterade över svårigheten att samla hela 

hemtjänstpersonalstyrkan vid ett tillfälle då de arbetar olika skift eller är upptagna med andra 

äldre. Konsekvensen av detta blir att de ofta handleder den hemtjänstpersonal som befinner 

sig hos den äldre för tillfället. Handledning sker då i mindre grupper med två till tre 

hemtjänstpersonal. I samband med handledning ansågs det som en fördel att kontaktpersonen, 

som har ett större ansvar för en enskild äldre, medverkade.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter speglade att följden av handledning i mindre grupper blir att 

hemtjänstpersonalen många gånger får som uppgift att överföra informationen till sina 

arbetskollegor. Det fanns delade meningar bland arbetsterapeuterna om hur 

informationsöverföringen mellan hemtjänstpersonal fungerar. Några arbetsterapeuter ansåg att 

detta fungerar relativt väl. Andra uttryckte att informationen ibland går förlorad eller inte 

sprids i gruppen.  Arbetsterapeuterna reflekterade över att detta kan bero på ointresse från 

hemtjänstpersonalens sida, att de redan har kunskap om det de handleds i eller att åtgärderna 

blir för ansträngande. Brister i informationsöverföringen kan försvåra arbetsterapeutens arbete 

med att främja äldres aktiviteter.  Följande citat illustrerar en arbetsterapeuts erfarenhet av 

informationsöverföringen mellan hemtjänstpersonalen: 

 

”…du vet ju hur det är med den där leken som viskar i örat…innan det når den 
tionde så har den förändrats, informationen” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att de förutom muntlig handledning många gånger 

lämnar skriftliga instruktioner till hemtjänstpersonalen om åtgärder till de äldre. 

Arbetsterapeuterna ansåg att skriftliga instruktioner underlättar främjandet av äldres 

aktiviteter då informationen lättare sprids till all hemtjänstpersonal. Några arbetsterapeuter 

ansåg att skriftliga instruktioner i samband med handledningen är en kvalitetssäkring då 

hemtjänstpersonalen kan gå tillbaka och läsa dessa. Det ansågs viktigt framförallt vid 

handledning kring hjälpmedel så som personlyftar och elrullstolar för att undvika olyckor i 

samband med användandet av dessa. Ett annat tillvägagångssätt som framkom vid 

handledning utifrån några av arbetsterapeuternas beskrivningar är att låta hemtjänstpersonalen 

prova åtgärderna själv vid handledning i den äldres hem. Vid handledning i den äldres hem 
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reflekterade arbetsterapeuterna över betydelsen av att hitta en balans mellan arbetsplats och 

hem. Att hitta en balans kan i sin tur påverka främjandet av de äldres aktiviteter positivt.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori att arbetsterapeuterna ansåg att 

handledning av hemtjänstpersonal är en viktig del i deras arbete för att främja de äldres 

aktiviteter och lära ut ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. Eftersom svårigheter finns att 

samla hela hemtjänstpersonalstyrkan vid samma handledningstillfälle blir följden att 

hemtjänstpersonalen ansvarar för att sprida informationen vidare till sina arbetskollegor. För 

att underlätta informationsöverföringen och därmed främjandet av de äldres aktiviteter lämnar 

många arbetsterapeuter skriftliga instruktioner till hemtjänstpersonal i samband med 

handledning. 

 

Betydelsen av tid och resurser 

I den första underkategorin beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av hur deras och 

hemtjänstpersonalens tid och resurser påverkar möjligheten att främja äldres aktiviteter. 

Flertalet av arbetsterapeuternas erfarenheter visade att den begränsade tiden är ett hinder för 

hemtjänstpersonalen att arbeta vardagsrehabiliterande. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av 

att hemtjänstpersonalen många gånger utför aktiviteter åt de äldre som de klarar av att utföra 

självständigt eller med viss hjälp. Att hemtjänstpersonalen utför dessa aktiviteter åt dem 

ansågs inte bero på ointresse för rehabilitering utan att de inte har tid att låta den äldre utföra 

aktiviteten själv, vilket kan påverka främjandet av äldres aktiviteter negativt. En 

arbetsterapeut beskrev hemtjänstpersonalens tidsbrist på följande sätt:  

 

”Sen är det mycket deras tid som styr också, att dom känner att dom skulle vilja 
göra mer men inte kan för att dom har ett pressat tidschema, dom ska hinna 
vidare” 

 

Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter framkom att kommunens resursminskningar gällande 

hemtjänstinsatser till äldre kan förvärra tidsbristen ytterligare. Tidsbristen visar sig genom att 

hemtjänstpersonalen många gånger ser hjälpmedel som en enkel och snabb lösning på de 

äldres aktivitetsproblem. Detta antogs bero på att hemtjänstpersonalen inte har tid att utföra 

andra mer tidskrävande åtgärder. Arbetsterapeuterna kämpade för de äldres rätt att vara aktiva 

och såg inte alltid hjälpmedel som den bästa lösningen på aktivitetsproblemen. Detta ledde till 

att hemtjänstpersonalen ibland kände sig motarbetade av arbetsterapeuterna. Utöver de 

problem som arbetsterapeuterna uppgav inom kommunerna tillkommer deras egna svårigheter 
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med att främja de äldres aktiviteter. Arbetsterapeuterna uppgav att primärvården har det 

huvudsakliga ansvaret för rehabiliteringen av äldre men att resursminskningarna inom 

landstinget lett till bristande insatser från deras sida. Tidsbristen begränsar antalet 

handledningstillfällen och arbetsterapeuterna kände att de inte tillgodoser det behov av 

handledning som finns. Erfarenheter speglade att handledning för att främja äldres aktiviteter 

sker oregelbundet och att återkommande inplanerade tider för handledning är ovanligt. 

Handledning kan ske allt från flera gånger i veckan till var tredje vecka. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter avspeglade att behovet av handledning av hemtjänstpersonal ökat och en 

förklaring till detta ansågs vara att antalet äldre blivit fler. Konsekvensen av den begränsade 

handledningen kan bli att främjandet av de äldres aktiviteter påverkas negativt. Eftersom 

mycket av arbetsterapeutens arbetsuppgifter läggs över på hemtjänstpersonalen får de ta större 

ansvar för att främja de äldres aktiviteter.  

 

Tidsbristen hos både arbetsterapeut och hemtjänstpersonal leder även till att tid för diskussion 

och reflektion kring innehållet i handledningen saknas. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

visade att det blir lättare för hemtjänstpersonalen att förstå betydelsen av åtgärderna om 

möjlighet till diskussion och reflektion ges. Det ansågs då även bli lättare att motivera 

hemtjänstpersonalen i arbetet med främjandet av de äldres aktiviteter. En arbetsterapeut 

uttryckte sig på följande sätt: 

  
”Det viktigaste, absolut viktigaste det är tid för reflektion för det är det som alltid 
saknas. Man träffas, man informerar och sen ska dom köra. Man hinner aldrig 
utvärdera, hur känns det, hur har det gått, vad är det som inte fungerar och 
överhuvudtaget prata med dom på ett annat sätt än bara ger dom instruktioner” 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att tidsbristen är ett hinder vid främjandet av äldres 

aktiviteter. Tidsbristen är en följd av resursminskningar hos både landsting och kommun och 

visar sig genom att de äldre inte ges möjlighet att vara så aktiva som de hade kunnat vara. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att deras tid inte räcker till att handleda i den 

utsträckning som behövs. Följden av det blir att hemtjänstpersonalen i större utsträckning får 

ansvara för att främja äldres aktiviteter. 

 

Betydelsen av kunskap och rehabiliterande tänkande  

Den andra underkategorin utgörs av arbetsterapeuternas erfarenhet av de olika synsätt som 

finns inom deras och hemtjänstpersonalens yrkeskulturer samt hemtjänstpersonalens 
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kunskapsutveckling. Arbetsterapeuternas erfarenheter visade hur dessa faktorer påverkar 

deras arbete för att främja äldres aktiviteter. Flera arbetsterapeuter ansåg utifrån sin erfarenhet 

att det är viktigt att uppmuntra hemtjänstpersonalen till rehabiliterande tänkande kring äldres 

aktiviteter. Det blir lättare att motivera hemtjänstpersonalen vid handledningen eftersom de 

får en ökad förståelse för rehabiliteringens positiva inverkan på äldres möjlighet att utföra 

aktiviteter. För att hemtjänstpersonalen ska förstå handledningen kring äldres aktiviteter var 

det enligt arbetsterapeuterna av betydelse att handleda hemtjänstpersonalen på rätt nivå samt 

utgå ifrån vad de vill lära sig.  

 

Ett flertal arbetsterapeuter ansåg det även viktigt att hemtjänstpersonalen förstår syftet med 

handledningen på grund av de skillnader som finns mellan deras yrkeskulturer och kunskaper. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att skillnader i yrkeskulturerna märks i samarbetet 

mellan dem. Arbetsterapeuterna resonerade att deras yrkeskultur grundar sig i ett 

rehabiliterande tänkande till skillnad från hemtjänstpersonalen som har ett omvårdande 

tänkande som grund. Det påpekades dock att det inte är hemtjänstpersonalens arbetsuppgift att 

rehabilitera äldre, ansvaret för det finns hos arbetsterapeuten. Arbetsterapeuten och 

hemtjänstpersonalen har inte alltid förståelse för varandras kunskaper och tankesätt och detta 

kan försvåra samarbetet för att främja äldres aktiviteter. Hemtjänstpersonalens yrkeskultur 

tillsammans med deras begränsade kunskap kan göra att de föredrar hjälpmedel som lösningar 

på aktivitetsproblem i stället för förändrat arbetssätt. Hjälpmedel ansågs av arbetsterapeuterna 

inte alltid främja de äldres aktiviteter utan kan leda till att de blir passiva. Arbetsterapeuterna 

har ett annat tankesätt och anser att rätt teknik och rätt förhållningssätt bevarar de äldres 

möjligheter att utföra aktiviteter.  

 

Några arbetsterapeuters erfarenheter visade att hemtjänstpersonalens kunskaper i att främja de 

äldres aktiviteter har förbättrats jämfört med tidigare. Det visar sig bland annat genom att 

hemtjänstpersonalen i dagsläget har bättre insikt i vad arbetsterapeuten arbetar med samt mer 

kunskap i vardagsrehabilitering för äldre. Hemtjänstpersonalen har en bättre förståelse för vad 

de kan åstadkomma med ett rehabiliterande tänkande och ett förändrat arbetssätt för att främja 

de äldres aktiviteter. En följd av detta är att arbetsterapeuterna inte längre behöver handleda 

samma hemtjänstpersonal flera gånger. Tidigare kunde hemtjänstpersonalen kontakta 

arbetsterapeuterna för små detaljer som exempelvis att fästa ett fotstöd på en rullstol. Enligt 

ett flertal arbetsterapeuter är det i dagsläget lättare att samtala och samarbeta med 



 14

hemtjänstpersonalen då de bättre förstår begrepp som arbetsterapeuterna använder. Detta 

illustreras med följande citat: 

 

”Förut var det för många rena rama grekiskan när man kom och pratade om 
neglekt till exempel, det var väl ingen som visste vad det var och vad det innebar 
riktigt” 

 

Några arbetsterapeuters erfarenheter speglade att den förbättrade kunskapen beror på att 

hemtjänstpersonalen i dagsläget får mer utbildning via arbetsgivaren. Den förbättrade 

kunskapen ansågs i sin tur ha lett till att hemtjänstpersonalens rehabiliterande tänkande 

förbättrats. Detta kan underlätta arbetsterapeutens arbete för att främja äldres aktiviteter. Trots 

en generell förbättring av kunskap bland hemtjänstpersonal varierar det från personal till 

personal. Några arbetsterapeuters erfarenheter visade att det finns skillnader i det 

rehabiliterande tänkandet beroende på hemtjänstpersonalens ålder. Den yngre 

hemtjänstpersonalen har lättare att ta till sig det rehabiliterande tänkandet, vilket kan främja 

de äldres aktiviteter. Det ansågs bero på att de har en annan utbildning, en annan kunskap i 

rehabilitering och ett annat synsätt än den äldre hemtjänstpersonalen. Följande citat belyser 

detta: 

 

”Den yngre personalen, de har kanske lättare att ta till sig det här med 
rehabilitering, är man äldre och har man jobbat länge går man gärna i gamla 
fotspår”  

 

Även om hemtjänstpersonalen ansågs ha bra rehabiliterande tänkande kan det finnas andra 

hinder i arbetet med att främja äldres aktiviteter. Några arbetsterapeuter uppgav att de äldre 

själv kan hindra hemtjänstpersonalen att arbeta rehabiliterande. Arbetsterapeuternas 

erfarenheter visade att de äldre många gånger förväntar sig hjälp av hemtjänstpersonalen med 

att utföra aktiviteter som de klarar självständigt eller med viss hjälp. Detta antogs bero på att 

de äldre betalar för hemtjänstinsatserna och förväntar sig få valuta för pengarna.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori att arbetsterapeuterna hade erfarenheter 

att professionernas olika yrkeskulturer kan försvåra främjandet av de äldres aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna ansåg att samarbetet många gånger är en balansgång mellan de olika 

professionernas yrkesroller. Flertalet av arbetsterapeuternas erfarenheter speglade att 

hemtjänstpersonalens kunskap och rehabiliterande tänkande kring äldres aktiviteter har 

förbättrats. Det visar sig bland annat genom att hemtjänstpersonalen har bättre förståelse för 
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vad som kan åstadkommas genom rehabiliterande tänkande samt ett rehabiliterande arbetssätt. 

Detta leder till att arbetsterapeutens arbete för att främja de äldres aktiviteter underlättas.  

 

Betydelsen av kommunikation och goda relationer 

Den tredje underkategorin beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av hur 

kommunikationen och relationerna med hemtjänstpersonalen påverkar handledningen och 

arbetsterapeuternas möjligheter för att främja äldres aktiviteter. Flertalet av arbetsterapeuterna 

ansåg att en tydlig kommunikation och goda relationer mellan dem och hemtjänstpersonal har 

betydelse för en fungerande handledning. De flesta av arbetsterapeuterna hade erfarenheter av 

goda samarbetsförhållanden med hemtjänstpersonalen, bland annat nämnde någon 

arbetsterapeut att de ser dem som ett team kring den äldre. Samtidigt speglade några 

arbetsterapeuters erfarenheter att det finns hemtjänstpersonal som är oengagerade och 

ointresserade vid handledningen vilket kan försvåra främjandet av äldres aktiviteter. Detta kan 

visa sig genom att hemtjänstpersonalen inte infinner sig på överenskomna 

handledningstillfällen eller avviker innan handledningen är slutförd. Även personkemin 

mellan arbetsterapeut och hemtjänstpersonal är en faktor som kan påverka relationerna. Detta 

kan göra det lättare att samarbete med vissa. Hur samarbetet fungerar kan i sin tur påverka 

främjandet av de äldres aktiviteter positivt eller negativt. Utifrån arbetsterapeuternas 

erfarenheter framkom ändå att flertalet av hemtjänstpersonalen är intresserade och motiverade 

vid handledningen. Detta visade sig genom att hemtjänstpersonalen vid 

handledningstillfällena är engagerade, lyssnar och ställer frågor samt kommer med egna idéer 

och funderingar kring äldres aktiviteter.  

 

Flertalet arbetsterapeuter ansåg att samarbetet underlättades då hemtjänstpersonalen och 

arbetsterapeuten har kännedom om varandra. Detta leder till att hemtjänstpersonalen vågar 

ställa frågor och diskutera om något inte fungerar eller om det uppstår problem med de äldres 

aktiviteter. Vidare ansågs det viktigt att ha en öppen attityd och vara rak på sak för att skapa 

goda relationer. Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att relationerna förbättras då de själva 

engagerar sig och visar tillit till hemtjänstpersonalen. Handledningen tas då emot bättre av 

hemtjänstpersonalen och de i sin tur blir mer motiverade och engagerade till samarbete. 

Genom goda relationer är det lättare för arbetsterapeuten att främja äldres aktiviteter genom 

hemtjänstpersonalen. Ytterligare ett sätt att förbättra relationerna är att uppmärksamma 

hemtjänstpersonalens kompetens, ge beröm samt uppmuntra dem till att stötta varandra. 
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Följande citat illustrerar en arbetsterapeuts erfarenhet av att arbeta för bättre kommunikation 

mellan arbetsterapeut och hemtjänstpersonal: 

 

”Att jobba för en bra kommunikation och kontakt, att försöka göra det roligt, att 
ta det med lite humor och självdistans för annars blir det lätt som jag ser det lite 
revirpinkande” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter speglade att en regelbunden kontakt med 

hemtjänstpersonalen förekom. Flera arbetsterapeuter medverkar vid hemtjänstpersonalens 

personalmöten vilket ansågs som ett bra sätt att skapa goda relationer med varandra. 

Medverkan på personalmötena ansågs vara en fördel eftersom de flesta av 

hemtjänstpersonalen samlas. Detta ger möjlighet att diskutera gemensamma ärenden gällande 

de äldre vilket även leder till ett förbättrat samarbete som i sin tur underlättar främjandet av 

äldres aktiviteter. Personalmötena beskrevs även som en fördel för nyanställd 

hemtjänstpersonal då det ger dem möjlighet att träffa arbetsterapeuten personligen.  

En arbetsterapeut beskrev sina erfarenheter av att medverka vid personalmötena på följande 

sätt:  

 

”Ju mer jag kommer in så märker jag att jag vinner på det i tiden för att det flyter 
på bra ute när jag kan ta en massa gemensamma ärenden samtidigt och dom lätt 
kan kolla av med mig, ja, men hur var den där nu då och så hör alla det” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter speglade att relationen mellan de två professionerna utmärks 

av att hemtjänstpersonal förväntar sig att arbetsterapeuten ska vara expert och ha lösningar på 

de äldres alla aktivitetsproblem. Arbetsterapeutens relation till hemtjänstpersonal blir att vara 

rådgivande konsult med svar på deras frågor. Samtidigt som arbetsterapeuterna stöttar 

hemtjänstpersonalen och lyssnar på deras synpunkter angående åtgärder till den äldre är de 

ändå skyldiga att utgå ifrån sin egen yrkesroll och den äldres vilja. Vidare reflekterade 

arbetsterapeuterna över att de inte har befogenhet att kräva att hemtjänstpersonalen ska utföra 

det de handletts i eftersom de inte är hemtjänstpersonalens arbetsledare. Detta påverkar 

relationerna och ses som ett hinder i arbetet för främjandet av de äldres aktiviteter. Ett fåtal 

arbetsterapeuters erfarenheter visar att hemtjänstpersonalen uppfattar dem som ett stöd i deras 

arbete med de äldre men ibland som krävande då handledningen kan innebära mer arbete för 

dem.   
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Sammanfattningsvis visade arbetsterapeuternas erfarenheter att tydlig kommunikation och 

goda relationer i samarbetet med hemtjänstpersonal underlättar handledningen i syfte att 

främja äldres aktiviteter. Erfarenheterna avspeglade det varierande intresset och den 

varierande motivationen som hemtjänstpersonalen har för handledningen. Vidare reflekterade 

arbetsterapeuterna att grunden till en bra relation skapas genom ömsesidig tillit och en 

tillåtande attityd vilket kan påverka främjandet av de äldres aktiviteter positivt. Även 

medverkan vid hemtjänstpersonalens personalmöten ansågs som en möjlighet till att skapa 

goda relationer.  

 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att handleda 

hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter. Nedan följer en diskussion om resultatets 

huvuddrag. 

 

I resultatet av den aktuella studien framkom att arbetsterapeuterna handleder 

hemtjänstpersonalen genom att lära ut ett förhållningssätt för att främja vardagsrehabilitering 

utifrån de äldres behov och önskemål. Detta för att främja de äldres aktiviteter. Det kan 

relateras till en studie av Hellström, Persson och Hallberg (2003) och en rapport från 

Socialstyrelsen (2001a) där det beskrivs att de äldre upplevde passivitet och sänkning av 

livskvalitén då de fick hjälp av andra och inte hade möjlighet att vara självständiga. Vidare 

visar en studie av Lilja (2000) att de äldre med hemtjänstinsatser ville vara mer aktiva och 

utföra fler aktiviteter än de gjorde. Resultatet i den aktuella studien speglade att 

hemtjänstpersonalen ibland upplevdes av arbetsterapeuten som ett hinder eftersom de många 

gånger utför aktiviteten åt de äldre. Det stödjer Kielhofners (2002) teori om att den sociala 

miljön kan hindra eller främja aktivitetsutförandet.  

 

Resultatet i den aktuella studien visade att hemtjänstpersonalen många gånger utför aktiviteter 

åt de äldre på grund av tidsbrist. Tidsbristen leder till att hemtjänstpersonalen vill ha enkla 

och snabba lösningar, ofta i form av hjälpmedel vilket påverkar främjandet av de äldres 

aktiviteter negativt. Andra åtgärder som är mer tidskrävande, till exempel ett förändrat 

arbetssätt, sågs ibland som något negativt av hemtjänstpersonalen eftersom det kan innebära 

mer arbete för dem. Detta överensstämmer med resultatet i flera studier (Nordström, 2000; 

Socialstyrelsen, 2000b, 2003) där tidsbristen bland vårdbiträden beskrivs som ett hinder för 
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att kunna arbeta vardagsrehabiliterande. Tiden räcker inte till för att stå bredvid och stötta den 

äldre att utföra aktiviteter själv. Tidsbristen är en följd av personalnedskärningar som visar sig 

genom att hemtjänstpersonal utför samma arbetsuppgifter som tidigare, men i mindre 

omfattning och med mindre tid till förfogande. Resultatet i den aktuella studien visar dock att 

hemtjänstpersonal, trots tidsbristen, många gånger är positiva till att arbeta 

vardagsrehabiliterande med de äldre.  

 

Resultatet i den aktuella studien visade att det huvudsakliga ansvaret för rehabiliteringen låg 

hos arbetsterapeuterna. Resursminskningarna inom landstinget har lett till bristande 

rehabiliteringsinsatser från deras sida vilket påverkar främjandet av äldres aktiviteter negativt. 

Detta stödjer resultatet i en rapport av Socialstyrelsen (2001a) där det beskrivs att hälften av 

de äldre med hemtjänstinsatser hade rehabiliteringsbehov som inte tillgodosågs. Resultatet i 

den aktuella studien speglade ett ökande behov av handledning av hemtjänstpersonal och en 

möjlig förklaring ansågs vara att antalet äldre med hemtjänstinsatser ökat de senaste åren. I 

studiens resultat framkom att arbetsterapeuternas tidsbrist kan påverka främjandet av äldres 

aktiviteter negativt. Tidsbristen begränsar antalet handledningstillfällen och 

arbetsterapeuterna har inte möjlighet att handleda hela hemtjänstpersonalstyrkan. Det leder till 

att hemtjänstpersonalen får ta ansvar för att sprida informationen från arbetsterapeuten till 

sina arbetskollegor. Detta överensstämmer med resultatet i en rapport från Socialstyrelsen 

(2000b) där det beskrivs att rehabiliteringspersonalen, däribland arbetsterapeuterna, ofta är få 

till antalet och har svårt att hinna med den handledning som krävs. Antalet 

rehabiliteringspersonal inom primärvården är begränsat och matchar inte det 

rehabiliteringsbehov som finns. En reflektion som uppkom hos författarna var hur de 

minskade resurserna ska gå ihop med det ökande behovet av handledning samt hur kvaliteten 

på handledningen kommer att påverkas av detta.  

 

Arbetsterapi teorier (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002) beskriver att aktivitet har en avgörande 

roll i människans upplevelse av hälsa och att aktiviteter kan delas in i olika områden. Bland 

annat delar Kielhofner (2002) in aktivitet i tre områden: arbete, fritid och dagliga aktiviteter. 

Det framkom av resultatet i den aktuella studien att handledning kring dagliga aktiviteter och 

hjälpmedel var mest förekommande medan handledning kring fritidsaktiviteter inte nämndes 

av någon arbetsterapeut. En studie av Lilja (2000) visar att hälften av de äldre med hemtjänst 

hade problem att utföra dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter. En fråga som uppstod hos 

författarna är om arbetsterapeuternas tidsbrist leder till att de endast hinner handleda kring det 
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mest basala, det vill säga dagliga aktiviteter, och hur detta påverkar de äldres möjligheter att 

utföra fritidsaktiviteter. Vidare beskrevs i studien av Lilja (2000) att den vanligaste 

bedömningen och åtgärden som arbetsterapeuten utförde i de äldres hem var 

hjälpmedelsrelaterad vilket även visade sig vara vanligt förekommande för arbetsterapeuterna 

i den aktuella studien. Detta kan även relateras till en rapport av Socialstyrelsen (2003) som 

beskriver att arbetsterapeuter ofta ser rehabiliteringsbehov hos äldre vilka de har kunskaper att 

tillgodose men sällan har möjligheter att erbjuda andra lösningar än hjälpmedel.  

 

Resultaten i den aktuella studien visade att arbetsterapeuterna och hemtjänstpersonalen har 

olika yrkeskulturer vilket ibland leder till kulturkrockar och kan ha en negativ inverkan på 

främjandet av äldres aktiviteter. Hemtjänstpersonalen kan ha svårigheter att förstå 

arbetsterapeutens resonemang angående rehabiliteringen eftersom de inte har samma 

grundkunskap som arbetsterapeuterna. Samarbetet blir många gånger en balansgång mellan 

arbetsterapeutens och hemtjänstpersonalens yrkesroller och skyldigheter. Liknande resultat 

kan ses i en rapport av Socialstyrelsen (2000b) där det beskrivs att arbetsterapeut och 

hemtjänstpersonal arbetar under olika lagar och att detta kan leda till samarbetsproblem. Den 

aktuella studiens resultat visade att hemtjänstpersonalens kunskap och rehabiliterande 

tänkande generellt har förbättrats, vilket påverkar främjandet av äldres aktiviteter positivt. 

Resultatet visade bland annat att hemtjänstpersonalens ökade kunskap lett till en bättre 

förståelse för vad de kan åstadkomma genom ett rehabiliterande tänkande. Detta kan relateras 

till en rapport från Socialstyrelsen (2001a) som visar på betydelsen av att se rehabiliteringen 

som en del av vardagen. Dock har hemtjänstpersonalen inte alltid den kunskap som behövs 

för detta. Med otillräckliga kunskaper och utan handledning finns svårigheter att upprätthålla 

eller förbättra de äldres aktivitetsförmåga.  

 

En annan aspekt som kunde utläsas utifrån resultatet i den aktuella studien är att goda 

relationer och tydlig kommunikation mellan arbetsterapeut och hemtjänstpersonal är 

nödvändig för ett fungerande samarbete och en fungerande handledning. Resultatet visade att 

relationerna och samarbetet mellan arbetsterapeut och hemtjänstpersonal för det mesta 

fungerade bra vilket påverkade främjandet av äldres aktiviteter positivt. En anledning till det 

var att hemtjänstpersonalen oftast är intresserade, ställer frågor samt kommer med egna 

åsikter vid handledningstillfällena. Larsson (2005) beskriver på liknande sätt att 

handledningen blir mest effektiv när mottagarna av handledning är engagerade och tar ansvar 

för sitt eget lärande. Vidare menar Larsson att det bidrar till ökad professionalitet att 
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mottagarna av handledning får vara delaktiga i handledningen. Dock framkom av resultatet i 

den aktuella studien att det finns hemtjänstpersonal som är ointresserade och oengagerade. 

Vidare definierades en bra relation av arbetsterapeuterna som ett ömsesidigt givande och 

tagande, att visa respekt för varandras kompetens och ha en öppen och rak attityd. FSA (2005) 

beskriver på ett liknande sätt att arbetsterapeuten ska visa respekt för andra yrkesgrupper och 

deras kompetens och samarbeta för att på bästa sätt tillgodose klientens intresse och önskemål 

i rehabiliteringen.  

 

Författarna anser att studien kan bidra till en ökad förståelse för distriktsarbetsterapeuters 

arbete med handledning av hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter. Vidare 

forskning inom området hade varit av intresse, till exempel handledning ur 

hemtjänstpersonalens perspektiv för att kunna förbättra samarbetet för att främja äldres 

aktiviteter. Då handledning av hemtjänstpersonal till största delen sker inom äldres dagliga 

aktiviteter och boende aktiviteter vore det även intressant att undersöka i vilken omfattning 

arbetsterapeuten handleder kring äldres fritidsaktiviteter.  

 

METODDISKUSSION 
Utifrån studiens syfte att beskriva distriktsarbetsterapeuters erfarenheter av att handleda 

hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter valdes en kvalitativ ostrukturerad 

intervjustudie för att fånga arbetsterapeuternas erfarenheter. En kvalitativ ostrukturerad 

intervju anses enligt Kvale (1997) lämplig då erfarenheter ska beskrivas. Författarna valde att 

ställa följdfrågor under intervjun för att få ett rikt material. Enligt Holloway och Wheeler 

(2004) ger ostrukturerade intervjuer möjlighet för författarna att följa upp intervjupersonernas 

tankar med följdfrågor. En begränsning i studien kan vara att författarna är ovana intervjuare 

vilket kan ha lett till att följdfrågor inte utvecklades tillräckligt för att få så uttömmande svar 

som möjligt av arbetsterapeuterna. Studien riktar sig till distriktsarbetsterapeuter som arbetar 

inom Norrbottens läns landsting och urvalet har därmed skett ändamålsenligt. Ändamålsenligt 

urval kan enligt Patton (2002) generera djup information som svarar mot studien syfte. Enligt 

Holloway och Wheeler (2004) kan resultatet inom kvalitativ forskning inte generaliseras då 

ändamålsenligt urval tillämpats. Eftersom antalet arbetsterapeuter var få och studien 

genomfördes utifrån ändamålsenligt urval inom ett landsting i Sverige kan resultatet inte 

generaliseras till alla distriktsarbetsterapeuter. Detta var dock inte syftet med denna 

kvalitativa studie.  



 21

 

Samtliga arbetsterapeuter intervjuades via högtalartelefon på grund av det geografiska 

avståndet. Enligt Holloway och Wheeler (2004) kan en nackdel med telefonintervju vara att 

intervjuaren inte lär känna deltagaren och sällan får en djupare interaktion. En fördel med 

telefonintervjuer är att de intervjuades anonymitet ökar och att tiden kan användas mer 

effektivt. För att minska risken att förlora information som är av betydelse valde båda 

författarna att medverka vid samtliga intervjuer. Detta gav möjlighet att ställa fler följdfrågor 

då olikheter i deltagarnas beskrivningar kunde uppmärksammas på ett bättre sätt och på så sätt 

få ett rikare datamaterial. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är författarnas 

förkunskap i ämnet vilket kan ha påverkat följdfrågorna. En nackdel med studien är att 

arbetsterapeuterna endast intervjuades vid ett tillfälle. En styrka med studien är att 

arbetsterapeuterna hade möjlighet att ta del av huvudfrågan i god tid innan intervjutillfället 

vilket gav de möjlighet att förbereda sig. Dock upplevde några arbetsterapeuter huvudfrågan 

som för övergripande att de till en början hade svårigheter att berätta fritt om sina 

erfarenheter. Detta avhjälptes genom att arbetsterapeuterna ombads berätta om ett specifikt 

handledningstillfälle för att komma igång med intervjun. Vidare spelades intervjuerna in på 

band vilket ses som en fördel enligt Holloway och Wheeler (2004) för att kunna återge 

intervjuerna ordagrant. 

 

Analysen av datamaterialet utgick från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivningar av 

kvalitativ innehållsanalys vilket författarna ansåg som en lämplig metod att utgå ifrån vid 

bearbetningen av datamaterial. Trovärdigheten i analysen av data blir enligt Holloway och 

Wheeler (2004) stärkt då författarna läser igenom och kodar intervjutexterna var för sig. 

Därför valde författarna att använda sig av detta tillvägagångssätt. Trovärdigheten förstärks 

ytterligare då någon annan person som är insatt i ämnet granskar datamaterialet och analysen 

(Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2004). Författarnas handledare läste 

och kodade två intervjutexter och därefter diskuterades samstämmigheten i analysen vilket 

stärkte trovärdigheten ytterligare. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks 

trovärdigheten även när kategorierna illustreras med citat vilket författarna har gjort.  

 

TILLKÄNNAGIVANDE 
Vi vill framföra ett tack till distriktsarbetsterapeuterna som deltagit i studien och bidragit med 

sina erfarenheter. Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Ulrica Lundström för hennes 
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stora engagemang, stöd och goda råd under arbetets gång. Vi vill även tacka den hjälpsamma 

personalen på Sociomedicinska biblioteket, Institutionen för Hälsovetenskap i Boden, för 

hjälp med sökning av litteratur. 
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Bilaga 1 
Kiruna  aktuellt datum 

 
Förfrågan om medverkan i studie 

 
Rehabilitering i hemmet blir allt vanligare och det innebär att arbetsterapeuten har en viktig 
roll i att handleda hemtjänstpersonal i att tänka och arbeta efter ett rehabiliterande synsätt. Vi 
vill därför genomföra en intervjustudie med syfte att beskriva distriktsarbetsterapeuters 
erfarenheter av handleda hemtjänstpersonal för att främja äldres aktiviteter. Förfrågan riktar 
sig till Dig som distriktsarbetsterapeut i Norrbottens läns landsting med minst ett års 
erfarenhet av att ha arbetat som arbetsterapeut samt ha erfarenhet av att handleda 
hemtjänstpersonal. Intervjun kommer att fokusera kring en frågeställning där Du själv får 
berätta om Dina erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal. Vi vill därför fråga dig om 
Du är intresserad av delta i en intervju?  
 
Huvudfrågan som kommer att behandlas är: 

• Kan du beskriva dina erfarenheter av att handleda hemtjänstpersonal för att främja 
äldres aktiviteter? 

 
Följdfrågor kommer att ställas utifrån de svar som ges. 
 
Vi som ska genomföra studien är två arbetsterapeutstudenter i termin 6 som studerar på 
distans från Kiruna på Institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
Intervjuerna ska sedan ligga till grund för vårt examensarbete på 10 poäng. Det färdiga 
examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på HTUwww.hv.luth.se UTH under länken 
”Examensarbete” hösten 2006. 
 
Vi kommer att genomföra intervjun antingen genom personligt besök eller högtalartelefon 
beroende på det geografiska avståndet. Vi kommer båda att medverka vid intervjun. Intervjun 
spelas in på band för att sedan kunna skrivas ut i sin helhet. Banden kommer efter 
godkännande av examensarbete att raderas. All information kommer att behandlas 
konfidentiellt, d.v.s. enskilda svar och personuppgifter kommer att avidentifieras i den färdiga 
studien. De enda som har tillgång till informationen är vi och handledaren. 
 
Intervjun beräknas ta ca 45 minuter. Vi kommer att kontakta Dig per telefon en vecka efter att 
Du mottagit detta brev för att höra om just Du är intresserad av att medverka. Om Du vill 
delta kommer vi tillsammans överens om tid och plats för intervjun. Din medverkan är 
frivillig och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att behöva ange orsak. 
 
Vid eventuella frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Kuoppa                                                                       Taina Vuorinen 
Telefon: 070 – 681 79 16                                                 Telefon: 070- 205 46 52 
E- post: HTUidakuo-3@student.ltu.se UTH                                     E-post: HTUtanvuo-3@student.ltu.se UTH 

 
Handledare: Ulrica Lundström, Universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap, 
Boden, Luleå tekniska universitet. Telefon: 0921-75923. 
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