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        Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att 

genomföra hembesök tillsammans med äldre patienterna innan utskrivning 

från sjukhus. En kvalitativ metod valdes med semistukturerade 

intervjufrågor. Undersökningsgruppen bestod av nio arbetsterapeuter 

verksamma inom geriatrisk slutenvård i en storstadsregion i södra Sverige. 

Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen kom att 

resultera i fyra kategorier. ”Vikten av förberedelse”, En ny bild av den äldre 

patienten, ”Identifiera behov av åtgärder i de äldre patienternas hemmiljö” 

samt ”Det efterföljande arbetet”. Resultatet visade på att hembesöket sågs 

som en positiv åtgärd. Resultatet visar att hembesöket kan leda till att de 

äldre patienterna får en ökad motivation till att få komma hem igen. Det 

framkom även att hembesök kan upplevas som negativt då de äldre 

patienterna får insikt om att de inte kommer att kunna vistas i sitt egna hem 

igen. En slutsats av resultatet visade på att arbetsterapeuterna upplevde att 

efter de hade vistas tillsammans med de äldre patienterna i deras hemmiljö 

fick en tydligare bild av deras liv.  
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         Abstract 

 
The purpose of this study was to describe the occupational therapists 

experiences of making pre-discharge home visits with older patients. A 

qualitative method was chosen with a semi-structured survey. The 

investigative team contained nine occupational therapists practising 

institutional geriatric care in the southern parts of Sweden. The data was 

analyzed in a quality content analysis. It resulted in four categories: “The 

importance of preparation”, “A new way of seeing the older patients”, 

“Identify needs of interventions in the older patient’s home environment” 

and “The work of following up”. The result showed that the pre-discharge 

home visits made by occupational therapists and the older patients are a 

positive act. The result shows that the motivation of older patients to make it 

home increases from the home visits. Furthermore it also showed that the 

home visit can have a negative influence on older patients who come to 

realize that they will never be able to live in their own homes again. In 

conclusion of the results it shows how the occupational therapist after being 

in the older patient’s home environment has a better understanding of the 

patient’s life. 
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Inledning 

I Sverige finns idag över 1 600 000 personer över 65 år vilket är 17,5 % av Sveriges 

befolkning. Antalet äldre över 65 år i Stockholm är idag 260 500 (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2007). Mer än hälften av dessa har någon gång vårdats inom den geriatriska sluten 

vården (Stockholms läns landsting [SLL], 2007).  Det är vanligt att arbetsterapeuten som är 

verksam på ett geriatriskt sjukhus utför hembesök tillsammans med de äldre patienterna, 

innan utskrivning från sjukhuset. Syftet med hembesöket är att undersöka om de äldre 

patienterna kan återgå till sina hem. Under hembesöket utreds även om hemmet behöver 

anpassas efter eventuella funktionsnedsättningar (Larsson & Rundgren, 1997).  I denna studie 

har författarna valt att fördjupa sig och få en större kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter 

av att genomföra hembesök tillsammans med äldre patienterna innan utskrivning från 

sjukhuset.  

 

Bakgrund 

Inom den geriatriska rehabiliteringsvården kan fyra huvudgrupper av äldre patienter med 

funktionssnedsättning identifieras. Den första gruppen består av patienter med begränsande 

sjukdomar och skador som rör rörelseorganen, så som exempelvis kotkompressioner, dessa 

patienter kan förväntas bli återställda från sitt tillstånd genom rehabilitering.  Den andra 

gruppen är äldre patienter med exempelvis lårbensfrakturer, dessa kan förväntas bli återställda 

men det kommer troligtvis att kräva mer rehabilitering. Den tredje gruppen är äldre patienter 

med bestående funktionsnedsättning som drabbats av exempelvis en stroke eller amputation. 

Den fjärde gruppen är äldre patienter med progressiva sjukdomar så som Parkinson och MS 

(Larsson & Rundgren,1997; Berg, 2007). 

 

Målet med arbetsterapi är att främja och återställa personens aktivitetsförmåga utifrån 

personens egna behov och krav ifrån omgivningen (FSA 2004;Keilhofner, 2002). För att 

kunna hjälpa personer med nedsatt aktivitetsförmåga använder sig arbetsterapeuten av olika 

strategier för att återställa, förebygga och kompensera den nedsatta aktivitetsförmågan. 

Arbetsterapeuten kan anpassa den omgivande miljön, utveckla nya färdigheter och träna upp 

nedsatta förmågor (Blesedell Crepeau, Boyt Schell & Cohn, 2003).   
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Keilhofner (2002) beskriver i sin arbetsterapimodell, Model of human occuapation (MOHO), 

om den dynamiska interaktionen mellan person, miljö och aktivitet.  Den första delen i 

modellen beskriver personen utifrån tre subsystem. Det första subsystemet är det viljemässiga 

systemet som består personens intressen, värderingar och självkännedom. Det andra 

subsystemet som beskrivs är vanesystemet, de består av personens vanor, roller och rutiner. 

Det sista subsystemet är personens utförandekapacitet, vilket innebär personens förmåga att 

kunna utföra olika aktiviteter, de olika förmågorna delas in i motoriska och processfärdigheter 

samt interaktions- och kommunikationsfärdigheter. Keilhofner (2002) menar för att kunna få 

en helhetsbild av personen, krävs en kunskap om de tre systemen. I denna studie utgör 

personen äldre patienter med olika funktionshinder.  

 

Den andra delen i modellen är aktivitet. Keilhofner (2002) delar in aktivitet i tre grupper 

arbete, lek/fritid och aktivteter i det dagliga livet. Arbete syftar till aktiviteter som är obetalda 

eller betalda tjänster. Lek/fritid är aktiviteter vi väljer att utföra för nöjes skull och finner 

tillfredsställelse att utföra . Aktiviteter i det dagliga livet är de aktiviteter som människan utför 

dagligen så som personlig vård, städning och tvättning. Vanliga aktivteter som utförs  i 

hemmet är  matlagning, personlig hygien och tvättning samt vissa fritidsaktiviteter (Tamm, 

1999).  

 

Den sista delen i modellen som Keilhofner (2002)  beskriver är miljö. Miljön delas in i tre 

olika huvudgrupper, den kulturella, sociala och den fysiska.  Den kulturella miljön inrymmer 

våra värderingar, normer och har en stor inverkan på vår sociala miljö. I den sociala miljön 

integrerar vi med andra människor, genom denna integration utvecklas våra roller. De roller vi 

innehar styr valet av de aktiviteter vi väljer att utföra. Keilhofner (2002)  beskriver den 

fysiska miljön med två olika dimensioner, den byggda och den naturliga. Med den naturliga 

miljön menas det som finns naturligt i vår omgivning, så som skog, sten och berg.  Byggda 

miljöer är exempelvis skolor, affärer, arbetsplatser och vårt hem. I den byggda miljön finns 

objekten som personen väljer att använda, det kan vara en spis, kastruller, möbler och tavlor.  

I denna studie kommer att fokus att vara på äldre personers hemmiljö och denna kan vara 

både stödjande och hindrande för de äldres aktivitetsförmåga.  

 

Hemmet är den miljön där vi kan vara oss själva och det är även den miljö som vi känner bäst 

till.  Det är den plats där vi spenderar stora delar av vår tid. Där utförs de dagliga aktiviteterna 

enligt ett tydligt mönster och vi skapar oss dagliga rutiner. En spegling av vår personlighet 
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kan ofta ses i vårt hem genom de objekt som finns omkring oss, så som möbler och foton 

(Rowler, 2003). I ett flertal studier beskrivs hemmets betydelse för personer över 65 år. 

(Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Ivarsson, 2007; Tamm, 1999). I studierna framkommer det 

att desto äldre en person är så ökar hemmiljöns betydelse. Hemmet innehåller ofta objekt så 

som tavlor, foton och arvegods som väcker känslor och minnen från förr (Tamm 1999). Att de 

äldre har en god kunskap om husets utformning och känner till sin omgivande miljö leder till 

en ökad känsla av trygghet (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Ivarsson ,2007).  Vidare beskriver 

(Tamm 1999) att i hemmet råder självbestämmande, där har den äldre möjligheten att 

kontrollera sitt liv och bestämmer själv vilka aktiviteter som ska utföras.  

 

Under ett hembesök tillsammans med de äldre patienterna observerar arbetsterapeuterna den 

fysiska miljön för att se vilka eventuella hinder som kan finnas och om anpassningar behöver 

utföras.  Förberedande för borttagning av trösklar och badkar, uppsättning av trappräcke samt 

uppsättning av stödhandtag beskrivs som den vanligaste åtgärden som utförs vid ett 

hembesök. Anpassningarna sker för att de äldre patienterna ska kunna vistas i sin hemmiljö på 

ett säkert sätt (Harris et al., 2008; Nygård et al., 2004; Renforth et al., 2004). Vidare beskiver 

Renforth et al. (2004) att de vanligaste hjälpmedlen som förskrivs vid hembesök är 

hjälpmedel som ska underlätta toalettbesöken, duschsituationen och förflyttningar i hemmet.   

 

Studier om äldre patienternas upplevelser av deltagande vid hembesök under sjukhusvistelse 

visar att upplevelserna av hembesöken kan vara varierande (Atwal, McIntyre, Crank och Hunt 

2007). Tiden för ett vanligt hembesök som arbetsterapeuten utför tillsammans med de äldre 

patienterna kan variera mellan 45-60 minuter exklusive resväg. De äldre patienterna kan 

uppleva besöket som mer stressande än tillfredsställande. Hembesöket kan även upplevas som 

en bedömning om de kan återvända till sitt hem, vilket kan medföra stress och oro (Harris, 

James & Snow 2007; Mountain & Pighills 2002; Nygård et al., 2004; Renforth, Yapa & 

Forster, 2004). Under hembesöket kan de äldre patienterna få information om att det är 

nödvändigt med en bostadsanpassning eller någon annan förändring i hemmet. För många 

förändring i de äldre patienternas hem kan leda till att de längre upplever att det är deras hem 

(Tamm, 1999).   Äldre patienter som är involverade i planeringen av hembesöket upplever 

ofta att det är mer positivt än de som inte fått vara med i planeringen. Hembesök där anhöriga 

är närvarande kan ha en positiv inverkan på de äldre patienterna och att motivationen till att få 

komma hem igen ökar (Atwal et al. 2007). 
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 Enligt Nygård et al. (2004) är det av stor vikt att de äldre patienterna som är inneliggande på 

sjukhus innan utskrivning får vistas i sin hemmiljö under ett kort besök. Detta för att de äldre 

patienterna ska se hur det går att utföra de dagliga aktiviteterna i sin hemmiljö.  

Arbetsterapeutens syn på de äldre patienterna kan förändras beroende på om mötet sker i 

sjukhusmiljö eller i patienternas hemmiljöer. När mötet sker i de äldre patienternas hemmiljö 

kan arbetsterapeuten få ta del av den fysiska, sociala och kulturella miljö som ger en tydligare 

helhetsbild av de äldre patienterna.  Detta leder till att arbetsterapeuten lättare kan sätta upp 

mål för den kommande eller fortsatta rehabiliteringen (Von Koch, Wholin-Wottrich och 

Widén-Holmqvist 1998). Vidare beskriver Von Koch et al. (1998) hur förhållningssätten 

mellan de äldre patienterna och arbetsterapeuten kan förändras när mötet sker i de äldre 

patienternas hem. I de äldre patienternas hem kan arbetsterapeuten behöva ta hänsyn till 

patienternas och närståendes integritet. Arbetsterapeuten som möter den äldre patienten i 

sjukhusmiljö har det lättare att behålla sin professionella roll, då mötet sker på 

arbetsterapeutens arbetsplats.  Nygård et al. (2004) påtalar att arbetsterapeuternas upplevelser 

av hembesöken är positiva. I studien beskrivs betydelsen av att det är samma arbetsterapeut 

som har haft ansvaret för de äldre patienterna på avdelningen som också planerar och 

genomför hembesöket. Arbetsterapeuten har då upprättat en god kontakt med de äldre 

patienterna som är väl medvetna om vad som kommer att hända vid hembesöket.  

 

Litteraturgenomgången visar att hemmiljön har en stor betydelse för äldre personer. En vanlig 

intervention är att arbetsterapeuten genomför hembesök tillsammans med äldre patienter som 

är inneliggande på sjukhus. Besöket genomförs för att få en utförligare bild av hur de äldre 

patienterna kommer att klara av att vistas i sin hemmiljö. Tidigare studier visar att hembesök 

under vårdtiden kan ha en betydande positiv inverkan på de äldre patienternas fortsatta 

rehabilitering, då motivationen för att få att komma hem igen kan öka. Vidare visar 

litteraturgenomgången att det endast finns ett fåtal studier gjorda där arbetsterapeuters 

erfarenheter av hembesök tillsammans med äldre patienter under vårdtiden har studerats. 

Syftet med denna studie var därför att genom en kvalitativ metod beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av att genomföra hembesök tillsammans med äldre patienter innan utskrivning 

från sjukhuset. 
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Metod 

Design 

För att kunna svara på studiens syfte, valde författarna att använda sig utav en kvalitativ 

ansats. När en kvalitativ ansats används är författaren intresserad av att undersöka och få en 

förståelse av personers upplevelser och erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2002).  Den 

datainsamlingsmetod som författarna valde att använda sig av var semistrukturerade 

intervjuer med öppna följdfrågor. Materialet analyserades sedan enligt en kvalitativ 

innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004).  

 

Undersökningsgrupp 

Till denna studie har ett ändamålsenligt urval av undersökningsgrupp tillämpats, vilket 

innebar att författarna valde ut arbetsterapeuter som motsvarade studien syfte (Kvale, 1997). 

Inklusionskriterier för denna studie var att arbetsterapeuterna som deltog var verksamma inom 

den geriatriska slutenvården och utförde hembesök tillsammans med de äldre patienterna 

innan utskrivning från sjukhus. Ytterligare ett kriterium var att arbetsterapeuterna skulle vara 

verksamma inom en storstadsregion i södra Sverige.  Enligt Kvale (1997) bör antalet 

informanter som intervjuas vara cirka 10 personer, detta för att författarna ska få ett 

informationsrikt data att arbeta med. I den aktuella studien deltog 9 arbetsterapeuter från 4 

olika sjukhus. Deltagarnas erfarenheter av att arbeta inom geriatrisk slutenvård var mellan 3- 

16 år. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer och som stöd vid insamling av data 

använde sig författarna av en intervjuguide (bilaga 1).  Intervjuguiden var utarbetad av 

studiens författare och innehöll semistrukturerade frågor. De frågeområden som kom att 

belysas var bakgrundsfakta om arbetsterapeuterna och deras erfarenheter av att genomföra 

hembesök tillsammans de äldre patienterna. Vid behov kom författarna att ställa följdfrågor 

för att få mer detaljerade svar. Enligt Holloway och Wheeler (2002) är semistrukturerade 

intervjuer en lämplig metod att använda när deltagares erfarenheter, känslor och tankar ska 

studeras.   Intervjuerna med arbetsterapeuterna genomfördes på respektive arbetsplats. 

Intervjuerna genomfördes i ett tyst och avskilt rum. Under intervjuerna deltog båda 

författarna, där den ena utförde intervjun och den andra tog fältanteckningar och observerade. 

 



6 

 

Procedur 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuter verksamma inom geriatrisk slutenvård i ett 

storstadsområde sökte författarna upp information via vårdguiden på internet. Författarna 

kontaktade sedan verksamhetscheferna på de utvalda verksamheterna via mail. I mailet fanns 

en förfrågan om intresse för att delta i studien . I mailet bifogades även missivbrevet (bilaga 

2) där information om den kommande studien fanns beskrivet. När verksamhetschefen gett 

sitt samtycke till att studien kunde genomföras, vidarebefordrades det skriftliga missivbrevet 

(bilaga 2) till verksamma arbetsterapeuter.  I missivbrevet (bilaga 2) fanns även studiens syfte 

och tillvägagångssätt beskrivet och att medverkande i studien var frivilligt. I brevet fanns 

också beskrivet att alla uppgifter som framkom under intervjutillfället skulle behandlas 

konfidentiellt vilket innebar att data som framkom inte skulle komma att identifieras genom 

namn, ort och adress i den färdiga studien (Kvale, 1997). En vecka efter att mailet skickats ut 

kontaktade återigen författarna de respektive verksamheterna via mail för förfrågan om det 

fanns någon arbetsterapeut som var intresserad av att delta i studien. Där intresse fanns för att 

delta i studien planerades det in tid och plats för utförandet av intervjun. Författarna föreslog 

att intervjuerna skulle genomföras på respektive arbetsplats, men att det även fanns möjlighet 

att genomföra dem via telefon. I samband med intervjuerna gav arbetsterapeuterna sitt 

samtycke till att delta i studien genom att fylla i svarstalongen (bilaga 3). Vid intervjuerna 

deltog båda författarna. Vid intervjutillfällena spelade författarna in intervjuerna på mp3-

spelare. Efter genomförda intervjuer tillfrågades deltagarna om författarna fick återkomma om 

eventuella oklarheter eller frågor skulle uppkomma. Intervjuerna skrevs ut ordagrant i nära 

anslutning till intervjutillfället. 

 

Analys av data 

Författarna till den aktuella studien analyserade den data som framkommit under intervjuerna 

med manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004). Inledningsvis 

läste författarna igenom det insamlade materialet ett flertal gånger för att få en helhetsbild. 

Författarna analyserade sedan materialet enskilt och tog ut meningsbärande enheter som 

svarade mot studiens syfte. Författarna jämförde sedan de uttagna meningsbärande enheterna 

med varandra. Samstämmigheten mellan författarna var stor, då liknande meningsbärande 

enheter hade valts ut. På grund av tidsbrist utförde författarna det resterande analysarbetet 

gemensamt. Författarna kondenserade de meningsbärande enheterna som sedan kom att kodas 

och sammanföras till kategorier. Exempel på koder som framkom under analysen var 

”Miljöns positiva betydelse”, ”Helhetsbilden”, ”Anpassningar”.  Författarna har under 
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analysarbetet haft stöd av sin handledare som varit delaktig och kontrollerat de data som 

analyserats. Författarna och handledarna har under analysarbete haft stor samstämmigheten 

vilket leder till att tillförlitligheten för studien ökar. Dataanalysen resulterade i fyra kategorier. 

Kategorierna kommer att presenteras i studiens resultat. Resultatet kommer att styrkas med 

citat från deltagarna.  

 

Tabell 1: Exempel på tillvägagångssätt vid analys i tre steg.  

 

 

 

 

Etiska överväganden  

 

 Kvale (1997) presenterar etiska riktlinjer vad gällande kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa 

har författarna följt under studiens genomförande. Det innebär att arbetsterapeuterna som 

deltog i studien blev informerade muntligt och skriftligt om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att deras medverkan närsomhelst kunde avbrytas utan att behöva ange någon 

orsak.  Författarna gav information om att det insamlade materialet skulle avidentifieras så att 

deltagarna inte skulle kunna identifieras vid namn, ort och vårdenhet. Materialet bevarades 

inlåst och endast författarna och handledaren hade tillgång till materialet. Efter det att studien 

var avslutad och godkänd förstördes det insamlade materialet. För att författarna skulle få 

spela in intervjun krävdes ett samtycke från deltagarna.  Författarna till denna studie anser inte 

att deltagarna som medverkat utsatts för något obehag under studien. Det som författarna såg 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 

 

Kod 

 

 

Så det positiva är att jag kan se 

patienten i deras invanda mönster som 

patienten går i hemmet, utför i hemmet, 

aktiviteter eller så.  

 

 

Ofta är det anpassningar eller montering 

av hjälpmedel men en annan vanlig är 

ofta…kan vara bedömning… mycket 

träning det här med att förflytta och 

använda dem olika hjälpmedlen  det som 

man tänker sig.  

 

 

Positivt att se patientens 

invanda mönster, aktivteter som 

utför i hemmet. 

 

 

 

 Vanligt med anpassningar, 

montering av hjälpmedel träna 

förflyttningar och göra 

bedömningar. 

 

 

Mönster i hemmet 

 

 

 

 

 

Åtgärder i hemmet 
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som en vinst med denna studie var att ökad kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av 

hembesök tillsammans med de äldre patienterna belystes.  

 

Resultat 

Resultatet beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att genomföra hembesök med äldre 

patienter innan utskrivning från sjukhuset. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Vikten av 

förberedelsen, En ny bild av de äldre patienterna, Åtgärderna i de äldre patienternas 

hemmiljö samt Det efterföljande arbetet. 

 

 

Vikten av förberedelsen 

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av hur förberedelsen av 

hembesöket tillsammans med den äldre patienten utförs. Det finns ett flertal olika faktorer 

som kan påverka arbetsterapeuternas arbete gällande hembesök tillsammans med de äldre 

patienterna innan utskrivningen från sjukhuset.  

 

Enligt arbetsterapeuterna har hembesöken en betydande roll i rehabiliteringen av de äldre 

patienterna. Att genomföra hembesöken tillsammans med de äldre patienterna är något som 

ofta utförs och med alla grupper av äldre patienter. Arbetsterapeuterna beskriver att 

förberedelsen av hembesöket är av stor betydelse, då tiden under hembesöket är begränsad. 

Flertalet av arbetsterapeuterna uppgav att många hembesök utförs på grund av påtryckningar 

från kommunens biståndshandläggare, då de vill att hembesök ska göras innan vårdplanering. 

Arbetsterapeuterna uppger att det är allt mer förekommande och att det leder till att 

hembesöken då utförs på felaktiga grunder. Arbetsterapeuterna menar att hembesöken då 

utförs bara för att utföras och utan något tydligt syfte.  

 

 Arbetsterapeuterna beskrev att det vanligaste syftet med hembesöket är att observera hur de 

äldre patienterna fungerar i sin hemmiljö och utreda om det finns eventuella fysiska hinder. 

Enligt arbetsterapeuterna är det vikigt att de äldre patienterna och eventuella närstående som 

är delaktiga under hembesöket är väl informerade om syftet med hembesöket. I de fall där 

syftet med hembesöket inte varit tydligt kan de äldre patienterna utföra andra aktiviteter som 

inte är relevanta för hembesöket. En av arbetsterapeuterna beskrev:  
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       ”Och jag brukar först berätta vad vi kommer göra under hembesöket 

och även vad  syftet är med hembesöket så patienten vet vad som 

förväntas och vad som kommer hända” 

 

 

  

Arbetsterapeuterna beskrev att flertalet av de äldre patienterna är positiva till att genomföra 

hembesöket innan utskrivning. En av arbetsterapeuternas uppgifter under förberedelsen av 

hembesöket är att boka transporten mellan sjukhuset och de äldre patienternas hem. En faktor 

som idag leder till att de äldre patienterna kan tveka eller avböja till att genomföra hembesök 

är att en förändring har skett gällande avgiften vid sjukresor. Den äldre patienten måste 

numera själv bekosta transportkostnaden mellan sjukhuset och hemmet. En arbetsterapeut 

beskrev: 

 

 ”Men nu e de ju så att hembesöken kostar pengar, så nu kan de ju tacka 

nej till hembesöket, om de inte vill betala. Det har ju hänt, och då har 

man fått göra hembesöket i samband med hemgång. Och då kanske de 

inte har blivit lika bra, för att man kanske inte har hunnit ordna en del 

saker och sådär.” 

 

 

Flertalet av arbetsterapeuterna har erfarenheter av att de idag behöver förklara och tydliggöra 

för den äldre patienten varför hembesöket behöver utföras. I de fall där de äldre patienterna 

inte går att övertala till att genomföra hembesök innan utskrivning kan hembesöket 

genomföras vid hemgång.  Arbetsterapeuternas erfarenheter är att hembesök i samband med 

hemgång inte har en lika bra utgång som ett hembesök innan utskrivning. En anledning till 

detta kan enligt arbetsterapeuterna vara att när de äldre patienterna blir utskrivna från 

sjukhuset kommer flera personer att vara närvarande i hemmet så som hemtjänstpersonal och 

distriktssköterska. Arbetsterapeuterna menar att det då kan bli svårare att tillsammans med de 

äldre patienterna utreda vilka eventuella anpassningar som behövs genomföras i hemmet på 

ett grundligt sätt.  Detta kan leda till att eventuella hjälpmedelsbehov eller 

bostadsanpassningar inte kan fastställas och hinna genomföras innan de äldre patienternas 

skrivs ut.    

 

Sammanfattningsvis beskriver denna kategori arbetsterapeuternas erfarenheter av planering 

för genomförandet av hembesök tillsammans med de äldre patienterna. Att det idag har skett 

en förändring gällande avgiften kring transporten vid hembesöket kan anses ha en betydande 
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påverkan vid planeringen. Detta kan leda till att de äldre patienterna inte vill genomföra 

hembesöket innan utskrivning. Arbetsterapeuterna anser att detta är ett växande problem.  

  

En ny bild av de äldre patienterna  

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuters erfarenheter av hur en ny bild av de äldre 

patienterna skapas under hembesöket. Att vistas med de äldre patienterna i deras hemmiljöer 

leder till att arbetsterapeuten får en bredare och djupare förståelse för de äldre patienterna.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att hembesöket innan utskrivning underlättar planeringen av den 

fortsatta rehabiliteringen. Tillsammans med de äldre patienterna får de se hur deras hemmiljö 

är utformad och se de objekt som finns där så som tavlor, möbler och fotografier. Detta ger en 

tydligare helhetsbild av de äldre patienterna. Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev att när 

mötet med de äldre patienterna sker kring deras personliga objekt är det vanligt att de öppnar 

upp sig och berättar som sitt liv. Arbetsterapeuterna uppger att detta leder till att de får en 

bättre  bild av de äldre patienternas livssituation.  Besöket i de äldre patienternas hemmiljöer 

ger också arbetsterapeuten en möjlighet att se vilka intressen som de äldre patienterna har.  En 

arbetsterapeut beskrev:  

 

”Det är att se patienten i hennes eller hans hemmiljö … dels lär känna 

patienten mycket bättre, du får en bättre bild av patienten, intressen, 

man kan se om dem har mycket tavlor hemma, tycker om baka, eller om 

dem inte är intresserade. Alltså man får se att  ett hem speglar ganska 

mycket av ens personlighet.” 

 

 

Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev hur de äldre patienternas roll kan förändras under 

hembesöket. När de äldre patienterna kliver över tröskeln till sitt hem kan en stor förändring 

ske. Från att de har varit ”patient” blir nu de äldre patienterna värdar över sitt hem och 

arbetsterapeuterna upplever sig själva som gäster i deras hem. Arbetsterapeuterna beskriver 

att den positiva utveckling som sker vid hembesöket är stor.  De äldre patienterna kan nu ses 

bli handlingskraftigare och ta initiativ och stolt visa upp sina hem. Flertalet av 

arbetsterapeuterna upplever att det under hembesöket är lättare att kunna identifiera vilka 

roller de äldre patienterna har.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev skillnaden på de äldre patienternas förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter i sjukhusmiljö och i hemmiljö. Vid bedömningar på sjukhuset kan de äldre 
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patienterna observeras ha svårigheter att utföra aktiviteter så som exempelvis att tillaga en 

smörgås och koka kaffe. De kan uppfattas ha svårigheter att orientera sig och komma ihåg var 

saker finns. Arbetsterapeuterna menar att det är mycket vanligt att deras uppfattningar är att 

de äldre patienterna inte kommer att kunna bli utskrivna till hemmet. Vid hembesöket görs en 

liknande bedömning. Många av de äldre patienterna klarar då av att tillaga en smörgås och 

koka kaffe utan några anmärkningar.  Arbetsterapeuterna menar att anledningen till att de 

äldre patienterna då klarar av att utföra aktiviteten kan vara att de har en god kännedom om 

hur deras hem är utformat. De vet hur de objekt som finns där fungerar. En av 

arbetsterapeuterna beskrev:  

 

”Här kanske de inte alls fungerar patienten kommer inte ihåg vart 

kopparna står och man hittar inte, även fast vi har instruerat de. Man 

kanske …spisen kanske ser ut på ett annat sätt, dreven sitter annorlunda 

vilket gör de bli fundersamma och inte riktigt hanterar de lika bra som 

hemma. Men då blir man ju här, men herregud hur ska de här gå 

hemma, och så gör man ett hembesök och patienten får samma uppgift 

hemma och de visar sig att det går jätte bra hemma.” 

 

 

Sammanfattningsvis beskriver denna kategori arbetsterapeuternas erfarenheter av hur deras 

syn på patienten förändras vid hembesöket och att det är under hembesöket den riktiga bilden 

av de äldre patienterna framkommer .  Resultatet visar även på att stora skillnader kan ses i de 

äldre patienternas aktivitetsutförande i sjukhusmiljö och i hemmiljö. 

 

 

Identifiera behov i de äldre patienternas hemmiljö 

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av att under hembesöket identifiera 

vilka eventuella anpassningar som kan behövas utföras i de äldre patienternas hemmiljöer. 

Kategorin kommer även att belysa vilka hinder som arbetsterapeuten kan komma att stöta på 

när anpassning av de äldre patienternas hemmiljö är nödvändig.  

 

Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev att de under hembesöket tillsammans med de äldre 

patienterna går runt från rum till rum. Enligt arbetsterapeuterna får patienterna berätta vilket 

av rummen som används mest och vilken aktivitet som utförs där. I de rum där de äldre 

patienterna ofta vistas kan anpassningar vara nödvändiga. Arbetsterapeuterna uppgav att man 

tillsammans med de äldre patienterna kommer överens om vilka anpassningar som behöver 
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utföras. Att titta på förflyttningar i hemmet under hembesöket är en annan vanlig åtgärd som 

utförs enligt arbetsterapeuterna. De vanligaste förflyttningar som observeras är förflyttningar i 

och ur säng, förflyttningar i badrum och vardagsrum. Arbetsterapeuterna uppgav att när det 

har prövat förflyttningar och förberett för anpassning i hemmet innan utskrivning leder det till 

en ökad känsla av säkerhet för både arbetsterapeuten och den äldre patienten.  En av 

arbetsterapeuterna beskrev:  

 

  ”Positivt är att man kan se att det faktiskt funkar. ... att det fungerar … 

jag känner att det är en säkerhet för patienten och för mig, när det 

kommer hem.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att en vanlig åtgärd som utförs i de äldre patienternas hem under 

hembesöket är att utreda om hemmet behöver genomgå en bostadsanpassning. De ser även 

över om det behöver förskrivas hjälpmedel så att de äldre patienterna kan vistas i sin 

hemmiljö på ett säkert sätt. De vanligaste åtgärderna som utförs är enligt arbetsterapeuterna 

att förebereda för uppsättning av stödhandtag, borttagning av trösklar och borttagning av 

badkar. De vanligaste hjälpmedlen som förskrivs och iordningställs vid hembesöket är 

toalettförhöjning med armstöd, badkarsbräda, duschpall och förhöjningsklossar till sängen.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att de äldre patienterna vanligtvis är positiva till anpassningarna 

och blir ofta positivt överraskade till vilka anpassningar det finns att tillgå i hemmet. Ibland 

förekommer det att äldre patienterna inte vill ha några anpassningar eller hjälpmedel i sitt 

hem. Arbetsterapeuterna menar att en anledning till detta kan vara att de äldre patienterna inte 

vill ändra något i hemmet, utan att allt ska vara som det alltid har varit. En arbetsterapeut 

beskrev:  

 

”Ja…ibland är det så det är ju man kanske behöver ta bort sina tröskar 

för att kunna ta sig över med rollatorn, man har gått utan hjälpmedel 

tidigare, och nu ska man ha rollator, och då behöver man .. då ser vi att 

de här trösklarna behöver du ta bort nu för att det är en snubbelrisk, och 

det kan ju vara en del säger bara att nej..Ni får absolut inte ta bort 

några trösklar ingenting ska ändras, så kan de ju också se ut men…” 

 

Sammanfattningsvis tar denna kategori upp arbetsterapeuternas erfarenheter av att observera 

de äldre patienternas i dennes hemmiljöer. Genom att de har observerat de äldre patienterna i 

sina hemmiljöer och observerat förflyttningar kan de  identifiera vilka behov av åtgärder  som 

behövs för den fortsatta rehabiliteringen.  
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Det efterföljande arbetet 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av hur de äldre patienternas 

sinnesstämning kan förändrats när de återvänder till sjukhuset efter att varit medverkat på 

hembesöket. I kategorin beskrivs även om arbetsterapeuternas fortsatta arbete efter genomfört 

hembesök.  

 

Flertalet av arbetsterapeuterna beskrev att det är efter genomfört hembesök som en stor del av 

deras arbete sker. Tillbaka på avdelningen utförs en analys om hur hembesöket gått och vilka 

chanser det finns för de äldre patienterna att bli utskrivna till hemmet. Arbetsterapeuterna 

beskriver att det är deras ansvar att ansökan om eventuella bostadsanpassningar blir 

inskickade, så att de äldre patienternas hem är anpassat innan de blir utskrivna från sjukhuset.  

 

Enligt arbetsterapeuterna såg de en märkbar skillnad kan ses hos de äldre patienterna när de 

återvänt till sjukhuset från hemmet.  Att de äldre patienterna lever upp och blir mer 

motiverade till att fortsätta träna är enligt arbetsterapeuterna mycket vanligt. 

Arbetsterapeuterna beskrev att detta har kunnat observeras särskilt hos äldre patienter som 

innan hembesöket varit nedstämda och inte trott att de skulle få återvända till hemmet.  En 

anledning till detta kan enligt arbetsterapeuterna vara att de fått uppleva att de trots allt har 

fungerat i hemmet. En av arbetsterapeuterna beskrev:  

 

”Ibland tycker jag hembesöket fungerar som den där peppningen som de 

behöver ..de får lite gnista efteråt att jamen jag vill ju verkligen komma 

hem och sen så anstränger de sig lite extra sådär, så de blir lite peppade 

av hembesöket.” 

 

 Arbetsterapeuterna beskrev att de även fanns äldre patienter som inte kommit till insikt förrän 

efter genomfört hembesök att de inte kommer att kunna återvända till sitt hem igen. Detta är 

något som arbetsterapeuterna uppger som något negativt med att utföra hembesöket. När de 

äldre patienterna kommit till insikt att de inte kommer att kunna återvända till hemmet, kan 

det leda till att deras motivation för fortsatt rehabilitering minskar. Arbetsterapeutrena menar 

att detta kan leda till att sjukhusvistelsen blir längre och att det kommer kräva mer resurser för 

att rehabiliteringen ska tillgodoses.  

 

Flertalet av arbetsterapeuterna uppger att trots det omfattande arbetet kring hembesöket 

gällande journalförning och andra praktiska göromål uppskattar de besöket och önskar att de 
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kunde utföra fler. Enligt arbetsterapeuterna utförs endast ett fåtal hembesök för att observera 

de äldre patienternas sociala miljö. Detta uppger arbetsterapeuterna som något som bör 

förändras, då den sociala miljön har en stor påverkan på de äldre patienterna.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet i denna kategori att det är efter genomfört hembesök 

som en stor del av arbetsterapeutens arbete sker. De beskriver även hur de äldre patienternas 

sinnesstämning kan förändras efter ett hembesök . Hembesöket kan i vissa fall även fungera 

som en motiverande åtgärd och påverka de äldre patienterna positivt i den fortsatta 

rehabiliteringen.  

 

Diskussion  
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att genomföra 

hembesök tillsammans med äldre patienterna innan utskrivning från sjukhus. Resultatet 

visade på att samtliga av de tillfrågade arbetsterapeuterna upplevde att hembesöket under 

vårdtiden tillsammans med den äldre patienten är en viktig intervention som utförs. I 

diskussionen har författarna valt att diskutera de som huvudsakligen framkom i studiens 

resultat.  

 

Arbetsterapeuterna i den aktuella studien menar att det är under hembesöket de får en bredare 

helhetsbild av de äldre patienterna. Under hembesöket får arbetsterapeuten ta del av de äldre 

patienternas vanemönster och rutiner, och får se hur fungerar i sin hemmiljö.  Detta är 

förenligt med hur Kielhofner (2002) beskriver hur en bredare förståelse för en person skapas 

när en man ser interaktionen mellan personen, miljön och aktivitet. Det framkom också att 

arbetsterapeuterna såg det som en fördel att vistas tillsammans med de äldre patienterna i 

dennes hemmiljö. Genom att vistas i en miljö som de äldre patienterna känner till och har god 

kunskap om, ger det en mer rättvis och tydlig bild. Därmed kunde de lättare göra en 

bedömning av hur de äldre patienterna fungerade  i de dagliga aktiviteterna. Liknade resultat 

återfinns i studie av Von Koch, Wollin-Wottick och  Tham (2007) där det beskrivs att de äldre 

patienterna lättare kan utföra de dagliga aktiviteterna i sin hemmiljö jämfört med 

sjukhusmiljön, även Wiles och  Stephenson (2000) beskriver de positiva fördelar som finns 

med att vistas tillsammans med de äldre patienterna i deras hemmiljö. De äldre patienterna har 

där en god kunskap om sin hemmiljö och en god kunskap till de objekt som finns där.  
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I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna upplever att de äldre patienter som deltagit i 

hembesöket innan utskrivning kan få en förändrad sinnesstämning. Arbetsterapeuterna uppger 

att de äldre patienterna som ser att det finns en möjlighet att återvända till sitt hem blir mer 

motiverade till den fortsatta rehabiliteringen. Detta styrks av en studie av Atwal et al. (2007)  

där det framkom att äldre patienter som varit delaktiga i hembesöket och kommit till insikt i 

att de kommer att kunna återvända hem blir mer motiverade till att träna på sjukhuset innan 

utskrivning. Vidare beskriver Atwal et al. (2007) att hembesöket kan leda till en ökad trygghet 

hos de äldre patienterna, då de fått uppleva att det fungerar att vistas i hemmiljön innan de 

skrivs ut från sjukhuset.  I den aktuella studien framkom det att arbetsterapeuter som 

genomför hembesök tillsammans med de äldre patienterna upplever det som en trygghet att ha 

observerat dem i deras fysiska hemmiljö och utrett om eventuella bostadsanpassningar 

behöver utföras. Detta överensstämmer väl med det resultat som framkommit i en studie av 

Atwal et al. (2008) där arbetsterapeuterna beskriver att fördelarna med att de har genomfört 

hembesök innan utskrivning leder till att de upplever de äldre patienternas hemgång som 

säker.  

 

I resultatet framkom det faktum att det idag är de äldre patienterna som själv får bekosta 

transporten för hembesöket. Detta har lett till svårigheter för arbetsterapeuterna att planera 

och utföra hembesöken. De äldre patienterna avböjer i allt högre grad till att medverka vid ett 

hembesök innan utskrivning. Detta leder till att arbetsterapeuten får genomföra hembesöket i 

samband med hemgång. Det är då inte säkert att de äldre patienterna hinner få de rätta 

hjälpmedlen eller bostadsanpassningarna som behövs för att kunna vistas i sin hemmiljö på ett 

säkert sätt.  Nygård et al. (2004) menar att tiden mellan ansökan och genomförandet av 

bostadsanpassningen kan leda till att de äldre patienternas hem inte är en säker plats att vistas 

i. Författarna ställer då frågan om hembesök i samband med hemgång kan leda till en ökad 

kostnad för samhället, då eventuella bostadsanpassningar inte hinner utföras i tid och kan leda 

till att de äldre patienterna råkar ut för olyckor i hemmet. 

 

Tidigare forskning av Atwal et al. (2008) beskriver vikten av att de äldre patienterna är 

delaktiga i förberedelsen av hembesöket och att tydlig information om hembesökets syfte och 

tillvägagångssätt framgår till patienten och eventuellt dennes närstående. Detta framkommer 

även i den aktuella studie då resultatet tydliggör vikten av att arbetsterapeuterna har ett tydligt 

syfte med hembesöket. Det vanligaste syftet med hembesöket är att utreda om de äldre 

patienterna kan vistas i sin hemmiljö trots eventuella funktionsnedsättningar. I de fall där 
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syftet är otydligt upplevs hembesöken som ineffektiva. Arbetsterapeuterna uppgav att flertalet 

av de hembesök som utförs är på grund av direktiv från kommunens biståndshandläggare. 

Arbetsterapeuterna uppger att i vissa fall finns det inget syfte med att genomföra dessa besök 

och att detta kan påverka de äldre patienterna negativt. Detta är även något som styrks av 

Patterson och Mulley (1999) som menar att det idag utförs många hembesök endast för att 

kommunen vill ha ett underlag för den kommande vårdplaneringen. Författarna till studien 

anser att det inte borde vara upp till biståndshandläggarna att kunna besluta när hembesöket 

bör utföras. Arbetsterapeuterna bör ha de det fulla ansvaret för förberedelsen och 

genomförandet av hembesöket.  

 

Patterson, Viner, Saville och Mulley (2001) som visar på att en arbetsterapeuts arbete kring 

ett hembesök kan ta upp till 7 timmar. Detta överensstämmer med det resultat som 

framkommit i den aktuella studien där arbetsterapeuternas erfarenheter är att förberedelserna 

och det efterföljande arbetet som omfattande och tar mycket tid. Författarna till den aktuella 

studien ställer sig frågan om hembesök innan utskrivning är kostnadseffektivt rent tidsmässigt 

och om detta kan förbättras men ändå behålla en god kvalitet?  Arbetsterapeuterna i den 

aktuella studien uppger att hembesöken sker med alla grupper av äldre patienter. Patterson 

och Mulley (1999) menar att de behövs mer forskning på vilka grupper av äldre patienter som 

drar mest nytta av ett hembesök innan utskrivning från sjukhus. Även författarna till den 

aktuella studien menar att de behövs mer forskning på området kring hembesök och dess 

påverkan på de äldre patienterna för att se om hembesöket innan utskrivning har någon effekt 

på lång sikt.   

 

Konklusion  

Studien visar att hembesök innan utskrivning leder till att arbetsterapeuterna får en tydligare 

bild av de äldre patienterna. Det framkom även att rehabiliteringen av de äldre patienterna kan 

underlättas då hembesöket kan fungera som motiverande åtgärd. Den aktuella studien har 

bidragit till en ökad förståelse hur de äldre patienternas hemmiljö har betydelse för den 

fortsatta rehabiliteringen. Studien har även bidragit till en bredare kunskap om hur 

arbetsterapeuterna upplever hembesök innan utskrivning från sjukhus. Författarna tror att 

resultatet av den aktuella studien kan vara av intresse för professioner så som 

biståndshandläggare, politiker, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal.  
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Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale, (1997) är denna metod 

lämplig att använda när personers erfarenheter av ett specifikt område ska studeras. Att 

författarna valt att använda sig utav ett begränsat urval kan anses som en brist i den aktuella 

studien, då författarna valde att vända sig till arbetsterapeuter i en storstadsregion i södra 

Sverige. Antalet arbetsterapeuter som deltog i den aktuella studien var 9. Enligt Kvale (1997)  

bör antalet deltagare i en kvalitativ intervjustudie vara ca 10-15 stycken. Författarna upplever 

att trots det begränsade antal arbetsterapeuter som deltagit har ett informationsrikt material 

framkommit. Att liknade svar framkommit under intervjuerna med samtliga arbetsterapeuter 

kan ses som en styrka i den aktuella studien och leder till en ökad trovärdighet.  

 

Författarna använde sig vid intervjuerna av en intervjuguide där frågorna var semistrukturerad 

Enligt Holloway och  Wheller (2002) ger semistrukturerade intervjuer deltagarna möjligheter 

att beskriva sina erfarenheter av det specifika området med egna ord. Författarna till den 

aktuella studien började intervjuerna med att informera om studiens syfte och hur intervjun 

skulle genomföras. Vid intervjusituationerna användes en intervjuguide som stöd.  Enligt 

Kvale (1997) är en intervjuguide ett bra stöd när författarna är ovana vid intervjusituationer. 

Att författarna använt sig av en intervjuguide stärker även tillförlitligheten för studien då 

samma frågor ställs vid alla intervjutillfällen.  Då författarna till studien är ovana vid 

intervjusituationer kan detta ha medfört att antalet följdfrågor som ställdes vid 

intervjutillfällena var begränsade detta kan ses som en brist i studien.   Att författarna kunde 

genomföra intervjuerna via personliga möten, kan ses som en styrka i studien. Enligt Kvale 

(1997) kan då författarna tolka deltagarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan 

påverkar kvalitén på intervjuerna. Vid intervjutillfällena använde sig författarna av Mp3-

spelare. Enligt Holloway och Wheeler (2002) är det en fördel att spela in intervjuerna 

eftersom det säkerställer det att inga data går förlorad. Detta leder till en ökad tillförlitlighet 

för studien.  En ytterligare förtjänst med att spela in intervjuerna är att författaren kan 

fokusera på intervjupersonen och vad som sägs under intervjutillfället (Kvale, 1997). Vid 

samtliga intervjutillfällen deltog båda författarna. Detta ledde till att författarna kunde stötta 

varandra och att den författaren som observerar kunde komma in med följdfrågor under 

pågående intervju. Att båda författarna medverkat vid intervjuerna kan även ha påverkat 

resultatet negativt, då arbetsterapeuterna kan ha upplevt situationen som olustig. Intervjuerna 

skedde på arbetsterapeuternas arbetsplatser i ett enskilt och tyst rum, detta kan ha medfört att 

arbetsterapeuterna känt sig trygga i intervjusituationen.  Den insamlade data analyserades 
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genom en kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). Analys arbetet med att ta 

ut meningsbärande enheter utförfördes på var sitt håll, de meningsbärande enheter som 

överensstämde kodades och kategoriserades. Genom att författarna tog ut samma 

meningsbärande enheter stärker pålitligheten i den aktuella studien Författarna har under 

processen med studien haft kontinuerlig kontakt med en handledare som har erfarenhet att 

utföra kvalitativa studier. Enligt Granheim och Lundman (2004) ökar detta trovärdigheten och 

tillförlitligheten för studien.  

 
Tillkännagivande 

Författarna vill tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien och delat med sig av sina 

erfarenheter angående hembesök. Författarna vill även tacka vår handledare Ulrica Lundström 

för goda råd, diskussioner och uppmuntra under arbetets gång.  
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 Bilaga 1.

  

Intervjuguide   

  

  
 

 

Bakgrunds information om intervjupersonen 

 

Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

 

Hur länge har du jobbat inom geriatrisk slutenvård? 

 

Hur ofta genomför du hembesök med patienter? 

 

 

 

 

Intervjufrågor 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av hembesök tillsammans med patienter? 

 

- Kan du ge något exempel där hembesöket haft en positiv inverkan respektive negativ? 

- I de fall där anpassning av hemmet krävs, har du upplevt att patienten påverkas av 

detta? 

 

 

Kan du beskriva hur ett hembesök går till, planering och genomförande?  

 

- Är patienten delaktig?  

 

- Hur lång tid finns avsatt för besöket? 

 

 

Vad är den vanligaste interventionen som utförs vid ett hembesök? 

 

 

Avslutande frågor 

 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

Är det någon fråga du vill ställa till oss? 

 

Kan vi återkomma till dig om frågor uppkommer? 

                                                                                               



 

 

Bilaga 2. 

 

Förfrågan om deltagande i studie om hembesöket betydelse 

 

Tidigare arbetsterapeutiska studier visar på att hembesök under sjukhusvistelse har många 

goda fördelar.  Det finns i nuläget inte tillräckligt mycket kunskap om området. Vi har under 

vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att hembesöken tillsammans arbetsterapeuten har 

haft en stor betydelse för patienten. Vårt intresse är nu att undersöka vad du som 

arbetsterapeut har för erfarenheter av detta. Syftet med denna studie är att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av att genomföra hembesök tillsammans med patienter innan 

utskrivning från sjukhuset. 

 Vi har valt att vända oss till dig som är arbetsterapeuter verksam inom den geriatrisk 

slutenvård. 

 

Vår förfrågan till dig som arbetsterapeut är om du vill delta i denna intervju. Intervjun 

kommer att utgå från frågor om dina erfarenheter om hembesök.  Intervju kommer att ta ca: 

30-60 minuter och den kommer att spelas in på band. Sedan kommer intervjutexterna att 

skrivas ut i sin helhet och analyseras. Vid färdigställande av studien kommer ingen deltagare 

att kunna identifieras vid/ ort, namn, person plats och verksamhet. Det är endast författarna 

och handledaren som kommer att ha tillgång till materialet. Vi ser helst att intervjun sker på 

din arbetsplats men kan även ske på annan plats om så önskas. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan att någon orsak behöver förklaras.  

 

Cirka en vecka efter att detta mail mottagits kommer vi att ta kontakt med er enhet för att höra 

om någon är intresserad av att delta i denna studie. Om intresse finns så bokas en tid och plats 

för intervju. När studien är färdigställd kommer den att finnas tillgänglig på Luleå tekniska 

universitet på institutionen för Hälsovetenskap( http://epubl.ltu.se).  

 

Vi som kommer att genomföra intervjuerna är två studenter termin 6  på 

arbetsterapiprogrammet på Luleå tekniska universitet. Studien kommer att ligga som grund 

för vårt examensarbete.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss 

Med vänliga hälsningar  

 

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

Anna Brolin   xxxxxxxxx                                                    Hanna Ikelberg  xxxxxxxx 

                         

  

 

 

Annbro-6@student.ltu.se           Hanike-6@student.ltu.se                                                     

. 
 

Handledare: Universitets adjunkt Ulrica Lundström, växeln: 0920 49 10 00,                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

        

http://epubl.ltu.se/
mailto:Annbro-6@student.ltu.se
mailto:Hanike-6@student.ltu.se


 

 

      Bilaga 3. 

    

Svarstalong 
 

Härmed lämnar jag mitt samtycke till att delta i denna studie. Jag har tagit del av både den 

skriftliga och muntliga informationen.  

 
Namn:……………………………………………………………………………………. 

 

Telefon:…………………………………………………………………………………… 

 

Ort:…………………………………………………………………………………………….. 
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