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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i 

dagliga aktiviteter för äldre personer inom särskilt boende. För att besvara studiens syfte valdes 

en kvalitativ ansats och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju 

arbetsterapeuter. För att analysera data användes en kvalitativ innehållsanalys som resulterade i 

fyra kategorier: Bedömningar som kartlägger den äldre personens behov; Använda den äldre 

personens förmågor för att främja delaktighet; Olika aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning 

av hjälpmedel; Skapa ett fungerande samarbete med vårdpersonal. Resultatet visade att ett 

likvärdigt synsätt och ett väl fungerande samarbete med vårdpersonal var en viktig förutsättning i 

arbetet. Vidare sågs handledning och utbildning av vårdpersonal som en viktig faktor i 

arbetsterapeuternas arbete med att främja delaktigheten i dagliga aktiviteter. Slutligen sågs 

hjälpmedel uppta en stor del av arbetsterapeuternas arbete då förskrivningen av hjälpmedel inom 

särskilt boende för äldre personer sker i stor omfattning. Författarna anser att det finns ett behov 

av studier som belyser hur arbetsterapeuters närvaro inom särskilt boende skulle kunna gynna 

främjandet av dagliga aktiviteter för äldre personer. 
  
Nyckelord: Older people, participation, occupational therapists, activities of daily living, 

residential care. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to describe occupational therapists experiences in promoting older 

people´s participation in activities of daily living in residential care. To answer the aim of the 

study a qualitative approach was selected and data were collected through semi-structured 

interviews with seven occupational therapists. To analyze the data, a qualitative content analysis 

was used who resulted in four categories: Assessments that describe the older people's needs; 

Using the older people's abilities in order to promote participation; Various aspects to consider 

when prescribing assistive devices; Create a functioning collaboration with health professionals. 

The results showed that an equal approach and a good collaboration with health professionals 

was a key requirement. Furthermore, supervision and education of health professionals were seen 

as important factors in the occupational therapists' work to promote participation in daily 

activities. Finally assistive devices were a large part of the occupational therapists’ work when 

prescribing assistive devices in residential care for older people. The authors consider that there 

is a need for studies that illustrate how the occupational therapists’ presence in residential care 

could favor the promotion of activities in daily living for older people. 
 

Key words: Older people, participation, occupational therapists, activities of daily living, 

residential care. 
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INTRODUKTION 

Sveriges befolkning ökar och främst ökar andelen äldre personer i landet. En femtedel av 

befolkningen var år 2011, 65 år eller äldre och siffran beräknas stiga kraftigt till år 2060 då 

befolkningen från 65 år och äldre beräknas utgöra en fjärdedel (Statistiska centralbyrån [SCB], 

2011). Med stigande ålder ökar hjärt-och kärlsjukdomar, demenssjukdomar och cancer vilket 

ökar behovet av stöd och hjälp (Larsson & Rundgren, 2010). 

  

Författarna upplevde under den verksamhetsförlagda utbildningen att äldre personer som 

beviljats en plats i kommunens särskilda boenden ofta var sköra och i stort behov av omvårdnad. 

Några av de arbetsterapeuter författarna kommit i kontakt med under utbildningens gång 

upplevde en tidspress i arbetet med den äldre personen och att samarbetet med vårdpersonalen på 

det särskilda boendet var betydelsefullt för att arbetet kring den äldre personen skulle fungera. I 

studier (Furåker & Nilsson 2011; Pros & Kjellberg, 2008) framkommer att tiden påverkar 

arbetsterapeuters genomförande av utredningar. Enligt Kielhofner (2012) har arbetsterapeuten en 

viktig roll i att stödja den äldre personen till delaktighet i dagliga aktiviteter som är 

betydelsefulla och av stor vikt för att skapa välbefinnande. 

  

Utifrån ovanstående ser författarna att arbetsterapeuten med sin kompetens och erfarenhet är en 

viktig resurs i arbetet med att främja delaktighet i dagliga aktiviteter för äldre personer inom 

särskilt boende. Samtidigt ser författarna en kunskapslucka inom arbetsterapiforskning där 

arbetsterapeuters erfarenheter av att främja äldre personers delaktighet i dagliga aktiviteter inom 

särskilt boende lyfts fram. Därför kommer författarna i denna studie att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i dagliga aktiviteter för äldre personer 

inom särskilt boende. 

  

BAKGRUND 

Delaktighet och välbefinnande  

Att förklara vad delaktighet innebär är komplicerat och faktorer som social, individuell och 

kulturell uppfattning spelar in och kan uppfattas olika hos olika personer (Mallinson & Hammel, 

2010). Delaktighet uppstår naturligt för en person som aktiveras i dagliga aktiviteter där 

personen finner en meningsfullhet i en specifik miljö (American Occupational Therapy 
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Association [AOTA], 2008). Aktivitet definieras som utförandet av en uppgift eller handling 

(WHO, 2010) och i ett flertal studier framkommer att aktiviteter äger rum i en bestämd miljö och 

sker genom ett samspel mellan personen och momenten som aktiviteterna består av (Baptiste, 

Law, Polatajko & Townsend, 2002; Kielhofner, 2012; Törnqvist & Sonn, 2011). Exempel på 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) är att sköta personlig hygien, på- och avklädning, bada, laga 

mat, äta, städa samt tvätta. Vidare beskrivs att inomhusmiljön påverkar delaktigheten då den kan 

vara både stödjande och hindrande i möjligheten att delta i aktiviteter (Dorrestein & Hocking, 

2010; Kielhofner, 2012). I en annan studie beskrivs vikten av att den äldre personen utifrån 

möjligheten och tillgången till att utföra en aktivitet kan välja och ha kontroll genom aktivitetens 

genomförande (Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner och Rodriguez, 2008).  

  

En annan aspekt på delaktighet och välbefinnande är att utförandekapaciteten förändras i takt 

med åldrandet och hänsyn bör tas till den äldre personens vanor som skapats genom livet 

(Kielhofner, 2012). Vidare upplever äldre personer med dålig hälsa att de minskar delaktigheten 

i dagliga aktiviteter (Thomas, O´Conell & Gaskin, 2013). Utförs aktiviteten utifrån vad den äldre 

personen värdesätter, dess kapacitet och intressen uppstår en vilja att delta i aktiviteter 

(Kielhofner, 2012; Townsend & Brinnell, 2002). Äldre personer uppskattar även en valmöjlighet 

i att inte delta i aktiviteter då det finns ett behov av att vara ensam under vissa perioder 

(Mallinson & Hammel, 2010; Nilsson, Lundgren & Liliequist, 2011). Samtidigt beskrivs att en 

äldre persons delaktighet i dagliga aktiviteter är betydelsefullt och skapar välbefinnande 

(Kielhofner, 2012). Att känna välbefinnande skiljer sig från person till person och beskrivs som 

en subjektiv känsla bestående av glädje och tillfredställelse över möjligheten att kunna vara 

delaktig i dagliga aktiviteter (Blair, Creek & Hume, 2008). Slutligen ses aktiviteter som en viktig 

del för att känna välbefinnande samtidigt som en brist på aktiviteter medför isolering och ohälsa 

(Bullington, 2006). Vidare påverkas välbefinnandet negativt hos äldre som har en låg delaktighet 

i dagliga aktiviteter (Bernspång, Fisher, Gustafsson, Löfgren & Nilsson, 2007). 

 

Arbetsterapi inom särskilt boende  

När den äldre personen inte längre förmår att utföra dagliga aktiviteter i hemmet görs en 

individuell bedömning av behovet till särskilt boende med stöd, service och omvårdnad 

(Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453). Arbetsterapeutens arbetsuppgifter inom särskilt boende 
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består till stor del av att informera, instruera, handleda och undervisa de äldre personerna och 

deras närstående samt andra personalgrupper (Cohn, 2003; Furåker & Nilsson, 2011; 

Socialstyrelsen, 2001). Arbetsterapeuten samarbetar ofta med vårdpersonalen för att ta tillvara på 

deras kunskaper kring den äldre personen, då tiden för egna utredningar ofta är otillräcklig 

(Furåker & Nilsson, 2011). En utmaning i arbetet med handledning är att antalet tillfällen samt 

tillgång av tid inte räcker till för att handleda i den utsträckning som önskas (Pros & Kjellberg, 

2008). Vad gäller begreppet vårdpersonal avser författarna i denna studie innefatta vårdbiträden 

samt undersköterskor. 

 

Det är inte bara handledning som ingår i arbetsterapeutens uppgifter. En stor del av arbetet 

innefattar även att identifiera hinder orsakad av aktiviteten eller miljön och som begränsar eller 

riskerar att begränsa den äldre personens möjlighet till delaktighet i det dagliga livet utifrån 

kapacitet, effektivitet, intressen och värderingar (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeutens arbete 

beskrivs som att använda den äldre personens värdering, kunskap och förmåga för att uppnå 

delaktighet i dagliga aktiviteter och därigenom uppnå välbefinnande (AOTA, 2008). 

  

Tidigare forskning  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång ser författarna en begränsad tillgång av studier vad 

gäller arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos äldre 

personer inom särskilt boende. I en studie av Guidetti och Tham, (2002) framkommer att en 

viktig förutsättning i det främjande arbetet är att kommunikationen och relationen till den äldre 

personen är avgörande för att kartlägga den äldre personens prioriteringar och behov av dagliga 

aktiviteter. Kielhofner (2012) betonar arbetsterapeutens kompetens och erfarenhet som 

betydelsefullt i arbetet av att främja delaktighet i dagliga aktiviteter. Samtidigt framkommer i en 

studie av Vik och Eide (2012) att den äldre personens möjlighet att vara delaktig i valet av 

dagliga aktiviteter påverkas av tidsbrist hos vårdpersonalen på det särskilda boendet.  

 

Syftet med denna studie är därför att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att främja 

delaktighet i dagliga aktiviteter för äldre personer inom särskilt boende. 
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METOD 

Design 

Utifrån syftet att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i dagliga 

aktiviteter för äldre personer inom särskilt boende har författarna använt sig av en kvalitativ 

ansats (Olsson & Sörensen, 2011) för att presentera studien. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

används en kvalitativ ansats för att skapa en helhetsbild av det som skall undersökas. 

 

Urval 

Ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) användes i studien med inklusionskriterier att deltagarna 

var yrkesverksamma arbetsterapeuter med minst sex månaders erfarenhet inom särskilt boende 

för äldre personer, samt att de var verksamma i något av länen Norrbotten, Dalarna, Uppland 

eller Västmanland. Urvalet av deltagarna gjordes utifrån författarnas bostadsorter samt studieort. 

Författarna kontaktade tolv arbetsterapeuter varav sju tackade ja till att delta. Yrkeserfarenheten 

hos deltagarna var mellan 1- 14 år som arbetsterapeuter inom särskilt boende för äldre personer. 

  

Procedur 

Ett antal kommuner inom de aktuella länen valdes ut där arbetsterapeuter med inriktning mot 

särskilt boende för äldre skulle kontaktas. För att komma i kontakt med deltagare som kunde 

tänkas vara aktuella att delta i studien genomfördes en sökning via respektive kommuns hemsida 

samt via kontakter genom tidigare verksamhetsförlagda praktikplatser för att få tillgång till 

mailadresser. Där mailadresser inte gick att finna via hemsidor, kontaktade författarna respektive 

kommuns telefonväxel för att få tillgång till kontaktuppgifter. Därefter skickades ett mail ut med 

ett bifogat missivbrev (bilaga 1) med en förfrågan om att delta i studien och där studiens syfte 

presenterades samt vad medverkan i studien skulle innebära för deltagaren. För att få det önskade 

deltagarantalet skickade författarna ut tolv förfrågningar. Deltagarna ombads att besvara 

förfrågan om deltagandet inom fem dagar, därefter skickades en påminnelse ut. Deltagare som 

ville delta i studien kontaktades av författarna via mail eller telefon för att bestämma tid och plats 

för intervjun. 
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Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och spelades in med mobiltelefon enskilt av 

författarna på en plats som valdes av deltagaren och omfattade den avsatta tiden som var 45 

minuter. En intervjuguide (Hartman, 2004) bestående av öppna frågor skapades av författarna. 

Intervjuguiden (bilaga 2) användes som stöd under intervjuerna och utgick från studiens syfte. 

  

Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Som ett första steg transkriberades intervjuerna ordagrant och lästes 

igenom ett flertal gånger av båda författarna. Därefter plockade författarna ut meningsenheter var 

för sig som ansågs besvara studiens syfte. De valda meningsenheterna diskuterades gemensamt 

för att sedan kondenseras vilket innebar att texten kortades ned för att sålla ut den information 

som var väsentlig vilket underlättade hanteringen av materialet. Meningsenheterna och 

kondenserade meningsenheter sattes in i en tabell (Tabell 1) som författarna slutligen kodade. 

Varje intervju fick en egen tabell och för att lätt hitta meningsenheterna i den ursprungliga 

intervjun gavs en referens till vardera kod, exempelvis (J2:6) som bestod av författarens första 

bokstav i förnamnet, vilken ordning av intervjun samt sidnummer i den transkriberade intervjun. 

Koderna med referens från samtliga tabeller överfördes till en ny tabell (Tabell 2) och gavs där 

en siffra för att göra det lättare för författarna när de diskuterade dem inför kategoribildning. 

Koder som motsvarade studiens syfte blev 66 till antalet och färgmarkerades efter innebörd i 

tabellen. Fanns en osäkerhet över en kods innebörd kunde författarna på ett strukturerat sätt 

återgå till huvudintervjun tack vare tydlig referens och tabell. Koderna grupperades in i fyra 

kategorier beroende på innehåll och namngavs utifrån innehållet i kategorierna, dessa utgjorde 

rubrikerna i studiens resultatredovisning. 

 

Tabell 1 Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Så jag jobbar mest med 

hembesök efter att jag fått ett 

ärende och gör bedömningar. Det 

är alltså inte den äldre personen 

själv som har problem utan det är 

då jag får gå in och se…vad är 

Jag jobbar mest med hembesök 

och där jag gör bedömningar tar 

jag hänsyn till vad den äldre 

personen tycker är viktigt 

Vid bedömningar ta hänsyn till 

vad den äldre personen prioriterar 

(A:1:1) 
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det den äldre personen tycker är 

viktigt i det här… 

Sen så jobbar jag med att göra 
bedömningar i personlig vård 

Jag jobbar med att göra 
bedömningar i personlig vård 

Göra bedömningar i personlig 
vård (A:1:2) 

Det är mycket förskrivning av 

hjälpmedel och utprovning 
Hjälpmedel provas ut och 

förskrivs ofta 
Utprovning och förskrivning av 

hjälpmedel (J2:3) 

Och så blir det ju ofta det här att 

byta ut en stålift och då kanske 

det inte fungerar med den 

rullstolen… 

Byts ett hjälpmedel ut kan det 

påverka den äldre personens 

övriga hjälpmedel 

Se över hjälpmedel så att de 

passar ihop (J1:19) 

  

Tabell 2 Exempel på kod och kategori 

Kod Kategori 

Vid bedömningar ta hänsyn till vad den äldre 

personen prioriterar (A:1:1) 
Bedömningar som kartlägger den äldre personens 

behov 

Göra bedömningar i personlig vård (A:1:2) Bedömningar som kartlägger den äldre personens 

behov 

Utprovning och förskrivning av hjälpmedel (J2:3) Olika aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning av 

hjälpmedel 

Se över hjälpmedel så att de passar ihop (J1:19) Olika aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning av 

hjälpmedel 

  

Etiska reflektioner 

Deltagarna fick tydlig information kring studiens syfte, vad deras medverkan kunde innebära, 

frivilligheten i deltagandet samt information kring att de när som helst hade möjlighet att avbryta 

deltagandet. Vidare gavs information om hanteringen av det insamlade materialet samt 

innebörden av dess konfidentialitet (Olsson & Sörensen, 2011). En risk författarna såg med 

studien var att intervjuerna kunde påverkas av tid, val av lokal samt utformning av intervjufrågor 

och författarnas förmåga till att ställa relevanta följdfrågor. För att minimera risken tänkte 

författarna på sitt förhållningssätt genom att anpassa kroppspråk, tonfall i rösten vid 

frågeställningar och att inte vara dömande i de svar som gavs, detta för att öka deltagarnas känsla 

av trygghet och visad respekt inför deras erfarenheter. Ur arbetsterapeuternas synvinkel kan 

studien komma att innebära en bekräftelse på att arbetet fungerar väl inom det särskilda boendet 
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samtidigt som det kan motivera till ett förändrat arbetssätt och en nyfikenhet att veta mer kring 

ämnet, då delaktighet i dagliga aktiviteter är en av grundstenarna inom arbetsterapi.  

  

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna mynnade ut i fyra kategorier: Bedömningar som kartlägger den äldre 

personens behov; Använda den äldre personens förmågor för att främja delaktighet; Olika 

aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning av hjälpmedel, Skapa ett fungerande samarbete med 

vårdpersonal. Resultatet beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att främja delaktighet i 

dagliga aktiviteter för äldre personer inom särskilt boende. 

  

Bedömningar som kartlägger den äldre personens behov 

I denna kategori beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av att göra bedömningar och kartlägga 

äldre personers behov av delaktighet i dagliga aktiviteter. Majoriteten av arbetsterapeuterna 

upplevde att deras kunskaper efterfrågades av vårdpersonalen när det fanns behov av ADL-

bedömningar. Bedömningen genomfördes enskilt av arbetsterapeuten eller genom att den äldre 

personens förmåga i kombination med att vårdpersonalens arbetssätt studerades. Detta i ett led 

att bibehålla förmågor samtidigt som vårdpersonalen fick ta del av vad som var viktigt att tänka 

på vid arbetet med den äldre personen. Genom råd och tips till vårdpersonalen kunde 

arbetsterapeuterna med sin kunskap bidra till främjandet av delaktigheten hos de äldre 

personerna.  En arbetsterapeut beskrev det så här: 

  

“när det är sådana här morgonbedömningar, säger jag ibland att jag 

vill vara själv med Pelle eller Kalle. Ibland har jag ju hört att 

personalen säger att ”när vi gör si och så” och då säger jag: ”får jag 

vara med under morgonarbetet nästa gång?” Och då kanske jag ger 

en hjälpande hand men ibland så märker jag att personalen vill göra 

som dom brukar och då får jag ju se precis hur dom gör…å det är ju 

det bästa..” 

  

Genom bedömningar av vad den äldre personen prioriterade kartlade arbetsterapeuten den äldre 

personens förmågor och erfarenheter av att kunna utföra dagliga aktiviteter. En arbetsterapeut 

gav ett exempel på hur hon använt sig av en ADL-bedömning där den äldre personen hade fått en 

ortos samt ett handträningsprogram. Genom bedömningen kunde arbetsterapeuten se vad den 

äldre personen klarade av och hur användandet av båda händerna kunde främja delaktigheten i 
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dagliga aktiviteter. Upplevelsen bland arbetsterapeuterna var även att förflyttningsproblematik i 

och ur säng förekom ofta och där deras bedömning av situationen var att ge förslag till 

förbättringar i arbetssättet hos vårdpersonalen. 

  

Arbetsterapeuterna såg det som ett hinder i det främjande arbetet att det inte fanns några tydliga 

rutiner för ADL-bedömningar. För äldre personer inom kommunen som flyttade in på särskilt 

boende genomfördes bedömningar först när problem kring den äldre personens behov uppstod. 

En arbetsterapeut beskrev situationen där äldre personer kom direkt från sjukhuset till det 

särskilda boendet och att det då endast gjordes en enklare bedömning av den äldre personens 

förmåga. En annan arbetsterapeut hade som förslag på förbättring av bedömningsrutinerna, vilket 

beskrevs på följande sätt: 

 

“En önskan hade varit att kunna göra ADL-bedömningar på alla som 

flyttade in, för att se hur mycket den äldre klarar av, och vad den 

behöver hjälp med och då kanske personalen skulle ha något mer att 

arbeta utifrån.” 

  

Använda den äldre personens förmågor för att främja delaktighet 

Kategorin beskriver hur de äldre personernas förmågor tillvaratogs för att främja delaktighet i 

dagliga aktiviteter. En viktig del i främjandet av delaktigheten var den äldre personens 

motivation samt att de dagliga aktiviteterna prioriterades utifrån den äldre personens hjälpbehov. 

En arbetsterapeut gav exempel på hur hon arbetade för att främja delaktigheten för den äldre 

personen till att utföra dagliga aktiviteter:  

 

“när jag besöker patienter så försöker jag ju arbeta med händerna på 

ryggen, det är ett ganska bra talesätt faktiskt, för att jag försöker 

pusha dom att: ”nog kan du sätta dej upp själv, det där fixar du och..” 

att jag försöker få dom att göra saker som dom egentligen inte tror att 

dom kan…” 
  

 En av arbetsterapeuterna uttryckte främjandet av delaktighet som att en stor del handlade om att 

den äldre personens grundläggande förmågor skulle bibehållas som till exempel att kunna sitta 

vid ett bord och äta. En arbetsterapeut gav ett exempel på tillvägagångssätt för att få den äldre 

personen att utföra dagliga aktiviteter utifrån sina egna förmågor: 
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“....ja men att personen faktisk har rörelse i armar och axlar och 

klarar av att få på sig en tröja själv, men man behöver mer tid och att 

man kanske behöver lägga fram tröjan…..och på det sättet underlätta 

för den äldre att bli mer delaktig” 

  

En stor andel av de äldre personerna som flyttade in på särskilt boende hade en demenssjukdom 

och/eller inskränkt rörlighet samt stelhet i leder och muskler och många av dem var i behov av 

stöd och hjälp i framförallt personlig vård. En arbetsterapeut berättade hur hon brukade främja 

delaktighet i dagliga aktiviteter i samband med duschsituationen. Hon brukade föreslå den äldre 

personen att finnas med som ett stöd i rummet för att känna trygghet och skapa självförtroende 

till den egna förmågan. Vidare berättade en annan arbetsterapeut hur hon arbetat främjande med 

delaktigheten genom att stärka den äldre personens självförtroende. Det gällde en äldre person 

som inte hade något självförtroende i att förflytta sig i sängen och ta sig upp till sittande på 

sängkant. Genom återkommande träning fick den äldre personen med hjälp av arbetsterapeuten 

träna på de olika momenten vilket slutligen resulterade i att den äldre personen självständigt 

klarade att utföra detta. Vidare beskrev en arbetsterapeut att delaktighet kunde ske genom små 

delar i vardagen där den äldre personen fick vara med och fatta beslut utifrån ork och energi.  

  

Majoriteten av arbetsterapeuterna såg att tiden var ett hinder som påverkade arbetet med att 

främja till delaktighet, då upplevelsen var att det gick fortare om vårdpersonalen utförde moment 

åt den äldre personen istället för att låta den äldre försöka själv. Vidare beskrevs att främjandet 

av delaktigheten påverkades negativt av flytten till ett särskilt boende. Flytten innebar en stor 

omställning för den äldre personen och det var av vikt för vårdpersonalen att vara lyhörd och gå 

varsamt fram i anpassningen av den nya livssituationen. Majoriteten av arbetsterapeuterna 

betonade sitt förhållningssätt med att kommunicera med den äldre personen genom tydlighet i 

kommunikationen och betonade där vikten av att kunna läsa av ansiktsuttryck för att den äldre 

personen skulle känna sig sedd och lyssnad på i det som sågs meningsfullt. En arbetsterapeut 

som ofta kom i kontakt med äldre demenssjuka personer berättade om svårigheterna att arbeta 

främjande med hjälp av motivationen när minnet sviktade:  

  

“jag försöker vid rullstolskörning att han ska få köra självständigt, 

sen är det inte säkert att han är motiverad även om jag vet att jag 

försöker få han att förstå att, du kan förflytta dig själv, du kan åka till 

matsalen, du kan åka in till ditt rum självständigt utan att be om 
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hjälp……..Han kan inte se det själv eftersom han i sin värld ska flytta 

hem, och han ska ju upp och gå och det är ju inte möjligt, men han 

kan inte förstå det, och då är det ju ingenting jag kan göra fast jag vet 

att han kan…så det är lite frustrerande, han skulle kunna bli 

jätteduktig på det men….” 

  

Olika aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning av hjälpmedel 

I den här kategorin beskrivs arbetsterapeuternas erfarenheter av att främja delaktighet i dagliga 

aktiviteter genom hjälpmedel. Arbetsterapeuterna upplevde att det fanns ett stort 

hjälpmedelsbehov hos äldre personer inom särskilt boende och att det utgjorde en viktig del i att 

främja delaktighet då i stort sett alla hade någon typ av hjälpmedel. De hjälpmedel som förskrevs 

i stor omfattning var hygienhjälpmedel vid främst duschsituationer. Arbetsterapeuterna betonade 

vikten av god information vid förskrivning av hjälpmedel för att försäkra sig om att den äldre 

personen förstått varför de fått hjälpmedlet och hur det skulle användas. En arbetsterapeut gav ett 

exempel där hjälpmedel haft god effekt på främjandet av delaktigheten vid ett demensbonde: 

  

“dels köptes det in olika hjälpmedel med taktil stimulering, med olika 

saker som de äldre personerna kunde plocka med, exempelvis 

byggsaker just för att få utlopp för den här energin. Från att ha varit 

väldigt motoriskt oroliga och ibland aggressiva så har de olika 

åtgärderna resulterat i att dom nu är väldigt lugna, glada och 

tillmötesgående.” 

  

En uppfattning av arbetsterapeuterna var att delaktigheten påverkades mycket av sittandet 

framförallt när den äldre personen var rullstolsburen. Flera arbetsterapeuter beskrev vikten av att 

orka sitta uppe delar av dagen som en förutsättning till att kunna delta vid olika dagliga 

aktiviteter, exempelvis äta mat, läsa tidningen eller titta på tv. 

Något arbetsterapeuterna upplevde som ett hinder vid främjandet av delaktigheten var 

möjligheterna till uppföljning av sittandet. Om den äldre personens förmågor förändrades 

krävdes det av arbetsterapeuten att snabbt se över möjligheten att ändra rullstolens sittkomfort 

eller ändra till en annan typ av rullstol. Om en sådan förändring gjordes var det viktigt att 

arbetsterapeuten även gjorde en översyn på övrigt förskrivna hjälpmedel, då den nya rullstolen 

kunde innebära att den inte passade med andra hjälpmedel, exempelvis stålyft och typ av sele. 
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Slutligen betonade arbetsterapeuterna en problematik vid främjandet av delaktighet hos äldre 

personer med demenssjukdom där mer tid behövde läggas på att skapa kontakt vid varje besök. 

En arbetsterapeut beskrev sina erfarenheter av att förskriva hjälpmedel till en äldre person med 

demens så här: 

 

“jag går ju inte bara in hos en demenssjuk person och river av utan 

ofta får jag sätta mig ner och prata liksom så att dom känner sig trygg 

med en…” 

  

 Skapa ett fungerande samarbete med vårdpersonal 

Kategorin beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att skapa ett fungerande samarbete med 

vårdpersonalen som ett led i att främja den äldre personens delaktighet i dagliga aktiviteter. 

Majoriteten av arbetsterapeuterna såg deltagandet i teamträffar/kundträffar som ett bra tillfälle att 

utveckla samarbetet genom att ta tillvara på vårdpersonalens erfarenheter då vårdpersonalen hade 

en mer kontinuerlig kontakt med de äldre personerna. En arbetsterapeut beskrev det såhär:  

  

“Det gäller att man som arbetsterapeut lyssnar på vad personalen 

berättar, för vi kan ju komma dit när dom har en pigg stund och 

tycker att ett gåbord fungerar perfekt, samtidigt som personalen vill 

ha en lyft på kvällen och vi förstår ingenting...så man måste vara 

väldigt lyhörd” 
 

Flertalet arbetsterapeuter uttryckte även en fördel med att vårdpersonalen närvarade vid 

bedömningar med aspekten att den äldre personen lätt glömde de direktiv som gavs. Om 

vårdpersonalen medverkade så hade även de hört och sett hur momentet skulle utföras vilket 

främjade ett bra arbetssätt med den äldre personen. En arbetsterapeut beskrev sina erfarenheter 

av att ge information som särskilt viktigt vid nyinflyttningar. Genom överrapportering fick 

arbetsterapeuten viktig information gällande den äldre personens förmåga och förskrivna 

hjälpmedel. Denna information vidarerapporterades till vårdpersonalen för att tydliggöra den 

äldre personens förmågor och behov av hjälp och beskrevs på detta sätt: 

  

“den här mannen går med rollator, det ser lite knackigt ut men han 

kan. Han har en rullstol som kan användas om det behövs. Hamnar 

han i en rullstol så kommer han bli sittandes i den.  Så det är viktigt 

att man informerar personalen, just kring det här med 

funktionsbevarande arbetssätt” 
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En arbetsterapeut såg även möjligheten vid träffarna att sprida information till vårdpersonalen 

kring vad arbetsterapeuten kan bidra med för att underlätta vårdpersonalens arbetssätt med den 

äldre personen, samt att försöka motivera sitt arbetsterapeutiska tänk till vårdpersonalen. Detta 

beskrevs så här: 

  

“... ... jag kan ju inte gå in och säga till den äldre personen att nu är 

det viktigt att du borstar håret själv eller borstar tänderna själv utan 

det är ju hela personalen som måste ha det tänket” 

  

Vidare framkom att en stor del av arbetstiden lades på handledning av vårdpersonal. 

Handledningstillfällena bestod av att ge tips på hur arbetet med den äldre personen kunde 

struktureras så att förmågorna bevarades så länge som möjligt utan bekostnad på vårdpersonalens 

arbetsmiljö. Det framkom att några av arbetsterapeuterna var utbildade förflyttningsinstruktörer 

och arbetade med att utbilda vårdpersonal i förflyttningsteknik för att skapa ett likvärdigt 

arbetssätt och därmed minska riskerna för skador på grund av arbetsmiljön. Några av 

arbetsterapeuterna utbildade även i vardagsrehabilitering, där förflyttningsteknik med 

vårdpersonal ingick. En arbetsterapeut berättade att hon vid förflyttningsutbildningen såg ett 

naturligt tillfälle att även informera om vikten av rehabilitering. Det framkom skillnader mellan 

de olika länen i hur ofta förflyttningsutbildningarna hölls. I några län genomfördes 

utbildningarna årligen samtidig som det i andra län återkom vart tredje år. Vidare fanns även 

skillnader i vilken vårdpersonal som utbildades då det kunde variera mellan sommarvikarier till 

att all tillsvidareanställd vårdpersonal utbildades.  

 

Samtliga arbetsterapeuter hade ett nära samarbete med sjukgymnaster och det utgjorde en viktig 

del i teamarbetet. Beroende på frågeställning kring den äldre personen kunde arbetsterapeuten 

välja att samarbeta med sjukgymnast för att få en gemensam bedömning, exempelvis vid 

förflyttningar, gångproblematik och personlig vård. En arbetsterapeut beskrev samarbetet med 

sjukgymnasten såhär: 

  

“Det handlar ju ofta om förflyttningar för personer som kanske inte 

klarar av att stå på benen eller som inte förstår att det inte fungerar 

med förflyttningar. Det kan vara antingen manuella förflyttningar 
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eller stående förflyttningar, och då tittar vi på förflyttningar jag och 

sjukgymnasten tillsammans” 

  

En arbetsterapeut berättade hur hon tillsammans med sjukgymnasten presenterat en idé för 

enhetschefen i att utveckla arbetssättet på boendet. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten hade sett 

ett allt mer förekommande problem med stelhet i axlar och armar hos de äldre personerna. 

Förslaget implementerades sedan vid möte med vårdpersonalen i att utveckla det förebyggande 

arbetet och främja delaktigheten i aktiviteter inom det särskilda boendet, genom enkla vardagliga 

aktiviteter som exempelvis att baka, duka samt påklädning där rörligheten i armar och axlar 

tränades. 

  

Arbetsterapeuterna såg att tidigare information vid försämring i förmåga hos den äldre personen 

hade gynnat främjandet av delaktighet i dagliga aktiviteter och att det samtidigt hade minskat 

arbetsbelastningen och förbättrat arbetsmiljön hos vårdpersonalen.  

  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i 

dagliga aktiviteter för äldre personer inom särskilt boende. Resultatet presenterades utifrån de 

fyra kategorierna: Bedömningar som kartlägger den äldre personens behov; Använda den äldre 

personens förmågor för att främja delaktighet; Olika aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning 

av hjälpmedel; Skapa ett fungerande samarbete med vårdpersonal. 

  

I kategorin Bedömningar som kartlägger den äldre personens behov framkom att erfarenheten 

bland arbetsterapeuter var att förfrågan från vårdpersonalen om bedömning vid en äldre persons 

försämrade förmåga kom i ett alltför sent skede. En önskan bland flertalet arbetsterapeuter var att 

bedömningar skulle göras i ett tidigare skede med motiveringen att den äldres förmågor då hade 

bibehållits i större utsträckning. Ett liknande resultat framkom i en studie av Furåker och Nilsson 

(2011) där arbetsterapeuter upplevde att det var vårdpersonalen som tog kontakt när det uppstod 

ett förändrat hjälpbehov och inte den äldre personen själv. Det är en intressant aspekt då 

vårdpersonalen har ett nära samarbete med den äldre personen och på så sätt lättare upptäcker 

förändringar i förmågor. Ett samband kan ses med en studie av Witsø, Eide & Vik (2011) där 



18 
 

vikten av den äldre personens egen önskan att delta i aktiviteter uppmärksammades. 

Vårdpersonalen uppmuntrade den äldre personen till att delge sina värderingar och behov vilket 

sågs främja samarbetet med den äldre samtidigt som förtroendet stärktes. Detta går i linje med 

Kielhofner (2012) som betonar att utförande av aktivitet påverkas utifrån vad den äldre personen 

värdesätter, dess kapacitet och intressen till att vilja delta i aktiviteter. Vidare beskriver 

Kielhofner (2012) att en förändring i den äldre personens förmågor påverkar uppfattningen om 

den egna kapaciteten, om den äldre personen ska utföra en uppgift som den inte känner sig 

kapabel till, kan det medföra att aktiviteten undviks med rädsla för att misslyckas.  

  

I kategorin Använda den äldre personens förmågor för att främja delaktighet var 

arbetsterapeuternas erfarenheter att dagsformen hos den äldre personen skiftande från dag till dag 

vilket komplicerade det främjande arbetet, framförallt hos demenssjuka personer. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att en viktig del för att främja delaktigheten var genom att 

skapa god kontakt med den äldre personen, men att tiden påverkade möjligheten, främst hos 

personer med demenssjukdom. En annan erfarenhet var att den äldre personens motivation 

påverkades av dagsformen till att delta i arbetsterapeutens interventioner. Liknande framkommer 

i en studie av Hammel et. al (2008) som beskriver deltagandet och engagemanget som en viktig 

faktor till att känna delaktighet i meningsfulla aktiviteter. En annan erfarenhet bland 

arbetsterapeuterna var att vårdpersonalen utförde aktiviteter som den äldre personen själv hade 

förmågan att utföra. Denna aspekt framkommer även i en studie av Vik och Eide (2012) som 

belyser vikten av att låta den äldre personen få använda sig av sina egna förmågor för att undvika 

att bli alltför beroende av hjälp från vårdpersonal vid utförandet av dagliga aktiviteter. Detta är 

en intressant aspekt då det framkommer i en studie av Rao, Chou, Bursley, Smulofsky och 

Jezequel (2014) att grundläggande träning i form av promenader har god inverkan på hälsan och 

att det påverkar den äldre personens förmåga i att utföra dagliga aktiviteter. 

 

I kategorin Olika aspekter att ta hänsyn till vid förskrivning av hjälpmedel beskrev 

arbetsterapeuterna sina erfarenheter av att främja delaktighet i dagliga aktiviteter genom 

förskrivning av hjälpmedel. Majoriteten av dem upplevde att de flesta av de äldre personerna var 

i behov av hjälpmedel och en stor del av arbetet lades på utprovning och förskrivning av 

hjälpmedel. Liknande erfarenheter framkommer i en studie av Häggblom-Kronlöf och Sonn 
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(2007) där upplevelsen var att många äldre personer har hjälpmedel och det sågs som en viktig 

del i främjandet av delaktigheten i dagliga aktiviteter. Detta går i linje med Kielhofner (2012) 

som betonar arbetsterapeutens roll att identifiera hinder som begränsar eller riskerar att begränsa 

den äldre personens möjlighet till delaktighet i dagliga aktiviteter. Vidare betonades i den här 

studien vikten av tydlig och noggrann kommunikation till den äldre personen som har en liten 

förmåga att ta emot information men även att själv framföra sin egen vilja. Utifrån ovanstående 

kan likheter ses med att arbetsterapeuterna i den här studien uttryckte vikten av att vara tydlig i 

att informera den äldre personen om varför hjälpmedlet förskrivits och till vad det ska användas. 

En möjlig anledning till betydelsen av att ge god information vid förskrivning av hjälpmedel kan 

ses i studien av Häggblom-Kronlöf och Sonn (2007) där de äldre personerna som kände en 

osäkerhet kring användningsområdet eller funktionen valde att inte använda det förskrivna 

hjälpmedlet. 

 

I kategorin Skapa ett fungerande samarbete med vårdpersonal beskrev arbetsterapeuterna 

erfarenheterna av att samarbetet med vårdpersonal som en viktig förutsättning för att främja den 

äldre personens förmåga till delaktighet i dagliga aktiviteter.  Majoriteten av arbetsterapeuterna 

ansåg att en stor del av arbetstiden lades på handledning till vårdpersonal samt att det var viktigt 

att ta sig tid och lyssna på personalens erfarenheter. Detta sågs särskilt viktigt i arbetet kring den 

äldre personen då arbetsterapeuterna upplevde att de fick information kring den äldre personens 

förändrade förmåga för sent vilket påverkade möjligheten att främja delaktigheten. Majoriteten 

av arbetsterapeuterna såg deltagandet i teamträffar/kundträffar som ett bra tillfälle att utveckla 

samarbetet var genom att ta tillvara på vårdpersonalens erfarenheter då vårdpersonalen hade en 

mer kontinuerlig kontakt med de äldre personerna. I linje med Furåker och Nilssons (2011) 

studie framkom att en stor del av arbetet för arbetsterapeuten lades på handledning av 

vårdpersonal. Vidare kan likheter ses i studien av Pros och Kjellberg (2008) där 

arbetsterapeuterna strävade efter att förbättra möjligheterna av att handleda vårdpersonal. Även 

kommunikationen med vårdpersonal, att gå kurser i handledning och praktiska metoder sågs vara 

avgörande för att utveckla samarbetet och handledningen av vårdpersonal. 
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Metoddiskussion 

Arbetsterapeuterna som deltog i studien hade den erfarenhet som efterfrågades utifrån studiens 

inklusionskriterier. Ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) användes vilket gynnade studiens 

resultat då syftet var att fånga arbetsterapeuternas erfarenheter. Vidare såg författarna en fördel i 

urvalet med att arbetsterapeuterna var verksamma inom olika län då det resulterade i olika 

erfarenheter av det främjande arbetet. Detta gynnar även de som läser studien då 

arbetsterapeuterna runt om i landet får tips och inspiration kring hur andra arbetsterapeuter 

arbetar med det främjande arbetet inom särskilt boende. 

 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer vilket lämpade sig bra för studien då 

erfarenheterna arbetsterapeuterna hade kring främjandet av delaktighet framgick i studiens 

resultat, då författarnas uppfattning var att intervjuformen fick deltagarna att dela med sig av sina 

erfarenheter. Vidare såg författarna en trygghet i att under intervjun ta stöd av en intervjuguide 

(Hartman, 2004) bestående av öppna frågor samt att det säkerställde att deltagarna fick 

likvärdiga frågor. Författarna upplevde under intervjuernas gång att det hade varit till en fördel 

om intervjuerna hade genomförts tillsammans då intervjurollen krävde stor uppmärksamhet och 

skärpa vilket författarna tror hade stärkt förmågan till att ställa relevanta följdfrågor utöver 

intervjuguiden. En utmaning i intervjusituationer är att få intervjupersonen att reflektera och dela 

med sig av sina erfarenheter (Rosberg, 2012). För att möjliggöra detta skickade författarna ut 

intervjufrågorna några dagar innan för att hinna förbereda sig. Den avsatta tiden för intervjun var 

45 minuter vilket sågs som tillräckligt för att få den information som författarna efterfrågade, 

samtliga intervjuer genomfördes inom tidsramen. Enligt Trost (1997) kan intervjuer som spelas 

in medföra en känsla av obehag hos deltagaren och hämma förmågan att uttala sig. För att 

minska ett eventuellt obehag hos deltagaren valde författarna att ge information i missivbrevet 

om att intervjun skulle komma att spelas in. 

 

Studiens tillförlitlighet ökade av att författarna läst igenom samtliga transkriberade intervjuer var 

för sig (Lundman & Graneheim, 2012) och därefter tagit ut meningsbärande enheter för fortsatt 

analys. Författarna har tillsammans jämfört och analyserat intervjuerna för att få en djupare 

uppfattning inför att sedan kondensera, koda och skapa kategorier. Delar av detta presenterades i 

tabell för att underlätta för läsaren att följa processen varvid studiens tillförlitlighet stärks 
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(Lundman & Graneheim, 2012). Vidare ges läsarna en möjlighet att avgöra giltigheten av studien 

genom att författarna redovisar ett antal citat i resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). 

Författarna valde att justera citaten genom att ändra från talspråk till skriftspråk, dock utan att 

ändra eller förvränga innehållet i citaten (Trost, 2007). Under studiens gång har författarna haft 

kontinuerlig kontakt med en handledare. För att stärka tillförlitligheten till studien har författarna 

tillsammans med handledaren jämfört, analyserat och diskuterat det insamlade datamaterialet. 

  

För att minimera risken att deltagare och deras arbetsplatser skulle gå att känna igen valde 

författarna att vara noga med att inte röja deras identitet genom att ändra eller ta bort namn i citat 

och raderat namn på platser och liknande, utifrån forskningsetiska skäl. 

  

KONKLUSION 

I studien framkom att erfarenheterna av det främjande arbetet varierade mellan 

arbetsterapeuterna. Bedömningar sågs som en bra metod för att utreda den äldre personens 

förmåga och en förutsättning för att planera insatserna, samtidigt som ett flertal av 

arbetsterapeuterna upplevde att det inte fanns tydliga rutiner för när bedömningar skulle 

genomföras. Resultatet visade att många av arbetsterapeuterna arbetade med äldre personer som 

hade en demenssjukdom och upplevelsen var att det kunde komplicera arbetet. Ett väl 

fungerande samarbete med vårdpersonalen var en betydande faktor för att bibehålla den äldre 

personens förmåga och främja till delaktighet. Slutligen visade även resultatet att hjälpmedel 

förskrevs i stor omfattning och utgjorde en stor del av arbetsterapeuternas arbetsuppgifter. 

Författarna ser genom studiens resultat att särskilda boenden kan gynnas av att det införs tydliga 

rutiner i bedömningar av den äldre personens förmåga i att utföra dagliga aktiviteter och att dessa 

bedömningar görs i ett tidigare skede för att gynna den äldre personens möjlighet att bibehålla 

sina förmågor. Vidare anser författarna att arbetsterapeuter behöver bättre förutsättningar för att 

få möjligheten att kunna vistas mer på det särskilda boendet och samtidigt bli en naturlig del av 

verksamheten. Genom att medverka i dagliga aktiviteter skulle arbetsterapeuten kunna observera 

den äldre personen i olika dagliga aktiviteter samtidigt som det ger en möjlighet till att lära känna 

de äldre personerna. Därav anser författarna att det finns ett behov av studier som belyser hur 

arbetsterapeuters närvaro inom särskilt boende skulle kunna gynna främjandet av dagliga 

aktiviteter för äldre personer. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i studie 

  

Forskning visar att det kan innebära en rad förändringar i en människas liv att åldras och många 

äldre upplever en svårighet att utföra de aktiviteter som tidigare varit självklara. Arbetsterapeuter 

inom särskilt boende för äldre har en viktig roll i att främja delaktighet i dagliga aktiviteter. 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att främja äldre 

personers delaktighet i dagliga aktiviteter inom särskilt boende. Du får denna förfrågan om 

deltagande eftersom Du är arbetsterapeut och arbetar inom särskilt boende för äldre. Insamlandet 

av data kommer att ske inom de närmsta veckorna genom en intervju som behandlar frågor kring 

delaktighet och hur Du som arbetsterapeut använder dig av detta för att främja den äldre till 

delaktighet av aktiviteter i dagliga livet (ADL). 

  

Intervjun beräknas ta mellan 30-45 minuter och Du bestämmer val av tid och plats som passar 

Dig bäst. Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon och materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, där endast författarna och handledaren har tillgång till informationen. 

Inspelningen samt utskriften av intervjun kommer att förstöras när uppsatsen är slutförd. Inga 

uppgifter kommer att röja identiteten på deltagarna i studien och Du som deltagare har när som 

helst möjlighet att avsluta deltagandet utan att ge någon anledning. 

  

Om Du kan tänka Dig att delta och har arbetat inom särskilt boende i minst sex månader eller om 

Du vill ha mer information om studien skickar Du ett mail till någon av författarna senast den 28 

februari och därefter kontaktar författarna Dig per telefon för att stämma av tid och plats för 

intervjun. Om du vill avstå medverkan är vi också tacksamma om du meddelar detta, eftersom vi 

annars har för avsikt att skicka ut en påminnelse till er. 

Vi som är författare till studien är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå tekniska universitet. 

Studien genomförs som ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng och när det är färdigt 

kommer det att publiceras via hemsidan på biblioteket vid Luleå tekniska universitet. 

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

 Vi ser fram emot att höra av Dig! 

Med vänlig hälsning 

Anna Gustavsson                                                                                           Johanna Böl 

(telefon)                                                                                          (telefon) 

(mail)                                                                                            (mail) 

 

Vår handledare är Jenni Riekkola Carabante 

Doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskap i Luleå 

(telefon) 

(mail) 

 

http://www.ltu.se/ltu/lib
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Bilaga 2 

Intervjuguide (följdfrågor i parentes) 

  

Allmänt 

Hur länge har du varit verksam arbetsterapeut inom särskilt boende för äldre? 

Hur många särskilda boenden ansvarar du för? 

(- Hur många äldre ingår i ditt ansvarsområde?) 

(- Ansvarar du ensam?) 

  

Var utgår du ifrån? (Kontor på boendet, kommunlokal osv) 

(- kontor på boendet?) 

(- kommunlokal?) 

  

Arbetsuppgifter/ansvarsområden 

Berätta kortfattat vad dina arbetsuppgifter består av? 

(- Hur ofta besöker du de olika särskilda boendena?) 

(-Vem kontaktar dig vid behov av bedömning?) 

(-Vad brukar besöken bestå av?) 

(-Hur mycket tid brukar du avsätta för besöken?) 

  

Delaktighet 

 Vad innebär delaktighet för dig? 

(- Hur uppmuntrar du äldre kring delaktighet i ADL?) 

(- Vilket är det mest förekommande problemet vid delaktighet i ADL?) 

(- Finns möjlighet för arbetsterapeuten att delta i ADL exempelvis personlig vård, på/avklädning, 

förflyttningar? ) 

  

Hur ser du på arbetet med att främja delaktighet i dagliga aktiviteter? 

(- Ge exempel på hur kan du som arbetsterapeut arbeta med att främja delaktighet i dagliga 

aktiviteter bland äldre?) 

(- Ge exempel på vad du ser som utmanande i arbetet kring dagliga aktiviteter bland äldre?) 

(- Finns någon situation du kan ge som exempel där det främjande arbetet lyckats?) 
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Framtid 

Om du skulle få fria händer att bestämma hur skulle du då vilja att arbetet för 

arbetsterapeuter inom särskilt boende för äldre skulle sett ut? 

(- Hur skulle arbetet med att främja delaktighet i aktiviteter i det dagliga livet se ut?) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


