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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av prioriteringar för 

arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård. 

Metod: Data samlades in genom tre fokusgrupper där legitimerade arbetsterapeuter fick 

diskutera prioriteringar utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Totalt ingick 11 deltagare 

från tre kommuner i studien. Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Deltagarnas erfarenheter av prioriteringar var många och presenteras utifrån tre 

olika kategorier; Prioritering är att göra rätt saker, Stöd eller hinder i prioriteringsarbetet 

och Brist på tid och resurser påverkar prioriteringsarbetet. Det handlar bland annat om att en 

prioriteringslista kan hjälpa deltagaren att göra rätt saker, att det är viktigt med ett gott stöd 

från chefen samt att deltagarna på grund av resursbrist endast hinner hjälpa de patienter som 

är högst prioriterade. 

Slutsats: Det blir tydligt att bristen på resurser är en stor orsak till de problem som uppstår 

gällande prioriteringar inom kommunal hemsjukvård. Deltagarnas upplevelser, av att tiden 

inte räcker till och att arbetsbördan är större än tillgängliga resurser, är en bidragande orsak 

till den stress de känner. 

 

Nyckelord: Experiences, municipal homecare, occupational therapy, priorities 

 

  



 
 

 

Abstract 

Purpose: The aim of this study was to describe the experiences of occupational therapists 

concerning priorities in Occupational Therapy in municipal home care. 

Method: Data was collected through three focus groups where licensed occupational 

therapists discussed priorities based on a half-structured interview guide. A total of 11 

participants from three municipalities took part in the study. The collected data was analyzed 

using content analysis. 

Result: Experiences of priorities for participants were numerous and will be presented in three 

different categories; namely Priority is to do the right things, Support or barriers in priorities 

and Lack of time and resources affect the priorities. The result includes that a priority list can 

help the participant to do the right thing, that it is important to have good support from the 

manager and that the participants, due to lack of resources, only have time to help patients 

who have the highest priority. 

Conclusion: It is clear that a lack of resources is a major cause of the problems that arise 

regarding priorities in municipal home care. The experience of participants, specifically that 

time is not sufficient and that the workload is greater than the available resources, is a 

contributing factor to the stress they feel. 
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Introduktion 

Arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård är i många delar av landet en helt ny arena (SOU 

2011:55) eftersom kommunerna tagit över ansvaret från landstingen. Att starta en ny 

verksamhet innebär också att få igång en organisation som fungerar för både personal och 

patienter. En viktig del är då prioriteringsarbetet som påverkar både arbetsbelastning, 

ekonomi och patienternas tillgång till arbetsterapeutens tjänster. Det finns många olika 

benämningar för en person som får vård eller omvårdnad, författarna har dock valt att 

genomgående använda benämningen patient. 

 

Enligt Socialstyrelsens granskning av hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2008), var det när 

granskningen gjordes cirka 250 000 personer som fick hemsjukvård. Av dessa var 87% över 

65 år och flertalet av dem var kvinnor. Det blir enligt Socialstyrelsens granskning allt färre 

vårdplatser inom slutenvård, vilket leder till kortare vårdtider på sjukhus och en ökning av 

antalet personer som behöver vård i ordinära boenden eftersom de, trots svår sjukdom, 

bedöms som klara för utskrivning. Detta tyder på att hemsjukvården är en viktig och växande 

arena, där arbetsterapeuter är en del i arbetslaget. 

 

Båda författarna har under den verksamhetsförlagda utbildningen [VFU], inom ramen för 

arbetsterapeututbildningen, uppmärksammat vikten av prioriteringar. Under VFU inom 

kommunal hemsjukvård kunde författarna se att arbetsterapeuterna hade olika strategier, eller 

ingen särskild strategi alls, för prioriteringar. Frågeställningar uppstod kring om bristen på 

strategier för prioritering kan bidra till stress och för hög arbetsbelastning för 

arbetsterapeuterna och leda till osäkerhet och orättvisa kring vilken patient eller intervention 

som ska prioriteras. Frågeställningarna skapade en nyfikenhet att utforska området vidare. 
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Bakgrund 

Hemsjukvård 

Vad har en 75-årig man med gångsvårigheter, en 50-årig kvinna med amputerat ben och 

nedsatt funktion i ena armen efter en stroke och en nästan blind 101-årig kvinna gemensamt, 

kan man fråga sig. Jo de har alla tre via hemsjukvård haft kontakt med en arbetsterapeut. 

Hemsjukvård innebär att den vårdsökande får vård i sitt eget hem istället för att uppsöka en 

vårdcentral. Patienterna kommer vanligen i kontakt med den kommunala hemsjukvården 

genom överrapportering från landstingens sjukhus och vårdcentraler eller genom att själv 

kontakta hemsjukvården. Det som styr vilka som har rätt att få hemsjukvård kallas för 

tröskelprincipen (SOU 2011:55). Tröskelprincipen innebär att de personer som inte är kapabla 

att på egen hand ta sig till en vårdcentral för att få sin vård, istället får vård i sitt hem. 

Hemsjukvård kan ges till personer som bor i ordinärt- eller särskilt boende samt deltagare i 

daglig verksamhet. Ordinärt boende är enligt Socialstyrelsen (2008) definierat som den 

enskildes hem i det vanliga bostadsbeståndet. Särskilt boende är i betänkandet 

Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) definierat som exempelvis vård- och 

omsorgsboende, korttidsboende och ålderdomshem eller servicehus. Det är en läkare eller 

sjuksköterska som bedömer huruvida en person är kapabel att ta sig till en vårdcentral eller 

inte (SOU 2011:55). Enligt Bökberg och Drevenhorn (2010) händer det att personal på 

landsting respektive kommun inte är överens om vem som ska ha ansvar för en viss patient. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) låg hemsjukvårdens ansvar tidigare hos landstingen, men var 

redan år 2008 på väg att övergå till kommunernas ansvar. Kommunerna hade enligt 

Socialstyrelsen, redan vid Ädelreformens införande år 1992, ett visst ansvar för hälso- och 

sjukvården för äldre personer med funktionsnedsättning. Efter beslut från regeringen tillsattes 

en samordnare som skulle fungera som ett stöd i processen för överförandet av 

hemsjukvården från landsting till kommun (SOU 2011:55). Enligt mailsvar från Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL] har alla kommuner i Sverige, förutom kommunerna i 

Stockholms läns landsting, tagit över ansvaret för hemsjukvården (Personlig kommunikation, 

22 december 2014). Enligt en kontaktperson på Stockholms läns landsting finns i nuläget inga 

planer för kommunernas övertagande av hemsjukvården (Personlig kommunikation, 7 januari 

2015). 
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Den hemsjukvård som kommunerna får utföra är endast sådan vård som är kopplad till 

primärvården (SOU 2011:55). Primärvård är, enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5§ (SFS 

1982:763), all vård som innefattar medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad samt 

förebyggande arbete som inte kräver resurser som bara ett sjukhus kan tillgodose. Primärvård 

handlar enligt Socialstyrelsen (2008) även om den del av den öppna vården som saknar 

avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Kommunal hemsjukvård kan 

således räknas som primärvård. Hemsjukvård är enligt Socialstyrelsen “hälso- och sjukvård 

när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska 

åtgärderna är sammanhängande över tiden” (SOU 2011:55, sid 23).  

 

Åtgärder som arbetsterapeuten inom den kommunala hemsjukvården utför är exempelvis 

bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel, att hjälpa patienten att träna in nya sätt att 

utföra aktiviteter och att träna i aktivitet för att förbättra förmågor. Enligt Etisk kod för 

arbetsterapeuter (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2012) har arbetsterapeuten som uppgift 

att hjälpa klienter, att främja möjligheten till att leva ett så gott liv som möjligt utifrån 

personens egen vilja och behov. Det handlar om att möjliggöra för dessa personer att vara 

aktiva och delaktiga trots eventuella hinder som kan finnas i den miljö de befinner sig. Enligt 

Levy (2013) har även personer som har behov av en bostadsanpassning rätt till hemsjukvård. 

En bostadsanpassning handlar enligt Johansson, Lilja, Park och Josephsson, (2010) om att 

reducera de hinder som finns i boendemiljön så att patienten kan bo kvar i sitt hem trots sin 

funktionsnedsättning. Inför en eventuell bostadsanpassning krävs ett intyg från en 

arbetsterapeut. Intyget baseras på en aktivitetsbedömning där arbetsterapeuten bedömer 

patientens möjlighet att utföra sina dagliga aktiviteter utifrån hur bostadsmiljön ser ut 

(Boverket, 2000). 

Prioritering 

Hur ska då arbetsterapeuter veta i vilken turordning ett antal inkomna patienter inom den 

kommunala hemsjukvården ska få sin hjälp? Hur ska de kunna göra rätt prioritering bland alla 

patienter, och vad betyder egentligen ordet prioritering? Enligt Svenska akademiens ordlista 

(Svenska akademien, 2006) betyder prioritera ge förtur åt. Det handlar alltså om att någon 

patient ska få förtur framför en annan. För att ge rätt patient denna förtur kan arbetsterapeuter 

bland annat ta hjälp av prioriteringscentrum i Linköping. De har tillsammans med 

Socialstyrelsen utarbetat en prioriteringsmodell som heter Nationell modell för öppna 

prioriteringar inom hälso- och sjukvård (Broqvist, Branting Elgstrand, Carlsson, Eklund & 
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Jakobsson, 2011). Enligt riksdagsbeslut skall prioriteringsbesluten vägledas av tre etiska 

principer; människovärdesprincipen, behovs- solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitets-

principen (Broqvist et al., 2011; Socialdepartementet, 1996/97:60). Av dessa tre principer är 

människovärdesprincipen enligt Broqvist et al. (2011) den övergripande principen. Den 

handlar, enligt Regeringens proposition (Socialdepartementet, 1996/97:60), bland annat om 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta. Vidare handlar den andra etiska principen, behovs- solidaritetsprincipen, om att 

vården ska inriktas på de områden och individer där behoven är störst. Den tredje och sista 

etiska principen som ska vara vägledande vid prioriteringsbeslut är kostnadseffektivitets-

principen, som handlar om att utnyttja de tillgängliga resurserna på ett så effektivt sätt som 

möjligt. De etiska principerna är rangordnade så att människovärdesprincipen går före 

behovs- solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen (Broqvist et 

al., 2011; Socialdepartementet, 1996/97:60). Dessa etiska principer innebär exempelvis att en 

svårare sjukdom ska prioriteras före en mindre svår även om kostnaden för vården blir större 

(Socialdepartementet, 1996/97:60). Det är alltså ingen köprincip som avgör prioriteringen av 

en arbetsterapeuts patienter. Det innebär att det till syvende och sist är den enskilde patientens 

behov av vård som ska styra prioriteringen (Socialdepartementet, 1996/97:60; Socialstyrelsen, 

2007). 

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver, utifrån Regeringens proposition 1996/97:60, fyra olika 

prioriteringsgrupper. Prioriteringsgrupp 1: vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av 

sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död, 

vård av svåra kroniska sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede samt vård av 

människor med nedsatt autonomi. Prioriteringsgrupp 2: prevention samt rehabilitering och 

habilitering. Prioriteringsgrupp 3: vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar. 

Prioriteringsgrupp 4: vård av andra skäl än sjukdom eller skada. Vidare i studien förekommer 

begreppen prioriteringslista och prioriteringsordning och författarna har vidare i arbetet valt 

att använda prioriteringslista när det syftar på en nedskriven lista och prioriteringsordning när 

det syftar på Regeringens prioriteringsordning eller när prioritering sker utan en specifik lista. 

Nuvarande forskning 

Det finns en hel del forskning och litteratur kring prioriteringar i hälso- och sjukvården 

generellt. Det finns exempelvis svensk forskning gjord för att avgöra hur många och vilka 

interventioner som arbetsterapeuter utfört inom hem-sjukvården (Lilja & Borell, 2001) och 
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mer specifikt kring prioriteringar angående framtagande av policys för 

hjälpmedelsförskrivning (Nedlund, 2012), vilket är aktuellt för arbetsterapi inom kommunal 

hemsjukvård. Några studier är utförda genom Prioriterings-centrum, exempelvis nyss nämnda 

studie av Nedlund om hjälpmedelsförskrivning samt en studie om prioriteringar i 

primärvården (Mårtensson et al., 2006) samt ett praktiskt försök att använda Nationell modell 

för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvård (Ahlström et al., 2008). Det finns även en studie 

där arbetsterapeuter och sjukgymnaster intervjuats angående prioriteringar, vilken visade att 

det var få arbetsterapeuter som bidrog aktivt till prioriterings-arbetet (Broqvist, 2004). Mari 

Broqvist på Prioriteringscentrum säger senare i en intervju i Arbetsterapeuten (Tunestad, 

2011) att arbetsterapeuter ligger i framkant vad gäller att jobba med öppna prioriteringar.  

 

Vid litteratursökning inför denna studie hittades ingen artikel om prioriteringar för 

arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård i svensk eller skandinavisk kontext. Däremot finns 

det en studie gjord i Kanada (Raymond, Feldman, Prud'homme & Demers, 2013) som handlar 

om prioriteringsmodeller för arbetsterapi som utförs i hemmet. Studien visade att samtliga 55 

deltagare, som var arbetsterapeuter eller annan personal som arbetade med prioriteringar för 

arbetsterapiverksamhet, använde sig av olika prioriteringsinstrument. Merparten av 

instrumenten var specifika för arbetsterapi men de anger att inget av instrumenten var 

framtaget med hjälp av litteratur och forskning. Raymond et al. (2013) skriver däremot om 

riktlinjer för prioritering i arbetsterapiverksamhet framtaget i Kanada, med hjälp av litteratur 

och aktuell forskning. Riktlinjerna (Swan, Boyes, Russel & Campbell, 2010) togs fram bland 

annat därför att arbetsbördan för arbetsterapeuterna var stor och för att de hade svårt att 

prioritera. Det visade sig att riktlinjerna gjorde nytta och bland annat minskade stressen hos 

arbetsterapeuterna. Raymond et al. (2013) har i sin studie sammanställt de vanligast 

förekommande prioriteringskriterierna utifrån de instrument som ingick i studien. De 

vanligaste kriterierna var trycksår, palliativ vård, fall, säkerhetsrisk och svårigheter med 

aktiviteter i dagliga livet [ADL]. Utifrån studiens resultat menar Raymond et al. (2013) att det 

arbetsterapeutiska kollegiet måste enas om vilka prioriteringskriterier som ska användas för 

att kunna erbjuda invånarna rättvis tillgång till arbetsterapi. Med hänsyn till den begränsade 

mängd forskning som finns på området, samt vikten av användandet av en gemensam 

prioriteringsmodell ansåg författarna till denna studie att det var av nytta att studera 

arbetsterapeuters erfarenhet av prioriteringar.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av prioriteringar för 

arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård. 

Metod 

Design 

Studien utfördes genom att använda en kvalitativ forskningsdesign. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) används en kvalitativ design när forskaren vill beskriva och analysera olika 

fenomen och hur dessa tolkas av deltagarna i studien ur ett inifrån perspektiv. Fenomen syftar 

enligt Olsson och Sörensen bland annat till erfarenheter, upplevelser och minnen. Då syftet 

med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter fann författarna att en kvalitativ 

design lämpade sig väl.  

Urval 

Deltagarna till studien rekryterades genom ett strategiskt urval. Ett sådant urval handlar enligt 

Wibeck (2010) om att författarna väljer deltagare genom att samla en grupp människor som är 

väl bekanta med ämnet för studien. Inklusionskriterier för denna studie var att deltagarna 

skulle vara kliniskt verksamma legitimerade arbetsterapeuter inom kommunal hemsjukvård 

och att de skulle ha varit verksamma som arbetsterapeuter i minst 1 år. Deltagarna i studien 

arbetade i Västernorrlands län. Totalt ingick 11 legitimerade arbetsterapeuter i åldrarna 33-58 

år i studien, fördelat på 1 man och 10 kvinnor som hade varit yrkesverksamma 

arbetsterapeuter i 4-36 år. 

Datainsamling och procedur 

För att samla in data bildades tre fokusgrupper i tre olika kommuner och varje grupp bestod 

av arbetsterapeuter från en och samma arbetsplats inom den kommunala hemsjukvården. 

Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupper en forskningsteknik där data samlas in genom att en 

liten grupp personer samlas och diskuterar utifrån ett givet ämne med hjälp av en 

samtalsledare. Två av fokusgrupperna hade fyra deltagare vardera och en grupp hade tre 

deltagare och fokusgruppsessionerna hölls i anslutning till respektive arbetsplats. Wibeck 

(2010) menar att det optimala antalet deltagare är fyra till sex personer. Hon menar att ett 

mindre antal personer innebär att alla deltagare får bättre möjlighet att komma till tals och gör 

det lättare att behålla deltagarnas uppmärksamhet. Deltagarna till fokusgrupperna rekryterades 

genom att författarna via mail tog kontakt med chefen för respektive kommuns hemsjukvård, 
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för att få ett godkännande till medverkan samt för att chefen skulle kunna vidarebefordra 

inbjudan (bilaga 1) till arbetsterapeuterna. Ett informationsbrev (bilaga 2) utformades och 

skickades till samtliga tilltänkta deltagare. I brevet fanns information om innehållet för 

träffarna samt planerad tidsåtgång, vad en fokusgrupp innebär, att deltagandet är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas och att det inte kommer att gå att identifiera deltagarna när 

resultatet av studien presenteras.  

 

Samtalsledaren för fokusgruppen kallas för moderator och den person som sköter inspelning 

och anteckningar kallas medhjälpare. I denna studie var samma person moderator respektive 

medhjälpare under samtliga tre fokusgruppsessioner och varje session varade i cirka 2 timmar 

med 15 minuters fikapaus efter halva tiden. Fokusgruppsessionerna genomfördes enligt ett 

halvstrukturerat upplägg utifrån en intervjuguide (bilaga 3). Inledningsvis förmedlades 

information om studien och upplägget för fokusgruppsessionen och deltagarna fick skriva ner 

det första de kom att tänka på gällande prioriteringar. Efter det fick deltagarna fritt diskutera 

fyra övergripande frågeställningar som introducerades av moderatorn: vad innebär 

prioritering i arbetsvardagen, vilka är fördelarna med prioriteringar, finns det svårigheter 

med prioriteringar, förs en diskussion kring prioriteringar på arbetsplatsen. Följdfrågor 

ställdes av både moderator och medhjälpare löpande under sessionen. 

Analys av data 

Insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) när stora mängder data förekommer och är 

den metod som vanligtvis används vid bland annat vårdvetenskap. För att data från 

fokusgrupperna skulle kunna analyseras spelades fokusgruppsessionerna in och det inspelade 

materialet transkriberades, vilket innebär att samtalen skrivs ut ordagrant. Författarna till 

studien transkriberade var för sig lika stora delar av studiens insamlade data. De 

korrekturläste sedan varandras texter och lyssnade samtidigt på inspelningarna för att 

säkerställa att transkriberingen var så nära ursprungsmaterialet som möjligt. Den 

transkriberade texten bearbetades sedan utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Författarna till denna studie har under studiens gång 

fått hjälp av en handledare, som har erfarenhet av kvalitativa studier. Handledaren läste en av 

intervjuerna för att bedöma att materialet verkade svara mot syftet och att det fanns tillräckligt 

rik data. Handledaren kontrollerade också att analys av data skett på ett korrekt sätt samt att 

koder och kategorier matchar ursprunglig data. Transkriberingen utfördes fortlöpande och 
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analysen påbörjades först när all data var insamlad. Vid analysen bröts texten ner till 

meningsenheter som kondenserades, vilket innebär att texten kortas ner för att bli mer 

lätthanterlig utan att förlora sin innebörd. Sedan kodades de kondenserade meningsenheterna 

med hjälp av ord som beskriver sammanhanget. Koderna delades in i kategorier innehållande 

koder av liknande karaktär och inom varje kategori bildades ett antal preliminära 

underkategorier genom att i ett kalkylark sortera koderna efter innehåll. Det gjordes för att 

förtydliga och underlätta vidare arbete eftersom kategorierna hade ett brett innehåll. De 

preliminära underkategorierna användes endast för att sortera data och presenteras därför inte 

i resultatet. Exempel från analysprocessen visas nedan i tabell 1 och en sammanställning av 

kategorier och preliminära underkategorier visas i tabell 2. 

 

 

  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Prel. underkat. 

 
Förmåga å läsa av å ha en 
liten fingertoppskänsla vad 
som ska göras är det verkligen 
å släppa allt å fixa eller är det 
nåt som kanske kan vänta 

 
Fingertoppskänsla 
om det kan vänta 

 
Fingertopps-
känsla 

 
Prioritering 
är att göra 
rätt saker 

 
Prioritering i 
praktiken 

 
Man måste samtidigt kunna ha 
många bollar i luften så att de 
när det dyker upp en palliativ å 
kunna ha kvar de andra också 

 
Kunna ha många 
bollar i luften 

 
Många 
bollar 
 

 
Prioritering 
är att göra 
rätt saker 

 
Prioritering i 
praktiken 

 
Stå emot…eh för ibland så kan 
det ju ringa folk som själv 
tycker att det är prio ett fast jag 
kanske inte upplever det så att 
å påtryckningar av dom som 
kanske är lite pådrivande 

 
Stå emot vid 
påtryckningar 

 
Stå emot 

 
Prioritering 
är att göra 
rätt saker 

 
Arbets- 
terapeutens 
prioriteringar ur 
ett patient- 
perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL 1 Exempel från analysprocessen 
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Kategorier 

 

Preliminära underkategorier 

Prioritering är att göra rätt saker 

 
Prioritering i praktiken 
Vad är arbetsterapeutens uppgift? 
Arbetsterapeutens prioriteringar ur ett patientperspektiv 
Jag är ingen beställningscentral 
 

Stöd eller hinder i 
prioriteringsarbetet 

 
Springa kors och tvärs utan prioriteringslista 
Organisationen som stöd i prioriteringsarbetet 
Viktigt med stöd från chefen 
Bra att prata prioriteringar med kollegor 

Brist på tid och resurser påverkar 
prioriteringsarbetet  

 
Tidsbrist skapar stress 
Mängden ärenden är problemet, inte prioriteringarna 
 

 

Etiska reflektioner 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det av stor vikt att risk och obehag, för deltagare i 

studien, vägs mot de vinster och den nytta som forskningen kan bidra till. Viktigt är att de 

vinster som förväntas av studien överväger riskerna. Den förväntade nyttan av denna studie 

var att väcka frågan kring vikten av att göra rätt prioriteringar för arbetsterapi inom 

kommunal hemsjukvård. Författarna till studien tror att det i förlängningen kan leda till 

minskad stress och arbetsbelastning för arbetsterapeuterna. Det skulle också kunna säkerställa 

att patienterna får rättvis tillgång till tjänster som en arbetsterapeut tillhandahåller, vilket är en 

rättighet enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Att göra rätt prioriteringar skulle 

också kunna leda till ett mer kostnadseffektivt arbete (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2014). Viktigt var också att deltagarna i studien erhöll konfidentialitet så att de 

tryggt kunde dela med sig av sina erfarenheter. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär 

konfidentialitet att deltagare i en studie ska kunna känna sig säkra, då insamlat material ska 

förvaras så att inte obehöriga kan ta del av det, samt att det i slutmaterialet inte ska kunna 

framgå vilka deltagarna är. Deltagarna i denna studie informerades om studiens fulla syfte 

samt att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet i studien. 

 

För att deltagarna i fokusgrupperna skulle känna sig trygga att delta i samtalen fick de själva 

bestämma var fokusgruppsessionerna skulle hållas, de ombads dessutom att inte dela med sig 

av information om varandra samt det som framkom i diskussionerna utanför gruppen. Wibeck 

(2010) argumenterar för att fokusgrupper är en mer etiskt tilltalande metod än styrda 

TABELL 2 Kategorier och preliminära underkategorier 
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intervjuer tack var att deltagarna i större grad är fria att delta i samtalet på sina egna villkor. 

Deltagarna fick också information om att det i samtalen inte fanns några rätt eller fel utan att 

alla deras erfarenheter var viktiga för resultatet av studien. En risk med studien var att 

deltagarna efter att de blivit uppmärksamma på vikten av att göra rätt prioriteringar och den 

nationella modell för prioriteringar som finns idag, eventuellt skulle uppleva sitt nuvarande 

prioriteringsarbete som bristfälligt eller kanske inte alls existerande vilket skulle kunna leda 

till missnöje med sin arbetsinsats. För att inte döma vad som är rätt och fel försökte författarna 

under studien hålla sig neutrala i kontakten med deltagarna. Nyttan av denna studie 

förväntades överväga riskerna varför författarna fann anledning att utföra studien. 

Resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de deltagande arbetsterapeuternas erfarenheter av 

prioriteringar för arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård är breda och mångsidiga. 

Resultatet visar också att deltagarna från de tre olika kommunerna hade liknande erfarenheter 

av prioriteringar och i stort sett en samsyn både på positiva aspekter med prioriteringar samt 

vilka svårigheter som kan förekomma i prioriteringsarbetet. Resultatet presenteras utifrån tre 

olika kategorier; Prioritering är att göra rätt saker, Stöd eller hinder i prioriteringsarbetet 

och Brist på tid och resurser påverkar prioriteringsarbetet.  

Prioritering är att göra rätt saker 

Resultatet visar att det finns flera olika dimensioner av att göra rätt saker och deltagarna 

beskrev att prioritering är bra just för att kunna göra rätt saker. När deltagarna inledningsvis 

ombads dela med sig av det första de kom att tänka på angående prioriteringar, nämnde de att 

prioritering känns som ett vardagsord, att det är svårt och att det handlar om rutin. Att 

prioritera och att göra rätt saker handlar vidare enligt deltagarna om att veta vilka 

patientärenden som ska hanteras först och vems uppgift det är att hantera just det specifika 

ärendet.  

  

Deltagarna pratade vidare om att det finns en praktisk sida av prioriteringar och att göra rätt 

saker, som att de till exempel måste ta hänsyn till att de har patienter över en stor geografisk 

yta och därför planerar deltagarna sitt arbete efter område. De berättade vidare att om det är 

lång resväg till patienten kan de tvingas beställa hjälpmedlen innan de åker ut, trots att de 

ansåg att de bör göra en aktivitetsbedömning av patienten i hemmiljö först. Deltagarna 

berättade att flexibilitet är viktigt för att göra rätt saker både när det gäller planering och 
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användning av en prioriteringslist. De beskrev vidare att de ständigt prioriterar och prioriterar 

om med hänsyn till ärendets art, med ambitionen att göra rätt saker. Vidare berättade 

deltagarna att sjukdom kan påverka prioriteringarna, exempelvis om patienten har en tillfällig 

sjukdom kan arbetsterapeuten behöva invänta förbättring och om de själva är sjuka kan de 

behöva ställa in ett besök på grund av risken att smitta patienten. Deltagarna berättade också 

att de ibland kan välja att prioritera upp ärenden bara för att få arbetsro när en patient eller 

anhörig sätter press för att de är angelägna om att få hjälp. 

 

Deltagarna diskuterade också, i relation till att göra rätt saker, vad som är deras 

arbetsuppgifter och vad som ska ingå i deras prioriteringar i förhållandetill vad andra 

professioner ska utföra. De lyfte också att tröskelprincipen påverkar prioriteringsarbetet, att 

den ibland är svår att tolka och att det därför är svårt att veta om en patient ska tillhöra 

hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut. Det framgick även gällande att göra rätt 

saker, att deltagarna ibland måste hantera ärenden som egentligen hör till vårdcentralerna. 

Deltagarna pratade också om att prioriteringar ibland medför att de bara hinner med det mest 

akuta och därmed måste prioritera bort en regelrätt aktivitetsbedömning och gå direkt på 

åtgärden. Att inte följa arbetsterapiprocessen menade deltagarna påverkar deras yrkesidentitet, 

och därmed också deras möjlighet att göra rätt saker, och att de på grund av det därmed 

alltmer kommit från kärnan i arbetsterapeutyrket. För att förhindra detta, berättade deltagarna, 

att de inom arbetsgruppen diskuterar att arbetet måste få ta tid samt hur de kan värna om 

grunden i yrket. De berättade vidare att de upplever att sjukgymnasterna, för att de har andra 

arbetsuppgifter, är längre ner på prioriteringslistan och arbetar på prioritet fyra som är träning. 

Deltagarna frågade sig själva hur de ska komma från att hela tiden arbeta med de högst 

prioriterade ärendena, prioriteringsgrupp ett och två, och istället komma längre ner på 

prioriteringslistan. 

 

“Och så tycker jag att man känner att vi som arbetsterapeuter prioriterar bort oss 

själva och vår yrkesidentitet för att vi väljer bort mycket därför att vi är tvungna 

att göra det, men till slut så har man ju ingenting kvar att göra för att vi har 

prioriterat bort allting så att det som är kärnan i vårt yrke på något sätt blir lite 

utsuddat.” 

 

Att prioritera att göra rätt saker kan enligt deltagarna också handla om att inte ta sig an alla 

ärenden eller att själva begränsa ärendets omfattning. De menade att det ibland kan räcka med 

att ge tips och råd och att be patienten höra av sig om det inte blir bra. Deltagarna nämnde 
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också att ledningen ibland vill att de ska prioritera att ta sig an ärenden som har låg prioritet, 

trots att ärenden med hög prioritet då får vänta. Deltagarna berättade också att de vid 

bostadsanpassningsärenden ibland måste göra mer än vad som är deras uppgift, och alltså till 

viss del frångår att göra rätt saker. De nämnde att de många gånger måste hjälpa patienten att 

fylla i blanketter och även driva på bostadsanpassningshandläggarna om ärendet drar ut på 

tiden. Detta eftersom att många patienter helt enkelt är för sjuka för att kunna hantera sitt 

ärende på egen hand vilket påverkar deltagarna genom att ytterligare bidra till att de inte 

hinner med ärenden som har låg prioritet. 

 

Deltagarna beskrev vidare gällande att göra rätt saker att de ofta från sina samarbetspartners 

får en beställningslista med vilka åtgärder de ska utföra och vilka hjälpmedel som behövs för 

en patient istället för att få avgöra och prioritera utifrån en egen bedömning, vilket kan leda 

till felaktiga prioriteringar. Deltagarna berättade vidare att de uppskattar när de får en 

problemformulering istället för en beställningslista, för att själva få bedöma och prioritera sina 

ärenden.  

 

“Ibland kan man tro att det är arbetsterapeuter ute i hemtjänsten, dom har redan 

bedömt vad som behövs. Så man får lite mota och säga att jag är ingen 

beställningscentral, jag vill se den här personen själv innan jag åker ut.” 

 
Deltagarna berättade också att det ibland kan vara svårt att göra prioriteringar, eftersom att det 

är människor de möter i sitt arbete och att det känns hårt att neka någon hjälp. Deltagarna 

berättade att de därför ibland utför arbete, utöver sitt ansvar, av ren goodwill, vilket åter igen 

innebär att de inte gör enbart rätt saker. Deltagarna pratade vidare om att arbetsterapeuter ska 

arbeta klientcentrerat, det vill säga med fokus på patientens behov och önskemål, men att det 

ibland är svårt att kombinera prioriteringslistan och att göra rätt saker med det 

klientcentrerade perspektivet. Deltagarna pratade också om att arbetsterapeuter som 

profession vill göra gott samtidigt som de ska jobba ur ett rättviseperspektiv och att patienter 

som ligger långt ner på prioriteringslistan också har ett behov och att de ibland tvingas 

prioritera om av etiska skäl. Deltagarna berättade vidare att det kan hända att en patient som 

länge varit lågt prioriterad och därför inte fått någon hjälp, hoppar upp i prioritet på grund av 

att patienten har blivit sämre och exempelvis fallit. De diskuterade att förebyggande arbete 

därför vore önskvärt, för att kunna hjälpa patienterna som är placerade längre ner på 

prioriteringslistan och på så sätt kunna göra rätt saker och samtidigt minska risken att de 

ramlar och skadar sig. 



 
 

13 
 

“Men skulle du ramla så hamnar du i prioriteringsgrupp ett, så jag 

rekommenderar ett litet fall då kommer du högre upp på listan.” 

 

Deltagarna uttryckte att lagar, föreskrifter och förordningar inte alltid hjälper dem att göra rätt 

saker och inte heller alltid gagnar patienten i slutänden, utan är pappersprodukter som bara tar 

en massa tid som annars skulle kunna spenderas direkt med patienten. Vidare nämnde 

deltagarna att de som bor på särskilda boenden ofta får en lägre prioritet än de som bor i 

ordinärt boende, detta eftersom det på särskilda boenden alltid finns personal som gör att 

patienterna där inte behöver vara ensamma. Deltagarna frågade sig dock om detta var att 

prioritera rätt, det vill säga att göra rätt saker. 

Stöd eller hinder i prioriteringsarbetet 

Deltagarna i fokusgrupperna lyfte flera olika dimensioner av stöd eller hinder kopplat till 

prioriteringar. De var till stor del överens om att en tydlig prioriteringsordning är ett stöd i 

arbetet, oavsett om den finns nedskriven eller inte. Deltagarna beskrev att riksdagens priori-

teringsordning och andra kommuners prioriteringslistor varit ett stöd i arbetet med att ta fram 

en egen prioriteringslista samt att de tittat på Nationell modell för öppna prioriteringar i hälso- 

och sjukvård. Deltagarna berättade vidare att de prioriterar även utan att använda sig av en 

prioriteringslista som stöd och pratade om att de har en generell prioriteringsordning “i 

bakhuvudet”. De beskrev dock att en nedskriven prioriteringslista ger stöd vid behov och att 

den ger en samsyn samt skapar förutsättningar för att arbeta på samma sätt. Deltagarna 

berättade också att prioriteringslistan är någonting som de tar fram då och då och som 

används för de ärenden som ligger i undre delen av prioriteringslistan eller på gränsen mellan 

två prioriteringsgrupper. Det framkom i diskussionerna att prioriteringslistan också kan vara 

ett stöd för att förklara sina prioriteringsval för såväl patienter, anhöriga och personal som för 

chefen. Av följande citat framgår att en prioriteringslista är ett praktiskt stöd för att välja i 

vilken ordning ärendena ska hanteras.  

 

“Jag känner att det kan väl vara en stress om man inte vet hur man ska prioritera 

patienterna, utan man springer kors och tvärs och tycker att ingen kan vänta 

någon dag, utan man vill ta allt på en gång. Alla är lika viktiga men det kanske är 

så då att någon kan faktiskt vänta två tre dagar innan jag kommer. Men följer 

man inte prioriteringsordningen, då blir det ju lätt att man vill göra allt på en 

gång och då blir det ju en stress, då har man ju för mycket.” 
 

 

Enligt deltagarna kan det vidare i en arbetsorganisation finnas både stöttande och hindrande 

faktorer för prioriteringsarbetet. De beskrev att stödet kan bestå av en ledning som stöttar och 
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en stöttande medicinskt ansvarig sjuksköterska [MAS] eller medicinskt ansvarig för 

rehabilitering [MAR]. Deltagarna beskrev dock att MAS:en inte alltid hade tillräcklig 

kunskap om rehabilitering och att de därför såg fördelar med att i framtiden få ha en MAR i 

kommunen. Deltagarna såg det också som ett stort stöd om prioriteringslistan var förankrad 

ordentligt i ledningen, exempelvis genom att få den godkänd av socialnämnden. Exempel som 

deltagarna nämnde på hindrande faktorer organisationen var när ledningen inte utgår från 

prioriteringslistan, eller när samarbetet och kommunikationen med ledningen inte fungerar. 

Det framkom också att mer principiella diskussioner behövs för att nå en samsyn och kunna 

arbeta mot samma mål och de beskrev att de olika enheterna idag drar åt olika håll och har 

prioriteringar som motsätter sig varandra, vilket är mer hindrande faktorer än stöttande. 

 

“De har olika prioriteringar kan man lugnt säga. På Socialtjänsten där jobbar 

man ju för att folk ska bo hemma så långt som möjligt och på Miljö och bygg 

tycker de att fixar man inte det här då kanske man ska in på ett boende. Och så 

står vi där mittemellan och ska göra som alla tycker och ja, det är inte så lätt” 

 
Deltagarna menade vidare att det nog skulle vara ett bättre stöd och skapa förutsättningar för 

en bättre samsyn om arbetsorganisationen istället för att vara uppdelad mellan landsting och 

kommun endast skulle ha en överordnad vårdgivare. Annat som lyftes under fokusgrupp-

sessionerna var vikten av ett bra stöd från chefen. Deltagarna beskrev att en bra chef 

möjliggör bra förutsättningar för prioriteringsarbetet och att en chef som kan rehabilitering 

och har förståelse för hur verkligheten ser ut för arbetsterapeutens prioriteringar i 

vardagsarbetet ger ett särskilt bra stöd. Deltagarna pratade också om att det är ett stort stöd att 

ha chefen bakom sig när beslut kring förändringar ska fattas, samt att det är viktigt att chefen 

står fast vid olika beslut och inte ger efter för press från patienter, anhöriga eller personal, 

vilket kan leda till att deltagarna kan tvingas prioritera upp ett ärende som egentligen har låg 

prioritet. Deltagarna berättade att det, trots att de lyft vikten av att samtala om prioriteringar 

för chefen, saknas ett forum för sådana samtal i dagsläget, vilket är ett hinder i 

prioriteringsarbetet.  De uttryckte att det inte finns någon tydlig struktur för den typen av 

samtal och deltagarna ansåg att prioriteringar borde vara en stående punkt på dagordningen 

vid arbetsplatsträffarna.  

 

Deltagare pratade om att det är ett stort stöd att ha kollegorna nära sig. De beskrev också att 

det är bra att kunna prata prioriteringar och att stötta varandra och diskutera kollegor emellan 

och att de inom arbetsgruppen driver en diskussion kring prioriteringar. Deltagarna beskrev 
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att samarbetet med andra professioner kan vara både stödjande och hindrande faktorer i 

prioriteringsarbetet och att någonting som försvårar arbetet är brist på förståelse för vad 

arbetsterapeutens arbete egentligen innebär och att arbetsterapeuter ser på patientärendet i sin 

helhet. Deltagarna pratade också om att det som stöd för att få en bättre samsyn, skulle vara 

bra att ha en gemensam prioriteringslista eller att kunna förmedla prioriteringsordningen till 

de verksamheter de samarbetar med. 

Brist på tid och resurser i prioriteringsarbetet 

Någonting som genomsyrade samtliga diskussioner i fokusgrupperna var att tillgången till 

eller kanske snarare bristen på tid och resurser påverkar prioriteringarna. Deltagarna pratade 

om att tiden inte räcker till, att de upplever stress och att verksamheten får för lite resurser för 

att hinna med alla ärenden och arbetsuppgifter. De såg dock en möjlighet att i framtiden 

kunna påvisa tidsbristen för socialnämnden utifrån en prioriteringslista för att kanske kunna få 

mer resurser. De berättade att allt kortare vårdtider på sjukhusen gör att patienter får vänta ett 

tag innan de kan få hjälp av hemsjukvårdens arbetsterapeut och att ärenden med låg prioritet 

inte alls hinns med på grund av brist på tid och resurser. Deltagarna pratade också om att det 

på grund av tidsbrist inte finns möjlighet att svara upp till alla uppföljningskrav gällande 

hjälpmedel. De nämnde även att de är dåliga på att prioritera tid för att dokumentera och 

berättade att det nu är större krav på noggrannhet vad gäller uppföljningar och dokumentation 

än vad det varit tidigare. Deltagarna berättade vidare att de inte har tid att reflektera och att de 

tycker att allt går mycket fortare nu. 

 

“Det är ett ekorrhjul och jag har ju jobbat på vårdcentral tidigare och där kunde 

det vara mycket i perioder. Nu har det gått lite mer än ett år sedan vi kom till 

kommunen här och här var det ganska lugnt från början, sen har det börjat 

snurra fortare och fortare. Jag ser ju ingen tendens att det där hjulet börjar 

snurra långsammare, snarare tvärtom tycker jag.” 

 
Deltagarna pratade om att de tycker att de ibland blir inkopplade för sent, vilket innebär att 

ärendet akut måste prioriteras och menade därför att en tidigare överrapportering skulle 

underlätta prioriteringsarbetet. De uttryckte tydligt att det är ett bekymmer att tiden inte räcker 

till och menade att det därför är skönt att arbetsterapeuter inte sysslar med några 

livsuppehållande åtgärder.  

 

“Ja, precis men där försöker jag att tänka så här, och det är rent och hållet för 

min egen skull. Alltså folk dör inte för att det inte kommer en arbetsterapeut, jag 

har inga livsuppehållande åtgärder, det är inte mitt bord, det är inte mitt ansvar.” 
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Deltagarna berättade vidare att arbetsbördan växer och att en ökad arbetsbelastning, i 

kombination med för lite tid och resurser, skapar stress. De beskrev också att prioritering i sig 

inte ger stress men att prioritering behövs när det är mycket ärenden och brist på tid. 

Deltagarna uttryckte att de upplever en stress över att inte ha tid med allt om ska göras och att 

det som de tvingas prioritera bort skapar en inre stress. Deltagarna berättade också att om de 

inte följer prioriteringslistan vill de göra allt på en gång och att även det skapar stress. 

Samtidigt berättade de att de känner en stress över att aldrig ha tid med patienterna längst ner 

på prioriteringslistan eftersom det ständigt kommer in ärenden med högre prioritet.  

 

“Man ser många gånger ett större behov än vad man hinner åtgärda. Alltså det 

blir good enough på något vis, man hinner inte gå på djupet där man kanske vet 

att man skulle kunna göra mycket mer, men det finns inte möjlighet.” 

 

Deltagarna pratade vidare om att bristen på resurser styr prioriteringarna. De berättade 

exempelvis att de tvingas prioritera annorlunda under semesterperioden, vid sjukfrånvaro och 

då det av andra orsaker är lägre bemanning som ger tidsbrist. Deltagarna uttryckte också att 

de upplever att det generellt inom vården är brist på tid och resurser vilket påverkar även de 

parter som de samarbetar med. På så vis ökar belastningen för arbetsterapeuterna ytterligare, 

vilket påverkar prioriteringsarbetet. Deltagarna berättade också att flera vårdcentraler i de 

olika kommunerna har valt att inte tillsätta någon arbetsterapeut och att det påverkar 

prioriteringsarbetet för arbetsterapeuterna inom den kommunala hemsjukvården. Det leder till 

att de får mindre tid för de patientärenden som faktiskt hör till hemsjukvården. De beskrev 

vidare att patienter som enligt tröskelprincipen ska få hjälp på en vårdcentral ibland blir 

hänvisade till hemsjukvårdens arbetsterapeuter, eftersom att det är svårt för en sjukgymnast 

att utföra en arbetsterapeuts arbete. Angående resursbrist uttryckte en av deltagarna följande: 

 

“Sen är det ju det här, från ledningshåll så kommer det ju upp att det här handlar 

om resurser hela tiden. Resurserna minskar, äldreomsorgen blir dyrare och 

dyrare, det blir mer hemtjänsttimmar, folk söker boenden och vill ha korttidsvård 

och vi har dragit ner på platser.” 

 
Deltagarna lyfte flera gånger att det handlar om ekonomi och minskade resurser och att de 

patienter som står längst ner på prioriteringslistan helt enkelt får vänta och att moment som att 

handleda omvårdnadspersonal kring vardagsrehabilitering inte blir prioriterade. Deltagarna 

ansåg avslutningsvis att olika dokument inte löser problemet med brist på tid och resurser och 

menade att en del i problemet är att politikerna inte ser långsiktigt på prioriteringsfrågan. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av prioriteringar för 

arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård. Sammanfattningsvis visar resultatet att 

prioriteringar handlar om att göra rätt saker, att det finns både stöd och hinder i 

prioriteringsarbetet samt att brist på tid och resurser påverkar prioriteringsarbetet. 

 

Inledningsvis vad gäller att göra rätt saker, framkom det att deltagarna ibland prioriterar att 

göra andras arbetsuppgifter trots att de upplever tidsbrist och inte hinner med allt de själva är 

ålagda att göra. Detta anser författarna till denna studie tyder på att deltagarna gör 

felprioriteringar och att det vore bättre om de istället prioriterade sina egna specifikt 

arbetsterapeutiska arbetsuppgifter. Det ligger dessutom i linje med vad som beskrivs i en 

artikel från Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014), där vikten av att göra rätt 

saker betonas eller snarare som de uttrycker det, att det är viktigt att veta vad som inte ska 

göras. De menar att överflödiga insatser måste minska för att resurserna ska räcka till det som 

är till störst nytta för patienten. Utifrån resultatet är en anledning till att deltagarna utför 

andras arbetsuppgifter att vårdcentralerna inte alltid har en arbetsterapeut anställd. Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är landstingen skyldiga att erbjuda bland annat 

rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Enligt avtal 

(Landstinget Västernorrland, 2012) har kommunerna i Västernorrland övertagit ansvaret för 

de insatser som sker i hemmet, men enligt tröskelprincipen ska de patienter som kan ta sig till 

en vårdcentral få sin vård där. Detta kan enligt författarna till denna studie tolkas som att 

vårdcentralerna är skyldiga att erbjuda arbetsterapi. Med hänsyn till att det i resultatet 

framkom att tröskelprincipen inte fungerar helt tillfredsställande, menar författarna till denna 

studie att om tröskelprincipen skulle fungera bättre skulle det kunna leda till att 

hemsjukvårdens arbetsterapeuter skulle ha mer tid för de patienter som har lägst prioritet. Det 

framkom i resultatet att ett problem var att deltagarna hade kommit allt längre ifrån sin 

yrkesidentitet vilket skiljer sig från resultatet i en studie av Wressle och Samuelsson (2014) 

som visade att en bristande yrkesidentitet inte bidrog till stress för arbetsterapeuter. Om 

deltagarna skulle kunna hålla sig till sina specifika arbetsuppgifter och uppnå ett gott 

samarbete med vårdcentralerna skulle det, enligt författarna till denna studie, kunna leda till 

en stärkt yrkesidentitet, förenkla prioriteringsarbetet samt bidra till att det finns tid även för 

lågt prioriterade ärenden. 
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I resultatet framkom vidare gällande stöd eller hinder i prioriteringsarbetet att en 

prioriteringslista är ett stöd i arbetet vilket bekräftas av att Swan, Boyes, Russel och Campbell 

(2010) i sin studie visade att riktlinjer för prioritering gjorde nytta och minskade stressen hos 

arbetsterapeuterna. Både Nationell modell för öppna prioriteringar framtagen av 

Prioriteringscentrum (Broqvist, Branting Elgstrand, Carlsson, Eklund & Jakobsson, 2011) och 

Regeringens prioriteringsordning (Socialdepartementet, 1996/97:60) ligger till grund för 

deltagarnas prioriteringar, vilket ger implikationer för att Prioriteringscentrum har varit ett 

stöd i skapandet av en prioriteringslista. Ytterligare värdefullt stöd som framkom i resultatet 

var från chef och kollegor, vilket kan ses i relation till att brist på stöd från chef och kollegor 

ger en högre grad av känslomässig utmattning vilket visade sig i en studie av Glasberg, 

Eriksson och Norberg (2007). Författarna till denna studie anser att detta synliggör behovet av 

en tydlig prioriteringslista och ett gott stöd från chef och kollegor för att underlätta 

prioriteringar och minska stress.  

 

I resultatets sista kategori framkom hur stor inverkan brist på tid och resurser har på 

prioriteringsarbetet. I resultatet synliggörs att en patient ibland måste falla och skada sig för 

att hamna tillräckligt högt upp på prioriteringslistan för att få hjälp av en arbetsterapeut, vilket 

beror på att lågt prioriterade åtgärder som träning och förebyggande åtgärder inte hinns med. 

Betydelsen av förebyggande åtgärder framkom också som en viktig del i resultatet och är 

någonting som enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska erbjudas till patienter. I 

lagen står det att vården ska bedrivas så att patientens säkerhet kan tillgodoses samt att hälso- 

och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Författarna till denna studie anser att det 

visar på vikten av att hinna med förebyggande åtgärder som ligger långt ner på 

prioriteringslistan, för att exempelvis undvika fallskador. Vidare framkom i resultatet att det 

faktum att det inte finns tid för de ärenden som har låg prioritet bidrar till stress hos 

deltagarna. En studie gjord av Ericson-Lidman, Norberg, Persson och Strandberg (2013) visar 

att brist på tid för att ha möjlighet att ge tillräckligt god vård, att vara tvungen att prioritera 

mellan olika patienters behov och förväntningar och även hur personalen slits mellan 

förväntningar från patienter, anhöriga och kollegor är bidragande orsaker till samvetskval hos 

vårdpersonal vilket de beskriver kan leda till stress. Det finns också ett tydligt samband 

mellan stress till följd av samvetskval och känslomässig utmattning (Glasberg, Eriksson & 

Norberg, 2007). Enlig Wressle och Samuelsson (2014) är andra bidragande orsaker till stress 

hos arbetsterapeuter en hög arbetsbelastning och brist på resurser. Det som framkommit i 

ovanstående tre studier kan tillsammans med resultatet i denna studie ge implikationer för att 
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författarnas frågeställning, om huruvida brist på bra prioriteringsarbete kan leda till ökad 

stress, var befogad. 

 

Metoddiskussion 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver om de fyra begrepp som används för att 

avgöra resultatets trovärdighet i en kvalitativ studie. Begreppen är giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Giltigheten påverkas enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

bland annat av strategier för urval. Ett strategiskt urval gjordes för denna studie då det enligt 

Wibeck (2010) samlar deltagare som är väl bekanta med ämnet och därmed bidrar till att 

syftet med studien besvaras. Författarna till denna studie har beskrivit metod och procedur så 

att studien ska vara möjlig att replikera. Att urval, deltagare, datainsamling, analys och 

studiens kontextuella omständigheter är väl beskrivna påverkar också enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim resultatets överförbarhet till andra grupper eller situationer. Vidare valde 

författarna till denna studie fokusgrupper som metod för datainsamling med en förhoppning 

att de diskussioner som förs mellan deltagarna under en fokusgruppsession skulle kunna 

hjälpa deltagarna att utveckla sina tankar och beskriva sina erfarenheter och därmed ge ett rikt 

datamaterial. I denna studie har författarna till viss del varit delaktiga i och haft möjlighet att 

styra diskussionerna. En författares delaktighet gör enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) att resultatet inte kan ses som oberoende av forskarna. Under samtliga 

fokusgruppsessioner var samma person moderator respektive medhjälpare vilket Wibeck 

(2010) menar ökar studiens tillförlitlighet. 

 

Giltigheten kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) också ökas genom något 

som kallas validering med hjälp av experter. Handledaren till denna studie har bidragit till att 

öka studiens giltighet genom att kontrollera insamlad data och följa analysprocessen. I 

resultatet presenteras citat från fokusgruppsessionerna vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim ger läsaren möjlighet att bedöma resultatets giltighet. Analysarbetet för denna 

studie är strukturerat, grundligt och noggrant utfört, vilket har förenklat analysprocessen och 

möjliggjort för författarna att vid behov enkelt kunna återvända till ursprungsmaterialet. 

Vidare beskriver Lundman och Hällgren Graneheim att tillförlitligheten ökas genom att 

noggrant beskriva analysarbetet men även genom att flera forskare deltagit i intervju och 

analys. I denna studie har tillförlitligheten ökat genom att båda författarna genomfört samtliga 

fokusgruppsessioner tillsammans och till största delen utfört analysarbetet gemensamt. Vidare 

skriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att en erfaren forskare och ett rikt 
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datamaterial bidrar till ett bra resultat av hög kvalité. Författarna, tillika forskarna som 

genomfört denna studie, har ingen stor erfarenhet av forskning men anser att 

fokusgruppsessionerna gett ett rikt datamaterial som skapat ovan presenterat resultat. Wibeck 

(2010) argumenterar för att fokusgrupper är en mer etiskt tilltalande metod än styrda 

intervjuer. Författarna till denna studie skapade inledningsvis en god relation till deltagarna 

för att de skulle känna sig trygga att dela med sig av sina erfarenheter. Deltagarnas 

konfidentialitet tillsammans med uppmaningen om att inte dela med sig av information 

utanför gruppen bidrog till ett tryggt klimat i fokusgrupperna. Det var även av stor vikt för 

författarna att förmedla vikten av att genomföra studien samtidigt som deltagarna inte skulle 

känna ett tvång att delta utan att de skulle vara med av egen fri vilja.  

Slutsats 

I resultatet blir det tydligt att bristen på resurser är en stor orsak till de problem som uppstår 

gällande prioriteringar inom kommunal hemsjukvård. Att tiden inte räcker till och att 

arbetsbördan är större än tillgängliga resurser, är en bidragande orsak till den stress deltagarna 

känner. Det framkom tydligt i resultatet att en prioriteringslista är ett gott stöd i arbetet men 

att det inte är den viktigaste faktorn för ett väl fungerande prioriteringsarbete. De faktorer som 

ansågs viktigare var ett gott stöd från chef och kollegor samt att stärka den arbetsterapeutiska 

yrkesidentiteten genom att hålla sig till de specifikt arbetsterapeutiska arbetsuppgifterna. 

 

Tidigare forskning har visat att brist på resurser och hög arbetsbelastning är starkt bidragande 

faktorer till stress hos arbetsterapeuter. Denna studie kompletterar det fyndet med kunskap om 

att brist på resurser och hög arbetsbelastning även påverkar arbetsterapeuters 

prioriteringsarbete. Denna studie synliggör också behovet av ytterligare forskning för att ta 

reda på hur arbetsterapeuter inom kommunal hemsjukvård ska kunna få möjlighet att arbeta 

med lägre prioriterade patientärenden. Författarna till denna studie ser också ett behov av att 

yrkesverksamma arbetsterapeuter får möjlighet att lära sig att hantera den stress de känner 

eftersom det är någonting de själva direkt kan påverka, till skillnad från brist på resurser. 

Dessutom skulle fortsatt forskning angående framgångsfaktorer för ett fungerande 

prioriteringsarbete, enligt författarna till denna studie, ytterligare kunna hjälpa 

arbetsterapeuterna till att hantera den alltmer ökande arbetsbelastningen. 
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Bilaga 1 

2015-01-23 

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av prioriteringar för 

arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård. Med hänsyn till den begränsade mängd forskning 

som finns på området, samt vikten av användandet av en gemensam prioriteringsmodell, 

finner vi detta vara ett viktigt område att utforska. Idén till studien väcktes genom önskemål 

från yrkesverksamma arbetsterapeuter samt utifrån funderingar kring prioriteringar som 

väcktes under verksamhetsförlagd utbildning inom Arbetsterapeutprogrammet. Att ha ett 

fungerande prioriteringsarbete kan bidra till minskad arbetsbelastning och säkerställa att 

patienter får en rättvis tillgång till en arbetsterapeuts tjänster. 

 

Du som legitimerad arbetsterapeut inom kommunal hemsjukvård har mycket intressant 

erfarenhet och insikt i ämnet. Avsikten är att i tre av Sveriges nordligaste län samla tre 

fokusgrupper för diskussion kring ämnet prioriteringar. I dessa fokusgrupper kommer ni som 

deltagare vara de mest aktiva personerna och meningen är att ni ska prata mer med varandra 

än med gruppledaren. Det är ni som tillsammans utgör den viktigaste källan till studiens data. 

Alla samtal kommer att spelas in och sedan analyseras. Namn kommer att antecknas under 

diskussionerna för att ge möjlighet att återkoppla till någon viss deltagare om mer information 

behövs eller om någonting viktigt missats vid träffarna. Färdigt material kommer att 

sammanställas och sedan utgöra resultatdelen i examensarbetet. Fokusgruppen sätts samman 

av arbetsterapeuter från samma kommun och kommer hållas på en plats lämplig för 

deltagarna så att restid minimeras. En träff planeras för vardera fokusgrupp och beräknad 

tidsåtgång för dessa träffar är cirka 2 timmar. 

 

Data som samlas in kommer att innehas och hanteras av författarna på ett sådant sätt att den 

inte kan nås av någon annan. Handledare kommer också att ha tillgång till studiens data. 

Deltagarnas identitet kommer inte att framgå av varken inspelningar eller i den utskrivna 

texten. Namn och andra känsliga uppgifter kommer att bytas ut så att ingen av deltagarna kan 

identifieras i det publicerade examensarbetet. Det kommer inte heller framgå inom vilken 

kommun deltagarna arbetar. Fördelar med att delta i studien är att du får tillfälle för 

diskussion inom ämnet prioriteringar och på så vis kan vara med och bidra till att 

uppmärksamma vikten av prioriteringar i den dagliga verksamheten. Deltagandet i studien är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl. Den färdiga studien 

kommer att publiceras som examensarbete och finnas tillgänglig via Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). Den beräknas vara tillgänglig efter juni månad i år. 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. För att anmäla intresse för deltagande vänligen 

kontakta Anna Karlström. Ange kontaktuppgifter för vidare kontakt och planering. Svara 

gärna om du ej avser delta så att nya kandidater kan tillfrågas. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Karlström 
anaakb-2@student.ltu.se 

0706-980863 

 

Hilda Brodén 
hilbro-2@student.ltu.se 

0768-383138 

 

 

Maria Ranner, handledare 

Universitetsadjunkt 

0920-491000 (Luleå tekniska universitet, växeln) 

 
 

http://epubl.ltu.se/
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Bilaga 2 

Brev till arbetsterapeuterna 
 

Hej! 

 

Inledningsvis vill vi tacka för att du vill delta i denna studie. Här nedan följer lite mer 

information inför fokusgruppstillfället. 

 

En fokusgrupp är ett tillfälle för diskussion utifrån ett givet ämne, i det här fallet erfarenheter 

av prioriteringar. Fokusgruppen kommer bestå av några arbetsterapeuter från din kommun 

som får i uppgift att diskutera tillsammans. Vi är intresserade av just dina tankar och 

erfarenheter kring prioriteringar, därför finns inget rätt och fel och det kräver ingen 

förberedelse. Undertecknade kommer båda två att medverka vid fokusgruppen, en som 

samtalsledare och en som för anteckningar. Samtalet kommer att spelas in med hjälp av 

ljudinspelning. Det kommer inte i det färdiga examensarbetet gå att utläsa varken vem som 

deltagit eller inom vilken kommun deltagarna är verksamma. 

 

Eftersom det under fokusgruppen kommer delas tankar, erfarenheter och funderingar är det 

viktigt att alla kan känna en trygghet för att kunna dela tankar utan oro för att de sprids vidare. 

 

Avsatt tid för fokusgruppen är max två timmar inklusive fikapaus. Vi bjuder på fikabröd, så 

meddela eventuell allergi i god tid. Tid och plats för fokusgrupptillfället bestämmer vi 

tillsammans och meddelas så snart det är klart. 
 

Om du har några frågor kontakta oss via e-post eller telefon. 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Anna Karlström                   Hilda Brodén 
anaakb-2@student.ltu.se        hilbro-2@student.ltu.se 

0706-980863                          0768-383138 
 

Ansvarig kontaktperson på universitetet: 

Maria Ranner, handledare 

Universitetsadjunkt 

0920-491000 (Luleå tekniska universitet, växeln) 
  

mailto:anaakb-2@student.ltu.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Information 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av prioriteringar för 

arbetsterapi inom kommunal hemsjukvård. Med hänsyn till den begränsade mängd forskning 

som finns på området, samt vikten av användandet av en gemensam prioriteringsmodell, 

finner vi detta vara ett viktigt område att utforska. Idén till studien väcktes genom önskemål 

från yrkesverksamma arbetsterapeuter samt utifrån funderingar kring prioriteringar som 

väcktes under verksamhetsförlagd utbildning inom Arbetsterapeutprogrammet. Att ha ett 

fungerande prioriteringsarbete kan bidra till minskad arbetsbelastning och säkerställa att 

patienter får en rättvis tillgång till en arbetsterapeuts tjänster. 

 

Gällande  konfidentialitet, alltså att det inte kommer att framgå vilka ni är i det färdiga 

examensarbetet och att ni när som helst kan avbryta ert deltagande i studien utan att förklara 

varför. 

 

Introduktionsrunda 

Presentation av moderator, medhjälpare och alla deltagare. 

 

Intervjun här idag handlar om 
Varar i två timmar, med paus för fika, spelas in. Bara jag, Anna och vår handledare kommer 

få lyssna på inspelningen eller se utskriften av den. 

 

Vad som kommer ske idag 
 Den här intervjun är annorlunda än det man normalt förknippar med att bli intervjuad, 

där intervjuaren ställer en massa frågor hela tiden. 

 Nu är det mest ni som ska prata och diskutera med varandra. 

 Ni för själva diskussionen. Om den spårar ur, om ni inte hittar någonting att säga, om 

inte alla kommer till tals - så brukar en i gruppen göra något åt det. Om inte så griper 

jag in. 

 Kort om medhjälparrollen i fokusgruppen och att det är bra om de försöker att inte 

prata i munnen på varandra. 

 Föreställ er att det är som att sitta på personalmöte eller i fikarummet och diskutera till 

kaffet. 

 Vi är först och främst intresserade av era egna erfarenheter, upplevelser och berättelser 

- inte bara inställningar. 

 Alla erfarenheter och upplevelser är lika viktiga. Det finns inget rätt eller fel. 

 Har ni några frågor innan vi börjar? 

 

Isbrytare 
Börja med att alla får varsin lapp och penna. Be dem under några minuter fundera och skriva 

ner vad de tänker att prioritering betyder. De behöver inte presentera sina svar om de inte vill 

men får gärna berätta. 
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Preliminära frågeområden 
 

 Ja, vi tänker ju alla på lite olika saker när vi hör ordet prioritering. Men vad 

innebär egentligen prioritering för er i eran arbetsvardag? 

o Hur tänker du när du prioriterar dina arbetsuppgifter och patienter? 

 

 Jag tänker mig att det finns många fördelar med att ha en fungerande 

prioritering - vad tror ni om det? 

o Stress, stor arbetsbelastning, utbrändhet - hänger det ihop med prioritering? 

o Rättvis tillgång till arbetsterapi - hur tänker ni där? 

 

 Finns det svårigheter med prioritering eller baksidor? 

o Vad skulle kunna underlätta prioriteringsarbetet? Vad kan bli bättre? 

 

 Kan ni berätta om och i så fall hur ni brukar prata kring prioriteringar i 

arbetsgruppen? 

o Hur ser er chefs syn på prioriteringar ut? Är det något som brukar 

diskuteras på möten eller liknande? Vilket stöd får ni i organisationen när 

det gäller prioriteringar. 

 

Slutfråga 

Är det något vi har missat, någon som vill tillägga något? 
 

   


