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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva aktivitetsutförande i hemmet 4-8 veckor 
efter avslutad korttidsvård, ur gäster och hemtjänstpersonalens perspektiv. 
För att studera detta valdes en multipel fallstudiedesign. Tre äldre personer 
samt deras kontaktpersoner i hemtjänsten deltog i studien. Bedömningar 
enligt ADL trappan genomfördes vid tre tillfällen. Utifrån resultatet i ADL 
bedömningen genomfördes intervjuer med personen och dennes 
kontaktperson inom hemtjänsten. Data analyserades med inspiration av 
innehållsanalys.  Resultatet presenteras i två olika delar, utifrån 
databearbetningarna. Första delen redovisas genom diagram över ADL 
förmågan, andra delen presenteras utifrån analyser av de genomförande 
intervjuer som resulterade i kategorier som: anpassning nödvändig för 
aktivitetsutförande, erfarenheter av att  meningsfulla aktiviteter är 
tidskrävande samt aktiviteter- förändrade roller? Resultatet visar på 
svårigheter att bibehålla effekten av träning i ADL aktiviteter efter avslutad 
korttidsvård. De aktiviteter som genomförs har anpassats på olika sätt och 
vissa aktiviteter saknar meningsfullhet. Den sociala miljön beskrivs ha 
påverkan till meningsfulla aktiviteter och upplevelsen att kunna bo kvar 
hemma framkom. Resultatet beskriver även betydelsen av att få rätt hjälp 
för att bibehålla och utveckla sin aktivitetsförmåga. 
 
Nyckelord: korttidsvård, dagliga aktiviteter, hemtjänstpersonal 
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Mickelsson, A 
En beskrivning av aktivitetsutförande i hemmet efter 4-8 veckor efter 
avslutad korttidsvård, ur gästers och hemtjänstpersonalens perspektiv. 
A description of occupational performance in the home 4-8 weeks after a 
short-term care, of guests and carestaff perspectives. 
D-uppsats 15 poäng, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap, 2010. 
 

 
 

A description of occupational performance in the home 4-8 weeks after a 
short-term care, of guests and homecare staff perspectives. 
 
The aim of this study was to describe the occupational performance in the 
home 4-8 weeks after a short-term care, from the perspectives of guests and 
care staff. The study was designed as a multiple case study. 3 elderly people 
and their contact persons in the home care participated in the study. The 
data was collected through assessment of ADL-steps at the different 
occasions, and by interviews with guests and their care staff. Data analysis 
was inspired by content analysis. This resulted in 3 categories and a 
diagram depicting the results of the assessments in ADL activities. The 
categories were; ”occupational performance functions after adaptation”, 
”meaningful activities are time consuming” and ”activity -whose 
responsibility ?” 
The result showed that it is difficult to maintain the effect of training in 
ADL activities after short-term care. Activities undertaken by the elderly 
were adapted in various ways and some activities were perceived as 
meaningless. The social environment was described as having influence on 
the meaningful activities. The elderly’s own experiences of being able to 
live at home revealed. The result also describes the importance for the 
elderly in receiving the adequate support for maintaining and developing 
their capacity for activity. 
 
 
Keywords: short-term care, daily activities, home care staff 
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I Sverige har antalet personer över 80 år som bor i eget boende ökat sedan 
1980-talet. År 2000 var Sverige det första land i världen som passerade 
”femprocentsgränsen” det vill säga att mer än var tjugonde person i 
befolkningen är över 80 år. Bland annat har utvecklingen av nya 
hjälpmedel, som underlättar för personer med kognitiva problem inneburit 
att allt fler kan bo kvar i sina hem. Antalet personer som får hemtjänst har 
successivt minskat, medan hemtjänsttimmar i antal ökar. Detta pekar på att 
det är färre personer som får allt större insatser av hemtjänst. I takt med 
detta, blir de äldre hemmaboende personerna allt mer sköra och kan behöva 
mer stöd i olika former för att klara sig i sitt hem (SoS 2007). 
 
Att som äldre människa bli sjuk eller råka ut för skada kan innebära 
begränsningar i utförande av aktivitet. Det kan i sin tur resultera i 
svårigheter att klara sig i hemmet, många äldre är i behov av hjälp av 
hemtjänst och anhöriga för att utföra dagliga aktiviteter. Det finns olika 
former av kommunala insatser stödjer äldre personer med träning i ADL 
(aktiviteter i dagligt liv) som till exempel korttidsvård, hemtjänstinsatser 
och hemrehabilitering.  Inom kommunal verksamhet har det främst 
genomförts studier som utvärderat olika former av hemrehabiliteringsteam, 
som har till uppgift att stödja den äldre och hemtjänstpersonal 
(Socialstyrelsen 2007, SOU 2004:68, Britton & Andersson 2000, Koch, 
2001, Davies, Bamford &Warlow 1989). Däremot hur ADL aktiviteter 
kvarstår i hemmet efter avslutad korttidsvård där inget 
hemrehabiliteringsteam finns, är ett område som det finns mycket lite 
forskning kring. 
 
Inledning 
 
År 1992 beslutade Sveriges regering att genomföra Ädelreformen. Syftet 
med Ädelreformen var att överföra större delen av långtidssjukvården och 
en stor del av hemsjukvården till den kommunala äldreomsorgen. Kommun 
och landsting har delat ansvar när det gäller rehabilitering, 
hjälpmedelsförskrivning och vårdplanering. Reformen resulterade i 
betalningsansvar för kommunerna när det gällde den somatiska 
långtidsvården samt medicinskt färdigbehandlade personer inom 
landstinget (SOU 2004:68). Enligt en utvärdering av Ädelreformen 
(Socialstyrelsen, 1996) framgår det att det krävs ytterligare satsning på 
rehabilitering men även vidareutbildning av personalen . Detta ligger till 
grund för den satsning på hemrehabiliteringsprojekt som sker runt om i 
landet  (Socialstyrelsen 2007). 
 
 
Syftet 
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Syftet med studien är att beskriva aktivitetsutförande i hemmet 4-8 veckor 
efter avslutad korttidsvård, ur gäster och hemtjänstpersonalens perspektiv.  
Erfarenheten från studien förväntas kunna leda till ökad förståelse om 
rehabilitering efter avslutad korttidsvård för personer som bor i eget 
boende. 
 
 
Rehabiliteringsinsatser  
Socialstyrelsen har i en rad rapporter påpekat vikten av god rehabilitering 
för äldre personer (SoS 2007, SOU 2004:68, SOSFS 2007). 
Rehabiliterande insatser inklusive hjälpmedel kan vara kostnadseffektiva 
genom att den äldres oberoende ökar samt att möjligheten till kvarboende 
ökar. Att tidigt uppmärksamma behoven av rehabilitering och hjälpmedel 
är särskilt viktigt eftersom tidiga insatser kan vara avgörande för personens 
möjligheter att klara vardagen i sitt hem (Socialstyrelsen, 2007). Målet för 
äldres rehabilitering är att de ska kunna leva ett så normalt liv som det går, 
så länge det är möjligt. En form av rehabilitering är vardagsrehabilitering, 
som innebär dels fokus på kroppsfunktioner, men även på aktivitet och 
delaktighet. Där alla aktiviteter under dygnet har betydelse för 
rehabiliteringsprocessens förlopp. De äldres rehabilitering bygger i hög 
grad på att rehabiliteringspersonal arbetar indirekt genom att informera och 
undervisa social omsorgspersonalen i vardagsrehabilitering. 
Vardagsrehabiliteringen innebär med andra ord att den ska vara integrerad i 
vardagen för att kunna uppmärksamma sambandet med att utföra 
vardagliga sysslor och rehabilitering.  Insatser som utförs av personal som  
”snällt tänkta” eller ”sparar tid” kan ibland leda till passivitet hos den äldre. 
Eftersom det innebär att den äldre fråntas aktiviteter som de egentligen 
klarar av att genomföra med rätt stöd och hjälp. Det är därför viktigt att 
personalen är medveten om hur vardagsaktiviteter fungerar i ett 
rehabiliterade synsätt. En annan form av rehabilitering är hemrehabilitering 
som oftast genomförs av ett rehabiliteringsteam som består av 
arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Insatserna liknar till viss 
del den traditionella rehabiliteringen som genomförs på sjukhus men sker i 
hemmiljö. Vidare framgår det att hemrehabiliteringens främsta 
arbetsuppgifter innebär att utveckla, återvinna, bibehålla eller fördröja 
försämring av förmågor (Månsson, 2007). 
 
Östersunds kommun är ett exempel på en kommun som beslutade att satsa 
på hemrehabilitering. Östersundsmodellen utvecklades tillsammans med 
representanter från kommun, länssjukvård och primärvård med  huvudmål 
tidig och samordnad rehabilitering. Nio månader efter projektets start hade 
antalet hemtjänstärenden minskat betydligt och kommunen hade sparat 800 
000 kronor.  Det som är speciellt är att vårdplaneringen sker tillsammans i 
team med arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och 



 8 

sjuksköterska som kompletterar varandra. Arbetsterapeuterna i Östersund 
uppger att förutom den ekonomiska vinsten så sker den främsta vinsten på 
individnivå, eftersom de flesta människor har en önskan om att kunna bo 
hemma och klara sig själva så länge de upplever sig trygga (Lundemark, 
2002, Månsson 2007). 
 
Tidigare forskning  
I Socialstyrelsens rapport (2007) framkom att äldres förmåga att klara av 
vardagliga sysslor som att städa, tvätta, handla och laga mat har förbättras. 
Men även att antalet personer som har både hemtjänst och kommunal 
hemsjukvård ökar. Det tyder på att allt fler äldre med mer sammansatta 
behov vårdas hemma. I en studie av Britton et al (2000) visar att 
rehabilitering i hemmet efter stroke är kostnadseffektiv endast för personer 
med stort rehabiliteringsbehov, då vårdtiden för dessa oftast är väldigt lång. 
Studien visar vidare att det är svårt att jämföra kostnader mellan traditionell 
rehabilitering som ges på sjukhus och rehabilitering i hemmet och att den 
ekonomiska vinsten är i det närmaste obefintlig.  
 
Däremot visar en delrapport av SBU (1999)  att ADL funktionen blev 
signifikant bättre vid hemrehabilitering, i jämförelse med traditionell 
rehabilitering på sjukhus. I studierna visade det sig att vårdtiden på sjukhus 
kan förkortas om ett specialiserat team följer med till hemmet . Andra 
studier (Crotty, Kittel &  Hayball, 2000, Koch, 2001) på stroke och vid 
höftfrakturer visar också att det är först när personen befinner sig i sin 
hemmiljö som meningsfulla målsättningar kan upprättas. I sin hemmiljö 
kan personen uppvisa en mer komplett bild av sig själv än i sjukhusmiljö 
och en bättre dialog skapas. Personen blir i dessa fall mer aktiv och 
delaktig i problemformulering, målsättning, åtgärder samt utvärdering av 
rehabiliteringsprocessen. Även minskad oro och större fysisk 
självständighet visar gruppen som fick hemrehabilitering i jämförelse med 
kontrollgruppen som fick rehabilitering på sjukhus. (Koch, 2001, Crotty et 
al, 2002).  Något som stämmer väl överens med resultatet i studien ( 
Widén-Holmqvist, et al, 1998, Walker,et al, 1996, Baskett et al,1999) som 
belyser vikten av att aktiviteterna genomfördes i en naturlig miljö, i 
rehabiliteringen efter en stroke eller vid höftfraktur. 
 
En annan viktig del som beskrivs i ett flertal studier (Walker et al 1996, 
Baskett et al 1999, Widén-Holmqvist, et al, 1998, Gibertson, et al, 2000) 
där olika program utformats utifrån att personerna själv valt ut ett antal 
aktiviteter som inte fungerat tillfredsställande. De satte upp individuella 
mål tillsammans med arbetsterapeuten, därefter inleddes träning 
kontinuerligt under några veckors tid. I vissa fall gick arbetsterapeuten in 
och visade olika tillvägagångssätt och adaptionsstrategier. Resultaten under 
behandlingsperioden och efter avslutad behandling visar att utförande i 
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aktiviteter förbättrats.   Davies et al (1989) studie visar att personer med 
stroke som inte får några arbetsterapeutiska interventioner i hemmet efter 
utskrivning, att de klarar sig mycket dåligt själva och behöver hjälp med 
många aktiviteter i hemmet samt att de är mycket beroende av anhöriga.  

 
Lindelöfs (2008) studie visar att effekter som förbättrad benmuskelstyrka, 
balans och gånghastighet gick att mäta i resultatet samt att 3 månader med 
ett hög intensivt funktionsträningsprogram gav bra resultat. I likhet med  
andra studier (Baskett el al 1999, Clarke, Collins & Gladman 1995, Corr & 
Bayer 1995) om interventioner av arbetsterapeuter var behandlingstiden 
oftast mellan 6 veckor till 6 månader.  Rapporten Cochrange Collaboration 
(2007) har publicerat en evidensbaserad granskning och metaanalys 
"Arbetsterapi för patienter med problem i Activities of Daily Living efter 
stroke." Resultaten av denna översyn visar att arbetsterapeutiska 
interventioner kan vara förenad med minskad börda av vårdgivare, minskad 
andel av poststroke institutionalisering och ökad livskvalitet för personer 
att återhämta sig från en stroke. Det fanns en tydlig evidens för att en 
period av sammanhållen intradisciplinär teambaserad rehabilitering leder 
till förbättring på aktivitets och delaktighetsnivå. Samt att lågintensiv 
poliklinisk rehabilitering under en längre tid medför att livskvaliteten ökar 
och att beroende från omgivningen minskat. Något som även Lexell (2003) 
beskriver, att fysisk aktivitet och träning är ett effektivt sätt att bibehålla en 
hög aktivitetsnivå samt en hög grad av självständighet hos äldre män och 
kvinnor. Även akademiska avhandlingar av hjärtpatienter (Ståhle, et al, 
1999)  samt  studier (Jensen, et al 2006) visar på skillnader avseende 
funktionsförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå var slående, och  
långtidsuppföljning visade att effekterna höll i sig i upp till sju år. 
 
Däremot är fysisk aktiv livsstil inte något som är statiskt, utan det är en 
långvarig och ständigt pågående process som ibland behövs uppmuntras, 
utvecklas och upprätthållas till skillnad mot mediciner som verkar ganska 
omgående (Månsson 2007). Statens folkhälsoinstitut (2009) beskriver  i sin 
rapport att den svenska rekommendationen för fysisk aktivitet för den 
vuxna befolkningen är att: ”alla individer bör helst varje dag vara fysiskt 
aktiva i sammanlagt 30 minuter”. Världshälsoorganisationen (WHO) menar 
vidare i samma rapport att äldre personer kan uppnå den rekommenderade 
nivån genom att ta daliga promenader, cykla, arbeta i trädgården, använda 
trappor eller genomföra hushållsarbete. Detta stämmer väl överens med 
forsningsöversikten ”Till åren” som beskriver hur vanligt hushållsarbete för 
sköra personer ger den träningseffekt som hindrar dem att bli beroende av 
personlig hjälp (Thille & Wrammer 2000). 
 
Begreppsförklaring 
Begreppet korttidsboenden används för att beskriva tillfälliga boenden för 
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kortare tid för till exempel studenter, äldre och hemlösa (Socialstyrelsen 
2007). Socialstyrelsen använder följande definition av korttidsboende och 
korttidsvård ”tillfälligt boenden i särskilda boendeformer förenad med 
behandling, rehabilitering och /eller omvårdnad för bland annat avlösning, 
växelvård och eftervård”. Denna definition gäller även i studien. Någon 
allmän vedertagen definition går dock inte att finna. Denna definition gäller 
även i studien. I den statliga utredningen Bo tryggt- betala rätt (SoS 1999) 
konstateras att korttidsboende är en mycket disparat verksamhet, och att 
korttidsboendet fungerar bäst i samband med hemrehabiliteringsteam. 
Korttidsboende har en mycket stor betydelse för att underlätta för personer 
att bo kvar i sitt hem, genom sina riktade rehabiliteringsinsatser   
(Socialstyrelsen 2007).  Även begreppet äldre bör definieras, i denna studie 
kommer begreppet äldre att avse personer som är 70 år och uppåt.  Inom 
socialtjänstens verksamhet används olika begrepp för den som behöver 
social omsorg och vård, i denna studie används begreppet gäst. 
 
Meningsfulla aktiviteter 
Både på korttidsboende och i hemrehabilitering arbetar arbetsterapeuten 
med vardagsrehabilitering. Arbetsterapi utgår från att människan har ett 
primärt behov av att vara aktiv, det som utgör grunden för människans 
motivation till aktivitetsutförande (Kielhofner, 2008). Dagliga aktiviteter 
strukturerar ens liv och skapar en hälsosam balans mellan aktivitet, vila, 
arbete och fritid, vaken och sovande. Aktiviteter organiserar ens liv och 
motverkar försämring, stress och kaos (CAOT, 2002; Kielhofner 2008). I 
många fall är dagliga aktiviteter så ordinära att människor inte inser den 
mening de skänker, förrän en sjukdom eller skada förändrar tillvaron 
(CAOT, 2002; Kielhofner 2008 Nelson 1996). Genom att vara delaktig i 
det dagliga livets olika aktiviteter över tid utvecklas och förändras 
människan för att anpassa sig efter olika livssituationer. Härigenom skapas 
personens identitet och kompetens i aktivitet, att kunna uppnå 
välbefinnande i det personen gör (Kielhofner,2008). Inom den 
arbetsterapeutiska modellen MOHO (Kielhofner, 2008) är aktiviteterna 
indelad i olika utförandedimensioner: Delaktighet i arbete, fritid och 
dagliga aktiviteter, aktivitetsutförande samt målriktade handlingar som 
tillsammans blir en aktivitet. Modellen bekräftas arbetet som en naturlig 
del i människans aktivitet och har en stor betydelse för välbefinnande De 
aktiviteter som en människa utför med stor entusiasm kallas för 
meningsfulla aktiviteter och kännetecknas av att människan deltar frivilligt 
och är intresserad och motiverad till att utföra aktiviteten (Dahlin-Ivanoff 
& Kroksmark 2008). Kielhofner (2008) beskriver att människors 
upplevelse av aktivitetens meningsfullhet kan påverkas negativt av att 
plötsligt behöva mer tid för att utföra en aktivitet eller av att behöva 
använda ett hjälpmedel eller hjälp med aktiviteter som normalt utförs. 
Kielhofner (2008) menar att  människan gör sitt val av aktiviteter utifrån 
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dennes upplevda kapacitet, effektivitet och vad individen finner 
meningsfullt att göra. Personer som känner sig kapabla söker möjligheter 
medan personer som upplever sämre kapacitet och effektivitet riskerar att 
bli inaktiva.  
 
  
En viktig aspekt är att även äldre har goda möjligheter att förbättra sina 
fysiska förmågor genom att aktivt träna i aktiviteter (Kielhofner 2008). 
Däremot är det är skillnad om aktiviteten är konstlad eller anpassad. En 
konstlad aktivitet är när aktiviteten inte är verklighetsförankrad utan 
bestämd av den professionella. En anpassad aktivitet är däremot adaptiv 
eller kompensatorisk vilket innebär att personen själv har fått välja aktivitet 
och att den har ett syfte och en meningsfullhet för den deltagande.  Det är 
viktigt att personen ser en meningsfullhet i att utföra en aktivitet (Fischer 
1998).  
 
Miljön 
En annan viktig aspekt är miljön, en välbekant miljö kan vara stödjande 
och fungera trots funktionshinder. Om vi ska förstå en persons utövande av 
aktiviteter måste vi även förstå den miljö i vilken aktiviteten äger rum. 
Miljön påverkar aktivitetsutförande genom att den kan vara utformad så att 
den erbjuder och förenklar utförande av aktiviteter, men miljön kan aven 
kräva mer av människan för att klara av att utföra aktiviteten (Kielhofner 
2008). Enligt Tamm (1999) har rehabiliteringen i hemmet många gånger 
positiva effekter för den äldre, men kan innebära etiska och praktiska 
dilemman för arbetsterapeuten eftersom hemmiljön sällan är anpassad. 
Vård och rehabilitering i hemmet kan innebära otillfredsställande 
ergonomiska arbetssituationer som kan vara svåra att tillgodose. En 
kvalitativ studie av Tamm (2002) på äldre med funktionshinder visar på de 
etiska och psykosociala problemen som kan uppstå i och med rehabilitering 
i hemmiljö. Hemmet är viktigt för individen som en privat och fredad plats, 
men den äldres funktionsnedsättning kan leda till begränsningar till 
hemmet eller till delar av sitt hem. Den professionella omsorgen innebär ett 
intrång i den äldres privata sfär och att de äldre känner sig splittrad inför 
hjälpen, då de å ena sidan är tacksamma för den hjälp den kan få, men å 
andra sidan upplever sig frustrerad över sin situation. Att förlora förmågor 
man tidigare har haft innebär en förlust av tidigare roller och aktiviteter, 
men även av sin identitet.  
 
Det är en viktig del för arbetsterapeuten att avgöra om behov av 
anpassningar i miljön behöver utföras. Ofta handlar det om mindre 
omfattningar som inte är särskilt svåra eller dyra att genomföra. Studier 
från stroke patienter visar att ofta monteras stödhandtag framför allt i 
hygienrum för att underlätta vid duschsituationer eller vid uppresning från 
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toalett, men det kan även handla om rekommendationer som att flytta 
sovplats från övre till nedre våning (Clarke & Gladman 1995, Clarke et 
al.1995; Corr et al.1995).  I ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet, 
Stockholm, studerades äldres vardag före och efter bostadsanpassning 
(Johansson 2008).  En interventionsgrupp (personer som fick 
bostadsanpassning) jämfördes med en kontrollgrupp (personer som väntade 
på bostadsanpassning) vid tre datainsamlingstillfällen under sex månader 
identifierades flera intressanta resultat. Projektet visade att möjligheterna 
att utföra vardagliga aktiviteter ökade efter att en bostadsanpassning 
installerats, genom att svårigheter att utföra aktiviteter minskade och 
säkerheten ökade.  
 
ADL trappan 
Enligt socialstyrelsen (2001) är ADL-trappan det i Sverige mest spridda 
instrumentet för att mäta vårdtyngd. ADL-trappan är en skattningsskala 
som är vidareutvecklad av Katz ADL-index (Katz, et al, 1963). ADL 
trappan mäter individens behov av stöd vid aktiviteter. Instrumentet 
omfattar tio aktiviteter; städning, matinköp, matlagning, badning, 
av/påklädning, toalettbesök, förflyttning, kontinens och födointag. 
Bedömningen avser en skattning av om personen utför aktiviteten 
självständigt eller använder personlig hjälp. Med personlig hjälp avses 
aktiv hjälp, påminnelse eller tillsyn (Hulter Åsberg 1990). Instrumentet 
ADL trappan är prediktivt, deskriptivt och evaluerande och är lämpligt att 
använda för ett flertal diagnoser och åldrar. ADL trappan är lämplig att 
använda för hemmaboende personer (Ingmarsson, Nilsson, & Sonn 2002).  
 
 
Studiens kontext 
Ovanstående genomgång av forskning visar att behov av rehabilitering för 
äldre personer är viktigt (Tamm,1999 Socialstyrelsen, 2007, Månsson 
2007, Davis 1989). Socialstyrelsen belyser vikten av tidiga rehabiliterande 
insatser och menar att de kan vara avgörande för personens möjligheter att 
klara vardagen i sitt hem (Socialstyrelsen, 2007). Studierna visar även hur 
viktigt det är att den äldre får möjlighet att vara delaktig i sin rehabilitering 
för att bibehålla aktivitetsutförandet. Litteraturgenomgången visar att den 
forskning som finns fokuserat hemrehabilitering ur ett klient- och samhälls 
perspektiv och jämför hemrehabilitering med traditionell rehabilitering på 
sjukhus. Det är därför angeläget att utifrån en kvalitativ ansats studera 
gästernas och kontaktpersonens egna erfarenheter av aktivitetsutförande.  

 
Antalet äldre människor med behov av rehabilitering av kommunens 
rehabiliteringspersonal är många och kommer att öka då antalet äldre 
personer blir fler och många väljer att bor kvar i sitt boende (Månsson 
2007, Socialstyrelsen 2007). Älvsbyns kommun har inspireras av 
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Östersundsmodellen och har beslutat att följa Socialtjänstlagen (SoL 
2001:453) och stödja kvarboendeprincipen. Som ett led till detta beslutades 
det att utforma en ny korttidsavdelning med inriktning på 
vardagsrehabilitering och bedömning, Källbacken öppnades april 2007. 
 
Personalen på Källbacken arbetar enligt ett rehabiliterande syn- och 
arbetssätt. Detta arbetssätt bidrar till att upprätthålla 
vardagsrehabiliteringen även i hemmet, men behöver ofta kompletteras 
med stöd från primärvård, hemtjänst och tillviss del anhöriga. 
Genomsnittliga träningsperioden på Källbacken 2008 var 14.7 dagar. 
Under periodens första tre dagar genomförs en bedömning av 
arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterska. Därefter 
upprättas ett individuellt dagsschema tillsammans med gäst utifrån mål, 
förutsättningar och möjligheter. Syftet med dagsschema är även att få en 
struktur över dagen med balans mellan aktivitet och vila. Dagsschema 
innehåller alla aktiviteter som ska genomföras under en dag, allt ifrån 
morgonrutiner, tid för specifika arbetsterapeutiska eller sjukgymnastiska 
träningar, diska efter en måltid eller social samvaro. All övrig tid under 
dygnet ägnas åt vardagsrehabilitering. Innan träningsperioden avslutas sker 
ett uppföljningsmöte där ansvarig biståndshandläggare, kontaktperson 
inom hemtjänst, Källbackens kontaktperson, kommunens arbetsterapeut, 
sjuksköterska, i vissa fall sjukgymnast. Även landstingets arbetsterapeut, 
sjukgymnast och distriktsjuksköterska deltar om behov finns. Under träffen 
får gästen själv informera om sin period och hur framtiden ska planeras, 
även heminskolning mot hemmet planeras. Dagsschema, bedömningar och 
eventuell fortsatta träningsprogram får biståndshandläggaren ta med sig till 
behovsbedömningen.  
 
Metod 
 
Design 
En kvalitativ fallstudiedesign valdes i denna studie. Fallstudier är lämpligt 
att använda för att besvara en fråga inom sitt eget område genom att samla 
in data via olika metoder för att få en nyanserad bild av ett fenomen. Enligt 
DePoy och Gitlin (1999) är det ett bra tillvägargångssätt när avsikten är att 
studera flera personer med samma syfte. Kvalitativ fallstudiedesign är 
lämplig för praktiska problem, frågor, situationer och svårigheter som kan 
uppstå i vardagen med en möjlighet att gå på djupet och upptäcka saker 
som inte skulle blivit synliga vid en ytlig undersökning (Merriam, 1994). 
 
Urval 
Till studien användes ett ändamålsenligt urval av undersökningsgruppen 
(Patton 1990).Enligt Holloway & Wheeler (1998) innebär ändamålsenlig 
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urval att urvalet av undersökningsgruppen, handlingen eller tidsenheten är 
kriteriebaserad. Det innebär att valet av deltagare görs medvetet utifrån ett 
på förhand uppsatt kriterier för att erhålla ett rikt och informativt material. 
Utgångspunkten för urvalet av deltagare var en förteckning över ADL 
förmågan som kommunens arbetsterapeuter använder vid in och 
utskrivning på korttidsboendet.  
Exklusionskriterier (Gäster som uppfyllde något av nedanstående kriterier 
fick inte delta i studien och föll bort i urvalet): gäster som beviljats 
korttidsboende för bedömning av funktioner, bedömningsgäster, inte heller 
personer med dokumenterad demens, afasi eller svår insiktsproblematik 
valdes till studien.  
Inklusionskriterier (Gäster som uppfyllde följande kriterier fick delta i 
studien): personen ska ha vistas på korttidsboende under en träningsperiod 
februari - mars månad 2009, förbättrat ADL trappan minst ett steg under 
träningsperioden, personen ska bo i eget boende, ha beviljade 
hemtjänstinsatser samt kunna medverka vid en intervju angående sin ADL 
förmåga.  
 
Totalt 5 gäster uppfyllde kriterierna och valdes ut från registret. Enligt 
Holloway och Wheeler (1998) är 4- 8 personer tillräckligt antal för en 
kvalitativ studie. Till dessa skickade författaren ett informationsbrev med 
förfrågan om deltagande i studien (bilaga1 ). Brevet förklarade syftet med 
studien och information om frivilligt deltagande, men även information om 
användande av bandspelare under intervjuerna och konfidentiell hantering 
av materialet. Brevet innehöll även en svarstalong med portofritt 
svarskuvert som uppmanades att skickas in om intresse eller ytterligare 
frågor fanns (bilaga 1:2). Därefter kontaktade författaren deltagarna för att 
boka tid för en första träff. Författaren kontaktade även deltagarnas 
kontaktperson inom hemtjänsten via ett liknande informationsbrev (bilaga 
2) för att undersöka om intresse fanns att deltaga i studien. Breven följdes 
upp med ett telefonsamtal där de ytterligare fick information samt 
möjlighet att svara om de ville deltaga i studien .    
   
Efter att ha bedömt en av deltagarna enligt ADL trappan och genomfört 
intervjun valde författaren att utesluta detta material eftersom 
minnesproblematik ledde till att intervjumaterialet inte kunde användas i 
analysen. Författaren kunde inte analysera intervjumaterialet enligt 
metoden eftersom deltagarens minnesproblematik av träningsperioden var 
bristande.  En av personerna var inte längre aktuell för studien eftersom 
han nyligen blivit sjuk. Undersökningsgruppen kom slutligen att bestå dels 
av 3 gäster och 3 kontaktpersoner inom hemtjänsten. Gästerna var 2 
kvinnor och 1 man mellan 83-91 år.  Två av deltagarna bodde i villa och en 
i lägenhet i centrala samhället. Samtliga tre kontaktpersoner inom 
hemtjänsten tackade ja till att delta i studien.  
 



 15 

 
Datainsamling 
För att besvara syftet valdes en multipel fallstudiedesign (Merriam 1994). 
Data insamlades av författaren både via observation och intervjuer kring 
ADL aktiviteter.  För att inhämta underlag till de planerade intervjuerna, 
genomfördes observationerna enligt ADL trappan först. En bra metod är att 
observera det man undersöker och sedan intervjua utifrån vad 
observationen visar (Johansson & Svedner 1996). Intervjuerna med 
deltagarna genomfördes utifrån vad som framkommit under observation. 
 
Observationer 
Observationen genomfördes både som deltagande observatör och som 
passiv observatör. Som passiv observatör hade författaren avsikten att 
fånga den aktuella situationen i aktiviteten. Patel & Davidsson (2003) 
menar att observationsmetoden är den möjliga tekniken att studera något 
som saknar förmåga till verbal kommunikation. Den främsta fördelen med 
tekniken är att man kan studera ett beteende och skeende i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som det inträffar. Där författaren valde rollen 
som deltagande observatör var i aktiviteter som förflyttning eller vid 
toalettbesök. Data redovisas i diagram under resultatet. 
 
Varje deltagare har genomgått bedömningar med ADL trappan vid två 
tillfällen på korttidsboendet, vid inskrivning och vid utskrivning. En tredje 
bedömning genomfördes i hemmet 4-8 veckor efter utskrivningen.  
 
Bedömningsinstrumentet som användes bygger på att man under 
observation bedömer ADL förmågor i olika ADL aktiviteter. Bedömningen  
resulterar i en siffra mellan 0-10 (Hulter, Åsberg 1990). Instrumentet 
innehåller många aktiviteter och kräver tid samt ork att genomföra dessa 
vid ett och samma tillfälle Bedömningstillfällena hos deltagarna varierade 
därför mellan 1-2 gånger, eftersom orken inte alltid fanns .  
 
Intervjuer 
Den tredje bedömningen genomfördes efter 4-8 veckor i hemmet med 
intervjuer och ADL bedömningar. Intervjuerna som genomfördes med 
respektive deltagare var kvalitativa öppna intervjuer (Holloway & Wheeler 
1998). Frågornas fokusområden var utifrån ADL trappan och berörde 
områden kring fortsatt rehabilitering eller om sjukdomar/olyckstillbud 
tillstött. Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem vilket ha kan ha 
upplevts som positivt då miljön är bekant och direkt relaterad till 
bedömning. 
 
Efter ADL bedömningarna och intervjuerna med deltagarna, genomfördes 
individuella intervjuer med respektive deltagares kontaktperson inom 
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hemtjänsten. Kontaktpersonerna hade i god tid innan blivit kontaktad med 
muntlig och skriftlig information om syftet med studien. Intervjuer skedde i 
hemtjänstens lokaler. Intervjuerna utgick från resultatet från ADL 
bedömningen samt deltagarnas erfarenheter kring rehabilitering och 
aktivitetsutförande. Frågor som ställdes var till exempel ” påverkar miljön 
aktivitetsutförande i hemmet?”, ” hur kan ni som hemtjänstpersonal stötta 
aktivitetsutförande i hemmet”, samt liknande frågor som deltagarna fått. 
 
Alla intervjuer spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant, 
intervjuernas längd var mellan 45-60 minuter. Anteckningar som skrevs i 
samband med intervjuer och bedömningar användes  som ett komplement 
till analysmaterialet. Enligt Holloway & Wheeler (1998) kan 
fältanteckningar föras i anslutning till intervjun för att täcka in händelser, 
interaktioner, handlingar eller beskrivningar av miljön 
 
Analys av data  
Intervjuerna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket 
enligt Burnard (1991) beskrivs som lämpligt vid analys av öppna 
kvalitativa intervjuer Efter varje intervjutillfälle lyssnade författaren 
igenom intervjuinspelningarna. Författaren skrev ut de fullständiga 
intervjuerna ordagrant från det inspelade materialet. Intervjuutskrifterna har 
lästs av författaren upprepade gånger för att få förståelse för helheten. 
Därefter lästes texterna igenom utifrån studiens syfte. De meningsbärande 
enheterna kondenserades i syfte att minska textmassan, utan att innehållet 
förlorades. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades och 
grupperades i kategorier. Olika uttryck eller påståenden som uttrycker 
samma bakomliggande tankegång samman fördes till subkoder med hjälp 
av överstrykningspennor i olika färger, exempelvis hjälp, vanor, hinder, 
aktiviteter. Varje subkod som tillhörde samma kategori samlades i olika 
fack i en tabell i datorn. Detta gjorde det lätt att enkelt kunna jämföra 
koderna och kategorierna med ursprungstexten Kodning genomfördes även 
av en kollega, för att säkerställa att det svarade mot syftet. Koderna 
diskuterades sedan mellan kollega och författaren som fann att de stämde 
väl överens. Efter sammanföringen som bestod av utskriven intervjutext, 
meningsbärande enheter, koder och kategorier framkom slutliga tre stycken 
kategorier. Kategorierna avspeglar olika perspektiv på hur aktiviteterna 
genomförs för att bibehålla ADL funktioner i hemmet. Enligt Holloway & 
Wheeler (1998) måste författaren försäkra sig om att materialet är korrekt 
beskrivet vilket ökar studiens trovärdighet. Under analysens gång har 
upprepad genomläsning av materialet kontinuerligt gjorts och en dialog 
med en kollega har skett för att stärka trovärdigheten (Kreftling 1991). 
 
Etiska reflektioner 
Tillstånd för att genomföra studien söktes och godkändes hos ansvarig 
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verksamhetschef. En etisk ansökan lämnades till den etiska kommittén vid 
Luleå tekniska universitet. Deltagarna informerades både skriftligt och 
muntligt om studiens syfte, att deras deltagande var helt frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna kände sedan 
tidigare författaren vilket kan ha bidragit till en öppnare diskussion vid 
intervjusituationen, men kan även i viss mån ha påverkat resultatet. Det kan 
även finnas en risk att det hämmat någon deltagare men det troliga är då att 
personen valt att tacka nej till att delta i studien. Deltagarna informerades 
om att alla uppgifter lagrades och behandlades konfidentiellt samt att den 
enskilde inte kommer att kunna identifieras av utomstående i slut resultatet. 
De eventuella olägenheter som deltagarna utsattes för bedöms kompenseras 
av nyttan med studien. 
 
Resultat 
 
Resultatet presenteras i två olika delar, utifrån databearbetningarna. Första 
delen redovisas genom diagram över ADL förmågan. Diagrammen visar att 
två av tre gäster hade efter 4-8 veckor i hemmet tappat den ADL förmåga 
de hade tränat upp på korttidsboendet. Andra delen presenteras utifrån 
kategorier som ”anpassning nödvändig för aktivitetsutförande ” som 
beskriver hur aktiviteterna till stor del kan anpassas genom miljö, 
hjälpmedel eller förändringar i utförandet,  ”erfarenheter av att 
meningsfulla aktiviteter är tidskrävande” som visar hur aktiviteter väljs 
bort av olika skäl som motivation eller tidsbrist hos hemtjänstpersonalen, 
”aktiviteter – förändrade roller?” där det beskrivs oklarheter om vem som 
ansvarar för aktivitetsutförande i hemmet och hur brist på kunskap kan leda 
till övertagande av de äldres aktiviteter. 
 
Resultatet presenteras i diagram utifrån bedömningarna i ADL förmågan 
enligt ADL trappan, vid de tre olika bedömningstillfällena 1, 2 och 3. 
Bedömningstillfälle 1 är genomfört vid inskrivning vid korttidsboende och 
bedömningstillfälle nr 2 är genomfört efter avslutad korttidsvård. 
Bedömningstillfälle nr 3 har genomförts i hemmet efter 4-8 veckor. 
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Sammanfattningsvis visar bedömningarna på vissa svårigheter att bibehålla 
effekten av träningen i ADL aktiviteter efter avslutad korttidsvård. Endast 
en gäst av tre har bibehållt effekten av träningen. Ingen av gästerna har 
förbättrats i sin ADL förmåga i hemmet.  
 
Resultatredovisning av del två presenteras i tre kategorier utifrån gästerna 
och hemtjänstens intervjuer. 
 
Kategori1. Anpassning nödvändig för aktivitetsutförande 
 
Denna kategori beskriver hur den fysiska miljön har betydelse för 
aktiviteter samt hur små anpassningar i miljön kan bidra till ökad 
aktivitetsutförandet. Det framkom att flera av aktiviteterna kan behöva 
anpassas på olika sätt för att öka delaktigheten. Anpassningar kan var både 
i den fysiska och sociala miljön eller genom att stödja genomförande i 
aktiviteter. 
 
Resultatet i studien visar att miljön inom och utomhus bidragit till 
förändringar i aktivitetsutförande. Närhet i miljön bidrog till ökad aktivitet, 
några exempel på detta var: hur de kunde gå ut med sopor, hämta in posten 
och deltog i dagverksamhetens aktiviteter. Men samtidigt beskrevs hur 
klimatet påverkade utbudet av aktiviteter, då vinterns kyla och snö kunde 
begränsa framkomligheten, ger barmark ökad möjlighet att lockar till 
aktivitet. 
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Den fysiska miljön i hemmet kunde hindra aktivitetsutförande, oftast på 
grund av att utrymmena var övermöblerade. Detta leder ofta till svårigheter 
vid förflyttningar eller svårigheter att utföra aktiviteter som att till exempel 
dammsuga.  Små anpassningar kunde vara en ommöblering, som att 
anpassa sovrummet med att ta ut dubbelsängen och i stället placera en 
enkelsäng för att göra det möjligt att klara förflyttningar. Andra 
anpassningar som beskrevs  i hemmiljön som ramp, gjorde det möjligt att 
gå med rollator in och ut ur huset. Eller ett hjälpmedel så som en vridplatta 
vid förflyttningar, ett uppresningshandtag vid sängen, en hörapparat, en 
rollator att använda vid förflyttningar, duschpall, rullstol eller en utjämning 
av nivåskillnad mellan rummen kan leda till att aktiviteterna fungerar. 
 
Men samtidigt beskrevs hjälpmedel även som en begränsning i miljön då 
de oftast tar stor plats och kan omöjliggöra en lämplig möblering dessutom 
blir små utrymmen blir ännu mindre.  Hjälpmedel kunde även vara en 
orsak till att man gärna vistades i hemmamiljö på grund av svårigheter att 
transportera hjälpmedlen. Samtliga gäster beskrev vikten av hjälpmedel 
som en förutsättning för att kunna anpassa aktiviteter och att kunna bo kvar 
i hemmet.Vidare uttryckte gästerna viljan att kunna bo kvar i hemmet. Så 
här beskriver en av gästerna detta: 
 
 ” Du förstår.. om jag måste lämna det här huset då vet jag inte…. då är det färdigt .. jag 
kommer att bo kvar så länge som jag kommer upp på benen och känner att det här går….” 
 
Gästerna beskrev vidare hur de uppskattat vistelsen på kommunens 
korttidsboende. Hur personalen stimulerat till delaktighet i vardagssysslor, 
men även hur aktiviteterna anpassats. Gästerna beskrev hur man hjälptes åt 
i de olika situationerna genom att dela upp aktiviteter i flera delar. 
Vardagsaktiviteter som diska, baka, duka, personliga ADL aktiviteter och 
social samvaro. Uppgifter som kan upplevas som krävande på ett positivt 
sätt. En av gästerna beskriver det så här: 
 ”  ja.. det går inte att få det bättre än på Källbacken..----fast de var hårda…” 
 
Även känslan av att bli bekräftad, att tillåtas misslyckas och att få träna i 
vardagsaktiviteter utan att egentligen uppleva detta som träning framkom. 
Eller som en gäst beskrev det: 
 
” Ja dom är fina där på Källbacken.. det finns inte ett bättre ställe att vara på, absolut 
inte.. men jag vet inte vad det var som var bra.. det måste ha varit personalen” 
 
Gästerna beskrev hur de anpassat sitt aktivitetsutförande i hemmet genom 
att samarbeta både med hemtjänst och /eller anhöriga. De upplevde att 
samspelet ofta var nödvändigt för att kunna utföra aktiviteter som städa i 
hemmet eller handla hem matvaror. Även hemtjänstpersonalen beskrev 
samspelet, hur de delat på städningen genom att de ansvarar för de fysiskt 
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tunga delarna, som att dammsuga och att gästen dammtorkar och håller rent 
på köksbänkarna. Denna anpassning av aktiviteter beskrivs som spontant 
och vanemässigt, där var och en har sina roller under aktiviteten och 
upplevdes som en förutsättning för att klara av att bo kvar i hemmet. Hur 
fördelningen mellan de tunga och enklare aktiviteterna kunde fördelas med 
hemtjänstpersonal och eller/anhöriga, eller planeras till flera tillfällen. En 
av gästerna beskrev det så här: 
 
” Ja nu har jag börjat så smått att vår städa… jag har räknat ut att om jag tar ett skåp den 
ena dagen och två skåp nästa dag.. ja.. jag tänker inte som förr.. att det ska vara gjort på 
stubinen… 
 
En annan viktig del som framkom i studien är att anhöriga står för en stor 
del av insatserna i hemmet. Anhöriga hjälper till med de mer krävande 
uppgifterna kring hushållet, men även med att stimulera till sociala 
kontakter. Genom att planera, uppmuntra och erbjuda hjälp möjliggjorde 
anhöriga aktivitetsutförande som annars inte skulle vara möjliga att 
genomföra, menade gästerna och hemtjänstpersonalen. Fysiska tunga 
aktiviteter som snöskottning, starta upp inför sådd av blommor eller 
gräsklippning förenklades genom att anhöriga genomförde de tunga 
momenten. Detta menade gästerna, gjorde det möjligt att fortfarande kunna 
vara delaktig i sina intressen utan att behöva ansvara för de tunga 
momenten. Även känslan att vara oberoende, att klara sig själva och inte 
alltid behöva hjälp upplevdes viktig för gästerna. 
 
Gästerna upplevde  det som en trygghet att kunna ringa sina anhöriga för 
att be om hjälp eller att kunna larma på hemtjänstpersonal om något akut 
inträffar. En av gästerna upplevde även tillsyn som en trygghet. Följande 
citat beskriver detta:  
 
” Ja det här med tillsyn är ju nåt som verkligen är bra…. att de bara tittar förbi och ser 
att allt är bra..”  
  
Även om någon av gästerna beskriver att de inte gjorde några tunga fysiska 
aktiviteter, så är de engagerade i stillsamma aktiviteter som de kunde utföra 
på egen hand som att läsa eller se på tv.  En del av dessa aktiviteter 
beskrevs av gästerna som ett bra sätt att få tiden att gå, eller som en gäst 
berättar: 
 
” Jag är ju borta hela veckan (dagverksamhet).. de gräddar våfflor å de bakar.., och så 
sjunger vi.. och på torsdagar har vi gymnastik och på fredagar bowlar vi….så jag har inte 
tid att sticka…” 
 
Dagverksamheten var uppskattad av gästerna bland annat för den sociala 
gemenskap med andra människor. Samtidigt beskrev gästerna känslan av 
att inte vara delaktig i aktiviteterna. Denna känsla beskrevs genom att 
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förklara att ”de grädda våfflor åt oss” eller ”de bakar åt oss” det var endast 
i aktiviteterna sång och bowling en deltagandeupplevelse fanns med i 
beskrivningen. 
 
Kontaktpersonerna beskrev hur en stor del av vardagen handlar om att 
locka till att utföra delar av, eller hela aktiviteten självständigt, ett samband 
mellan vilja och motivation i aktivitetsutförande. Kontaktpersonerna 
beskrev hur de arbetar enligt ett socialt synsätt som innebar att gästen 
endast ska få hjälp med de insatser som de behöver och hjälpen ska ske på 
rätt sätt. Ett arbetssätt som de upplevde som positivt och kändes som rätt 
sätt att arbeta på, att göra gästen mer delaktig och inte ta över hela 
aktiviteten.  Eller som en av personalen uttrycker det:  
 
” det är väldigt uppskattat att få göra något själv ( för gästen) … och det här arbetssättet 
har blivit helt naturligt för oss.” 
 
Kontaktpersonerna beskrev vidare hur de lockar med gästen till att delta i 
aktivitet genom att förstå betydelsen av delaktighet. Att gästen fick 
förståelse för varför de enbart fick hjälp med vissa delar av aktiviteten och 
inte hela aktiviteten. Kontaktpersonerna menar att det är viktigt att ta reda 
på vad det är som gästen behöver hjälp med, men att det kan vara svårt att 
få rätt sorts hjälp. Beviljad aktiveringstid är något som upplevdes som 
positivt av kontaktpersonerna, då det finns inplanerad tid för den enskilde 
att göra en specifik aktivitet. Även vikten av att kunna hjälpa till med mer 
än bara städ och tvätt, att även få hjälpa till med sociala aktiviteter som att 
promenera eller att gå ut och fika ansågs som värdefull av 
kontaktpersonerna. 
 
Sammanfattningsvis beskriver kategorin hur anpassning är nödvändig för 
aktivitetsutförande, hur en väl anpassad miljö stimulerar till aktiviteter. 
Anpassningen kan ske i den fysiska miljön genom möblering eller 
hjälpmedel, men även den sociala miljön stimulerar till aktivitet. Möjlighet 
att dela upp aktiviteter i delaktiviteter visar sig vara en viktig del i 
anpassningen som möjliggjorde ökat aktivitetsutförande.   
 
Kategori 2. Erfarenheter av att meningsfulla aktiviteter är 
tidskrävande 
 
Denna kategori beskriver hur en del aktiviteter har förlorat sin 
meningsfullhet när de inte längre kan utföras på samma sätt som tidigare. 
De meningsfulla aktiviteterna kräver mer tid att genomföra och kan därför 
väljas bort på grund av tidsbrist. Aktiviteters betydelse kan lockas fram i 
sociala sammanhang, men saknar betydelse i ensamhet. 
 
Under korttidsvistelsen har den sociala gemenskapen beskrivits som 
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mycket positiv av gästerna, hur de lockas till aktivitet och social samvaro 
med andra. Samtidigt beskrivs det hur man anpassar sig till de oskrivna 
sociala reglerna som tillexempel, vikten av att göra sig fin i håret, delta i 
förberedelser inför måltider eller bara att ta sig upp ur sängen. Gästerna 
beskriver att i hemmet är man mer ensam och dagarna blir mer stillsamma, 
samtidigt som kraven minskar. Det framkom att man inte dukar i hemmet 
inför en måltid utan äter direkt ur formen som maten kommer levererad i 
för att undvika disk. Gästerna upplevde att förmåga att vara aktiv minskade 
och upplevde att det blir mycket vila.  
 
Kontaktpersonerna beskrev hur de får insyn i aktivitetsutförande medan de 
exempelvis utför städ eller besöker hemmet för tillsyn. Hur de kan 
upptäcka brister eller anpassningar som kunde komma till nytta för gästen. 
De beskrev även att det går att göra det ”lilla extra” om det finns tid för det, 
men har de mycket att göra finns inte tiden. Är inte tid för tillexempel 
träningsprogram eller träning i en aktivitet beviljad ligger ansvaret på 
individnivå, gästen ska då självständigt klara av att genomföra träningen. I 
hemtjänstens nuvarande insatser finns inte utrymmen för sådana insatser, 
menar de. 
Brist på tid beskrivs både av kontaktpersonen och  gästen som en 
betydande orsak till att aktiviteter förlorat sin meningsfullhet, eftersom 
tiden styr hemtjänstens insatser. Kontaktpersonerna beskriver att om gästen 
inte är beviljad tid för en specifik aktivitet så går det inte att genomföra 
detta inom befintligt tid. Samtidigt beskrevs hur stora skillnaden är för 
gästen som återvänder till hemmet efter avslutad korttidsvård. En av 
kontaktpersonen uttrycker det som: 
 
 ” det är skillnad för oss i hemtjänsten som kanske bara hinner titta in 20 minuter och sen 
måste vi vidare…i jämförelse med korttids där tiden finns…” 
 
Både kontaktpersonerna och gästerna framhöll betydelsen av få 
träningsperioder med jämna mellanrum på korttids för att återfå eller 
bibehålla funktioner, eftersom det ansågs svårt att bibehålla 
aktivitetsförmågan på egen hand i hemmet. Kontaktpersonerna beskriver 
vidare  hur gästerna efter korttidsvistelsen har varit aktiva till en början i 
hemmet men hur de snabbt faller in i gamla rutiner igen. Både 
kontaktpersonerna och gästerna efterlyser ett bättre samarbete efter 
avslutad korttidsvård där en annan aktör kan ta vid när det gäller träningen 
i hemmet. De menade att risken för att återgå till gamla rutiner minskar och 
fördelen med att genomföra träningen i hemmet upplevdes som positivt. 
Något som även bekräftas hos gästerna som upplever vissa svårigheter att 
fortsätta vara aktiva i hemmet, eller som en av informanterna beskriver det:  
 
”ja.. jag vet inte varför det inte blir av.. men man har ju ändrat mycket sedan man kom 
tillbaka från Källbacken” 
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Det framkom av gästerna att flera av aktiviteterna som stiga upp på 
morgonen, att bädda sängen eller att raka sig tyder på ett visst 
vardagsrutinmönster, där rutinerna utförs tidsmässigt utifrån den hjälp som 
finns insatt. En av gästerna beskrev att han helst ville vara klar med 
morgonrutinerna innan hemtjänstpersonalen kommer trots att det fanns 
insatser i personlig vård som hemtjänsten skulle bidra med. Det fanns ett 
visst motstånd till att be om hjälp i aktiviteter. Gästerna beskrev vidare att 
de inte vill känna sig till besvär eller be om hjälp för att utföra vissa 
aktiviteter som inte är nödvändig, hellre väljer de att avstå från dem 
eftersom de var tidskrävande. Men även hur tillbakadragande från 
aktiviteter relateras till nedsatt kroppsliga funktioner som på olika sätt 
omöjliggör vissa aktiviteter. Så här beskrev en gäst det: ” tidigare när jag var 
på benen… då körde jag ju snöslungan…” 
  
Hur aktiviteternas meningsfullhet minskade beskrevs av gästerna genom 
hur de var beroende av hjälp med uppgifter som de inte längre klarar av att 
genomföra, det kunde vara hela aktiviteten eller delar av den. En av 
förändringarna gästerna beskrev var hur de överlämnat stora delar av 
hushållsgöromål som städ, disk och handla. De beskrev vidare hur de inte 
klarar av att genomföra dessa aktiviteter längre utan har överlämnat det till 
hemtjänst eller anhöriga. Gästerna beskrev hur dessa aktiviteter  inte längre 
ansågs meningsfulla på samma sätt som tidigare, dit hörde aktiviteter som 
exempelvis städ.  Att hemtjänsten fanns med under aktiviteter som 
personlig vård eller förflyttning upplevdes av en gäst som en förutsättning 
att klara av att genomföra dessa. 
 
Gästerna beskrev även hur de blir beroende av någon annan person för att 
kunna utföra aktiviteter, varvid flera aktiviteter inte längre sker på deras 
villkor och saknar därför meningsfullhet. De menar att denna förändring 
har ofta skett under en längre tid och beror dels på sjukdomar, men även på 
allmänt åldrande eller övertagande av aktiviteter.  Även en viss oro för 
framtida försämringar framkom. Av gästernas beskrivningar framkom det 
även att hemtjänsten kan ta över aktiviteter istället för att tillrättalägga dem. 
Framförallt skedde detta av personal som kanske inte kände dem väl, eller 
var osäker på deras förmågan att kunna delta i aktivitetsutförande. Gästerna 
beskrev att övertagande förekom oftast i välmening från personal, de ville 
vara snäll eller att skona gästen från fysisk ansträngning. En av gästerna 
beskrev det som att hemtjänsten har tagit över aktiviteten sedan anhöriga 
ansökt om mer insatser. En aktivitet som gästen trodde att hon skulle klarat 
av självständigt med ”rätt hjälp” och klarade av att genomföra under 
korttidsvistelsen.  
 
Gästerna beskrev medicinska problem som en orsak att motivationen till 
aktivitet förlorat sin meningsfullhet. Samtidigt upplevs att det kan vara 
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svårt att klara av att komma tillbaka efter en sämre period. Känslan av att 
vara i beroende ställning av både hjälpmedel och personal vid exempelvis 
förflyttningar upplevdes som besvärande eller som gästen uttryckte det:  
 
” Jag vet inte vad som händer… det beror nog på för mycket vila… och att inte ens kunna 
göra nåt så vardagligt som att resa sig upp”   
 
Sammanfattningsvis framkom det att erfarenheter aktiviteters 
meningsfullhet kan förloras när man inte självständigt kan utföra en 
aktivitet. Flertalet  av de aktiviteter som valdes bort är kopplat till fysiska 
tunga aktiviteter och hade ersatts av mer stillsamma aktiviteter som kunde 
utföras på egen hand. Det visade sig även att det som hemtjänstpersonal 
och /eller anhöriga kan vara lätt att ta över aktiviteter trots att gästens 
förmåga fanns. En orsak till detta visade sig ofta vara att meningsfulla 
aktiviteter är tidskrävande.  
 
Kategori 3. Aktiviteter – förändrade roller? 

 
Denna kategori beskrev hur oklar ansvarsfördelning och brist på kunskap 
kunde bidra till nedsatt aktivitetsförmåga. Men även hur lätt det är att 
återuppta gamla vanor/ roller och falla in i de gamla rutinerna. 
 
Gästerna beskrev att ansvaret för att upprätthålla träningen i hemmet låg på 
dem själva, ett ansvar som inte alltid var så lätt. Någon av gästerna beskrev 
insatser från landstinget som tex. utprovning av hjälpmedel som positiva, 
men besöken upplevdes skedde allt för sällan. Även behovet av ”hjälp att 
komma igång” uttrycktes av gästerna vid ett flertal situationer. Denna 
upplevelse delades av kontaktpersonerna som beskrev hur svårt det kan 
vara när ansvaret för rehabiliteringen enbart ligger på den enskilda 
individen. De beskriver vidare hur träningsprogram inte genomfördes eller 
försvann, samt hur svårt det var för gästen att genomföra det i hemmet där 
ingen ”puschar” på. Som hemtjänstpersonal kunde det vara svårt att veta 
var gränsen går, hur mycket man ska ”pusha”, det var lättare för anhöriga 
eller personalen på korttidsboende att vara mer bestämda, menade de. 
Oftast fanns förutsättningarna i hemmet, men kontaktpersonerna upplevde 
att även deras yrkesgrupp kan behöva stöttning av andra aktörer i 
aktivitetsutförande.  Det sattes in ett ”paket” med hemtjänst som städ var 
tredje vecka, tvätt och matdistribution utan en fullständig bedömning. En 
lösning som stämde dåligt med det sociala synsättet, och hemtjänsten 
uttryckte att det är synd att kommunen är kvar i det gamla tankesättet. 
 
Kontaktpersonerna beskrev sig som en viktig länk mellan gäst och andra 
aktörer, eller som en av kontaktpersonerna beskrev det: ” Det är ju vi som ser.. vi 
som är närmast” .  
Samtidigt upplevde de att det fanns problem med flera aktörer kring gästen, 
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problem som brist på information, eller gränsdragning kring 
ansvarsområden. Hemtjänstens insatser var behovsbedömda och brist på tid 
kunde leda till frustration i gränsdragning mellan insatserna, menar de. 
 
Kontaktpersonerna beskrev under intervjuerna samtidigt hur svårt det kan 
vara i vissa fall att motivera gästen att delta i aktiviteter, aktiviteter som 
gästerna gärna överlämnade i någon annans händer som exempelvis städ 
och disk. Denna problematik upplevde de kunde i en del fall försvåras då 
syftet med att delta i dessa aktiviteter  inte förstods av anhöriga eller gästen 
själv. Kontaktpersonen beskrev då hur anhöriga och gästen ställde  krav på 
att hemtjänstpersonalen skulle ge mer hjälp än vad som egentligen 
behövdes. De menade då att det inte kunde förklara varför de inte fick hjälp 
med allt, trots att de betalat för hemtjänst. 

 
Kontaktpersonerna beskrev vidare att fall i hemmet kunde bidra till rädsla 
vid förflyttningar hos gästerna, men även för anhöriga som hade svårt att 
låta dem vara aktiv på grund av fallrisk. En av kontaktpersonen beskrev hur 
den ena partnern var så rädd för fall vid förflyttning vilket innebar till att 
gästen oftast skickades i säng för att vila, eftersom fallrisken minskade. Det 
framkom av kontaktpersonen att anhöriga anpassade vardagen efter så lite 
rörelser som möjligt, genom att tillexempel servera frukost på sängen eller 
”passa upp” stor del av dygnet. Detta menade kontaktpersonerna bidrog till 
nedsatt styrka och innebar för mycket inaktivitet. En av kontaktpersonerna 
uttryckte det ibland som en nackdel att vara makar: ” det är inte alltid en fördel 
att vara två” 
 
Kontaktpersonen beskrev vidare  hur problematiskt det kunde bli om de 
önskar vara fler personal vid tillexempel förflyttning på grund av att 
personalen kände sig osäker med en sorts hjälpmedel eller teknik. Det var 
inte alltid hjälpbehovet som styrde, utan personalens osäkerhet i 
situationen. De menade att det är skillnad om en annan aktör besökte 
hemmet eftersom det då ställdes andra krav på den gästen.  När en annan 
aktör påtalat förändringar i strategi eller introducerat ett hjälpmedel 
upplevdes detta mer positivt, menade kontaktpersonen. Vidare beskrevs  
hur gästerna blev duktigare och mer hjälpsam vid dessa tillfällen och hur 
kontaktpersonen kunde använda det som en fördel när besöket avslutats.  
De beskrev att de ofta refererar till dessa besök i vardagssituationer en tid 
fram över, som en kontaktperson beskrev det: 
 
”Gästen bara låg där och ville att vi skulle dra henne upp i armarna… men jag vägrade.. 
då fick vi hit distriktsarbetsterapeuten som sa att hon skulle ta i grinden..och då började 
det gå bra..det var ju bra att jag såg det…”  
 
Samtidigt framkom det under intervjuerna med kontaktpersonerna att  
effekten av hembesöket endast höll i sig en kort period, det då var en styrka 
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att använda sig av kommunens arbetsterapeut i hemtjänsten som hade 
möjligheter att stötta dem. 
 
Kontaktpersonerna beskrev hur de kontaktade andra aktörer när det 
uppstod problem i gästernas hem. Förflyttningsproblematik, behov av 
hjälpmedel eller medicinska problem var vanliga områden som de 
upptäckte i hemmet.  De samarbetspartnerna som kunde vara aktuella att 
kontakta var biståndshandläggaren, kommunens arbetsterapeut i hemtjänst 
(projekt), distrikts arbetsterapeut, distriktssjukgymnast, 
distriktssjuksköterska eller kommunens korttidsboende. Betydelsen av att 
de hade tillgång till en arbetsterapeut i hemtjänsten som kunde stötta 
personal och boende beskrevs av kontaktpersonerna som en viktig resurs. 
De framställde vikten av att de kunde arbeta med en arbetsterapeut i det 
dagliga arbetet, fördelarna med att dagligen kunna träffas för att byta 
erfarenheter och diskutera eventuella problemområden. Eller som en av 
kontaktpersonerna beskrev gästens försämring i hemmet  efter 
korttidsvistelsen: 
 
” Vi har ju haft arbetsterapeut i hemtjänsten och det har varit superbra… man har kunnat 
säga att nu så är det dags… och så har vi farit till hemmet. 
 
Vidare beskrev kontaktpersonen att  landstingets arbetsterapeut var en 
resurs att tillgå eftersom de bland annat ansvarade för hjälpmedel i 
hemmet. 
 
Sammanfattningsvis beskriver denna kategori hur viktig samverkan mellan 
olika aktörer i hemmet är för att stödja kvarboende då roller kunde ha 
förändrats. Det framkom att det fanns brister i ansvarsfördelningen mellan 
korttidsboende och hemmet som bidrog till svårigheter att bibehålla 
effekten av träningen i hemmet. 
  
Resultatet visar sammanfattningsvis att gästerna och kontaktpersonerna 
arbetade gemensamt mot att stödja kvarboendeprincipen. Det framkom att 
det fanns svårigheter att fortsätta den påbörjade förändringen /förbättringen 
som skett under korttidsvistelsen. Orsaker som framkom var att gästen 
själv hade ansvaret att bibehålla sina funktioner, fortsätta påbörjad träning 
samt att inte falla tillbaka till en inaktiv vardag och sin gamla roll.  
Kommunens korttidsboende beskrev kontaktpersonerna och gästerna som 
en förutsättning för att kunna bo kvar i hemmet. 
 
 
Diskussion 
Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva 
aktivitetsutförande i hemmet 4-8 veckor efter avslutad korttidsvård- utifrån 
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gästernas och kontaktpersonernas perspektiv. Resultatet i studiens diagram 
visar att ADL förmågan förbättrats under korttidsvistelsen hos samtliga 
gäster. Medan det visar sig finnas svårigheter att bibehålla träningen efter 
en kort period i hemmet. I studiens resultat framkom det att en av gästerna 
bibehållet sin ADL förmåga efter avslutad korttidsvård. Orsak till detta 
kunde vara ett medicinskt ingrepp som påverkat förmågan att vara fysiskt 
aktiv. Men även bra stöd av anhöriga och en stark vilja att kunna bo kvar 
hemma kunde vara en bidragande orsak.   
   
Resultatet i studien visar att förändringar i aktivitetsutförande beskrivs i 
alla tre kategorier men på lite olika sätt. Gästerna beskrev hur de kan vara 
beroende av hjälp men ändå uppleva ett oberoende, vilket medför att 
aktiviteterna känns meningsfulla.  Det kan förklaras utifrån det som 
Christiansen & Baum (1997) och Kielhofner (2008) beskriver att 
upplevelse av aktivitetens meningsfullhet framställs utifrån livssituationen i 
stort, men är även personlig och kulturellt betingad. Aktiviteter som 
bibehålls har fått en djupare betydelse eftersom begränsningar skett. Flera 
av aktiviteternas betydelse har dock förlorats eftersom självständigheten att 
själva genomföra dem saknas. Upplevelse av meningsfullhet i aktiviteter är 
väsentlig för att känna och utveckla sig själva som person och känna 
välbefinnande (Kielhofner, 2008). 
 
Larsson Lund & Nygård (2004) beskriver hur hemtjänstpersonalens 
insatser upplevdes som övervägande kompensatoriska av de äldre och att 
de upplevde att de i fråntogs meningsfulla aktiviteter. Detta stämmer till 
viss del med resultatet i  kategorin ”erfarenheter av att meningsfulla 
aktiviteter är tidskrävande”  Där gästerna beskriver att detta oftast sker av 
den hemtjänstpersonal som besöker hemmet sällan eller inte känner till 
vanor och rutiner. Personalen har en önskan om att upplevas som snälla 
och tar över aktiviteten i all välmening. Även  Lundgren (2000) beskriver 
att de praktiska arbetsuppgifterna med vardagliga aktiviteter som diska, 
städa tvätta eller stryka fyller en funktion för vårdpersonalen. Något som 
även Socialstyrelsens rapporter (2003) bekräftar, lättheten att ta över 
aktiviteter från äldre personer. De menar i sin rapport att det finns två 
orsaker till varför detta sker. Den ena orsaken är att de skett en förändring 
har skett som är relaterad till den äldre och den andra orsaken var att det 
skett en förändring i miljön. Något som stämmer väl med arbetsterapins 
modeller kring miljöns betydelse för äldres aktivitetsförmåga (CAOT, 
2002, Kielhofner 2008, Nelson 1996). Kielhofner (2008) menar att miljön 
erbjuder möjligheter för aktivitetsutförande och understryker att det måste 
finnas kunskap och förståelse för den miljö där aktiviteten ska äga rum för 
att förstå brukarens beteende i aktiviteten. 
  
Resultatet i kategorin ”anpassning nödvändig för aktivitetsutförande” visar 
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genomgående hur miljöns betydelse främjar meningsfulla aktiviteter. 
Kontaktpersonerna eller gästerna fann inga betydande begränsningar i 
hemmiljön som hindrar aktivitet, däremot beskrevs behov av små 
förändringar som exempelvis mindre anpassningar eller ommöblering. 
Detta stärks av arbetsterapiteorier som antar att förbättringar i 
tillgängligheten efter bostadsanpassningar bör leda till ökat 
aktivitetsutförande eftersom personen påverkas av miljön (CAOT, 2002; 
Kielhofner 2008; Nelson, 1996). I arbetsterapiteorier (CAOT, 2002; 
Kielhofner, 2008) konstateras att miljön kan både främja och hindra en 
persons aktiviteter. Rowles (2003) beskriver hur ”varande” i en bekant 
miljö vilket bokstavligen blir till en del av sig självviktigt det är för äldre 
personer med begränsningar i sin aktivitets förmåga. 
Även Rebeiros (2001) studie visar på betydelsen av kunskap om samspel 
mellan brukare, arbetsterapeut, aktivitet och miljö är en förutsättning för att 
främja brukarens möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter i hemmet. 
Med vikt på att skapa en social miljö som är trygg, tillåtande och 
uppmuntrande i gengäld ger brukaren möjlighet att uppleva glädje och 
delaktighet i valda aktiviteter. 

 
Kielhofner (2008) och Rebeiro (2001) menar den sociala miljön har stor 
påverkan på aktivitetsutförande och anser att det är viktigt att kraven från 
den sociala miljön motsvarar klienternas förmågor. Rowles (2003) 
beskriver vidare hur vi identifierar oss med platser där vi bor med de saker 
som vi äger samt hur de personliga och välbekanta föremål vi omger oss 
med ger en känsla av identitet och jagkänsla. Platser väcka minner och 
påminna om betydelsefulla händelser samt väcka känslor. Vidare beskrivs 
hemmet som ett territorium, en egen plats som präglas av trygghet och 
säkerhet. Även Tamm (1999) beskriver hur hemmet främjar upplevd 
autonomi då brukaren har möjlighet att välja och bestämma över sig själva. 
Hon anser att hemmet bygger upp en identitet för det egna jaget och att 
brukarna känner sig trygga i sitt eget hem. I hemmet finns seder och bruk, 
skyldigheter och rättigheter som ger brukaren möjlighet att kontrollera sitt 
liv. Liknande beskrivs i studier av Crotty et al (2000) och Koch (2001) 
vilka menar att brukaren på detta sätt blir mer delaktig i sin rehabilitering.   
 
Författarens egen reflektioner och tolkning kring detta är att resultatet i 
studien ger en förståelse för de egenskaper i den sociala miljön som var 
viktiga för att främja gästernas upplevelse av meningsfullhet i sitt 
aktivitetsutförande. Det visade sig i kategorin ”erfarenheter av att 
meningsfulla aktiviteter är tidskrävande” vara dels andras förståelse för 
aktivitets mening, samt tillåtande av tid och förändring av tempot under 
utförandet. Vikten av att kontaktpersonen behövde information kring de 
äldres aktivitetsförmåga och vad som kunde förväntas av dem under 
aktivitet. Det är grundläggande att kontaktpersonen som arbetar med de 
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äldre i hemmen är delaktig i de mål som finns uppsatta. Författarens tankar 
kring detta är behovet av ett instrument och handledning som ger 
personalen möjlighet att arbeta på ett sånt sätt att de främjar 
aktivitetsförmåga och samtidigt kan se om förmågan förändras.  Om inte 
uppföljningar och utvärderingar genomförts fortlöpande på de äldres 
aktivitets förmåga hur kan då hemtjänstpersonalen klara av att genomföra 
sitt arbete? Månsson (2007) beskriver att uppföljningar hjälper oss att veta 
om vi gör det vi tror att vi gör eller det vi ska göra. Det hjälper oss att följa 
verksamhetens utveckling som stöd för planeringen framåt. Utvärderingar 
fastställer och bedömer värdet av eller resultatet av det arbete som utförts 
och ska tydligt kunna ge svar på bland annat brukarens tillfredställelse. 
En förutsättning för en lyckad rehabilitering är att individens önskemål, 
förutsättningar och behov ligger till grund för målsättningen, det är av stor 
betydelse att målet som upprättas verkligen kan uppnås. Den individuella 
planen för rehabilitering som upprättats ska baseras på individens intressen, 
omgivning, arbete och behov (SoS, 2000). Detta stämmer även väl överens 
med litteratur och forskning inom arbetsterapi och rehabilitering där vikten 
av mål belyses, både kortsikta och långsiktiga mål (CAOT 2002, 
Socialstyrelsen 2003). Även Koch (2001) beskriver hur rehabilitering i 
hemmiljö underlättar brukarens aktiva medverkan vid problemformulering, 
upprättande av mål för rehabiliteringen samt genomförande och 
utvärdering. 
 
Studiens resultat visar på vikten av att kontaktpersonerna får information 
och kunskap om gästens mål och aktivitetsmöjligheter för att bibehålla 
aktivitetsutförande eller förbättra aktivitetsförmågan. Kontaktpersonerna 
beskrev i kategorin ” aktiviteter- förändrade roller?  betydelsen av att ha 
tillgång till arbetsterapeut i hemtjänsten, men uttryckte samtidigt en oro att 
tjänsten kunde försvinna eftersom den bedrivs i projektform. 
Arbetsterapeuten kunde stödja kontaktpersonerna i sitt arbete genom 
konkreta förslag, undervisning eller rådgivning, men även arbeta med 
rehabilitering i hemmet. Även Fischer (1998) beskriver vikten av att 
vårdpersonalen har tillräckliga kunskaper om de äldres behov, tillräckligt 
med tid, materiella resurser och utbildning. Det är enligt Tornstam (1994) 
viktigt att ett aktivt liv med många dagliga aktiviteter inte blir något ideal 
för alla äldre. Men med ett klientcentrerat förhållningssätt accepteras äldres 
rätt att själv bestämma om de vill delta eller inte i aktiviteten (CAOT, 
2002). Crabtree (2000) beskriver att målet med arbetsterapi inte är att 
hjälpa brukare till oberoende utan i stället skapa mening, trots beroende. 
Något som Månsson (2007) även betonar vikten av genom att beskriva 
arbetsterapeuten och sjukgymnastens specifika kompetenser är de som 
driver det rehabiliterande arbets- och förhållningssättet och säkerställer att 
det bibehålls. Månsson menar att det är en förutsättning att de finns med i 
det dagliga arbetet där de kan stödja och handleda personalen. Detta leder 
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till att det rehabiliterande arbetssätter blir något självklart som varken 
brukare eller personal ifrågasätter. Något som författaren tolkar stämmer 
med resultatet i studien där kontaktpersonerna beskrev hur de arbetade med 
ett socialtsynsätt, där gästen fick möjlighet att delta i aktiviteter som var 
betydelsefulla. Månsson (2007) menar vidare att ett fungerande 
hemrehabiliteringsteam förutsätter ett förhållningssätt som innebär att alla 
kompetenser som ingår i teamet är lika viktiga. Undersköterskan och 
vårdbiträden arbetar med vardagsrehabilitering men också med 
delegerande och/eller ordinerade HSL insatser från legitimerad personal. I 
litteraturen (Socialstyrelsen, 2003) framgår att rehabilitering förutsätter ett 
tvärprofessionellt arbetssätt som kräver respekt för varandras 
kompetensområden. Ett dåligt samarbete kan leda till sämre rehabilitering i 
hemmet, det kan även leda till att de äldres aktivitetsförmåga försämras 
eller inte kan bibehållas. Men ett utvecklat samarbete i form av 
rehabiliteringsteam som ansvarar för träning i hemmet kan leda till att 
bibehålla de funktioner som tränades på korttidsboende, förhindra framtida 
försämringar. En förutsättning är enligt Månsson (2007) att 
biståndshandläggaren också arbetar med ett rehabiliterande syn och 
arbetssätt som grund för gästens resurser och möjligheter till förbättring, att 
kunna bibehålla ett oberoende och förhindra funktions- och 
aktivitetsförmågor ytterligare försämras. Författaren tolkar att resultatet i 
studien beskriver en viss brist i beviljat bistånd i insatserna, i förhållanden 
till funktions och aktivitetsnedsättningar. De tankar som väcktes hos 
författaren var att, genom att använda arbetsterapeuternas kunskaper vid 
bedömningar av bistånd och   möjligheter att handleda och undervisa 
hemtjänsten kunde troligtvis beviljade insatstimmar i hemmen minska. 
I ett flertal kommuner pågår projekt där arbetsterapeut deltagit vid 
biståndsbedömningar och uppföljningar bidragit till ett gott resultat. 
Månsson (2007) menar att de flesta biståndsbeslut ska föregås av en 
arbetsterapeut och eller sjukgymnastsbedömning. Detta är något som även 
framkommer i Socialstyrelsens rapport (2007) där det beskrivs vikten av att 
biståndshandläggarens roll i samband med vårdplanering blir särskilt viktig 
när ett nytt arbetssätt växer fram. För att kunna förstå kraven kring 
tidsåtgång och antal bedömda timmar behöver biståndshandläggaren ha ett 
rehabiliterande synsätt som kan tillämpas i rehabiliteringsarbetet i hemmet. 
 
Tränings och rehabplatser, dagrehab och olika former av poliklinisk 
verksamhet ser Månsson (2007) som en stödfunktion till 
vardagsrehabilitering. Hon menar vidare träning på institution går aldrig 
helt att överföra till hemmiljö: det är i min egen trappa jag ska gå, i mitt 
eget kök jag ska laga maten och i mitt eget badrum som jag ska sköta min 
hygien. Detta tankesätt anser författaren stämmer väl med resultatet som 
beskriver att effekten av träningen på korttidsboendet visar sig i vissa fall 
ha en kortvarig effekt. Trots försök från personalen på korttidsboendet och 
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hemtjänsten är det svårt att överföra sina åter erövrade förlorade aktiviteter 
till hemmiljö. 
 
Socialstyrelsens sammanställning kring rehabilitering för hemmaboende 
äldre personer (2007) beskriver hur erfarenheterna från  lokala utvecklings 
arbetena har väckt frågan huruvida rehabilitering ska definieras som en 
tidsbegränsad aktivitet eller en livslång insats för de personer som behöver 
den. I Höörs kommun har man valt att använda sig av WHO:s definition av 
rehabilitering som en målinriktad tidsbegränsad process och begränsar 
därför sin hemrehabilitering till högst åtta veckor. I Lerums kommun var 
hemrehabiliterings perioden i genomsnitt 51 dagar ( Socialstyrelsen 2007). 
Träningsperioden på Källbacken upplever författaren ibland vara för kort 
(genomsnitt 14.7 dagar) för att hinna motivera, förändra gamla vanor, träna 
in nya rutiner eller arbetssätt. Frågan är om ett bättre resultat skulle uppnås 
om träningstiden på Källbacken skulle förlängas. De gäster som kommer 
från sjukhus har oftast påbörjat någon form av rehabiliteringsträning innan 
de lämnat sjukhuset, så den totala rehabiliteringstiden är dock längre. 
 

 
Metod diskussion 
Metoddiskussionen utgår från begreppen giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet vilket inom kvalitativ tradition svarar på frågan om hur 
trovärdig studien är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Strauss & 
Corbin (1998) använder begreppet teoretisk sensitivitet, medan författare 
som Holloway et al (1998) föreslår att begreppet trovärdighet bör 
användas. Medan Merriam (1994) anser att begreppen validitet och 
reliabilitet hör samman och menar om studien har validitet så innebär det 
att den också har reliabilitet. Merriam menar vidare att studier stärks av 
triangulering, vilket innebär att flera informationskällor och metoder 
används. De olika metoderna kompletterar varandra eftersom den ena 
metodens svaga sida ofta kan vara den andras starka sida. Enligt Merriam 
är det möjligheten att upprepa resultaten som avgör studiens reliabilitet.. 
Genom att tydligt beskriva metoden i studien samt att använda välkända 
arbetsterapeutiska bedömningsinstrument ADL trappan som är både 
validitets och reliabilitetstestat (Hulter Åsberg,1990, Ingermansson et al, 
002) menar författaren att detta är möjligt.   

 
Fallstudiemetoden valdes utifrån forskningsproblemet och ger insikt och 
upplysning som kan vidga läsarens kunskaper (Merriam 1994). Metodens 
nackdel beskriver Guba (1981) som att fallstudier kan genom enkla eller 
överdriva faktorer i en situation leda läsaren till att dra felaktiga slutsatser 
om hur det egentligen är. Man kan uppfatta att fallstudien är en 
redogörelse för helheten av en situation eller en företeelse och kan tendera 
att vara maskerad till en helhet när den i själva verket utgör den del. Yin 
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(1989) framhåller att fallstudier är idealiska för att beskriva individer över 
tid och i deras naturliga miljö utan att behöva offra komplexiteten i 
mänsklig närvaro. Då datainsamlingen och analysprocessen anses av 
författaren vara noggrant beskrivna, möjliggör detta att det går att göra om 
i andra kontext och gruppen vilket ger studien överförbarhet. En styrka 
med studien är att den byggde på vad de äldre och kontaktpersonerna själv 
beskrev som orsaker till att bibehålla effekten av träning i ADL aktiviteter. 
Något som ytterligare stärker giltigheten i studien är enligt Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2008) att urvalet och analysprocessen finns noggrant 
beskrivna samt att intervjuerna citeras under resultatdelen. 
 
Resultatet är inte generaliserbart för korttidsvård i allmänhet utan grundar 
sig på gästernas bedömningar och upplevelser samt hemtjänstpersonalens 
upplevelser. Hur en person kan tillvarata rehabilitering beror på flera olika 
faktorer exempelvis insatta resurser, personalens kunskap och samarbete. 
Resultatet kan även variera från dag till dag beroende på bland annat 
medicinska problem, motivation eller bemötande. Studiens avsikt var inte 
att skapa en generell bild av kommunens korttidsvård utan förstå vikten av 
rehabiliteringsprocessen. Resultatet gäller därför endast för deltagarna i 
studien. En svaghet i studien är att resultatet baseras på endast tre deltagare 
samt deras kontaktpersoner inom hemtjänsten. Avsikten var att fler 
deltagare skulle ha medverkat i studien, men med tanke på studiens 
tidsbegränsning kändes tre personer samt tre kontaktpersoner inom 
hemtjänsten som ett lämpligt antal att bedöma och intervjua. Författaren 
kunde också efter sex intervjuer se att svaren blev relativt lika i det 
insamlade materialet, vilket innebär att en viss mättnad uppkommit.. 

  
Fallet i studien var att beskriva aktivitetsutförande i hemmet 4-8 veckor 
efter avslutad korttidsvård- ur ett gäst och hemtjänstpersonalens 
perspektiv. För att finna lämpliga deltagare till studien valdes ett 
ändamålsenligt urval (Patton, 1990).Anledningen till detta var att det 
ökade möjligheten att få studiens syfte besvarat. Detta var möjligt eftersom 
kommunens korttidsboende dokumenterade ADL förmågan vid in och 
utskrivning. Eftersom ett av målen var att mäta om ADL förmågan 
kvarstod valdes de deltagare ut som förbättrats i sin ADL förmåga. Antalet 
deltagare valdes ut till fem stycken. En deltagare valde att tacka nej till 
studien på grund av medicinska skäl, en av personerna valdes bort efter 
första bedömningstillfälle eftersom hon inte längre uppfyllde kriterierna 
för att delta i studien. En styrka var att författaren fick möjlighet att 
genomföra intervjuerna vid enskilda besök i hemmet och kunde avläsa 
bland annat kroppsspråk, samt genomföra ytterligare en 
observationsbedömning i hemmiljö. 

 
Merriam (1994) beskriver att deltagande observationer är kanske den 
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viktigaste metoden när det gäller att samla in information under en 
fallstudieundersökning. Patel och Davidsson (2003) beskriver att 
observationer är ett bra komplement till intervjuer. Observationer som är 
strukturerade innebär att det är tydligt vad för fenomen som ska 
observeras, genom att använda ett observationsschema. 
Nackdelen vid observationer kan, enligt Merriam (1994) vara att 
observatören omedvetet påverkar och tolkar situationen utefter eget tycke. 
Även Patel och Davidsson (2003) beskriver nackdelar med deltagande 
observationer är att närvaron av en observatör kan påverka det naturliga 
beteende hos gruppen. 
Observationen i den aktuella studien var strukturerade genom att använda 
ADL trappan (bilaga 3) Anledningen till detta var dels att instrumentet 
används vid bedömningarna 1 och 2 vid in och utskrivning från 
korttidsavdelningen. Men även användandet av ADL trappan ansågs 
underlätta för observatören att notera samma fenomen vid varje enskilt 
tillfälle. Det sociala samspelet mellan den observerade och observatören 
ansågs som viktigt varför deltagande observation valdes. Det hade inte 
varit möjligt att vara en okänd observatör i någons hem eftersom närvaron 
måste förklaras för den observerade. Begränsningen kan ha varit att 
deltagarna inte kunde uppleva anonymitet i större utsträckning. 

 
Meriam (1994) beskriver att intervjuer kan användas som ett komplement 
när observationer inte ger svar på hur människan ser på sin omvärld. I 
studien valdes ostrukturerade intervjuer även här för att det sociala 
samspelet mellan deltagarna och intervjuaren ansågs som viktigt och en 
känsla av ett samtal i stället för en intervju. Ett samtal ansågs kunna ge mer 
information än vad en strikt intervju eventuellt kunde ha gett. Kvale (1997) 
beskriver ett flertal kvalitetskriterier för att överväga huruvida insamlad 
data ger en rättvis bild av informantens erfarenheter. Kvale menar vidare 
om intervjuerna fokuserar på ett antal öppna teman möjliggör detta för 
informanten att fritt berätta utifrån sitt perspektiv, vilket även stärker 
validiteten i data.  
Trovärdigheten i kvalitativa studier kan påverkas av intervjuprocessen 
(Kreftling, 1991). Under intervjun var fokus på resultatet av ADL trappan 
som en öppen övergripande frågeställning.  
 
Strauss et al (1998) och Kvale (1997) beskriver forskarens teoretiska 
sensitivitets betydelse för studiens kvalitet. Forskaren ska ha insikt i det 
ämne som ska undersökas för att kunna ge mening till data och förstå av 
vad som är av vikt. I den här studien har forskaren professionell erfarenhet 
av att arbeta med äldre människors rehabilitering. Forskaren har även varit 
involverad i informanternas korttidsvistelse och genomfört bedömningarna 
1 och 2 under korttidsvistelsen.  Forskaren har även erfarenhet av att 
intervjua och observera ADL förmåga från sitt kliniska arbete. Däremot 
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kan deltagarna ha upplevt sig skyldig att delta i studien på grund av att de 
träffat forskaren under sin korttidsvistelse, men troligtvis skulle de ha valt 
att avböjt om inte intresse funnits. Samtidigt som ett förtroende mellan 
forskarens förståelsen och erfarenhet kan ha påverkat datainsamlingen 
genom att nicka eller hålla med informanten eller kontaktpersonerna under 
intervjuerna eller svårigheter med att förhålla sig öppen till insamlade data. 
På samma gång kan erfarenheterna varit värdefulla för att förstå data. 
Författaren har under studiens gång försökt hålla sig neutral till sin egen 
förförståelse samtidigt som Lundman och Hällgren-Granheim (2008) 
beskriver att författaren alltid är delaktig och medskapare av texten via 
samspel i intervjustudier.  

 
Burnad (1991) beskriver systematiskt hur intervjutexten kan bearbetas. 
Tillvägagångssättet beskrivs tydligt i 14 steg från själva intervjutillfället 
och genom hela forskningsprocessen och metodbeskrivningen är lätt att 
följa. Genom att till stor del följa Burnads (1991) modell blev analys 
förfarande tydligt vilket också stärker trovärdigheten. Burnad beskriver att 
trovärdigheten ökar om exempelvis kollegor kan delta i analysarbetet. 
Under analysarbetet har kategorierna diskuterats med handledare och 
kollega, vilket bör ha stärkt trovärdigheten i resultatet (Krefling, 1991, 
Burnad, 1991). Dataanalysen resulterade i tre likvärdiga kategorier : 
anpassning nödvändig för aktivitetsutförande, erfarenheter av att 
meningsfulla aktiviteter är tidskrävande samt aktiviteter – förändrade 
roller? 

  
Resultaten i studien ger en beskrivning av aktivitets utförande i hemmet 4-
8 veckor efter avslutad korttidsvård –ur gästers och kontaktpersonernas 
perspektiv och kan ge en ökad förståelse hur komplex processen är. 
Resultatet är inte generaliserbart ur kvalitativ bemärkelse (Kvale, 1997). 
Det kan dock vara rimligt att anta att resultatet kan bidra till ökad insikt 
och ge grund till utveckling inom området.informanten vuxit fram som 
innebär att studien har fått ett djupare innehåll.  
 
 
 
Slutsats 
Den äldre människan genomgår en rehabiliteringsprocess med mål att 
återfå eller anpassa aktiviteter i livet. I rehabiliteringsprocessen behövs 
sakkunnig personal så att den äldre människan kan känna sig trygg och få 
vägledning som i sin tur kan leda till ökad tilltro till sin egen förmåga.  Alla 
personer kring den äldre människan, anhöriga, hemtjänst, landstinget och 
kommunens korttidsboende kan ha betydelse för den enskildes behov och 
förutsättningar. Det är därför viktigt att tillsammans med den äldre 
människan arbeta med gemensamma mål och ta tillvara varandras 
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kompetenser. 
 
Efter genomgång av aktuell forskning visar det sig att 
rehabiliteringsinsatser som genomförs i hemmet utifrån den enskildes 
behov ger goda resultat. Hemmiljön skapar trygghet och rehabiliteringen 
ses som en naturlig del av dagen. Däremot är det svårt för den enskilde att 
självständigt ansvara för sin rehabilitering utan stöttning av anhöriga, 
hemtjänstpersonal och rehabiliteringspersonal. Resultatet av studien visar 
att det finns brister kring överförbarhet mellan träning på korttidsboende 
och hemmet. Detta är viktig kunskap för all vårdpersonal som arbetar med 
vardagsrehabilitering, men även för arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
som arbetar med rehabilitering. 
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Förfrågan att deltaga i ett projekt                         Bilaga 1 
 
 
Många människor får problem att klara sina vardagsaktiviteter som tex. att 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://www.cochrane.org/reviews/en/ab003585.html&usg=ALkJrhjnBGDbumKfEP7hrOxgIqSiXw0Hxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&langpair=en%7Csv&rurl=translate.google.se&u=http://www.cochrane.org/reviews/en/ab003585.html&usg=ALkJrhjnBGDbumKfEP7hrOxgIqSiXw0Hxw
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sköta sin personliga vård eller olika sysslor i hemmet. Kommunens 
korttidsboende har inriktning på rehabilitering i vardagsaktiviteter. Jag 
kontaktar dig eftersom Du varit gäst på Källbacken. Under vistelsen har Du 
fått träna de aktiviteter Du hade behov att förbättra. För att klara av att 
fortsätta träningen i hemmet krävs ibland olika stöd från omgivningen för 
att upprätthålla resultatet. Det finns begränsad forskning kring effekten av 
om rehabiliteringen kvarstår i hemmet efter avslutad korttidsvård. Därför är 
jag intresserad av att studera om träningens effekter kvarstår efter 6-8 
veckor i hemmet. Min fråga till dig är om Du vill delta i denna studie?  
  
Ditt deltagande innebär att jag gör en bedömning i någon vardagsaktivitet 
samt en intervju. Intervjun som tar ca 45 minuter kommer att spelas in på 
band och sedan skrivas ner till text. Bandinspelningen kommer att raderas 
när studien är slutförd. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, dvs 
ingen förutom jag kommer att känna igen personerna. Ingen utomstående 
person utöver min handledare kommer heller att ha tillgång till materialet. 
Resultatet kommer att redovisas som en rapport som finns på 
kommunförbundets hemsida (www.bd.komforb.se)samt  en vetenskaplig 
uppsats som finns på universitets hemsida (www.ltu.se).    
 
Jag som gör studien heter Annelee Mickelsson och arbetar som 
arbetsterapeut åt Älvsbyns kommun, studien ingår i ett projekt och ligger 
till grund som min magisterexamen i arbetsterapi.  
 
Deltagande i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 
ge något skäl till det. Är Du intresserad av att få mer information eller 
deltaga i studien skickar Du in svarstalongen i bifogar svarskuvert, det 
andra brevet får behållas som kopia. Om Du vill deltaga kommer vi 
tillsammans överens om en lämplig tid vi kan träffas. Deltagande i studien 
kommer inte att påverka någon behandling eller förändra 
omhändertagande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Bilaga 1  sid 2                      
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Svarstalong 
 
 
 
 
Jag är intresserad av att deltaga i studien             
 
  
Jag är intresserad av mer information                          
 
 
 
Namn:…………………………………………………………………… 
Adress…………………………………………………………… 
Tel nr………………………………………………………………… 
 
 
 
Skicka in svarstalongen i det bifogade svarskuvertet, porto betalt. 
 
 
 
Tack på förhand. 
Annelee Mickelsson 
Arbetsterapeut Älvsbyns kommun 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 

 
                                                                                                   

   Bilaga 2  
Förfrågan att deltaga i en studie                                                 
Dagens kortare vårdtider innebär att rehabiliteringen i hemmet tenderar att 
ökar. På kommunens korttidsavdelning Källbacken genomfört träning i 
ADL (aktiviteter i dagligt liv), träningen är individbaserad utifrån gästens 
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behov. Efter avslutad period överrapporteras träningen och uppföljningen 
till hemtjänst och/eller landstingets distriktsarbetsterapeut. I Älvsbyns 
kommun finns inget hemrehabiliteringsteam som ansvarar för träningen i 
hemmet, utan ansvaret ligger på individen, anhöriga och hemtjänsten. 
 
Vilka förutsättningar som ges för träning av ADL aktiviteter i hemmet där 
inget hemrehabiliteringsteam finns är ett område som det finns lite 
forskning kring. Av den orsaken vill jag intervjua Dig som är 
kontaktperson för en gäst som vistas på Källbacken, tränat i ADL 
aktiviteter, och återgått till hemmet. Jag undrar om Du är intresserad av att 
deltaga i en intervju?  
 
Intervjun kommer att fokusera på gästens förmåga att kunnat bibehålla 
effekten av rehabilitering efter avslutad korttidsvård. Intervjun tar ca 45 
minuter kommer att spelas in på band, när dessa är överförda till skrift 
kommer banden att förstöras. All information behandlas konfidentiellt, det 
vill säga att enskildas svar inte går att identifiera vid redovisning av 
resultatet. Ingen utomstående person utöver min handledare kommer heller 
att ha tillgång till materialet. Resultatet kommer att redovisas som en 
rapport och kommer att finnas på kommunförbundets hemsida 
(www.bd.komforb.se)samt en vetenskaplig uppsats som kommer att finnas 
på universitets hemsida (www.ltu.se).  
  
Jag som vill göra studien heter Annelee Mickelsson och arbetar som 
arbetsterapeut åt Älvsbyns kommun, studien ingår i ett projekt och ligger 
till grund som min magisterexamen i arbetsterapi.   
Är Du intresserad av att få mer information eller deltaga i studien skickar 
Du in svarstalongen i bifogar svarskuvert, det andra brevet får behållas som 
kopia. Om Du vill deltaga kommer vi tillsammans överens om en lämplig 
tid vi kan träffas. 
Deltagande i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 
ge något skäl till det.   
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mej. 
Med vänliga hälsningar 
Annelee Mickelsson Arbetsterapeut/Älvsbyns Kommun 0929-17095 
 
Handledare är Maria Prellwitz tel 0920-49 1000 (vx)universitetslektor vid 
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 
                                                                                                                                                  
 
 
 


