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Abstrakt 

Introduktion: Hemsjukvård innebär vård i ordinärt boende. Fysioterapeuter ansvarar över 

habilitering och rehabilitering. Hemsjukvården kommunaliserades 2013 i Norrbottens län 

samt 2008 i Kalmars län. Kompetensbeskrivning, som innehåller krav på kompetens inom 

yrkesområden, saknas för fysioterapeuter. Fysioterapeuten och arbetsgivaren har ett 

gemensamt ansvar gällande kompetensutveckling. Många fysioterapeuter arbetar idag 

tillsammans med andra professioner inom hemsjukvården, men det ges ingen tydlig bild av 

vad hemsjukvården ska innehålla.  

Syfte: Syftet var att kartlägga fysioterapeutiska arbetsuppgifter, samverkan mellan olika 

professioner, möjligheter till kompetensutveckling samt tillvaratagande av kompetens hos 

fysioterapeuter inom hemsjukvården i två län i Sverige, Norrbotten- och Kalmars län. 

 

Metod: En tvärsnittsstudie med egen konstruktion av enkätfrågor i EvaSys. En pilotstudie 

gjordes genom ”think-aloud”. Inklusionskriterierna var leg fysioterapeut/sjukgymnast, 

verksam inom den kommunala hemsjukvården i utvalda kommuner i Norrbotten- och 

Kalmars län. Exklusionskriterierna var; verksam mindre än tre månader.  Datan samlades in 

med EvaSys och analyserades i Excel. Totalt skickades 68 enkäter ut. 

Resultat: Det var 50 enkäter som besvarades. Majoriteten var kvinnor och hade arbetat 2-5 år 

inom hemsjukvården. Vissa arbetsuppgifter som var listade i enkäten, exempelvis träning i 

hemmet, utfördes i mindre grad än andra arbetsuppgifter. Samverkan mellan professionerna 

var god. Brister kunde ses i möjligheter till kompetensutveckling i båda länen. Skillnader 

mellan länen fanns. 

Konklusion: Samtliga arbetsuppgifter som var listade i enkäten förekommer till viss del som 

verksam fysioterapeut inom hemsjukvården. Det finns en god samverkan med övriga 

professioner, dock inte helt tillfredsställande. Brister ses i kompetensutvecklingsmöjligheter. 

Kommunerna tar delvis tillvara på den fysioterapeutiska kompetensen. 

Nyckelord: Arbetssätt, Fysioterapi, Hemsjukvård, Kompetensutveckling, Samverkan 
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1.1 Inledning 

1.2 Hemsjukvård 

Hemsjukvård innebär vård i ordinärt boende och definieras enligt lagstiftningen som “hälso- 

och sjukvård i hemmet” (1). Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering och omvårdnad som utförs av legitimerade yrkesutövare, dock inte läkare eller 

annan delegerad vårdpersonal (1, 2). Fysioterapeuter eller arbetsterapeuter har ansvar över 

habilitering och rehabilitering (3). Hemsjukvården begränsas till den del av primärvården som 

utför hälso- och sjukvård i den enskildes hem i det vanliga bostadsbeståndet (1). Begreppet 

hemsjukvård omfattar flera delar. Dessa är; att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga ohälsa, 

trösta och lindra lidande, habilitera, rehabilitera och bidra till en fridfull död. Hemsjukvård är 

till för patienter i behov av långvariga insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Tillfälliga insatser som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i hemmet räknas inte som 

hemsjukvård. Detta räknas som öppen hälso- och sjukvård (2). 

 

Hur hemsjukvården organiseras ser olika ut i olika delar av Sverige. Till största del är det 

kommunerna som ansvarar över verksamheten, men i vissa fall även landstinget. I endel 

kommuner använder man sig av en princip som kallas tröskelprincipen, det innebär att för att 

vara berättigad hemsjukvård i ordinärt boende ska patienten vara över 18 år och inte för egen 

del eller med stöd kunna ta sig till en hälsocentral eller mottagning. Det kan bero på sjukdom, 

funktionsnedsättning eller på grund av en social situation som till exempel psykiska besvär. I 

andra kommuner beror hemsjukvårdsansvaret på vårdbehov, kommunens biståndsbeslut eller 

andra överenskommelser mellan kommun, landsting eller region. Även idéen om 

hemsjukvårdsansvar beroende på ålder är olika i olika kommuner. De flesta kommuner (72 

%) tar på sig hemsjukvårdsansvar i alla åldersgrupper, 17 % tar ansvar för personer över 17 år 

eller 18 år och några kommuner tar ansvar för personer över 7 år eller personer över 65 år (3, 

2). Ädelreformen är en reform som är föregångare till den nu kommunaliserade 

hemsjukvården inom kommunen. Denna reform infördes 1992. I och med Ädelreformen fick 

kommunerna ett större ansvar när det gällde just hemsjukvård. Det medförde att kommunerna 

vid denna tidpunkt fick ansvaret över äldrevården och de tog dessutom över ansvaret för 

verksamheten vid särskilda boendeformer. Vid den här tidpunkten tog även ungefär hälften av 

landets kommuner över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende (4).  

 

Genom att kommunalisera hemsjukvården förväntas patienterna få bättre och mer 

kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvård, detta eftersom hemsjukvården, hemtjänsten och 
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de olika äldreboendena samordnas under ett och samma tak. Därmed ökar säkerheten i 

informationsöverföringen mellan hemsjukvård och hemtjänst. Dessutom blir det lättare med 

delegering och handledning från olika yrkeskompetenser till exempelvis hemtjänstpersonal. 

Det innebär att patientsäkerheten ökar och säkerställer att individen får rätt vård (1). 

 

1.3 Kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar- och Norrbottens 

län 

1.4 Kalmars län 

I Kalmars län överfördes ansvaret över hemsjukvården i ordinärt boende från landsting till 

kommunerna den 1 januari 2008. Kommunerna tog därmed över ansvaret för hemsjukvård, 

hembesök, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordinärt boende. I och med detta 

kunde kommunerna utveckla en effektivare hemrehabilitering. Dessutom kunde ytterligare 

rehabiliteringspersonal anställas. Det nära samarbetet mellan de olika professionerna 

(fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal) bidrar till en bättre 

helhetssyn kring patienten, smidigare kontaktvägar och snabbare insatser (5).  

 

Landstinget ansvarar för de personer som har ett tillfälligt behov av hälso- och sjukvård och 

utan svårigheter kan besöka landstingets mottagningsverksamhet (primärvården). 

Kommunerna ansvarar för hembesök dygnet runt både i ordinärt och särskilt boende för 

personer som inte själva eller med hjälp kan ta sig till primärvården. Detta oberoende av ålder 

och diagnos (5).   

 

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har utvecklat en god samverkan och tillsammans har man 

utformat praxisen “praktiska anvisningar -rehabilitering och hjälpmedel”. Detta för att vardera 

huvudman ska ha kunskap kring sitt ansvarsområde. Dessutom jobbar de gemensamt för att 

förbättra strokevården inom kommunerna (5).  

 

1.5 Norrbottens län  

Från och med den 1:a februari 2013 kommunaliserades hemsjukvården i Norrbottens län. 

Detta mycket på grund av kortade vårdtider inom slutenvård och för att kunna erbjuda en 

bättre vård i hemmet (6, 4). Kommunaliseringen omfattar hemsjukvård, hembesök, 

rehabilitering och habilitering. Kommunerna tog även över ansvaret för hjälpmedel, palliativ 



 

3 
 

vård, sjukvårdsartiklar, bostadsanpassning och medicinsk fotvård i både ordinärt och särskilt 

boende (4).  

För att vara berättigad hemsjukvård i Norrbottens län måste personen vara över 18 år och inte 

själv eller med hjälp ta sig till landstingets mottagningar, man använder sig av den så kallade 

“tröskelprincipen”. Hemsjukvård innefattar alla diagnoser och finns tillgänglig under dygnets 

alla timmar (4). 

I och med kommunaliseringen har samverkan inom kommunerna förbättras, däremot finns 

fortfarande svårigheter i kommunikation och samordning inom kommunerna. Det finns en 

otydlighet avseende ansvarsfördelning mellan olika huvudmän. Dessutom upplevs det att 

begreppet “hemsjukvård”, på grund av att det i stor utsträckning relaterar till vård leder till att 

frågor rörande rehabilitering i ordinärt boende faller bort (6).   

Hemsjukvården har bidragit till ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet med avseende på 

medicintekniska produkter och uppföljning av läkemedel, detta i och med att kommunen fått 

ett samlat hemsjukvårdsansvar (6).  

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har ansvar över förskrivning och uppföljning av 

individuella och arbetstekniska hjälpmedel i hemmet. Däremot upplever medarbetarna 

svårigheter att hinna följa upp alla tekniska hjälpmedel i de ordinära boendena (6). 

1.6 Fysioterapi och Fysioterapeuter som profession  
 

Fysioterapeuter besitter kunskap om hur fysisk aktivitet leder till hälsa utifrån individens 

förutsättningar. En av de viktigaste uppgiften en fysioterapeut har är att visa och förmedla 

samband mellan just hälsa och rörelse samt hur det kan användas i syfte att nå bästa möjliga 

livskvalitet. Fysioterapeuter har kompetensen att hjälpa människor att stärka sin hälsa, 

förebygga sjukdomar och skador samt att rehabilitera människor till att uppnå bästa möjliga 

funktionsförmåga. På så sätt blir patienterna hjälpta till att vara delaktiga i både arbets- och 

vardagsliv. Fysioterapi bygger på vetenskaplig grund och är till för patienter i alla åldrar (7).  

 

När det kommer till arbetsområden har Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LRS), 

nuvarande Fysioterapeuterna, arbetat ihop en visualiserad arbetsbeskrivning med 

arbetsområden för Fysioterapeuter (Figur 1). 
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Figur 1. Arbetsområden enligt LSR:s arbetsbeskrivning (LSR 2012b), visualiserad för denna 

studie av Tomas Mårtensson(8).  

 

 

1.7 Fysioterapi och fysioterapeuters arbete inom hemsjukvården och kommunen 

Inom hemsjukvården är det fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna som har ansvar över 

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna har 

också ett viktigt ansvar i att handleda omvårdnadspersonal, så som undersköterskor och 

vårdbiträden (1).  

 

Rehabilitering definieras som ”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller 

bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet”, och habilitering definieras som ”insatser som ska bidra till att en 

person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 

förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda 

villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (1). 

 

När en patient är i behov av insatser från hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska 

landsting och kommun tillsammans enligt lag upprätta en individuell plan. Planen ska, om 

möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Denna insats rekommenderas i bland annat 

Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 (9). Dessutom ska kommunen enligt 
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socialtjänstlagen (SoL) verka för att äldre självständigt kan leva och bo under trygga former, 

samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap (10). Att erbjuda rehabilitering efter 

stroke är kommunernas skyldighet, däremot har studier visat att många kommuner brister i 

detta och att många kommuner inte alls erbjuder rehabilitering efter stroke (2).  

Hemrehabilitering är ett begrepp som innefattar träning av patientens motoriska funktion och 

ADL (activities of daily living). Det är en tidig och samordnad rehabilitering. Denna typ av 

rehabilitering har visat sig vara mer kostnadseffektiv och säkrare än traditionell rehabilitering. 

Hemrehabilitering utförs på olika sätt i olika delar av Sverige. Antingen är det kommunen 

som sköter den, landstinget eller en samordning dem emellan. Hemrehabiliteringen kan med 

fördel utföras av multiprofessionella team, det vill säga ett team av flera professioner som 

besöker patienten i hemmet och utför specifik träning. Legitimerad vårdpersonal kan även 

delegera “vardagsrehabilitering” till annan vårdpersonal (11). 

1.8 Regler och förhållningssätt för Fysioterapeuter  
 

Som legitimerad fysioterapeut verksam inom vården finns en del lagar och föreskrifter att 

förhålla sig till. Dessa är Hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, patientsäkerhetslagen, 

patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen (12). 

Utöver dessa kan Fysioterapeuter även stöta på lagen om stöd och service, som hanterar 

frågor kring funktionshindrade, som verksam inom hemsjukvården (13).  

 

1.9 Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) 

Hälso- och sjukvårdslagen avser åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. I lagen står det tydligt att målet med HSL är att nå en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Att vården skall ges med respekt för allas lika värde 

och för den enskildes värdighet. Det nämns här även att den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde (14). 

I HSL finns även föreskrifter om hur hälso- och sjukvården ska och bör se ut inom både 

landsting som kommun. Här står det bland annat att kommunerna ska erbjuda habilitering, 

rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Samt att kommunerna 

ska planera sin hälso- och sjukvård utefter befolkningens behov av sådan vård.  

Fortsättningsvis ska kvalitén inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas 

och säkras i verksamheten, vilket gäller all hälso- och sjukvård (14). 
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1.10 Patientlagen  

Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet i hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

I denna lagen finns bestämmelser om bland annat information, tillgänglighet, samtycke och 

delaktighet. Men även kring val av behandling och hjälpmedel och val av utförare med mera 

(15). 

 

1.11 Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård 

men även verksamhet som kan jämföras med det. I lagen finns bestämmelser om skyldigheter 

för hälso- och sjukvårdspersonal, anmälan av verksamhet samt behörighetsfrågor med mera 

(16). 

. 

Anställda inom hälso- och sjukvården ska inneha legitimation som endast de med godkänd 

examen inom sitt ämne har behörighet att ta ut. För en fysioterapeut krävs en 

fysioterapeutexamen för att kunna ansöka om sin legitimation. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har en del skyldigheter gentemot sina patienter. De är 

skyldiga att utföra sitt arbete utefter vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska därmed 

erbjudas sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med ovan ställda krav. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har själva ansvaret över att arbetsuppgifterna fullgörs. 

Det är däremot tillåtet att för hälso- och sjukvårdspersonal att delegera arbetsuppgifter till 

någon annan men endast om det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Samt att 

den som delegerar uppgiften till någon annan ansvarar för att denna har de förutsättningar 

som krävs för att utföra uppgiften på ett säkert och korrekt sätt, förenligt med 

patientsäkerhetslagens föreskrifter. Vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal har båda 

anmälnings- och rapporteringsskyldigheter när det gäller patientsäkerheten. Personalen är 

skyldig att bidra till hög patientsäkerhet och att den upprätthålls. En del i patientsäkerheten är 

tystnadsplikten, som innebär att hälso- och sjukvårdspersonal inte får röja uppgifter som 

framkommit inom vården för obehöriga utan tillstånd från patienten. Åtgärder mot hälso- och 

sjukvårdspersonal som av olika skäl inte tagit sitt yrkesansvar och handlat felaktigt kan vara 

prövotid eller indragen legitimation för legitimerade yrkesutövare, men även anmälan och åtal 

(16). 
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1.12 Patientdatalagen 

Patientdatalagen hanterar vårdgivarens behandling av personuppgifter inom hälso- och 

sjukvården och innehåller bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. 

Syftet med patientdatalagen är att informationshanteringen ska kunna garantera 

patientsäkerheten samt respektera patienternas integritet. Uppgifterna ska förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. 

 

Vid all vård av patienter ska det föras en patientjournal som ska föras för varje enskild patient 

och inte för flera patienter gemensamt. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga 

att föra journal i möte med patienter (17). 

 

1.13 Socialtjänstlagen (SoL)  

Socialtjänstens mål är att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 

samt aktivt deltagande i samhällslivet. Samhällets socialtjänst ska bygga på respekt för 

människans bestämmanderätt och integritet. 

 

Exempel på uppgifter som socialtjänsten ansvarar över är: 

 Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 

 Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 

 Informera om socialtjänsten i kommunen, 

 Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, 

 Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och 

annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det (10). 

1.14 Samverkan 
 

Ofta är flera professioner inblandade i patientens rehabilitering, vilket innebär att samverkan 

med övrig vårdpersonal bör vara god för att kunna erbjuda en bra rehabilitering (18). 

Ett hälsoteam (Health team) definieras som en grupp med hälso- och sjukvårdspersonal som 

delar ett gemensamt mål, beroende på samhällets behov. Målet uppnås genom att varje part i 
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gruppen bidrar med sin kompetens och färdighet, koordinerat med övriga professioners 

kompetens (19). 

Ett teams effektivitet säkras inte bara genom att medlemmarna tränas individuellt i sina 

tekniker inom hälso-och sjukvård utan snarare genom processen där gruppen som helhet tar 

sig an problem. Denna process karaktäriseras av flera faktorer. Till att börja med 

karaktäriseras den av gruppens förmåga att anpassa sig och genom förmågan hos gruppen som 

helhet att lösa problem. Fler faktorer som är av vikt är gruppens förmåga att kunna reagera på 

ett flexibelt sätt på miljöförändringar, kunna integrera med olika professioner samt förmågan 

att kunna integrera med patienter och andra medlemmar i samhället som är av betydelse för 

att uppnå hälsa, antingen individuellt eller för samhället i stort. Det kan exempelvis vara 

förmågan att integrera med anhöriga för att uppnå individuell hälsa eller förmågan att 

integrera med politiker/chefer för att uppnå hälsa för samhället i stort (19). Processen 

karaktäriseras även av gruppens känsla av identitet. Det vill säga kunskap om vad gruppen 

eller teamet är och vad den ska göra, samt av hängivenhet hos varje medlem i gruppen att 

uppnå de gemensamma målen. Till sist karaktäriseras processen av varje medlems förmåga att 

upptäcka och vara medveten om de miljöfaktorer som är relevanta till funktionen av gruppen, 

det vill säga vara uppmärksam på faktorer som är viktiga för att gruppen ska fungera (19). 

Alla dessa faktorer kan ses som exempel på hur ett bra samarbete kan uppnås i en grupp med 

vårdpersonal. 

En tidigare studie visade på att fysioterapeuter önskade bättre samarbete med någon 

profession. De professioner som fysioterapeuterna framförallt önskade förbättrat samarbete 

med var vårdbiträden/undersköterskor inom hemtjänsten och biståndsbedömare (18). 

1.15 Kompetensutveckling  
 

Kompetens kan definieras som ”kompetens är en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift, situation eller visst sammanhang” (20).  

 

När det gäller kompetensbeskrivning av fysioterapeuter har det funnits en som var 

sammanställd av socialstyrelsen. Denna togs bort och slutade gälla från och med den 28:e 

februari 2009. En kompetensbeskrivning innehåller krav på kompetens inom olika 

yrkesområden. Det var tänkt att socialstyrelsen skulle ha kompetensbeskrivningen som grund 
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vid uppföljning, tillsyn och utvärdering. Dessutom skulle den fungera som hjälp till 

arbetsgivarna, till fysioterapeuterna själva och som hjälp till grundutbildningarna (21).  

En legitimerad Fysioterapeut har ett ansvar att genom hela karriären som yrkesverksam 

upprätthålla sin kompetens för att säkerställa effektiv och säker vård till patienterna (22). 

Även arbetsgivaren har ansvar i att säkerställa att verksamheten möter kraven på förändring 

inom vården. Därmed har fysioterapeuter och arbetsgivare ett gemensamt ansvar gällande 

kompetensutveckling (23). 

 

Kompetensutveckling, eller lärande som man också kan kalla det, kan ske i olika former. 

Genom formellt lärande till exempel genom planerade kurser/konferenser, genom informellt 

lärande som innebär lärande genom det dagliga arbetet, genom icke-formellt lärande som sker 

genom exempelvis arbetsplatsbesök och genom enskild läsning eller kollegiala besök (23). 

 

Idag jobbar som sagt många fysioterapeuter inom hemsjukvården i landets olika kommuner. 

Arbetet innebär i mångt och mycket arbete i “team” tillsammans med andra professioner (1). 

Tyvärr saknar hemsjukvård till motsats från primär och sluten hälso- och sjukvård en tydlig 

definition med fastställda kriterier. Lagen ger ingen tydlig bild av vad hemsjukvården är och 

vad den ska innehålla (4). Att sedan fysioterapeuterna själva saknar en kompetensbeskrivning 

som innehåller de krav som ställs på kompetens inom olika yrkesområden försvårar arbetet 

mot en kvalitetssäkrad vård (21). 
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2.1 Syfte 
 

Syftet med studien var att kartlägga fysioterapeutiska arbetsuppgifter, samverkan mellan olika 

professioner, möjligheter till kompetensutveckling samt tillvaratagande av kompetens hos 

fysioterapeuter inom hemsjukvården i två län i Sverige, Norrbotten- och Kalmars län. 

 

2.2 Frågeställning 

1. Vilka arbetsuppgifter utför fysioterapeuter inom hemsjukvården i respektive län? 

2. Finns en god samverkan med övriga professioner inom hemsjukvården i respektive 

län? 

3. Vilka möjligheter för kompetensutveckling finns för fysioterapeuter inom 

hemsjukvården i respektive län? 

4. Tas den fysioterapeutiska kompetensen tillvara på hos fysioterapeuter inom 

hemsjukvården i respektive län? 

 

3.1 Metod 
 

Design: Studien är en tvärsnittsstudie med enkät som datainsamlingsmetod. Problemet 

angrips genom en egen konstruktion av enkät (Bilaga 1) baserat på syftet och passande 

litteratur (24, 25).  

Deltagare: Urvalsprocessen gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Det vill säga att 

enkäterna mailades ut till en viss grupp av lämpligt utvalda deltagare. Sex kommuner i 

Kalmar och åtta kommuner i Norrbottens län valdes ut. Detta för att få en övergripande 

inblick i både södra och norra Sverige. De kommuner som valdes ut vid urvalsprocessen var 

de som tillsammans täckte upp helheten av de båda länen geografiskt, det vill säga kommuner 

från olika delar av länen. Dessutom valdes en blandning av större städer och mindre orter, för 

att få ett större perspektiv över kommuner med olika förutsättningar.  För att få lika många 

deltagare från båda länen har två extra kommuner valts ut i Norrbotten, detta efter granskning 

av ungefärligt antal anställda fysioterapeuter per län.  

 

Totalt skickades enkäten ut till 68 fysioterapeuter i Norrbotten och Kalmars län. De 

kommuner som valts ut i Norrbottens län är; Luleå kommun, Boden kommun, Kiruna 

Kommun, Haparanda kommun, Jokkmokk kommun, Piteå kommun, Arjeplog kommun och 
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Gällivare kommun. I Kalmars län valdes Kalmars kommun, Västervik kommun, Hultsfred 

kommun, Torsås kommun, Emmaboda kommun och Högsby kommun ut. 

 

Tabell 1: Tabell över deltagande kommuner och dess invånare (26, 27). 

KOMMUN ANTAL INVÅNARE 

Luleå Kommun 76 088 

Piteå Kommun 41 548 

Boden Kommun 27 913 

Kiruna Kommun 23 178 

Gällivare Kommun 18 123 

Haparanda Kommun 9 831 

Jokkmokk Kommun 5 073 

Arjeplog Kommun 2 887 

Totalt antal invånare i deltagande 

kommuner i Norrbottens län  

204 641  

Kalmar Kommun 65 704 

Västervik Kommun 36 049 

Hultsfred Kommun 13 919 

Emmaboda Kommun 9 090  

Torsås Kommun 6 943  

Högsby Kommun 5 857  

Totalt antal invånare i deltagande 

kommuner i Kalmars län 

137 562 

 

Inklusionskriterierna för studien var leg Fysioterapeut/Sjukgymnast, verksam inom den 

kommunala hemsjukvården i de ovan nämnda kommunerna i Norrbotten och i Kalmars län. 

Exklusionskriterierna var; verksam mindre än tre månader. Detta eftersom den anställda ska 

ha hunnit komma in i arbetet på ett tillfredsställande sätt.  

 

3.2 Enkät som insamlingsmetod 

Tvärsnittsstudier med enkät som insamlingsmetod används ofta inom hälso- och sjukvård för 

att samla in data om bland annat beteenden, förekomst av sjukdom, attityder, avsikter, 

kunskap och de svarandandes åsikter. En tvärsnittsstudie förekommer ofta en gång, det ger en 

bild av hur det ser ut just för tillfället. Det vill säga att en likadan tvärsnittsstudie ett tag efteråt 

kan ge ett annat resultat. Detta eftersom variablerna ändras över tid.  I tvärsnittsstudier 

undersöker man också ofta samband mellan olika variabler.  Fördelen med denna typ av 

studie och insamlingsmetod är att enkäter är flexibla, man täcker flera områden samtidigt och 

man kan nå ut till en stor population (28). 
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3.3 Think aloud 

Think-aloud är en metod som kan användas för att utvärdera eller testa, i vårt fall 

enkätfrågorna. Det vill säga vi testar validiteten på våra frågor. Deltagarna blir informerade 

angående att “tänka högt” och testpersonerna dokumenterar vad som sägs (29). En think-

aloud går ut på att deltagaren svarar på enkäten samtidigt som författarna av enkäten sitter 

med i samma rum. Deltagaren tänker högt, det vill säga svarar på frågorna och säger samtidigt 

vad hen tänker och tycker om frågorna. På så vis kunde det utvärderas ifall frågorna var 

korrekt formulerade, ifall svarsalternativen var adekvat genomtänkta och uppställda samt ifall 

frågorna gav de svaren som var tänkt (30). 

 

3.4 Enkät  

En egenkonstruerad enkät med 19 frågor utformades. Den omfattade områdena; bakgrund, 

arbetet, kompetensutveckling och samverkan. Vid konstruktionen av enkäten inspirerades 

frågorna av frågor från frågeformuläret ”ASK - ett frågeformulär för att mäta 

arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll och kompetens i arbetslivet” (24). En fråga 

modifierades för en mer positiv betoning, bland annat ändrades påståendet ”mina 

arbetsuppgifter är enformiga och tråkiga” till ”mina arbetsuppgifter är varierande och roliga”.  

Enkäten innehöll slutna frågor med svarsalternativ i form av framförallt likertskalor. Det 

gjordes även en modifiering vid frågan “Finns möjligheter till kompetensutveckling för 

fysioterapeuter/sjukgymnaster på din arbetsplats?” som gjorde att de som svarade nej på den 

frågan inte kunde svara på följdfrågan. Följdfrågan handlade om vilka möjligheter som fanns 

på arbetsplatsen.  

Frågor angående arbetsuppgifter (fråga 2.1-2.11) samt frågorna angående 

kompetensutvecklingsmöjligheter (fråga 3.8-3.12) är skalfrågor där ett står för aldrig 

förekommande och fyra står för alltid förekommande.  I texten refereras en skattad tvåa som 

sällan förekommande och en skattad trea som ofta förekommande. På de övriga skalfrågorna 

(fråga 3.1-3.6, 4.2-4.4) står en etta för håller inte med alls och en fyra för håller med 

fullständigt, där refereras en tvåa i texten som håller delvis inte med  och en trea som håller 

med delvis.  En öppen fråga fanns med i slutet där deltagaren hade möjlighet att kommentera 

enkäten och dess frågor.  

Innan enkäten distribuerades ut genomfördes en pilotstudie där två fysioterapeuter anställda 

inom hemsjukvården i Luleå Kommun fick besvara frågorna genom en ”think-aloud”. 

Enkäten reviderades sedan efter de synpunkter som uppkommit vid detta think-aloud test. 
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Bland annat togs frågor som ”antal inskrivna patienter i hemsjukvården i ditt 

upptagningsområde” och ”antal invånare i ditt upptagningsområde” bort, då dessa ansågs 

svåra att svara på. Den slutgiltiga enkäten innehöll 19 frågor, exklusive följdfrågor. Enkäten 

utformades som digital enkät i programmet EvaSys (31) och skickades sedan ut via E-post 

tillsammans med informationsbrevet (Bilaga 1, 2).  

Procedur: Kontakt med respektive ansvarig över de anställda fysioterapeuterna inom 

hemsjukvården togs via telefon. Telefonnumren hittades via kommunhemsidan eller 

kommunväxel. Vid telefonkontakten fick respektive ansvarig information om arbetet, de 

tillfrågades både angående ett godkännande att skicka ut enkäten till de verksamma 

fysioterapeuterna samt efter E-postadresserna till de anställda fysioterapeuterna. Allt eftersom 

E-postadresserna togs emot skickades enkäten ut tillsammans med ett informationsbrev 

(Bilaga 2) via E-post till samtliga fysioterapeuter anställda inom hemsjukvården i de olika 

kommunerna. Enkäten öppnades via en länk i E-posten och svaren kunde tas emot via 

EvaSys. När ett tillfredsställande antal svar mottagits, samt en vecka efter att samtliga 

deltagare fått minst en påminnelse var, stängdes enkäten för ytterligare svarande och datan 

kunde då börja bearbetas. 

Dataanalys: Datan samlades in med hjälp av EvaSys och exporterdes till Excel för analys. De 

nivåer data som samlades in var på nominal och ordinalnivå. Deskriptiva analyser, det vill 

säga centalmått och spridningsmått har beräknats. Vid analys av nominal data har frekvenser 

beräknats och ordinal data har centralmåttet median och som spridningsmått kvartiler (32). 
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4.1 Resultat 

4.2 Bakgrund 

Totalt skickades 68 enkäter ut till Fysioterapeuter inom hemsjukvården. Av dessa besvarades 

50 enkäter, varav 46 % av de svarande från Norrbottens län och 54 % från Kalmars län. 

Majoriteten av de svarande från båda länen var kvinnor (Figur 2). 

 

 

Figur 2: Stapeldiagram över antal svarande män/kvinnor i Norrbotten & Kalmars län 

respektive. 

 

I Norrbotten- och Kalmars län var största delen av de anställda mellan 30-40 år, 35 % 

respektive 33 %. I Norrbottens län var 9 % av fysioterapeuterna under 30 år medan de i 

Kalmars län var 26 %. I Kalmars län var det lika många yngre som äldre anställda 

fysioterapeuter (Tabell 1). 

 

Tabell 1: De svarandes ålder i respektive län. 

 

I Norrbottens län arbetade 52 % av fysioterapeuterna heltid inom hemsjukvården och i 

Kalmars län arbetade 85 % av fysioterapeuterna heltid inom hemsjukvården, som kan ses var 

det fler som arbetade deltid i Norrbottens län (Tabell 2).  

0

5

10

15

20

25

Norrbottens län Kalmars län

Kvinnor

Män

Norrbottens län Kalmars län 

Bakgrund <30 år 30-40 

år 

40-50 

år 

>50 

år 

Median <30 år 30-40 

år 

40-50 

år 

>50 

år 

Median 

Ålder 2  

(9 %) 

8  

(35 %) 

6  

(26 %) 

7  

(14 %) 

3 7  

(26 %) 

9  

(33 %) 

4  

(15 %) 

7 

(26 %) 

2 
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Tabell 2: Andel som de svarande jobbat inom hemsjukvården i respektive län. 

 

I Norrbottens län hade majoriteten av de anställda arbetat mellan 2-5 år och i Kalmars län 

hade majoriteten arbetat mellan 5-8 år. I Norrbottens län hade 48 % av fysioterapeuterna 

arbetat 3 månader-2 år och ingen hade arbetat mer än 5 år inom hemsjukvården. I Kalmars län 

hade ingen arbetat mindre än 2 år inom hemsjukvården och istället hade 70 % arbetat mer än 

5 år (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Antal år som de svarande har arbetet inom hemsjukvården i respektive län. 

 

I Norrbottens län var fysioterapeuterna till största del verksamma i en kommun med 30 000-

40 000 invånare och ingen angav sig vara verksam i en kommun över 40 000 invånare. I 

Kalmars län svarade majoriteten av fysioterapeuterna att de är verksamma i en kommun med 

mer än 40 000 invånare (Tabell 4). 

 

Tabell 4: Antal invånare i de svarandes kommuner i respektive län. 

 

Norrbottens län Kalmars län 

Bakgrund 100 % 

(1) 

Ca  

75 % 

 Ca 

50 % 

Ca 

25 % 

(4) 

Median 100 % 

(1) 

Ca  

75 % 

Ca  

50 % 

Ca  

25 %  

(4) 

Median 

Jobbar:  12  

(52 %) 

7  

(30 %) 

1  

(4 %) 

3  

(13 %) 

1 23  

(85 %) 

2  

(7 %) 

1  

(2 %) 

1  

(2 %) 

1 

Norrbottens län Kalmars län 

Bakgrund 3mån- 

2 år 

2-5 år 5-8 år >8 år Median 3mån-2 

år 

2-5 år 5-8 år >8 år Median 

Jobbat i:  11  

(48 %) 

12  

(52 %) 

0  

(0 %) 

0 

(0 %) 

2 0  

(0 %) 

8  

(30 %) 

12  

(44 %) 

7  

(26 %) 

3 

Norrbottens län 

Bakgrund <7000 7 000-20 000 20 000- 40 000 >40 000 Median 

Invånarantal: 5 (22 %) 5 (22 %) 13 (57 %) 0 3 

Kalmars Län 

Invånarantal: 0 0 3 (11 %) 24 (89 %) 4 
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4.3 Arbetet 

Vid arbetsuppgifterna ”andra behandlingar”, ”journalskrivning och dokumentation”, 

”bedömningar” samt ”utvecklingsarbeten” var det ett bortfall i svarsfrekvens från Kalmars 

län. I övrigt har samtliga deltagare svarat på alla frågor (Tabell 5). 

 

Arbetsuppgiften ”träning i hemmet” ansåg 17 % av fysioterapeuterna i Norrbottens län vara 

alltid förekommande. I Kalmars län ansåg 37 % av fysioterapeuterna arbetsuppgiften som 

alltid förekommande (Tabell 5.1). Majoriteten (74%) av fysioterapeuterna i Norrbottens län 

skattade arbetsuppgiften “andra behandlingar” som sällan förekommande. I Kalmars län 

skattade 42 % av fysioterapeuterna ”andra behandlingar” som sällan förekommande (Tabell 

5.2). Arbetsuppgiften ”delegeringar” skattade 35 % av fysioterapeuterna i Norrbottens län 

som alltid förekommande. I Kalmars län ansåg 7 % av fysioterapeuterna arbetsuppgiften som 

alltid förekommande (Tabell 5.7).  

 

”Hälsofrämjande åtgärder” visade sig sällan vara alltid förekommande. I Norrbottens län 

skattade 17 % av fysioterapeuterna arbetsuppgiften som alltid förekommande och i Kalmars 

län skattade 15 % av fysioterapeuterna arbetsuppgiften som alltid förekommande (Tabell 5.9).  

Största andelen (57%) av fysioterapeuterna i Norrbottens län skattade arbetsuppgiften 

“uppföljning och utvärdering” som alltid förekommande. I Kalmars län ansåg 30 % av 

fysioterapeuterna arbetsuppgiften som alltid förekommande (Tabell 5.11). 
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Tabell 5: Förekommande arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i respektive län. 

Norrbottens län Kalmars län 

Arbetsuppgifter Aldrig 

(1) 

2 3 Alltid 

(4) 

Median Aldrig 

(1) 

2 3 Alltid 

(4) 

Median 

5.1 Träning i 

hemmet 

0 (0 %) 9  

(39 %) 

10  

(43 %) 

4  

(17 %) 

3 0  

(0 %) 

4  

(15 %) 

13  

(48 %) 

10  

(37 %) 

3 

5.2 Andra 

behandlingar 

5  

(22 %) 

17  

(74 %) 

1  

(4 %) 

0  

(0 %) 

2 6  

(23 %) 

11  

(42 %) 

8  

(31 %) 

1  

(4 %) 

2 

5.3 

Hjälpmedelsutprov

ning/ andra 

hjälpmedels-

relaterade frågor 

0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

4  

(17 %) 

19  

(83 %) 

4 0  

(0 %) 

1  

(4 %) 

4  

(15 %) 

22  

(81 %) 

4 

5.4 

Journalskrivning/ 

dokumentation  

0 

(0 %) 

0  

(0 %) 

1  

(4 %) 

22  

(96 %) 

4 0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

2  

(8 %) 

24  

(92 %) 

4 

5.5 

Vårdplaneringar/an

dra möten 

0  

(0 %) 

5  

(22 %) 

6  

(26 %) 

12  

(52 %) 

4 0  

(0 %) 

4  

(15 %) 

10  

(37 %) 

13  

(48 %) 

3 

5.6 Bedömningar 0  

(0 %) 

1  

(4 %) 

3  

(13 %) 

19  

(83 %) 

4 0  

(0 %) 

0  

(0 %) 

6  

(23 %) 

20  

(77 %) 

4 

5.7 Delegeringar 1  

(4 %) 

12  

(52 %) 

2  

(9 %) 

8 

(35 %) 

2 3 

(11 %) 

15  

(56 %) 

7  

(26 %) 

2  

(7 %) 

2 

5.8 

Information/undervi

sning/handledning 

0  

(0 %) 

1  

(4 %) 

6  

(26 %) 

16  

(70 %) 

4 0  

(0 %) 

2  

(7 %) 

7 

(26 %) 

18  

(67 %) 

4 

5.9 Hälsofrämjande 

åtgärder 

4  

(17 %) 

6  

(26 %) 

9  

(39 %) 

4  

(17 %) 

3 0  

(0 %) 

10  

(37 %) 

13  

(48 %) 

4  

(15 %) 

3 

5.10 

Utvecklingsarbeten 

4  

(17 %) 

7  

(30 %) 

8  

(35 %) 

4  

(17 %) 

3 3  

(12 %) 

14  

(54 %) 

7  

(27 %) 

2  

(8 %) 

2 

5.11 

Uppföljning/utvärd

ering 

0  

(0 %) 

1  

(4 %) 

9  

(39 %) 

13  

(57 %) 

4 0  

(0 %) 

3  

(11 %) 

16  

(59 %) 

8  

(30 %) 

3 

 

I Norrbotten och Kalmars län höll majoriteten, 61 % respektive 74 %, delvis med om att de 

själva kan bestämma hur mycket tid de lägger ner på olika arbetsuppgifter (Tabell 6.1). De 

höll även delvis med om att arbetet bidrar till deras personliga utveckling, där 61 % av 

fysioterapeuterna i Norrbottens län och 74 % av fysioterapeuterna i Kalmars län delvis angav 

sig hålla med (Tabell 6.2).  

Det var inte alla som angav sig alltid arbeta evidensbaserat. I Norrbottens län angav 83 % av 

deltagarna att de delvis håller med om att de alltid arbetar evidensbaserat och motsvarande 59 

% i Kalmars län (Tabell 6.3). 

Gällande arbetsuppgifterna ansåg 48 % av fysioterapeuterna i Norrbottens län att de håller 

med fullständigt om att deras arbetsuppgifter är varierande och roliga. I Kalmars län skattade 

22 % av fysioterapeuterna att de håller med fullständigt (Tabell 6.4).  
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I Norrbottens län angav 17 % av fysioterapeuterna att de delvis inte håller med om att arbetet 

innehåller tillräckligt med kvalificerade arbetsuppgifter och i Kalmars län ansåg 33 % av 

fysioterapeuterna att arbetet delvis inte innehåller tillräckligt med kvalificerade 

arbetsuppgifter (Tabell 6.5). 

Majoriteten av fysioterapeuterna i Norrbotten- och Kalmars län angav att de delvis håller med 

om att de känner sig tillfreds med sitt arbete när de slutat för dagen (Tabell 6.6). 

Tabell 6: Upplevelse av arbetsuppgifter, möjligheter till att påverka egen arbetssituation/tid och 

tillfredställelse över arbetet i respektive län. 

Norrbottens län Kalmars län 

ARBETET Håller 

inte 

alls 

med 

(1) 

2 3 Håller 

med 

fullstän

digt (4) 

Median Håller 

inte 

alls 

med 

(1) 

2 3 Håller 

med 

fullständ

igt (4) 

Median 

6.1 Jag kan själv 

bestämma hur 

mkt tid jag 

lägger ner på 

olika 

arbetsuppgifter 

1  

(4 %) 

4 

(17  %) 

14  

(61 %) 

4  

(17 %) 

3 0  

(0 %) 

2  

(7 %) 

20  

(74 %) 

5  

(19 %) 

3 

6.2 Mitt arbete 

bidrar till min 

personliga 

utveckling 

0  

(0 %) 

2  

(9 %) 

14  

(61 %) 

7  

(30 %) 

3 0  

(0 %) 

3  

(11 %) 

20  

(74 %) 

4  

(15 %) 

3 

6.3 Jag arbetar 

alltid 

evidensbaserat 

0  

(0 %) 

3  

(13 %) 

19  

(83 %) 

1  

(4 %) 

3 0  

(0 %) 

5  

(19 %) 

16  

(59 %) 

6  

(22 %) 

3 

6.4 Mina 

arbetsuppgifter 

är varierade och 

roliga 

0  

(0 %) 

2  

(9 %) 

10  

(43 %) 

11  

(48 %) 

3 0  

(0 %) 

3  

(11 %) 

18  

(67 %) 

6  

(22 %) 

3 

6.5 Mitt arbete 

innehåller 

tillräckligt med 

kvalificerade 

arbetsuppgifter 

2  

(9 %) 

4  

(17 %) 

9  

(39 %) 

8  

(35 %) 

3 0  

(0 %) 

9  

(33 %) 

13  

(48 %) 

5  

(19 %) 

3 

6.6 Jag känner 

med tillfreds 

med mitt arbete 

när jag slutat för 

dagen 

1  

(4 %) 

6  

(26 %) 

10  

(43 %) 

6  

(26 %) 

3 0  

(0 %) 

6  

(22 %) 

15  

(56 %) 

6  

(22 %) 

3 
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4.4 Kompetensutveckling 

När det kommer till kompetensutveckling ansåg 13 % av fysioterapeuterna i Norrbottens län 

de inte hade möjlighet till kompetensutveckling vid sin arbetsplats. I Kalmars län ansåg 

samtliga fysioterapeuter att de hade möjlighet till kompetensutveckling vid sin arbetsplats 

(Figur 3, Figur 4). Detta innebär att 47 deltagare svarade på frågorna om vilka 

kompetensutvecklingsmöjligheter som finns. 

 

     

                    

Figur 3: Möjlighet till                                                Figur 4: Möjlighet till   

kompetensutveckling i Norrbottens län                     kompetensutveckling i Kalmars län 

 

Sedan gällande vilka möjligheter till kompetensutveckling som finns skattade ingen 

fysioterapeut i Norrbottens län möjligheten till externa kurser som alltid förekommande. I 

Kalmars län skattade däremot 11 % av deltagarna möjligheten till externa kurser som alltid 

förekommande (Tabell 7.1).  

 

Majoriteten av fysioterapeuterna i Norrbotten- och Kalmars län skattade möjligheten till 

internutbildningar som ofta förekommande (Tabell 7.2) och möjlighet till inlärning/läsning 

under arbetstid skattades som sällan förekommande (Tabell 7.2, 7.3). När det kommer till 

möjligheten till föreläsningar under arbetstid ansåg hälften av fysioterapeuterna i Norrbottens 

län sig sällan ha möjlighet till detta. I Kalmars län skattade istället 52 % av fysioterapeuterna 

att dom ofta hade möjlighet till föreläsningar under arbetstid (Tabell 7.4). 

 

Att ha möjlighet till reflektioner/diskussioner av patientfall med kollegor eller själv ansåg 40 

% av fysioterapeuterna i Norrbottens län vara alltid förekommande. På samma påstående var 

det 70 % av fysioterapeuterna i Kalmars län som skattade möjligheten till alltid 

förekommande (Tabell 7.5).  

Möjlighet till 
kompetensutveckling

JA
N…

Möjlighet till 
kompetensutveckling

JA

NEJ
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Tabell 7: Möjligheter till kompetensutveckling i respektive län. 

Norrbottens län 

Kompetensutvecklings 

möjligheter 

Aldrig 

förekommande (1) 

2 3 Alltid förekommande (4) Median 

7.1 Möjlighet till externa 

utbildningar, t.ex 

möjlighet att delta i 

konferenser & kurser: 

3  

(15 %) 

11  

(55 %) 

6  

(30 %) 

0  

(0 %) 

2 

7.2 Möjlighet till 

internutbildningar: 

1  

(5 %) 

7  

(35 %) 

8  

(40 %) 

4  

(20 %) 

3 

7.3 Möjlighet till 

inlärning/läsning under 

arbetstid: 

1  

(5 %) 

11  

(55 %) 

7 

(35 %) 

1  

(5 %) 

2 

7.4 Möjlighet till 

föreläsningar under 

arbetstid: 

1  

(5 %) 

10  

(50 %) 

7  

(35 %) 

2  

(10 %) 

2 

7.5 Möjlighet till 

reflektioner/diskussioner 

av patientfall 

0  

(0 %) 

4  

(20 %) 

8 

(40 %) 

8  

(40 %) 

3 

Kalmars Län 

7.1 Möjlighet till externa 

utbildningar, t.ex 

möjlighet att delta i 

konferenser & kurser: 

0 

(0 %) 

15 

(56 %) 

9 

(33 %) 

3 

(11 %) 

2 

7.2 Möjlighet till 

internutbildningar 

0 

(0 %) 

7 

(26 %) 

13 

(48 %) 

7 

(26 %) 

3 

7.3 Möjlighet till 

inlärning/läsning under 

arbetstid: 

0 

(0 %) 

13 

(48 %) 

11 

(41 %) 

3 

(11 %) 

3 

7.4 Möjlighet till 

föreläsningar under 

arbetstid: 

1 

(4 %) 

10 

(37 %) 

14 

(52 %) 

2 

(7 %) 

3 

7.5 Möjlighet till 

reflektioner/diskussioner 

av patientfall 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

8 

(30 %) 

19 

(70 %) 

4 
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4.5 Samverkan 

En klar majoritet av fysioterapeuterna i både Norrbotten- och Kalmars län svarade att de hade 

fysioterapeutkollegor att vända sig till vid behov. Vid denna fråga fanns ett bortfall i 

svarsfrekvens från Kalmars län (Figur 5, 6). Majoriteten av Fysioterapeuterna ansåg sig även 

vara en viktig del i arbetet inom hemsjukvården (Tabell 8.1).  

 

    

Figur 5: Norrbottens län                                   Figur 6: Kalmars län 

 

När det kommer till samverkan med övriga professioner svarade 52 % av fysioterapeuterna i 

Norrbottens län att de håller med fullständigt om att de hade en bra samverkan. I Kalmars län 

var det 33 % av fysioterapeuterna som angav att de håller med fullständigt (Tabell 8.2). 

 

I både Norrbotten- och Kalmars län ansåg sig de flesta fysioterapeuter delvis inte hålla med 

om att de i sitt arbete har visst inflytande på organisationsförändringar som påverkar deras 

egen arbetssituation. I Norrbottens län ansåg sig ingen hålla med fullständigt om det 

påståendet och i Kalmars län ansåg 7 % av fysioterapeuterna att de höll med fullständigt om 

detta (Tabell 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har kollega/or, i form av 
fysioterapeut/er

JA
NEJ

Jag har kollega/or i form av 
fysioterapeut/er

JA
NEJ
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Tabell 8: Samverkan i respektive län. 

 

4.6 Bortfallsanalys   

Svarsfrekvensen var 74 %, vilket innebär att det var 26 % som valde att inte svara på enkäten. 

Det fanns även interna bortfall av de 50 som svarat i vissa frågor. Det var, som tidigare 

nämnt, tre från Norrbottens län som inte svarade på kompetensutvecklingsfrågorna då de 

svarade att de inte hade möjligheter till kompetensutveckling. 

Utöver detta var det även några som valde att inte svara på vissa frågor om arbetsuppgifter. 

Närmare bestämt var det ett bortfall vid andra behandlingar, journalskrivning och 

dokumentation, bedömningar och vid utvecklingsarbeten. Utöver arbetsuppgifterna var det 

även ett bortfall vid frågan “Jag har kollegor, i form av fysioterapeuter/sjukgymnaster, att 

vända mig till vid behov”. Det vill säga att det var 49 deltagare som svarade på de ovan 

nämnda frågorna, och samtliga deltagare som inte svarade på dessa frågor var från Kalmars 

län. 

Norrbottens län 

SAMVERKAN Håller inte alls 

med (1) 

2 3 Håller med 

fullständigt (4) 

Median 

8.1 Jag upplever att jag, som 

Fysioterapeut/ Sjukgymnast, är 

en viktig del i arbetet inom 

hemsjukvården. 

0  

(0 %) 

2  

(9 %) 

4  

(17 %) 

17  

(74 %) 

4 

8.2 Jag upplever att jag har bra 

samverkan med övriga 

professioner, så som 

arbetsterapeuter, 

hemtjänstpersonal och 

sjuksköterskor. 

0  

(0 %) 

2  

(9 %) 

9  

(39 %) 

12  

(52 %) 

4 

8.3 I mitt arbete har jag visst 

inflytande på 

organisationsförändringar som 

påverkar min egen 

arbetssituation. 

4  

(17 %) 

9  

(39 %) 

10  

(43 %) 

0  

(0 %) 

2 

Kalmars Län 

8.1 Jag upplever att jag, som 

Fysioterapeut/ Sjukgymnast, är 

en viktig del i arbetet inom 

hemsjukvården. 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

4 

(15 %) 

23 

(85 %) 

4 

8.2 Jag upplever att jag har bra 

samverkan med övriga 

professioner, så som 

arbetsterapeuter, 

hemtjänstpersonal och 

sjuksköterskor. 

0 

(0 %) 

4 

(15 %) 

14 

(52 %) 

9 

(33 %) 

3 

8.3 I mitt arbete har jag visst 

inflytande på 

organisationsförändringar som 

påverkar min egen 

arbetssituation. 

4 

(15 %) 

13 

(48 %) 

8 

(30 %) 

2 

(7 %) 

2 
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5.1 Metoddiskussion 
 

5.2 Enkät som datainsamlingsmetod 

 Valet av metod, i form av en kvantitativ studie med enkät som datainsamlingsmetod, anser vi 

var förenligt med syftet.  Att med studien kartlägga arbetsuppgifter, samarbetet mellan olika 

professioner, möjligheter till kompetensutveckling samt upplevd tillvaratagande av kompetens 

hos fysioterapeuter inom hemsjukvården i två län i Sverige. 

Fördelarna med en kvantitativ vinkel är att det är ett bra sätt att sätta siffror på resultatet 

samtidigt som det kan ge oss svar som gäller större grupper, jämfört med en kvalitativ studie. 

En kvantitativ metod är även bra för att kunna nå ett bredare perspektiv och för att undersöka 

olika områden i en och samma undersökning, vilket har gjorts i denna undersökning. Det kan 

ses då vi dels hade flera frågor som skulle besvaras och även att det var önskvärt att nå det 

bredare perspektivet. Det som däremot är nackdelen med den kvantitativa metoden är att det 

inte är möjligt att gå på djupet med sina frågor som vid en kvalitativ metod, vilket även har 

saknats i denna undersökning då syftet inte formulerats på det viset. Många frågor har 

uppkommit i samband med resultatet om varför fysioterapeuterna svarat som de gjorde, men 

då det inte var en del av syftet eller frågeställningarna så banar detta istället vägen för fler 

undersökningar (33). 

Genom att göra en enkätundersökning fanns möjligheten för oss att vända oss till fler än ett 

län, vilket hade varit problematiskt vid intervjuer. Vi kunde samla in betydligt fler svar och 

skicka ut till en större grupp jämfört med om vi hade valt en intervjuundersökning. Att sedan 

skicka ut en nätbaserad enkät via e-post gjorde även att kostnaderna var lägre jämfört med om 

vi hade valt att skicka ut det i pappersform. Men det gjorde även att vi enkelt kunde hämta 

datan från EvaSys när insamlingen avslutats och på ett smidigt sätt bearbeta den i Excel (33).  

5.3 Mätinstrument 

Eftersom inget färdigt frågeformulär fanns att tillgå utarbetades ett eget frågeformulär efter 

författarnas förmåga. Eftersom frågeformuläret inte är varken reliabilitet eller validitetstestat 

kan det ses som en svaghet (33). Inspiration till frågor gällande kompetens hämtades från 

frågeformuläret ASK - ett frågeformulär för att mäta arbetsbelastning, socialt stöd, kontroll 

och kompetens i arbetslivet (24). Detta styrker frågornas validitet något. Enkäten utvärderades 

även via en think-aloud omgång, och reviderades utefter det. Att enkäten testades innan 

utskicket gjorde att svaren på enkäten blev mer relevanta till syftet och därmed gav det bättre 

formulerade frågor (29, 30).  Eftersom det gjordes ganska många ändringar efter think-aloud 
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testet hade det kunnat göras ytterligare en uppföljning på det. Att göra en andra utvärdering 

via think-aloud innan utskicket hade säkrat enkätens frågors validitet ytterligare, men i det här 

fallet fanns tyvärr inte tiden till detta. 

Svarsalternativen i skalfrågorna hade kunnat förtydligas, att de två alternativen som inte 

namngavs skulle ha getts en definiering. Sedan hade även vissa begrepp kunnat förtydligas 

som exempelvis bedömning och information/undervisning/handledning, som kan innebära 

olika saker för olika individer. 

Valet att stänga frågorna om kompetensutvecklingsmöjligheter för de som svarade att de inte 

hade tillgång till detta på sin arbetsplats kan diskuteras. Möjligheten finns att några viktiga 

svar uteblev på grund av detta. Motiveringen till stängningen var att de inte skulle kunna 

svara på dessa frågor, det vill säga vilka möjligheter som finns, om de redan angivit att de inte 

har möjligheter till kompetensutveckling på sin arbetsplats. 

Det var även en fråga som vi ångrar att den inte kom med, frågan om hur övriga professioner 

och ledning ser fysioterapeutens roll inom hemsjukvården. Det hade varit en intressant aspekt 

kring frågeställningen om samverkan, vilket även påpekades i svaren vi fick från våra öppna 

frågor (ej publicerad data). 

 

5.4 Utskicket 

Vid utskicket av enkäten och påminnelser att delta i studien fick vissa deltagare fler 

påminnelser än andra. Detta på grund av att vi valde att börja skicka ut enkäterna allt eftersom 

E-postadresser togs emot. Det resulterade i att vissa fick enkäten två veckor före några andra, 

vilket även gjorde att dessa deltagare fick fler påminnelser. Tyvärr gick det inte att ta bort de 

E-postadresser som redan fått ett visst antal påminnelser, utan påminnelserna skickades 

oavsett till alla som inte svarat på enkäten. I slutändan fick några deltagare fyra påminnelser 

medan några endast fick en påminnelse. Detta kan ha bidragit till vår relativt höga 

deltagarprocent (74 %), men kan också ha gjort att vissa deltagare känt sig tvingade att delta. 

Däremot stod det tydligt i E-posten att deltagandet var frivilligt och att om de inte ville delta 

så skulle de bortse från påminnelsen. 

När kommunerna valdes ut var tanken att få en spridning med olika stora kommuner. Enligt 

resultatet verkar det inte som att det lyckats om det ses till frågan om antalet invånare. 

Antingen är det ingen från de större kommunerna i Norrbottens län, respektive ingen från de 
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mindre kommunerna i Kalmars län som svarat på enkäten. Eller så har deltagarna en annan 

uppfattning om hur stora deras kommuner är, jämfört med vad siffrorna säger. 

5.5 Bortfall 

Det var 26 % som valde att inte svara på enkäten av olika skäl. Vilka anledningarna var kan 

endast spekuleras i. Några tänkbara anledningar är att de inte arbetat tillräckligt länge inom 

hemsjukvården, eller att de helt enkelt inte arbetade mot hemsjukvården utan istället mot 

särskilt boende. Personliga skäl kan också ha funnits. 

De interna bortfallen berodde dels på den stängda frågan, men även på de enstaka bortfallen i 

arbetsuppgiftfrågorna samt frågan om kollegor. Att endast 49 svarade på dessa frågor 

påverkade siffrorna då procenten istället räknades på 49 svarande. Det är visserligen endast ett 

svar som fallit bort men det hade kunnat påverka resultatet i dessa frågor om deltagarna 

istället valt att svara. 

Det finns data i studien som inte har publicerats, dels är det svaren från de öppna frågorna i 

enkäten som var så spridda att analysen inte gav några tydliga variablar, men även antalet 

anställda fysioterapeuter per invånare som uppdagades vid utskicket. Den datan har inte 

publicerats på grund av att det inte var en del av syftet i denna studie. 

5.6 Etiska överväganden 

Full konfidentialitet användes gentemot deltagarna då inga svar har kunnat härledas till 

enskilda individer eller enskilda kommuner. Enda kontakten som författarna haft till 

deltagarna var via e-postadresserna som hanterats på ett respektfullt sätt, där ingen kontakt 

utöver enkät-utskicket tagits. Författarna har heller inte på något sätt kunnat se vilka svar som 

kommer från vilken e-post utan endast kunnat se, genom frågorna i enkäten, att deltagaren 

varit från Kalmar- eller Norrbottens län. 

 Ansvariga över fysioterapeuterna inom hemsjukvården i var kommun tillfrågades angående 

samtycke, förutom frivilligt deltagande i själva enkätstudien. Ingen av de tillfrågade 

fysioterapeuterna har på något sätt varit tvingad att delta och ifylld enkät ansågs som 

deltagarens godkännande att delta i studien. All denna information framgick tydligt i 

informationsbrevet som skickades ut i samband med enkäten (Bilaga 2).  

Enkäten innehåller heller inga frågor som direkt kan anses stötande eller kränkande, då inget 

sådant uppdagades under think-aloud eller i de öppna frågorna i enkätutskicket. 
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Något som kan diskuteras, ifall det var etiskt korrekt, är att vissa deltagare fick flera 

påminnelser. Något som kan ha stressat deltagare och gjort att de känt sig tvingade att delta. 

Däremot framgick det tydligt vid varje påminnelse att det endast var en vänlig påminnelse och 

att de kunde bortse från e-posten om de valt att inte delta av olika skäl. 

Då vissa kommuner endast haft en anställd fysioterapeut har frågan angående antal invånare i 

sin kommun reviderats därefter, för att ingen individ på så sätt ska kunna hittas via antal 

invånare. 

Värderingen som gjordes mellan risk och nytta i denna enkätundersökning väger för att 

resultatet ska göra mer nytta än vad det fanns risker med undersökningen i sig. Riskerna 

ansågs mycket låga, sett till motiveringen ovan om frivilligt deltagande samt att inga stötande 

frågor användes. Samtidigt som nyttan med studien ansågs kunna vara stor då det är ett 

aktuellt ämne som kan leda till förbättringsförslag för fysioterapeuternas arbetssituationer. 

Men även kunna ge en bättre bild över hur fysioterapeuternas arbetssituation inom 

hemsjukvården ser ut idag. 

 

5.7 Resultatdiskussion 
 

5.8 Vilka arbetsuppgifter utför fysioterapeuter inom hemsjukvården i respektive län? 

Samtliga arbetsuppgifter som var listade i enkäten förekom i arbetet som fysioterapeut inom 

hemsjukvården både i Norrbotten- och Kalmars län, däremot i olika utsträckningar. De 

arbetsuppgifter som visade sig vara mest förekommande bland fysioterapeuter inom 

hemsjukvården var hjälpmedelsutprovning, journalskrivning/dokumentation, bedömning och 

information/utbildning/handledning. Detta tyder på att arbetet för fysioterapeuter inom 

hemsjukvården blivit mer konsultativt, vilket även beskrivs i en studie av Gard. Gard visar i 

sitt resultat att fysioterapeuter verksamma inom kommunal äldreomsorg, på särskilda 

boenden, upplever att de administrativa arbetsuppgifterna tar för mycket av fysioterapeuternas 

arbetstid och därigenom delegeras istället arbetsuppgifter som exempelvis gångträning (34).  

Det har även visat sig i denna enkätstudie att journalskrivning och dokumentation är en av de 

främst förekommande arbetsuppgifterna och med all rätt, eftersom det krävs att hälso- och 

sjukvårdspersonal för journal. Även hjälpmedelsförskrivning verkar ta upp mycket av 

fysioterapeuternas tid som en viktig arbetsuppgift inom hemsjukvården, vilket i sig leder till 

mer administration. Detta kan vara en orsak till att individuell träning och behandling utförs i 
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mindre grad. Gards studie är från 2002 och arbetssituationen för fysioterapeuter, men nu inom 

hemsjukvården verkar se liknande ut idag. En friskare befolkning och mindre biståndsinsatser 

eller andra insatser från hälso- och sjukvård innebär ekonomiska besparingar och gladare 

människor, vilket gör att träning i hemmet borde vara en alltid förekommande arbetsuppgift 

för fysioterapeuter inom hemsjukvården. Däremot är det enligt resultatet ett lågt antal 

fysioterapeuter i båda länen som har svarat att det är en alltid förekommande arbetsuppgift. Vi 

vet att fysioterapeuter inom hemsjukvården bland annat kan hjälpa äldre genom att förebygga 

fall med balans- och styrketräning och därmed öka de äldres aktivitetsnivå och minska 

behovet av hälso- och sjukvård i den åldersgruppen (35). Individanpassad träning hemma 

minskar antal fall och ökar den fysiska förmågan hos äldre (36). Genom att 

funktionsförmågan hos de äldre höjs minskar också biståndsinsatserna enligt SoL, vilket leder 

till ekonomiska besparingar som i slutändan gynnar kommunerna (37). Dessutom har träning 

och rehabilitering i hemmet visat sig ge bättre support till patienter med stroke än 

sjukhusbaserad rehabilitering och minskar tiden som patienten ligger inne på sjukhuset (38).  

Eftersom platserna inom slutenvården minskar (1) borde rehabilitering och träning i hemmet 

vara en obligatorisk del i arbetet som fysioterapeut, både med tanke på möjligheterna till en 

bättre rehabilitering i hemmet och minskade platser inom slutenvården. Däremot, som det ser 

ut nu, sett till resultatet i enkätundersökningen är det inte så. Dessutom borde träning i 

hemmet oftare utföras som en hälsofrämjande åtgärd just på grund av ovan nämnda argument. 

Tyvärr är hälsofrämjande åtgärder även det en sällan förekommande arbetsuppgift hos 

fysioterapeuterna inom hemsjukvården i båda länen. 

 

5.9 Finns en god samverkan med övriga professioner inom hemsjukvården i respektive 

län? 

En god samverkan innebär att informationsöverföringen mellan vårdgivare blir säkrare samt 

att det blir lättare med delegering och handledning (1). Dessutom kräver en tillfredsställande 

rehabilitering god samverkan mellan olika kompetenser (37). 

Enligt svaren som påvisats i denna enkätundersökning finns totalt sett en relativt god 

samverkan med övriga professioner. Däremot väcks frågan om det är lika bra samverkan med 

alla professioner, det vill säga mellan olika kompetenser. Är samverkan lika bra mellan 

exempelvis fysioterapeuten och hemtjänstpersonal som mellan fysioterapeuten och 

sjuksköterskor? Tidigare studier visar att majoriteten av fysioterapeuterna önskar förbättrat 

samarbete med någon eller några yrkeskategorier. De två mest förekommande yrkeskategorier 
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som fysioterapeuterna önskar förbättrat samarbete med är hemtjänstpersonal och 

biståndsbedömare (18). Även i en annan studie som undersökt fysioterapeuters upplevelse av 

arbetet inom särskilt boende påvisades att samverkan med övrig omvårdnadspersonal behöver 

förbättras för att uppnå en fullgod rehabilitering (39).  

I denna enkätundersökning hade frågan behövt delas upp för att kunna svara på hur det ser ut 

mellan de olika professionerna. Fler studier behövs för att ytterligare reda ut detta. I denna 

studie visade det sig att samarbetet överlag, professionerna emellan, uppfattades som god. 

 

5.10 Vilka möjligheter finns för kompetensutveckling för fysioterapeuter inom 

hemsjukvården i respektive län? 

Arbetsgivaren har ett ansvar över att säkerställa att verksamheten möter kraven på förändring 

inom vården (1). Detta innebär att det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling för 

personalen vid arbetsplatsen.  

När det kommer till kompetensutvecklingsmöjligheter inom kommunerna angav en klar 

majoritet i båda länen att det finns möjlighet till kompetensutveckling vid deras arbetsplats. 

De fysioterapeuter som inte ansåg sig ha möjligheter till kompetensutveckling var alla från 

Norrbottens län. Att inte ha möjlighet till kompetensutveckling är oacceptabelt och gör det 

omöjligt för fysioterapeuterna att upprätthålla sin kompetens och hålla sig ajour med gällande 

forskning (40).  

Angående vilka möjligheter till kompetensutveckling som fysioterapeuter inom 

hemsjukvården har är det generellt sett ganska dåligt. Många anser sig ha flera olika 

möjligheter till kompetensutveckling vid deras arbetsplatser, men däremot ses stora brister i 

hur ofta fysioterapeuterna har möjlighet att utnyttja dessa möjligheter. Möjligheter som 

“reflektioner och diskussioner av patientfall med kollegor eller själv”, “internutbildningar”, 

“inlärning/läsning på arbetstid” och “föreläsningar under arbetstid” kan tyckas vara relativt 

enkla och billiga metoder till god kompetensutveckling. Trots detta ses oroande låga siffror i 

hur ofta fysioterapeuterna har möjlighet till detta.  

Att fysioterapeuterna inte har möjligheter att diskutera patientfall med kollegor skulle kunna 

bero på att de inte har kollegor eller att de inte har kontakt med sina kollegor, men att de då 

inte heller har möjlighet att reflektera över sina patientfall med sig själv är oroande. Kan det 

verkligen ses som en kvalitetssäkrad vård om fysioterapeuterna sällan har möjlighet att sätta 

sig ner och reflektera över sina patienter? Generellt kan det ses att fysioterapeuterna i 
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Norrbottens län, förutom sämre möjlighet till kompetensutveckling, även har tillgång till de 

möjligheter som finns i lägre grad än fysioterapeuterna i Kalmars län. Detta kan bero på att 

Norrbottens län kommunaliserade hemsjukvården senare än Kalmars län och därför ligger 

något efter i utvecklingen.  

Bilden av allmänt dåliga möjligheter till kompetensutveckling för fysioterapeuter inom 

hemsjukvården stärks av en nyligt publicerad enkätundersökning angående kommunernas 

brister gällande kompetensutveckling. I enkätundersökningen visade det sig att 

fysioterapeuter anställda inom kommunen har sämre möjlighet till kompetensutveckling 

jämfört med sina kollegor inom primärvården. Att de i stor utsträckning saknar möjlighet till 

kollegialt utbyte och möjlighet till fortbildning. Dessutom kan de inte ta del av den senaste 

forskningen eftersom de inte har tillgång till olika databaser. Att ha tillgång till olika 

databaser är av vikt för att kunna ge en evidensbaserad vård (40).   

Enligt den här enkätundersökningen anser endast 4 % av fysioterapeuterna i Norrbottens län 

och 22 % av fysioterapeuterna i Kalmars län att de håller med fullständigt om påståendet “jag 

arbetar alltid evidensbaserat”. Att inte ha tillgång till databaser med aktuell forskning och inte 

ha nästan några möjligheter till inlärning/läsning under arbetstid kan vara två orsaker till att så 

liten andel alltid anser sig alltid arbeta evidensbaserat. Kanske kan den låga procenten även 

beror det på att fysioterapeuterna anser sig arbeta efter beprövad erfarenhet och därför inte 

anger alternativet alltid förekommande. Däremot behöver alternativet alltid förekommande 

inte betyda att de inte samtidigt arbetar efter beprövad erfarenhet. 

Enligt denna studie förekommer samtliga alternativ till kompetensutveckling som tagits upp i 

enkäten till viss grad, förutom i enstaka fall i Norrbottens län där några fysioterapeuter inte 

alls ansåg sig ha möjlighet till kompetensutveckling. Däremot förekommer de olika 

möjligheterna oroande sällan för fysioterapeuter inom hemsjukvården både i Norrbotten- och 

Kalmars län. 

 

5. 11 Tas den fysioterapeutiska kompetensen tillvara på hos fysioterapeuter inom 

hemsjukvården i respektive län? 

Fysioterapeuter har kompetensen att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga 

sjukdomar och skador samt att rehabilitera människor till att uppnå bästa möjliga 

funktionsförmåga (8). Det betyder att det är detta som fysioterapeuten ska arbeta med. Enligt 

denna studie visade det sig, som tidigare nämnt, att de mest förekommande arbetsuppgifterna 
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bland fysioterapeuter inom hemsjukvården är hjälpmedelsutprovning, 

journalskrivning/dokumentation, bedömning och information/utbildning/handledning. 

Samtliga arbetsuppgifter kräver kunskap om människan och dess hälsa utifrån en 

fysioterapeuts kompetens, däremot kanske arbetsuppgifter som att stärka och förebygga 

sjukdomar/skador hos vårdtagarna inte förekommer i stor utsträckning i arbetet som 

fysioterapeut inom hemsjukvården.  

Att arbeta med att stärka hälsan och förebygga skador, vilket är en betydande del av den 

fysioterapeutiska kompetensen (7)  både hos vårdtagarna och personalen borde vara av stort 

intresse för kommunerna. Detta då det resulterar i friskare vårdtagare med bland annat färre 

hemtjänsttimmar, men även friskare personal med färre sjukskrivningar och minskad 

sjukfrånvaro. I Eskilstuna kommun har de tagit tillvara på den fysioterapeutiska kompetensen 

genom att satsa på utbildning i förflyttningsteknik till vårdpersonal. Det har minskat både 

sjukfrånvaro och sjukskrivningar till följd av det ökade antalet utbildningstimmar (37, 41). Ett 

annat projekt i Ystad kommun, ”förebyggande insatser för att bibehålla/öka självständigheten 

och livskvaliteten” har visat på att träning bland annat ökat patienternas livskvalité och 

självständighet.  Det har bidragit till positiva fördelar för patienterna, de anställda och för 

kommunens ekonomi (37). Det här kan ses som två exempel på vad som händer när den 

fysioterapeutiska kompetensen används på rätt sätt och satsningar görs på fysioterapeuterna, 

vilket indirekt är en satsning på hälsan både hos de anställda och hos patienterna. Dessutom 

ses en ekonomisk vinst hos kommunerna. För att ha tid att arbeta preventivt med både 

vårdtagare och personal krävs det fler anställda fysioterapeuter runtom i landets kommuner.  

En relativt liten del av fysioterapeuterna i denna undersökning uppgav att de håller med 

fullständigt om påståendet “mitt arbete innehåller tillräckligt med kvalificerade 

arbetsuppgifter” och ungefär en tredjedel av fysioterapeuterna i Kalmars län ansåg sig delvis 

inte hålla med. Det visar att fysioterapeuterna inom hemsjukvården inte helt upplever att de 

har tillräckligt med kvalificerade arbetsuppgifter. Kanske hör det ihop med att träning i 

hemmet och andra behandlingar utförs i mindre grad? En tidigare studie, där över hälften av 

fysioterapeuterna ansåg att de inte använde sin kompetens i tillräckligt stor utsträckning, 

stärker tanken om att mindre träning i hemmet och mindre andra behandlingar innebär att 

fysioterapeuterna anser att de inte använder sin kompetens i tillräckligt stor utsträckning (34).  

Däremot var det fortfarande många, framförallt fysioterapeuter från Norrbottens län, som 

tyckte att arbetet både är varierande och roligt men också att det innehåller tillräckligt med 

kvalificerade arbetsuppgifter. Detta trots att fysioterapeuterna i Norrbottens län utför mindre 
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andra behandlingar och träning i hemmet, och då istället verkar delegera fler arbetsuppgifter 

till annan vårdpersonal, jämfört med Kalmars län. 

I en tidigare studie som undersökt fysioterapeuters upplevelse av arbetet på särskilt boende, 

framkom det att rehabiliteringen till stor del sker genom delegation av arbetsuppgifter till 

annan omvårdnadspersonal (39). Detta kan innebära att fysioterapeuterna i Norrbottens län 

har ett desto mer konsultativt arbetssätt än fysioterapeuterna i Kalmars län. Kanske krävs det 

att fysioterapeuterna i Norrbottens län har ett mer konsultativt arbetssätt med tanke på att 

Norrbotten är ett stort län med långa avstånd, men även på grund av tidsbrist. En aspekt till att 

fysioterapeuterna i Norrbottens län i större grad än fysioterapeuterna i Kalmars län delegerar 

arbetsuppgifter, och i mindre grad utför både träning i hemmet och andra behandlingar, kan 

vara just tidsbrist. Något som uppdagades vid utskicket av enkäten var att det i Kalmars län i 

regel fanns fler anställda fysioterapeuter per invånare i kommunerna jämfört med i 

Norrbottens län (ej publicerad data). Tidsbristen kan vara större i Norrbottens län dels på 

grund av detta, vilket är en av anledningarna till mindre förekommande träning, annan 

behandling och mer delegeringar även i andra studier (34, 39). Många trivs med ett 

konsultativt arbetssätt, medan andra upplever det som otillräckligt och anser det försvåra 

möjligheten att hitta sin roll i organisationen (34). Kanske trivs fysioterapeuterna i 

Norrbottens län bättre med ett konsultativt arbetssätt än fysioterapeuterna i Kalmars län? 

Detta med tanke på att en större andel av fysioterapeuterna i Norrbottens län jämfört med 

fysioterapeuterna i Kalmars län håller med fullständigt om att deras arbetsuppgifter är 

varierande och roliga och att deras arbete innehåller tillräckligt med kvalificerade 

arbetsuppgifter. 

Det kan konstateras att arbetet för fysioterapeuter inom hemsjukvården är ett framtidsyrke i 

och med bland annat kortade vårdtider som ställer högre krav på hemsjukvården (1). När det 

sedan kommer till frågan angående fysioterapeuters kompetens kan det även vara värt att 

fundera kring hur universitetsutbildningarna runt om i landet lägger upp sina 

utbildningsplaner. Under tiden som fysioterapeutstudent vid Luleå Tekniska Universitet 

(LTU) lär sig studenterna väldigt mycket om träning och manuella tekniker.  Det är alltså det 

som studenterna har mest kunskap om. Väldigt lite lärs ut angående bland annat 

hjälpmedelsutprovning och förflyttningsteknik (42). Om det tänks på den kompetens som 

nyexaminerade fysioterapeuter vid LTU har, tar kommunerna inte hand om deras kompetens 

på bästa sätt, och det blir inte lättare för de nyutexaminerade fysioterapeuterna att på annat 

sätt tillgodogöra sig viktig kompetens, med tanke på de dåligt förekommande möjligheterna 
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till kompetensutveckling som verksam fysioterapeut inom kommunerna. Huruvida det är 

universitetsutbildningarna som borde lägga in mer undervisning relaterat till arbetet inom 

hemsjukvården, eller kommunerna som måste börja tänka om kring fysioterapeuters 

arbetsuppgifter och möjligheter till kompetensutveckling, lämnas öppet för diskussion.  

Däremot konstateras härmed, med tanke på ovanstående text att kommunerna delvis tar 

tillvara på den fysioterapeutiska kompetensen. Detta då arbetsuppgifterna som förekommer 

för fysioterapeuter inom hemsjukvården är i enlighet med fysioterapeutisk kompetens, 

samtidigt som vissa viktiga arbetsuppgifter som hör till den fysioterapeutiska kompetensen 

inte förekommer i tillräckligt stor grad. Med vissa viktiga arbetsuppgifter menas exempelvis 

träning i hemmet och hälsofrämjande åtgärder. Ytterligare en faktor som tyder på att 

kompetensen inte helt tas tillvara på är kommunernas bristfälliga möjligheter i att erbjuda 

kompetensutveckling för fysioterapeuterna inom hemsjukvården. Därmed ges inte 

förutsättningar för fysioterapeuter att upprätthålla eller utveckla sin kompetens.  

6.1 Konklusion 
Samtliga arbetsuppgifter som tas upp i enkäten förekommer mer eller mindre som verksam 

fysioterapeut inom hemsjukvården. Däremot är det tydligt att journalföring/dokumentation, 

hjälpmedelsutprovning och bedömningar är de mest förekommande arbetsuppgifterna. Det 

finns enligt deltagarna en god samverkan med övriga professioner, dock inte helt 

tillfredsställande. Kompetensutvecklingsmöjligheterna för fysioterapeuter inom 

hemsjukvården är generellt ganska dåligt förekommande och kommunerna tar delvis tillvara 

på den fysioterapeutiska kompetensen inom hemsjukvården. 

7.1 Framtiden 
Eftersom det inte är alltför länge sedan hemsjukvården kommunaliserades är arbetet för 

fysioterapeuter inom hemsjukvården i landets kommuner relativt nytt. En anledning till att 

fysioterapeuterna i Norrbottens län, i många frågor i denna studie, hade sämre resultat kan 

bero på att det endast är tre år sedan kommunaliseringen. I Kalmars län har kommunerna haft 

längre tid på sig att utveckla och förbättra verksamheten. Att det endast har gått tre år sedan 

kommunaliseringen av hemsjukvården kan även vara orsaken till att ingen av 

fysioterapeuterna från Norrbottens län arbetat längre än fem år inom hemsjukvården, vilket är 

viktigt att ha i åtanke.  

Det behövs mer forskning inom området och universitetsutbildningarna, i detta fall 

fysioterapeututbildningen vid Luleå Tekniska Universitet bör lägga in mer undervisning 
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relaterat till arbetet inom hemsjukvården för att på ett bättre sätt möta upp kraven som finns 

på fysioterapeuter anställda inom kommunerna. Idag finns knappt några publicerade artiklar 

om arbetet för fysioterapeuter inom hemsjukvården. Det som är publicerat angående 

kommunal hälso- och sjukvård är skrivet om äldre patienter och om arbetet vid särskilt 

boende (34). Det finns även få C-uppsatser som är skrivna kring arbetet inom särskilda 

boenden (39). Det saknas därmed forskning kring fysioterapeuters arbete inom 

hemsjukvården och i det ordinära boendet. Att vårdplatserna inom slutenvården minskar ökar 

kraven på vården inom kommunerna och dess anställda, vilket gör att det borde vara ett 

högprioriterat forskningsområde (1). 
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8.0 Bilaga 1 - Enkäten 
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9.0 Bilaga 2 
Informationsbrev 

Hej, vi är två fysioterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet som nu under 

höstterminen gör vårt examensarbete med temat “Fysioterapeuters arbete inom 

hemsjukvården”. Som vi vet är fysioterapi viktigt för patienternas rehabilitering och hälsa och 

det finns mycket som fysioterapeuter kan bidra med hos äldre eller andra funktionsnedsatta 

patienter genom relativt enkla medel. 

Sedan hemsjukvården kommunaliserades är det många fysioterapeuter som arbetar inom 

hemsjukvården i kommunerna och få eller inga undersökningar är gjorda angående 

fysioterapeuters arbete inom hemsjukvården i Sverige. Vi vill därför ta reda på hur arbetet 

inom hemsjukvården ser ut för fysioterapeuter i två olika delar av landet. 

För att ta reda på det har vi utarbetat en enkät som innehåller 19 frågor, exklusive följdfrågor. 

Enkäten tar upp ämnen som arbetsuppgifter, trivsel, samarbete och utvecklingsmöjligheter. Vi 

önskar att Ni vill delta i studien genom att svara på vår enkät. Enkäten innehåller mestadels 

kryssfrågor och skalfrågor. Läs frågorna noggrant och fyll i det/de svar som enligt dig är mest 

korrekt. Enkäten tar ca 15 min att genomföra och deltagandet sker på frivillig basis. Ifylld 

enkät anses som ert godkännande att delta i studien. Denna studie är anonym och inga svar 

kommer att kunna härledas till enskilda individer. Dina svar kommer att användas i statistiska 

sammanställningar och kommer att utgöra en del av vårt examensarbete. Detta examensarbete 

kommer att publiceras och finnas synligt på Ltu:s databas för de som önskar läsa arbetet. 

 

Tveka inte att höra av Dig vid frågor och funderingar. 

Tack för din medverkan! 

Vänliga Hälsningar 

Emma Sjödin: E-post: emmsjd-4@student.ltu.se Tfn: 070-606 65 09 

Helena Henriksson: E-post: eheehi-4@student.ltu.se Tfn: 070-384 01 22 

/Fysioterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet 

Handledare: Irene Vikman E-post: Irene.Vikman@ltu.se Tfn: 0920-493892 


