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Sammanfattning 
Syfte: Var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att identifiera samt främja meningsfulla 

aktiviteter hos personer som är 80 år och äldre, samt har hemsjukvård. Metod: Författarna valde 

en kvalitativ ansats för att beskriva arbetsterapeuternas subjektiva upplevelser. Åtta 

semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades sedan utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Data resulterade i tre kategorier varav en med två underkategorier 

dessa var: Identifiering av individuella behov för meningsfulla aktiviteter, Arbeta främjande 

mot meningsfulla aktiviteter, med underkategorierna: Problematik arbetsterapeuter möter hos 

de äldre samt Stöttande resurser för att bibehålla meningsfulla aktiviteter, samt kategorin 

Arbetsterapeuternas avsaknad av samt önskan om resurser för att arbeta mot meningsfulla 

aktiviteter. Slutsats: Studien visar att arbetsterapeuter inom hemsjukvården lägger fokus på att 

utgå ifrån patientens individuella livshistoria och att de ser en fara med generalisering vid 

arbetet med patienter som är 80 år och äldre. Arbetsterapeuternas erfarenhet visade även att 

mindre insatser samt att det sociala nätverket av anhöriga och vänner är av betydelse för att 

patienterna ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter. Deltagarna i studien visade på ett stort 

engagemang i sitt arbete samtidigt som de uttrycker en önskan om att kunna göra mer för 

patienterna.  

Nyckelord: Arbetsterapi, 80 år och äldre, meningsfulla aktiviteter, aktivt åldrande 
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Abstract  
Purpose: To describe occupational therapists' experiences of identifying and promoting 

meaningful activities with people aged 80 years and over, with homecare. Method: The authors 

chose a qualitative approach to describe the subjective experiences of the occupational 

therapists. Eight semi- structured interviews were conducted and analyzed on the basis of 

qualitative content analysis. Result: The data resulted in three categories, one with two 

subcategories these were: Identification of individual needs for meaningful activities, Work 

promoting against meaningful activities with subcategories: Problems occupational therapists 

meet with the elderly as well as supportive resources to maintain meaningful activities,as well 

as the category of Occupational Therapists' lack of and the wish for resources to work towards 

meaningful activities. Conclusion: The study shows that occupational therapists in the field of 

home care focus on starting from the patient's individual life story and they see a danger with 

generalizing when working with patients aged 80 years and over. Occupational therapists' 

experiences also showed that minor efforts and the social network of relatives and friends are 

important for the patients to be able to carry out meaningful activities. The participants in the 

study showed a great commitment to their work while expressing a wish to do more for the 

patients. 

 

Keywords: Occupational therapy, Aged, 80 and over, Meaningful activities, Active aging   
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Inledning 

 

Under författarnas VFU placeringar som arbetsterapeutstudenter väcktes ett intresse av att 

arbeta med personer som är 80 år och äldre. En patientgrupp med varierat behov från hälso- 

och sjukvård. Författarna reflekterade över att åtgärder ofta hade utgångspunkt i att säkra upp 

hemmet för att minska fallrisken samt förskrivning av hjälpmedel för att bevara patienternas 

självständighet. En fråga väcktes hos författarna gällande hur arbetsterapeuter inom 

hemsjukvården arbetar för att främja meningsfulla aktiviteter hos personer som är 80 år och 

äldre.  

 

Inriktningen mot hemsjukvården valdes då dessa patienter bor inom ordinärt boende där 

arbetsterapeuten möter dem i hemmiljön. Författarna återkopplade mot den arbetsterapeutiska 

litteraturen, det fokus som finns på hela människan, samt hur viktigt helheten är för den 

upplevda hälsan. Följaktligen var avsikten med denna studie att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av att identifiera samt främja meningsfulla aktiviteter hos personer som är 80 år 

och äldre, samt har hemsjukvård.   

 

Bakgrund  

 

Aktivt åldrande 

Larsson och Rundgren (2010) beskriver att gruppen äldre ökar i Sverige, vilket medför ett 

växande behov av stöd i hemmet för att dessa personer ska kunna fortsätta bo kvar hemma och 

leva ett självständigt liv. World Health Organization (WHO, 2002) beskriver aktivt åldrande 

som att vara delaktig i samhället genom livets alla skeden samt att bevara självkänsla, värdighet, 

självständighet och delaktighet. Enligt Zingmark, Fisher, Rocklöv och Nilsson (2014) är aktivt 

åldrande en viktig faktor vid självskattad hälsa och stor vikt ligger på att utföra aktiviteter som 

ses som meningsfulla av personen. Detta var något som även beskrivs i Stenner, McFarquhar 

och Bowlings (2010) studie om de äldres subjektiva upplevelse av aktivt åldrande. Att behålla 

aktivitet samt att undvika passivitet i den fysiska, kognitiva samt sociala sammanhanget är 

viktigt för att uppleva aktivt åldrande på ett positivt sätt. 
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Upplevd hälsa   

Personer som är 80 år och äldre drabbas i stor utsträckning av en eller flera sjukdomar men det 

utesluter inte att de samtidigt upplever hälsa (Medin & Alexanderson, 2000). WHO (1998) 

beskriver att äldre personer med sjukdomar ofta uppfattar sig friska när sjukdomen inte har en 

övergripande påverkan på deras aktiviteter. Begreppet hälsa kan enligt Medin och 

Alexanderson (2000) definieras på olika sätt, hälsa kan innebära avsaknad av sjukdom, men 

även att uppleva hälsa under sjukdom är möjligt. En dimension som kan göra hälsa möjligt trots 

sjukdom är en bibehållen känsla av delaktighet, något som kan främjas genom meningsfulla 

aktiviteter. En god självskattad hälsa, glädje och välmående är sammanlänkade, omgivningen 

och de aktiviteter personerna har utfört tidigare i livet påverkar vilka aktiviteter personen väljer 

att göra och värdesätter att kunna utföra.  Ett samband har kunnat utläsas mellan 

fritidsaktiviteter och god självskattad hälsa. Vilket gör att det är en viktig uppgift för 

arbetsterapeuter att hjälpa sina patienter till ett hälsosamt åldrande genom att arbeta 

hälsofrämjande mot aktivitet. (Nilsson, Häggström Lundevaller & Fisher, 2017; Nilsson, 

Löfgren, Fisher & Bernspång, 2006). Stenner, McFarquhar och Bowling (2010) lyfter hur 

förlust av intressen kan leda till mental ohälsa i form av nedstämdhet. Kielhofner (2012) 

beskriver att delaktighet i aktivitet är något som behövs för personens välbefinnande, det kan 

handla om en aktivitet som är nödvändig eller önskvärd av personens aktuella situation 

exempelvis för en äldre att kunna tvätta håret själv men även att kunna delta i sociala möten för 

att uppnå en meningsfull vardag.  

Hälsofrämjande arbete  

Borell och Iwarsson (2013) uppger att arbetet med hälsofrämjande insatser har kommit i 

bakgrunden i dagens samhälle då mer fokus lagts på det medicinska. De ansåg även att det 

behövs återinsätta hälsofrämjande insatser mot de äldre och svaga i samhället. En viktig 

arbetsterapeutisk åtgärd var att stödja patienten i aktiviteter som är meningsfulla för just dem. 

Att arbeta hälsofrämjande kan även vara av ekonomisk vinning för samhället, en studie av 

Zingmark, Nilsson, Fisher och Lindholm (2016) visade positiva resultat av hälsofrämjande 

arbete med äldre personer. Att deltagande i aktivitet är av betydelse för äldre framgår enligt 

Nakamura-Thomas, Kyougoku och Forsyth (2014) men även vikten av att vara lyhörd mot 

deras önskan om att delta eller inte delta i aktivitet. I enlighet med Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter (2012) ska patientens önskemål och vilja vägleda arbetsterapeutens arbete 

tillsammans med klienten, även hälsofrämjande insatser är en del av det arbetet en legitimerad 

arbetsterapeut utför. 
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Äldres välbefinnande 

Enligt Behm, Dahlin Ivanoff, och Zidén (2013) kan förebyggande hembesök stödja den äldre i 

att upprätthåll aktivitet samt att öka självförtroende och trygghet. Detta kan få den äldre att 

känna sig värdefull och delaktig trots ohälsa. Zingmark, Fisher, Rocklöv och Nilsson (2014) 

belyser vikten av att interventioner inte enbart handlar om säkerhet och självständighet, utan 

även om aktiviteter som är meningsfulla för patienten samt att fritidsaktiviteter har stor 

betydelse för äldres välbefinnande. Vid hälsoförändring kan personens utförandekapacitet 

påverkas negativt, något som kan hindra utförandet av meningsfulla aktiviteter. Kielhofner 

(2012) menar att patientens motivation är av betydelse när utförandekapaciteten ändras, det 

innebär att den tilltro samt förmåga att utföra en aktivitet som funnits med länge eller en ny 

förändras till följd av exempelvis rörelsenedsättning. Enligt Kielhofner (2012) är viljekraften 

en viktig del i personens motivation till förändring, de tankar och värderingar samt erfarenheter 

som patienten bär med sig ger förutsättningar till att uppnå meningsfulla aktiviteter för att känna 

välbefinnande.  

 

Miljöns betydelse för aktivitet  

Det sociala livet har en stor påverkan på äldres upplevda hälsa samt utförandet av meningsfulla 

aktiviteter, vilket kan vara både stödjande och hindrande för personen (Kielhofner, 2012). Rose, 

Giltin, och Dennis (2010) genomförde en studie som vilken utgick ifrån hela människan, detta 

innebär att både kropp och själ är lika viktigt för interventioner som leder till förbättring av 

utförandekapacitet hos de äldre. De personer som har ett socialt nätverk visade sig ha en bättre 

beredskap för att lyckas genomföra förändringen på ett positivt sätt. Att ha ett socialt nätverk 

samt att delta i sociala aktiviteter är av betydelse för de äldre, de som saknar detta stöd har en 

större risk för ohälsa enligt Lund, Juul Nilsson och Avlund (2010). Enligt Kielhofner (2012) 

finns olika aspekter att beakta kring miljö samt vad som påverkar möjlighet till förändring. Den 

fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska miljön påverkar personens förutsättningar 

till meningsfulla aktiviteter. Hur den fysiska miljön möjliggör aktivitet samt om det sociala 

stödet finns kring patienten behöver övervägas. Även den ekonomiska och politiska miljön 

påverkas av vem som bekostar ändringar av den fysiska miljön eller inköp av hjälpmedel vid 

förändrad utförandekapacitet samt om de är genomförbara.  
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Hemsjukvården  

I enlighet med Socialstyrelsen (2008; 2011) arbetar arbetsterapeuter inom hemsjukvården i 

team tillsamman med fysioterapeut, distriktssköterska samt omvårdnadspersonal. 

Hemsjukvården är ett komplement till den sjukvård som landsting ansvarar för och vänder sig 

till de personer som har svårt att besöka hälsocentralen. Genom hemsjukvården erbjuds 

möjligheten att utifrån vad som är möjligt att utföra i hemmiljön få vård i hemmet. Enligt 

Larsson och Rundgren (2010) ökar gruppen äldre i samhället vilket kan innebär att efterfrågan 

på hemsjukvården blir högre. Socialstyrelsen (2008) har sett en märkbar ökning av antalet 

personer som nyttjar hemsjukvården. 

 

Problemformulering   

Idag uppnår människan en allt högre ålder vilket innebär en större utmaning för hemsjukvården, 

där arbetsterapeuten är en viktig del av teamet runt patienten. Många vill kunna bo kvar hemma 

så länge som möjligt samt kunna utföra de aktiviteter som upplevs meningsfulla.  Flertalet av 

de studier med inriktning gällande meningsfulla aktiviteter som författarna funnit fokuserar på 

personer som är 65 år och äldre vilket innefattar stort spann av åldrar. Behovet av stöd i 

vardagen kan skilja sig markant om personen är 65 år eller 80 år. Av den orsaken vill författarna 

lyfta hur arbetsterapeuter arbetar tillsammans med personer som är 80 år och äldre för att 

möjliggöra meningsfulla aktiviteter. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att identifiera samt främja 

meningsfulla aktiviteter hos personer som är 80 år och äldre, samt har hemsjukvård. 

 

Metod 

 

Design  

Författarna valde en kvalitativ metod som enligt Olsson och Sörensen (2011) ger en djupare 

förståelse av personers erfarenheter och upplevelser, vilket svarar mot studiens syfte. Data 

samlades in genom individuella intervjuer, därefter analyserades data utifrån kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2017) beskrivning av metoden. 
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Urval    

Urvalet skedde strukturerat vilket Olsson och Sörensen (2011) förespråkar. För att komma i 

kontakt med arbetsterapeuter inom hemsjukvården kontaktades enhetschefer i olika kommuner 

i Sverige. Under första omgången skickades e-post direkt till tre enhetschefer, i andra omgången 

kontaktade författarna tolv enhetschefer via telefon för att ge muntlig information om studien. 

Därefter sändes e-post ut med informationsbrevet (bilaga 1) för att vidareförmedlas till de 

arbetsterapeuter som uppfyllde urvalskriterierna. Kriterierna bestod av arbetsterapeuter inom 

hemsjukvården i ordinärt boende med minst två års erfarenhet. Därefter fick arbetsterapeuterna 

själva ta kontakt med författarna om de ville delta. Rekrytering genomfördes även via den 

arbetsterapeutiska gruppen på Facebook. På grund av få svarande skedde även rekrytering via 

tips från deltagare vilket beskrivs som snöbollsurval enligt Denscomb (2016). 

 

Undersökningsgrupp 

I studien deltog åtta yrkesverksamma arbetsterapeuter som alla uppfyllde urvalskriterierna, 

vilket styrker studiens syftet. Medelvärdet för erfarenhet inom verksamhet var 12 år med min 

4 år och max 25 år i yrket. De flesta hade tidigare erfarenheter inom arbetsterapeutiska 

verksamheter som exempelvis habiliteringen eller slutenvården.  Deltagarna bestod av sju 

kvinnor samt en man. 

 

Datainsamling  

I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) beskrivning av kvalitativa studier genomfördes 

datainsamlingen genom semistrukturerade intervjuer, vilket byggde på en intervjuguide (bilaga 

2) med öppna frågor som författarna tillsammans utformade innan genomförandet av 

intervjuerna. Valet att utgå ifrån öppna frågor grundades på författarnas önskan att ge 

informanterna möjlighet att beskriva sitt arbete med egna ord samt utifrån egna erfarenheter.  

  

Författarna genomförde åtta intervjuer som varade mellan 15-20 minuter. Tre av 

dessa genomfördes på plats och fem genomfördes över telefon utifrån informanternas val. 

Intervjuerna fördelades likvärdigt mellan författarna och samtliga intervjuer spelades in för att 

därefter kunna transkriberas i enlighet med Kvales och Brinkmann (2014) beskrivning av 

genomförande av intervjustudie.  
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Analys av data  

Det insamlade materialet bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheims (2017) vilket innebär att intervjuerna transkriberades, därefter läste 

författarna igenom dem flertalet gånger för att kunna arbeta vidare med att ta ut meningsbärande 

enheter kopplade till syftet. Kondensering samt kodning genomfördes av författarna 

individuellt för att sedan jämföra fynden med varandra och i dialog med handledaren, innan 

underkategorier samt kategorier skapades. Författarna fick ihop tjugoen preliminära 

underkategorier och fem kategorier som efter fortsatt analys reducerades till två underkategorier 

samt tre kategorier (se tabell). För att stärka kategorierna används citat från deltagarna.  

 

Tabell: Exempel på kod, underkategori samt kategori. 

Kod Underkategori Kategori 

     

Första mötet viktigt   Identifiering av 

individuella behov för 

meningsfulla aktiviteter 

Fånga intressen och motivation     

      

      

Nedsatt aktivitetsförmåga till 

följd av sviktande hälsa  Problematik arbetsterapeuter 

möter hos de äldre 

  

Begränsningar i vardagen      

    Arbeta främjande mot 

meningsfulla aktiviteter  

      

Små insatser kan leda till ökad 

självständighet  
Stöttande resurser för att 

bibehålla meningsfulla 

aktiviteter 

  

Hjälpmedel kan vara en del av 

en lösning  

    

      

     

Mer tid att lyfta vad som 

motiverar klienten  

 Arbetsterapeuternas 

avsaknad av samt önskan 

om resurser för att arbeta 

mot meningsfulla 

aktiviteter 

Mer tid till träning av dagliga 

aktiviteter  
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Forskningsetiskt perspektiv 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie grundad på intervjuer med arbetsterapeuter som 

arbetar inom den kommunala hemsjukvården. I enlighet med Olsson och Sörensens (2011) 

beskrivning av grundläggande etiskt förhållningssätt inom forskningsprocessen behövs ett 

samtycke från de tillfrågade arbetsterapeuterna innan intervjuerna genomförs, som i enlighet 

med autonomiprincipen innebär att de har gjort ett aktivt val att delta i studien. För att 

säkerställa att arbetsterapeuterna gjorde ett överlagt val förmedlade författarna ett skriftligt 

informationsbrev, muntlig information om studiens syfte samt hur studien skulle genomföras. 

Data som sedan samlats in avidentifieras på ett sådant sätt att inget i studien kan härledas till 

den enskilde. Under tiden som studien pågick hanterades den insamlade data på ett respektfullt 

sätt samt förvarades på en säker plats med lösenordskrav. Vid studiens slut raderades alla data 

för vidare säkerhet för deltagarna. Vilket kan kopplas till konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som enligt Olsson och Sörensen (2011) ger trygghet till de som deltagit i 

studien. 

Författarna bedömde att en risk förelåg att verksamhetsansvariga samt arbetsterapeuter inom 

hemsjukvården, som läst studien kunde tyda resultatet som kritik mot hur de arbetar med 

personer som är 80 år och äldre. Vilket inte var författarnas avsikt, utan författarna ville 

tillvarata och lyfta fram arbetsterapeuternas erfarenheter. För att minska risken för detta var 

författarna tydliga med syftet samt hade dessa risker i åtanke vid presentation av studiens 

resultat. Studien genomfördes i ett mindre antal kommuner, därav bedömde författarna att det 

förelåg en risk att anonymiteten för deltagarna kunde riskeras. För att säkra deltagarnas 

anonymitet berörde författarna inte vilka kommuner som deltog och citat justerades så ingen 

dialekt kunde utläsas. 

Författarna anser att det finns ett behov av en beskrivning över hur arbetsterapeuter arbetar 

tillsammans med personer som är 80 år och äldre gällande meningsfulla aktiviteter. 

Patientgruppen ökar i samhället och för att arbeta mot att de får bästa möjliga hjälp från 

arbetsterapeuter behövs kunskap om hur arbetet ser ut i dagsläget samt om det finns något som 

försvårar detta arbete. Författarna ser att denna studie kan bidra till ökad kunskap inom detta 

område. 
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Resultat  

Analysen av materialet i studien resulterade i tre kategorier samt två underkategorier som 

motsvarar studiens syfte. Kategorierna var: Identifiering av individuella behov för meningsfulla 

aktiviteter, Arbeta främjande mot meningsfulla aktiviteter, med underkategorierna: 

Problematik arbetsterapeuter möter hos de äldre samt Stöttande resurser för att bibehålla 

meningsfulla aktiviteter. Den sista kategorin var Arbetsterapeuternas avsaknad av samt önskan 

om resurser för att arbeta mot meningsfulla aktiviteter. 

 

Identifiering av individuella behov för meningsfulla aktiviteter  

Arbetsterapeuterna beskriver att patienter som är 80 år och äldre ofta har stor integritet samtidigt 

som patienterna de möter har varierande utmaningar. De uttrycker att de ser en fara vid 

generalisering av patienter då livshistoria och erfarenheter säger mer om patientens hälsa och 

intressen än deras ålder. Arbetsterapeuterna uttrycker att de vid första mötet med patienter som 

är 80 år och äldre ser ett behov av att avsätta extra tid, till att få en samlad bild av patienternas 

svårigheter samt intressen för att kunna arbeta mot en meningsfull vardag. De uttrycker att ett 

viktigt steg är att undersöka vardagen och se vad patienterna värdesätter samt ser som 

meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuterna uppger att livshistoria är en betydelsefull källa för 

att utforska patienternas aktivitetsidentitet, vilket är viktigt för att finna passande åtgärder som 

bygger på meningsfulla aktiviteter och motiverar till fortsatt aktivitetsutförande. 

 ” senast var det en patient, hon ville återuppta sin stickning, det var mycket viktigare 

än att komma ut på toaletten själv” 

 

Arbetsterapeuterna lyfter vikten av klientcentrerat arbete samt att skapa ett bra samarbete som 

bygger på ömsesidig respekt och förtroende, då patienterna inte alltid ser sina egna 

begränsningar. Arbetsterapeuterna beskriver att vid vissa tillfällen framför anhöriga att det finns 

ett behov som patienten själv inte upplever och en viktig uppgift blir då att stödja i dialogen 

mellan de två parterna.    

 

Arbeta främjande mot meningsfulla aktiviteter  

Enligt de intervjuade arbetsterapeuternas erfarenhet av patienter som är 80 år och äldre upplever 

de en ökad sjukdomsrisk vid högre ålder. Sviktande hälsa förändrar utförandekapacitet hos 

patienterna. Att främja bibehållen aktivitet och motverka rädsla för de äldre i deras hemmiljö, 
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samt att med mindre insatser kunna öka deras självständighet i meningsfulla aktiviteter är en 

stor del av det arbetsterapeutiska yrket enligt deltagarna.    

 

Problematik arbetsterapeuter möter hos de äldre 

Under intervjuerna belystes rörelsenedsättning samt kognitiv svikt som vanlig problematik hos 

personer som är 80 år och äldre. Dessa faktorer påverkar aktivitetsutförandet vilket leder till 

begränsningar i vardagen samt känslan av delaktighet. Att bibehålla intressen blir allt svårare, 

att våga gå ut på egen hand samt en förlust av den frihet som de haft tidigare. Enligt 

arbetsterapeuterna möter de personer som är medvetna om sina problem och söker hjälp aktivt 

men även dem som inte är mottagliga för förändring.  

 

” Det kan också vara så att dom har börjat gå sämre och dom vågar inte ta sig ut 

längre till såna aktiviteter som dom har brukar göra dom kanske har gått på träffar 

av olika slag och besökt någon kyrka eller dom har gått och träffat bekanta på 

caféer” 

 

Stöttande resurser för att bibehålla meningsfulla aktiviteter 

Arbetsterapeuterna uppger att en viktig del av arbetet med att främja meningsfulla aktiviteter 

består av att få vardagen att fungera med eller utan stöd, samtidigt som patienterna bibehåller 

en känsla av kontroll över sin situation. Det framkom även olika tillvägagångssätt för att uppnå 

en ökad självständighet i aktivitet, däribland små eller större insatser som gör det möjligt att 

våga fortsätta utföra de aktiviteter som är meningsfulla för patienten. Vilket kan leda till 

minskat behov av hemtjänst, en ökad frihet samt bibehållande av meningsfulla aktiviteter. 

 

Arbetsterapeuterna beskriver att vid förändring av utförandekapacitet är hembesöken av vikt, 

att observera vad som fungerar i hemmiljön eller om en bostadsanpassning kan trygga och säkra 

hemmet. Att kunna känna sig trygg i sitt hem har en hög prioritering enligt arbetsterapeuterna. 

Det handlar om fallprevention men även att inte vara främmande för att ta emot hemtjänst för 

att möjliggöra för patienterna att bo hemma längre och utföra meningsfulla aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna beskriver att patienterna i stor utsträckning uppskattar stöd och hjälp i 

vardagen då det leder till en enklare och mer meningsfull vardag. De uttrycker att det sociala 

skyddsnätet runt patienter som består av anhöriga och vänner är ett viktigt stöd för att 

patienterna ska kunna fortsätta med meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuterna uppger att 

handledning är en viktig uppgift, att visa både muntligt och skriftligt för patienten men även för 

omvårdspersonal eller närstående hur ett hjälpmedel används på ett säkert sätt. Patienterna står 
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inför en förändring och behöver stöttning för att bibehålla den funktion som finns men det får 

inte bli för mycket hjälp. 

 

” att man själv får bestämma över hur aktiviteten ska utföras, att man ändå kan få hjälp 

av hemtjänst men med bibehållen känsla av att man har kontroll över situationen, 

DET är arbetsterapeutens uppgift” 

 

Arbetsterapeuternas avsaknad av samt önskan om resurser för att arbeta mot 

meningsfulla aktiviteter 

Vid intervjutillfällena framkommer arbetsterapeuternas önskan om ökade resurser till att kunna 

göra mer för patienterna. I nuläget räcker endast tiden till de mest basala behoven för de äldre 

och de har svårt att hinna göra djupare bedömningar av de behov som finns. Många uppgifter 

delegeras till omvårdnadspersonal och uppföljningarna blir bortprioriterade hos patienter som 

har ett mindre vårdbehov. 

 

Arbetsterapeuterna upplever att de har begränsad tid till att genomföra träning för att bibehålla 

funktion hos patienterna, detta är något som de uppger att de saknar då det är en uppskattad 

åtgärd som har en bra effekt för en ökad självständighet. Att lyfta träningen istället för de 

kompensatoriska åtgärder som ofta sätts in vid en förändrad rörelseförmåga.  

“...jag/ vi skulle vilja jobba mycket mer med träning, tycker jag. Vi kompenserar ju 

jättemycket med hjälpmedel, istället för att kanske träna upp en förmåga eller hitta 

en strategi eller andra vägar ” 

  

Arbetsterapeuterna uppger att de önskar bli inkopplad i ett tidigare skede kring patienten, vilket 

kan öka möjligheten att komma tillbaka till självständighet samt meningsfullhet i aktivitet. 

Även en önskan om att stötta i aktivitet samt mer fokuserad träning i vardagsaktiviteter lyfter 

arbetsterapeuterna. Andra idéer de lyfter är att ha gruppaktiviteter för patienter i ordinärt boende 

för att stimulera till social samvaro samt även beakta den nya tekniken för en meningsfull 

vardag. Arbetsterapeuterna uppger att de uppskattar arbetet med personer som är 80 år och äldre 

där behovet av stöd varierar. 
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Diskussion  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att identifiera samt 

främja meningsfulla aktiviteter hos personer som är 80 år och äldre, samt har hemsjukvård. 

Resultatet visade en liten obalans i vad arbetsterapeuterna önskade kunna utföra samt utförde 

tillsammans med äldre och att det ofta handlade om att ”släcka bränder” samt tillmötesgå de 

mest basala behoven för att kunna vara självständig. Meningsfulla aktiviteter enligt Kielhofner 

(2012) är att kunna känna sig delaktig i samhället oavsett om det är fritidsintressen eller ett 

åtagande mot samhället vilket styrker personens känsla av autonomi. En studie av Johansson 

och Björklund (2016) visar en positiv effekt för äldre att vara delaktiga i aktiviteter i olika 

miljöer. Denna studie lyfter vikten av att som arbetsterapeut arbeta på ett hälsofrämjande sätt 

genom att möjliggöra meningsfulla aktiviteter för personer som är 80 år och äldre. Studien visar 

även på ett stort engagemang hos deltagarna och en vilja att förbättra för patienterna, de belyser 

även en uppskattning för arbetet, något som deras långa erfarenhet inom verksamheten talar 

för. Vilket kan vara något att utveckla för att styrka arbetet av meningsfulla aktiviteter mot 

personer som är 80 år och äldre.  

 

Resultatet i denna studie visar att arbetsterapeuterna vid mötet med patienter som är 80 år och 

äldre, ser ett behov av att avsätta extra tid till att få en samlad bild av patientens situation, 

livshistoria och erfarenheter. De poängterar att det klientcentrerade arbetet är av stor vikt, men 

även att respekt och förtroende är betydelsefull i samarbetet med patienten. Arbetsterapeuterna 

beskriver att patienterna har stor integritet och resultatet belyser faran med generalisering då 

livshistorian säger mer om patientens hälsa och intressen än deras ålder. Även Kielhofner 

(2012) belyser vikten av att arbeta klientcentrerat genom att se varje individ för vem de är och 

vilka behov de har, samtidigt som patientens livshistoria har format och kommer att påverka 

patientens känslor och handlingar. Personens livshistoria har även en stark påverkan på hur 

personen ser på sig själv. På liknande sätt beskriver Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

(2012)  att arbetsterapeuten ska utgå ifrån individen vid arbete tillsammans med patienten. 

Enligt Gupta och Taff (2015) är klientcentrerat arbete av vikt i det arbetsteraputiska yrket, samt 

att ett bättre resultat nås om insatserna utför i en bekant miljö för patienten än i en konstlad 

miljö. Vilket överensstämmer med studiens resultat att det är viktigt att utgå från varje 

individuell patient och möta dem där dem är. Frågan är om det kanske är ännu viktigare att ha 
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detta i åtanke vid mötet av denna patientgrupp. De har haft ett långt liv med ett brett spann av 

erfarenheter och intressen som format dem.  

 

Resultatet visar att arbetsterapeuterna upplever att många av deras patienter har svårt att hantera 

den förändrade utförandekapaciteten de ställs inför. Arbetsterapeuterna uppger att patienterna 

då får svårare att bibehålla meningsfulla aktiviteter samtidigt som friheten att röra sig i 

samhället begränsas. Även det sociala skyddsnätet runt patienterna är ett viktigt stöd för att de 

ska kunna fortsätta med aktiviteter som de känner är meningsfulla. Resultatet visar att mindre 

insatser kan främja patienters delaktighet i meningsfulla aktiviteter, samt hjälpa dem att 

bibehålla de aktiviteter som tidigare har utförts. Kielhofner (2012) lyfter vikten av att bevara 

det sociala nätverket runt patienten samtidigt som en risk finns att det sociala nätverket krymper 

vid en livsförändring. Lund, Juul Nilsson och Avlund (2010) belyser vikten av det sociala 

nätverkets betydelse för äldres välbefinnande samt känsla av tillhörighet. Vilket stärker studiens 

resultat gällande hur betydelsefulla anhöriga och vänner är för patientens hälsa och utförande 

av meningsfulla aktiviteter. Frågan är, när hälso- och sjukvården ställs inför större utmaningar, 

kommer det sociala nätverket att bli ännu viktigare för äldre då. 

  

Resultatet visar att stödja de äldre i förändringen av utförandet i aktivitet, göra mindre 

förändringar i hemmiljön eller lyfta ämnet om att ta emot hjälp är några åtgärder som 

arbetsterapeuter hjälper patienten med för att främja meningsfulla aktiviteter. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter visar att det är viktigt att närstående och omvårdnadspersonal 

inte hjälper patienten i större utsträckning än nödvändigt, och att det är viktigt att handleda 

omvårdnadspersonal, närstående samt patienten själv i aktivitetsutförande. Kielhofner (2012) 

belyser vikten av att vara delaktig i aktiviteter då det ger känsla av att vara en del av något större 

samtidigt som det ger positiva känslor och upplevelser. Delaktighet behöver inte nödvändigtvis 

innebära att personen utför aktiviteten helt självständigt utan handlar om upplevelsen av 

aktiviteten. Orellano, Colón och Arbesman (2012) beskriver att vid försämrad 

utförandekapacitet ökar risken för behov av hjälp i vardagen samt att arbetsterapeuter har rätt 

redskap för att hjälpa dessa patienter att hitta vägar för att fortsätta utföra meningsfulla 

aktiviteter. Enligt Fänge och Dahlin Ivanoff, (2008) spelar hemmet en stor roll i äldres känsla 

av självbestämmande, säkerhet samt att det är viktigt att möjliggöra för patienter att fortsätta 

utföra aktiviteter i sin hemmiljö. Vilket överensstämmer med studiens resultat av 

arbetsterapeuternas erfarenheter att hemmet är viktigt för patienternas hälsa, känsla av 

självständighet och frihet, samt att mindre insatserna kan ha stor påverkan på 



17 
 

aktivitetsutförandet och att hemmet ska vara en trygg plats samtidigt som det ska stötta 

utförande av meningsfulla aktiviteter.  

 

I resultatet framkom en saknad av att arbeta mer med träning, något som arbetsterapeuterna 

upplevde att tiden inte räckte till i nuläget. Åtgärder som sattes in var i första hand fallprevention 

i hemmet i form av kompensatoriska åtgärder. Det ska dock tas i beaktande att dessa insatser 

även kan uppfylla en känsla av meningsfulla aktiviteter för patienten. Enligt Fisher (2009) är 

kompensatoriska åtgärder något som ska stödja patienten på ett så självständigt och säkert sätt 

som möjligt utföra den önskade aktiviteten, vilket bekräftar det arbete som utförs idag. Fisher, 

Atler och Potts (2007) studie visar att arbetsterapeutiska insatser kan ha en positiv effekt även 

om de är kortsiktiga åtgärder som stödjer den äldre i sin förmåga att utföra dagliga aktiviteter 

samt känslan av självständighet. Stav, Hallenen, Lane och Arbesman (2012) lyfter vikten med 

att utföra meningsfulla aktiviteter för att uppleva hälsa. Vikten av att som arbetsterapeut utgå 

från just detta för att lyfta individen mot den önskade aktiviteten. Resultatet framhäver att det 

arbete som utförs i nuläget är av stödjande karaktär med utgångspunkt i kompensatoriska 

åtgärder av de äldres utförande av aktiviteter. Vilket eventuellt kan hindra patienten att återfå 

eller bibehålla sin tidigare kapacitet via träning. Fråga är vad som är viktigast för den enskilde 

personen och dennes behov av meningsfulla aktiviteter.  

 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna hade flera bra förslag till förbättring av arbetet 

tillsammans med personer som är 80 år och äldre. Ett förslag var att bli inkopplad i ett tidigare 

skede med patienten. Att kunna vara med och påverka från början. Vilket även kan kopplas till 

hälsofrämjande arbete som enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) är en av de etiska 

koderna inom yrket. Det finns forskning som talar för att arbeta hälsofrämjande över tid kan 

vara av ekonomisk samt klinisk vinning för samhället (Zingmark, Nilsson, Fisher & Lindholm, 

2016; Jutkowitz, Gitlin, Pizzi, Lee & Dennis, 2012). Författarna funderade på var det 

hälsofrämjande arbetet ska sättas in, då det är svårt att identifiera äldre i riskzon som har hälsa 

och inte upplever problem i sin vardag. Då Mountain et al. (2017) visar det inte någon nämnbar 

ekonomisk eller klinisk vinst med att arbeta hälsofrämjande med personer som är 65 år och 

äldre samt självständiga. Detta styrker arbetsterapeuternas önskan om att komma in i ett tidigare 

skede. Exempelvis när patienten tar en första kontakt med hälso- och sjukvården för uttalade 

problem med hälsan. Detta är något som över tid kan bli en klinisk men även en 

samhällsekonomisk vinning. Men ur ett klientcentrerat perspektiv är det patienterna som blir 

vinnarna.  
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Metoddiskussion 

Författarna valde en kvalitativ ansats enligt Olsson och Sörensen (2011) för att besvara studiens 

syfte. Vilket byggde på intervjuer med arbetsterapeuter inom hemsjukvården för att styrka 

studien. Författarna upplevde en problematik med att få deltagare till studien, och frågan 

väcktes då vad detta kunde bero på. Kanske det beror på ett otydligt informationsbrev (bilaga 

1) samt annons på Facebook eller att enhetschefernas utskick gick arbetsterapeuterna förbi. 

Detta försöktes åtgärdas genom telefonkontakt med enhetscheferna i de olika kommunerna för 

att tydliggöra vad som studien handlade om. Författarna utgick även från snöbollsurval 

(Denscomb, 2016), vilket innebar att deltagarna i studien rekommenderade andra 

arbetsterapeuter att delta. Vilket kan ha påverkat den geografiska spridningen av deltagare. 

Författarna hade femton intervjuer som mål, men den utdragna rekryteringsprocessen 

resulterade i åtta. Dock blev det bra och omfattande material av de intervjuer som genomfördes. 

 

Författarna skapade en intervjuguide (bilaga 2) i dialog med handledaren för att säkerställa 

frågornas koppling mot studiens syfte. Ingen provintervju genomfördes vilket författarna i 

efterhand reflekterade över om det hade varit till stöd, då det eventuellt kunde ha skapat ett 

större lugn under de första intervjuerna. Författarna genomförde fyra intervjuer var, men 

fördelningen mellan intervjuer som genomfördes via telefon eller personligt möte blev olika. 

Författarna upplevde ingen större skillnad på de två olika tillvägagångssätten. Det som 

reflekterades kring var skapandet av engagemang med deltagaren, vilket kan upplevas lättare i 

ett personligt möte då även det visuella kan skapa en lugn atmosfär. Kvale och Brinkman (2014) 

lyfter vikten av samspelet mellan intervjuare och intervjupersonen för att intervjun ska bli 

lyckad med värdefull data som resultat. Dock upplevdes inga problem med telefonintervjuerna 

och författarna hade i förväg provat ut bästa sätt att spela in samtalen för att det inte skulle bli 

några oplanerade avbrott under samtalet. 

Författarna hade viss förförståelse innan studien startade, något som båda försökte bortse ifrån 

under analysen av den insamlade data (Nyström, 2017). Detta bör dock tas i beaktande av de 

som läser studien. Författarna har genom att beskriva analysförloppet försökt stärka 

tillförlitligheten samt överförbarheten av studien i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017). För att öka trovärdigheten till resultatet har författarna valt att lyfta ut några 

citat från intervjuerna (Wihlborg, 2017). Citaten har justerats för att inte avslöja eventuell 

dialekt, vilket kan påverka anonymiteten för deltagarna.  
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Slutsats 

Studien visar att arbetsterapeuter inom hemsjukvården lägger fokus på att utgå ifrån patientens 

individuella livshistoria och att de ser en fara med att generalisera vid arbetet med patienter som 

är 80 år och äldre. Studien visar även att mindre insatser samt att det sociala nätverket av 

anhöriga och vänner är av betydelse för att patienterna ska kunna utföra meningsfulla 

aktiviteter. Deltagarna i studien visade på ett stort engagemang i sitt arbete samtidigt som de 

uttrycker en önskan om att kunna göra mer för patienterna.  Författarna anser att det finns ett 

behov av vidare studier, förslagsvis intervjustudie med personer som är 80 år och äldre av deras 

subjektiva upplevelse av meningsfulla aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Referenser 

 

Borell, L., & Iwarsson, S. (2013). Aktivitet och rehabilitering kan ge hälsosamt åldrande. 

Läkartidningen. 2013;110. 

 

Brinkmann, S., & Kvale, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Behm, L., Dahlin Ivanoff, S., & Lena Zidén, L.(2013). Preventive home visits and health – 

experiences among very old people. BMC Public Health, 13:378.  doi:/10.1186/1471-2458-13-

378  

 

Denscombe, M,. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Fisher, A.G. (2009). Occupational therapy intervention process model. A model for planning 

and implementing top-down, client-centered and occupation-based interventions. FortCollins, 

Colorado, USA. Three Star Press, Inc.  

 

Fisher, A G., Atler, K., & Potts, A. (2007). Effectiveness of occupational therapy with frail 

community living older adults. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2007; 14: 240-

249. DOI: 10.1080/11038120601182958 

 

Fänge, A., &  Dahlin Ivanoff, S. (2008). The home is the hub of health in very old age: findings 

from the ENABLE-AGE Project. Archives Of Gerontology & Geriatrics, 48(3), 340-345. 

doi:10.1016/j.archger.2008.02.015 

 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter: antagen av 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012 (5:e rev. 

uppl.) Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA) 

 

Gupta, J,. & Taff, S. (2015). The illusion of client-centred practice. Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 2015; 22: 244–251. DOI: 10.3109/11038128.2015.1020866  

 

Kielhofner, G. (2012). Model Of Human Occupation: Teori och tillämpning (1. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Johansson, A., & Björklund, A.,(2016). The impact of occupational therapy and lifestyle 

interventions on older persons’ health, well-being, and occupational adaptation A mixed-design 

study. Scandinavian journal of occupational therapy, 2016 vol. 23, no. 3, 207-2019. 
doi.org/10.3109/11038128.2015.1093544 

 

Jutkowitz, E., Gitlin, LN., Pizzi, LT., Lee, E., & Dennis, M P. (2012). Cost effectiveness of a 

home-based intervention that helps functionally vulnerable older adults age in place at home. 

Journal of Aging Research 2012: 1–6. DOI: 10.1155/2012/680265 

 

Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

https://doi.org/10.3109/11038128.2015.1093544


21 
 

 

Lund, R., Juul Nilsson, C., & Avlund, K. (2010). Can the higher risk of disability onset among 

older people who live alone be alleviated by strong social relations? A longitudinal study of 

non-disabled men and women. Age and Ageing 2010; 39: 319–326. doi:10.1093/ageing/afq020 

 

Lundgren, B., & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. Höglund Nielsen, 

B. & Granskär, M. (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. uppl. 

s219-233). Lund: Studentlitteratur. 

 

Nakamura-Thomas, H.,  Kyougoku, M., & Forsyth, K. (2014). Relationships between interest, 

current, and future participation in activities: Japanese Interest Checklist for the Elderly. British 

Journal of Occupational Therapy, 77(2), 103–110. DOI: 

10.4276/030802214X13916969447317 

 

Nilsson, I., Häggström Lundevaller, E., & Fisher, A. G. (2017). The Reationship between 

Engagement in Leisure Activities and Self-Rated Health in Later Life. Activities, Adaptation & 

Aging, 41(2), 175-190. doi:10.1080/01924788.2017.1306384 

 

Nilsson, I., Löfgren, B., Fisher, A. G., & Bernspång, B. (2006). Focus on Leisure Repertoire in 

the Oldest Old: The Umeå 85+ Study. Journal Of Applied Gerontology, 25(5), 391-405. 

doi:10.1177/0733464806292861 

 

Nyström, M. (2017). Livsvärldshermeneutik som vetenskaplig ansats och metod. Höglund 

Nielsen, B., & Granskär, M. (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

(3. uppl. s219-233). Lund: Studentlitteratur. 

 

Medin, J., & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mountain, G., Windle, G., Hind, D., Walters, S., Keertharuth, A., Chatters, R., Sprange, K., 

Craig, C., Cook, S., Lee, E., Chater, T., Woods, R., Newbould, L., Powell, L., Shortlands, K., 

& Roberts, J. (2017). A preventative lifestyle intervention for older adults (lifestyle matters): a 

randomised controlled trial. Age and Ageing 2017; 46: 627–634. doi: 10.1093/ageing/afx021 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.  

 

Orellano, E., Colón, W. I., & Arbesman, M. (2012). Effect of occupation- and activity-based 

interventions on instrumental activities of daily living performance among community-

dwelling older adults: A systematic review. American Journal Of Occupational Therapy, 66(3), 

292-300. doi:10.5014/ajot.2012.003053 

 

Rose, K. C., Gitlin, L. N., & Dennis, M. P. (2010). Readiness to use compensatory strategies 

among older adults with functional difficulties. International Psychogeriatrics (2010), 22:8, 

1225–1239. doi:10.1017/S1041610210001584 

Socialstyrelsen. (2008). Hemsjukvård i förändring En kartläggning av hemsjukvården i Sverige 

och förslag till indikatorer. Hämtad från   

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-

59_200812659.pdf 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf


22 
 

Socialstyrelsen. (2011). Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre: 

Primärvårdens och äldreomsorgens uppdrag och insatser. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18534/2011-12-19.pdf 

 

Stav, W. B., Hallenen, T., Lane, J., & Arbesman, M.(2012). Systematic Review of Occupational 

Engagement and Health Outcomes Among Community-Dwelling Older Adults. American 

Journal of Occupational Therapy, 66, 301–310. DOI: 10.5014/ajot.2012.003707 

 

Stenner, P., McFarquhar, T., & Bowling, A.(2010). Older people and ‘active ageing’: 

Subjective aspects of ageing actively. Journal of Health Psychology 16(3) 467–477. DOI: 

10.1177/1359105310384298 

 

Whilborg, M. (2017). Fenomenografi. Höglund Nielsen, B., & Granskär, M. (Red). Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (3. uppl. s219-233). Lund: Studentlitteratur. 

 

World Health Organization. (1998). The Role of Physical Activity in Healthy Ageing. Hämtad 

2017-12-19 från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65231/1/WHO_HPR_AHE_98.2.pdf 

 

World Health Organization. (2002). Active Ageing A Policy Framework. Hämtad från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid

=9C94637BAA861E41F7CC7B5B2880360E?sequence=1 

 

Zingmark, M., Fisher, A. G., Rocklöv, J., & Nilsson, I. (2014). Occupation-focused 

interventions for well older people: An exploratory randomized controlled trial. Scandinavian 

Journal Of Occupational Therapy, 21(6), 447-457. doi:10.3109/11038128.2014.927919  

 

Zingmark, M., Nilsson, I., Fisher, A. G., & Lindholm, L. (2016). Occupation-focused health 

promotion for well older people — A cost-effectiveness analysis. British Journal of 

Occupational Therapy, 2016, Vol. 79(3) 153–162. DOI: 10.1177/0308022615609623  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18534/2011-12-19.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65231/1/WHO_HPR_AHE_98.2.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid=9C94637BAA861E41F7CC7B5B2880360E?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid=9C94637BAA861E41F7CC7B5B2880360E?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf;jsessionid=9C94637BAA861E41F7CC7B5B2880360E?sequence=1


23 
 

(Bilaga 1.) 

                                                                                                                  Datum:2018-02-13 

 

Information om studien 
  

Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser sista terminen vid Luleå Tekniska Universitet. 

Under våra VFU placeringar väcktes ett intresse av att arbeta med klientgruppen 80 år och 

äldre, samt att undersöka hur arbetsterapeuter inom hemsjukvården arbetar med denna 

klientgrupp. En grupp som ökar i antal i Sverige vilket medför ett växande behov av stöd i 

hemmet för att dessa personer ska kunna fortsätta bo kvar hemma och leva ett självständigt 

liv. Studiens syfte är att beskriva vilka interventioner arbetsterapeuter inom hemsjukvården 

arbetar utifrån för att främja meningsfulla aktiviteter hos personer som är 80 år och äldre. För 

att kunna genomföra studien är dina erfarenheter och åsikter av stor vikt.   

  

Förfrågan om deltagande går ut till dig som arbetar som arbetsterapeut inom hemsjukvården 

inom ordinärt boende samt har minst två års erfarenhet inom området. Det är frivilligt att delta 

i studien och du har rätt att avbryta samarbetet utan att uppge orsak. 

  

Intervjun kommer att genomföras via telefon, Skype eller personliga möten utifrån ditt val av 

tid och plats, och beräknas ta mellan 20-30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för 

sedan kunna skrivas ner i text. Endast berörda parter kommer att ha tillgång till materialet 

som kommer att förvaras på ett säkert vis. Den inspelade intervjun samt skriften kommer att 

avidentifieras och resultatet av studien kommer inte kunna kopplas till dig som deltagare. 

Efter att studien är genomförd kommer all insamlad data att raderas. Studien kommer att 

publiceras på databasen DiVA via Luleå Tekniska Universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) 

under 2018. 

  

Vid intresse av att delta i studien eller vid ytterligare frågor var vänlig och kontakta en av 

studenterna via mail eller telefon. Vid frågor är du även välkommen att kontakta handledaren 

av studien. Sista anmälningsdatum för deltagande är den 23 februari. 

   

  

  

Medverkande studenter: 

Linda Ahlgren                                                             Christina Sjölander 

Telefon: 073-6641355                                                 Telefon: 070-2533174 

E-post: jaklin-5@student.ltu.se                                  E-post: chrsjl-5@student.ltu.se 

  

Handledare: 

Ellinor Larsson, Adjungerad universitetsadjunkt, LTU 

Verksamhetsutvecklare, vård och omsorg Luleå kommun. 

09020-45 3000 

ellinor.larsson@soc.lulea.se 

 

 

 

 

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

Intervjuguide  
 

Inledande frågor  
 

 Hur lång erfarenhet har du av att arbeta inom hemsjukvården? 

 

 Har du arbetet inom något annat område som arbetsterapeut? 

 

 Vad jobbade du med innan du utbildade dig till arbetsterapeut?  

 

Kärnfrågor  
 

 Vilken är den vanligaste kontaktvägen när du får en förfrågan gällande patienter som 

är 80 år och äldre? 

 

 Vilken är den vanligaste orsaken till att det tar kontakt med dig som arbetsterapeut? 

 

 I vår studie vill vi undersöka specifikt interventioner som är riktade mot patienter som 

är 80 år och äldre.  

 Om du tänker på de patienterna, är det några interventioner som är mer vanligt 

förekommande i mötet med dem? 

 I så fall, vilka? 

 Om inte, hur tänker du kring det? 

 

 Finns det andra interventioner som du brukar genomföra med dessa patienter men som 

kanske inte är lika vanliga? 

 Vilka? 

 Hur tänker du kring det? 

 

 Hur jobbar du för att fånga vad som är meningsfulla aktiviteter för varje individuell 

patient? 

 

 Ser du att behovet av olika åtgärder/interventioner förändra genom åldrandet? De allra 

äldsta, kan de ha andra behov som du skulle vilja kunna möta upp? 

 

 Vilka effekter brukar du se efter genomförd intervention?  

            (Mer aktiv, självständiga, ökad trygghet…)  

 Hur skulle de vilja arbeta för att se önskade effekter?  

 

 Finns det något behov som du som arbetsterapeut känner att det inte finns tid eller 

förutsättningar för att lyfta med patienterna som du skulle vilja? 

 

 Det var de frågor som jag hade. Har du något som du vill tillägga om ditt arbete med 

patienter som är 80 år och äldre? 
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Tillkännagivande  

Vi vill inleda med att tacka Ellinor Larsson som varit vår handledare under arbetet med studien. 

Du har stöttat och hjälpt oss genom arbetets olika delar. Vidare vill vi tacka de arbetsterapeuter 

som deltog i studien och därigenom möjliggjort studien.  

 


