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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning 

från arbetsterapeuter inom gruppboende för vuxna personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer och/eller intellektuella funktionsvariationer. Metod: Studien är baserad 

på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka deltagarnas 

erfarenheter. Tio deltagare från sex olika kommuner i spridda delar av Sverige medverkade i 

studien. Vid bearbetning av det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys där 

materialet transkriberades, kondenserades, kodades och kategoriserades. Resultat: Analysen 

av intervjumaterialet resulterade i tre kategorier; handledningens struktur, behov och 

tillgänglighet av arbetsterapeut samt betydelsen av handledning. Resultatet från studien visar 

att handledningen bidrog till trygghet hos omvårdnadspersonalen i utförandet av 

arbetsterapeutiska insatser samt utgjorde ett värdefullt tillfälle för nya idéer och synsätt att 

utvecklas. Vid bristfällig handledning och andrahandsinformation upplevde 

omvårdnadspersonalen en osäkerhet vid utförandet av arbetsterapeutiska insatser. Resultatet 

visade även att deltagarna önskade att arbetsterapeuten var mer lyhörd gällande 

omvårdnadspersonalens åsikter och erfarenheter. Slutsats: Studien har bidragit till ökad insikt 

i omvårdnadspersonalens erfarenhet av arbetsterapeutisk handledning och områden inom 

handledning som kan utvecklas. 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was to describe healthcare workers experience of supervision 

from occupational therapists within group homes for adult people with neurodevelopmental 

disorders and/or intellectual disabilities. Methods: The study is based on a qualitative method 

with semi-structured interviews to examine the participants experience. Ten participants from 

six municipalities from different parts of Sweden participated in the study. When processing 

the collected material, a qualitative content analysis was used where the material was 

transcribed, condensed, coded and categorized. Results: The analysis of the interview 

material resulted in three categories; the structure of the supervision, the needs and 

availability of the occupational therapist and the importance of supervision. The results of the 

study show that the supervision contributed to the feeling of safety for the healthcare workers 

in the performance of occupational therapy interventions and constituted a valuable occasion 

for new ideas and viewpoints to be developed. In case of insufficient supervision and second-

hand information, the healthcare workers experienced an uncertainty in the performance of 

occupational therapy interventions. The result also showed that the participants wanted the 

occupational therapist to be more perceptive to the healthcare workers opinions and 

experiences. Conclusion: The study has contributed to increased insight into the healthcare 

workers experience of occupational therapy supervision and areas within supervision that 

should be developed. 

 

Keywords: Supervision, occupational therapy, healthcare workers, group homes. 
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Inledning 

Handledning har under lång tid varit en av arbetsterapeutens yrkesuppgifter och används för 

att säkerhetsställa kvaliteten av rehabiliteringsarbetet. Omvårdnadspersonal är en yrkesgrupp 

som kontinuerligt arbetar tillsammans med personer i behov av stöd och är en väsentlig del i 

rehabiliteringsprocessen. Genom handledning för omvårdnadspersonal kan arbetsterapeuten 

säkerställa utförandet av arbetsterapeutiska insatser. Författarna till studien valde att 

undersöka omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från arbetsterapeuter inom 

gruppboende för vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer [NPF] och/eller 

intellektuella funktionsvariationer [IF]. Detta för att ge en ökad insikt i 

omvårdnadspersonalens erfarenhet av arbetsterapeutisk handledning och områden inom 

handledning som kan utvecklas. 

 

Bakgrund 

Neuropsykiatriska och intellektuella funktionsvariationer 

Författarna till denna studie valde att rikta in sig på omvårdnadspersonalens erfarenhet av 

handledning inom gruppboende för vuxna personer med NPF och/eller IF. Personer med NPF 

och/eller IF kan ha svårigheter att få vardagens aktiviteter att fungera och kan även ha 

samspelssvårigheter, vilket kan göra det svårt att förstå andra människor samt outtalade 

sociala regler som finns i samhället (Infoteket om funktionshinder, 2014, 2019). Hos personer 

med NPF är tillståndet medfött (Infoteket om funktionshinder, 2014) medan det för personer 

med IF kan vara medfött, uppkommit under graviditet eller förlossning eller av skada 

(Gillberg, 2016). Både NPF och IF kan förekomma hos personer i varierad grad av 

funktionsnedsättning, vilket kan medföra olika slags konsekvenser beroende på grad 

(Allgulander, 2014). IF kan variera från lindrig till grav funktionsnedsättning, där personer 

med måttlig till grav IF kan ha behov av gruppboende och tillsyn vid samtliga aktiviteter i 

vardagen (Allgulander, 2014). Flera diagnoser inom NPF kan innehas av samma person och 

ibland förekommer kombination av diagnos inom NPF med IF (Allgulander, 2014; Gillberg, 

2016). Vanliga svårigheter inom diagnosgrupperna kan vara att planera och organisera sina 

vardagliga aktiviteter, koncentrera uppmärksamheten på den aktivitet som genomförs, reglera 

kroppsliga funktioner och behov samt svårigheter att reglera aktivitetsnivån vilket minskar 

möjligheten till återhämtning i vardagen (Allgulander, 2014). Duncan, Ruble, Meinzen-Derr, 
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Tomas och Stark (2018) samt King, Okodogbe, Burke, McCarron, McCallion och O’Donovan 

(2017) beskriver att personer inom diagnosgruppen kan uppleva svårigheter i dagliga 

aktiviteter såsom personlig hygien, hantering av medicin, måltider, tvätt, ekonomi samt 

transport och orientering i samhället. 

 

Gruppboende och omvårdnadspersonal  

Personer med psykiska eller fysiska funktionsvariationer som möter betydande svårigheter att 

få dagliga aktiviteter att fungera kan behöva kontinuerligt stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 

2018a). Gruppboende är en insats som kan beslutas om vid fall då kontinuerlig tillsyn under 

dygnet och omvårdnad krävs för den enskilde (Socialstyrelsen, 2018a). Personal på 

gruppboende finns tillgängliga alla dygnets timmar, för att stödja och vårda. Syftet med 

gruppboende är att personer med omfattande stödbehov ska ha möjlighet till ett eget hem och 

goda livsvillkor runt omkring (Socialstyrelsen, 2018a). I lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) författas att personer med omfattande funktionsvariationer 

har rätt att leva ett självständigt, jämlikt liv gällande livsvillkor och delaktighet i samhället. 

Statistik från socialstyrelsen (2018b) visar att antal personer omfattande av bostad med 

särskilt service var cirka 27 800 vuxna den 1 oktober 2017, vilket inkluderar boendeformerna 

gruppboende och serviceboende. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) reglerar 

skyldigheten att erbjuda habilitering, rehabilitering samt hjälpmedel till de boende inom en 

boendeform. Yrkesgrupper som verkar inom gruppboenden ska samarbeta med andra 

inblandade parter (HSL, SFS 2017:30), bland annat omvårdnadspersonal för att tillsammans 

stödja personen. 

Inom gruppboenden arbetar omvårdnadspersonal med personer i behov av kontinuerligt stöd 

och hjälp vid vardagssituationer. Yrkesgrupper som ingår under samlingsnamnet 

omvårdnadspersonal består till största delen av vårdbiträden, undersköterskor, skötare och 

vårdare (Socialstyrelsen, 2006). Omvårdnadspersonalen verkar för att stötta personen i de 

aktiviteter som personen själv önskar utföra, “ett socialt arbete på det personliga livets 

villkor” (Socialstyrelsen, 2006, s. 18). Detta innebär att arbetsuppgifterna för 

omvårdnadspersonal skapas efter vad personen med funktionsvariation väljer att utföra i 

relation till intressen och andra sysselsättningar. I Socialstyrelsen (2006) beskriver 

omvårdnadspersonalen att de huvudsakliga arbetsområdena innefattar stöd och hjälp i 

personliga aktiviteter i dagliga livet [P-ADL], hushållsaktiviteter och sociala aktiviteter. 
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Arbetsterapeutiska åtgärder 

En yrkesgrupp som arbetar med rehabilitering inom gruppboende är arbetsterapeuter med sin 

unika inriktning för vardagliga aktiviteter. Inom arbetsterapi ligger fokus på att varje person 

ska tillgå förutsättningar att utföra meningsfulla aktiviteter som den vill eller behöver utföra i 

det dagliga livet (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Genom att stödja personens förutsättningar 

så att personen kan utföra sina önskade aktiviteter på ett tillfredsställande vis, skapas 

möjligheter till engagemang som i sin tur leder till lust och glädje samt en upplevelse av att ha 

utfört något betydelsefullt (Bejerholm, 2010). Fisher (2009) och Kielhofner (2012) beskriver 

att arbetsterapeuten arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv i arbetet med personer, vilket 

innebär ett fokus på samspelet mellan aktivitet, person och miljö. Arbetet är personcentrerat 

där arbetsterapeuten utgår från personens syn på situationen, dennes behov, samt beaktar 

möjligheter och hinder i dennes omgivning (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Stöd och råd 

från arbetsterapeuten kan handla om att skapa struktur i vardagen och hjälpa att utveckla 

fungerande rutiner för att klara av de vardagliga aktiviteterna (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapeutens arbete med personer med NPF och/eller IF kan innefatta interventioner som 

aktivitetsträning i aktiviteter i dagliga livet eller kompensatoriska insatser såsom anpassning 

av aktivitet eller miljö (Hällgren & Kottorp, 2005; Kottorp, Hällgren, Bernspång & Fisher, 

2003). Ytterligare exempel på interventioner för diagnosgrupperna kan vara förskrivning av 

kognitiva hjälpmedel som veckoschema, tyngdtäcke (Lindstedt & Umb-Carlsson, 2013) eller 

hjälpmedel för tidshantering (Arvidsson & Jonsson, 2006). I en svensk studie inom 

äldreomsorgen framkom att handledning ingick som ett moment i interventioner för P-ADL 

och instrumentella aktiviteter i dagliga livet samt vid förskrivning och utprovning av 

hjälpmedel (Pros & Kjellberg, 2008). Handledning kan även innebära att arbetsterapeuten ger 

stöd och råd till omvårdnadspersonal vid problematiska situationer med vårdtagaren (Furåker 

& Nilsson, 2011).  

Eftersom personer på gruppboende är i behov av kontinuerligt stöd och hjälp av 

omvårdnadspersonalen för att klara de vardagliga aktiviteterna (Socialstyrelsen, 2018a) är det 

av stor vikt att arbetsterapeuten handleder omvårdnadspersonalen i rehabiliteringsarbetet 

(Sveriges arbetsterapeuter, 2018a). I arbetsterapeutens kompetensbeskrivning (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2018a) redogörs hur arbetsterapeutens yrkesuppgifter utformas tillsammans 

med personen och vid behov i samråd med andra berörda parter som familj, 

omvårdnadspersonal eller arbetsgivare (Sveriges arbetsterapeuter, 2018a). Andra 

yrkesuppgifter som ingår för arbetsterapeuten är att vara konsult till andra personalkategorier 
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samt handleda övrig personal i rehabiliterande och hälsofrämjande förhållningssätt. Furåker 

och Nilsson (2011) betonar arbetsterapeutens viktiga roll i arbetet med handledning till 

omvårdnadspersonal, då de har en betydande roll i personens vardagsrehabilitering. För att 

handledningen ska lyckas krävs det att omvårdnadspersonal är intresserade och motiverade till 

att lära sig arbeta rehabiliterande (Furåker & Nilsson, 2011). Vidare menar Furåker och 

Nilsson att handledning från arbetsterapeuter är avgörande i rehabiliteringsarbetet eftersom 

det arbetet mestadels sker indirekt genom omvårdnadspersonalen. 

 

Handledning  

Begreppet handledning används i många olika sammanhang och upplevs som ett komplext 

begrepp med många betydelser (Grönquist 2004; Hawkins & Shohet, 2008; Tveiten, 2014). 

Handledning kan innefatta pedagogiska metoder som information, rådgivning, coaching och 

undervisning, beroende på vilket behov som finns (Tveiten, 2014). Hawkins och Shohet 

(2008) tar upp handledning som ett tillfälle att hjälpa personal att hitta nya alternativ och 

lösningar, få lärdomar att ta sig ur svåra situationer samt få stöd i situationen. Enligt 

Grönqvist (2004) ska handledning fokusera på att lära in och förbättra teknik, metoder, 

bemötande och förhållningssätt. Pros och Kjellberg (2008) beskriver handledning som 

kunskap som förmedlas i en situation där både handledare och den handledda är aktivt 

involverade. Utifrån tidigare presenterad litteratur (Grönquist 2004; Hawkins & Shohet, 2008; 

Tveiten, 2014) har författarna inom ramen för begreppet handledning valt att inkludera 

information, instruktion, rådgivning och stöd mellan omvårdnadspersonal och arbetsterapeut. 

Handledning har under lång tid varit en av arbetsterapeutens arbetsuppgifter och används för 

att säkerhetsställa kvaliteten av rehabiliteringsarbetet från omvårdnadspersonalen (Pros & 

Kjellberg, 2008). I likhet betonar American Occupational Therapy Association [AOTA] 

(2014) att handledningsprocessen fastställer säkra och effektiva insatser från arbetsterapeuten 

och främjar kompetens och utveckling inom professioner. På grund av det indirekta 

rehabiliteringsarbetet genom omvårdnadspersonal får arbetsterapeuten en konsultativ och 

rådgivande roll som enligt Pros och Kjellberg (2008) ökar vikten av effektiv handledning. 

Samtliga arbetsterapeutiska interventioner som omvårdnadspersonal utför tillsammans med 

klienten skall överses av en arbetsterapeut, då ansvaret för interventioner ligger hos 

arbetsterapeuten (AOTA, 2014; Pros & Kjellberg, 2008). Fokus under handledningstillfället 

bör ligga på förståelse och genomförandet hos den som blir handledd (Pros & Kjellberg, 

2008). Handledning bygger på att båda parter är överens om och har respekt för varandras 
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kompetens, erfarenhet, utbildning och meriter (AOTA, 2014). En ytterligare aspekt av 

handledning är reflektion från handledaren och den handledda både under och efter 

handledningstillfället (Pros & Kjellberg; Tveiten, 2014). Enligt Pros och Kjellberg (2008) kan 

båda parters kompetens stärkas genom att reflektera över arbetsterapeutens insats och låta den 

handledda sammanfatta sina nyfunna kunskaper. Tveiten (2014) lyfter vikten av att undersöka 

kvalitén av inlärningsutbytet och utvärdera effektiviteten i de strategier som används. Vid 

kontinuerlig utvärdering av insatser upptäcks det eventuella behovet av förändring för att 

förbättra syftet med handledningen (Tveiten, 2014).  

En väsentlig del i handledningsprocessen är fungerande kommunikation och samarbete 

mellan olika yrkesgrupper, i detta fall mellan arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. 

McCabe och Timmins (2015) betonar att kommunikation behöver vara inkluderande av alla 

inblandade parter och bestå av tvåvägskommunikation. Ett av hindren för god 

tvärprofessionell kommunikation är det hierarkiska förhållningssättet som finns bland hälso- 

och sjukvårdspersonal (Carlström, 2017; McCabe & Timmins, 2015). Pros och Kjellbergs 

(2008) studie visar att majoriteten av deltagarna klassade samarbete och kommunikation som 

en av de viktiga beståndsdelarna under handledning. Det professions-övergripande samarbetet 

innebär att yrkesgrupperna erfordrar samarbeta mot ett gemensamt mål för att skapa bästa 

möjliga förutsättning för varje enskild person och bidrar till en god, säker och personcentrerad 

vård (McCabe & Timmins, 2015; Tveiten, 2014). Detta i medhåll från Grönqvist (2004) som 

poängterar att målsättningen med handledningen är att det i slutändan gynnar personen som är 

i behov av vård och omsorg. 

 

Problemformulering 

Den litteratur som presenterats i bakgrunden lyfter fram arbetsterapeuters betydande roll som 

handledare. Handledning är en metod att använda för att säkerställa arbetsterapeutiska 

insatser, då delegering sker till omvårdnadspersonal. Det finns ett begränsat utbud av 

forskning inom handledning till vård- och omsorgspersonal. I bakgrunden lyfter författarna 

tidigare studier (Furåker & Nilsson, 2011; Pros & Kjellberg, 2008) som undersökt 

arbetsterapeuternas erfarenhet av att handleda inom äldreomsorgen. I litteratursökningen fann 

författarna en kunskapslucka vad gäller omvårdnadspersonalens erfarenheter av att bli 
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handledda av arbetsterapeuter. I denna studie har författarna därför valt att fokusera på 

omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från arbetsterapeuter.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från 

arbetsterapeuter inom gruppboende för vuxna personer med NPF och/eller IF.  

 

Metod 

Design 

Studien är baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade, även kallade 

halvstrukturerade, intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ ansats valdes 

eftersom författarna ville undersöka omvårdnadspersonalens erfarenheter av handledning från 

arbetsterapeuter. Olsson och Sörensen (2011) samt Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

med en kvalitativ metod kommer forskaren åt människors egna berättelser och beskrivningar 

av ett fenomen. En kvalitativ studie söker efter att förstå någonting, snarare än att förklara 

(Olsson & Sörensen, 2011), vilket överensstämmer med studiens syfte. 

 

Urval 

Studiens urvalsgrupp var omvårdnadspersonal som arbetat minst sex månader på 

gruppboende för vuxna personer med NPF och/eller IF. Ett andra inklusionskriterie var att 

omvårdnadspersonalen hade erfarenhet av handledning med arbetsterapeut vid minst ett 

tillfälle. Efter sökning på internet efter lämpliga gruppboenden kontaktade författarna, via 

telefon verksamhetschefer/enhetschefer inom gruppboenden för aktuell diagnosgrupp. Vid 

första kontakt med verksamhetscheferna/enhetscheferna presenterades studien och 

tillvägagångssättet för datainsamling. Efter samtycke från 

verksamhetscheferna/enhetscheferna skickades informationsbrevet via mejl (Bilaga 1). 

Verksamhetscheferna/enhetscheferna hade därefter ansvaret för att informationsbrevet gick ut 

till omvårdnadspersonal på boendena. I informationsbrevet framgick information om studien, 

förfrågan om deltagande, information om datainsamling, forskningsetiska aspekter samt 
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kontaktuppgifter för medverkan i studien. Vid intresse att delta i studien fick deltagarna 

kontakta författarna för att komma överens om en passande tid att genomföra intervjun. En 

vecka efter utskick av informationsbrevet skickades ett mejl till 

verksamhetscheferna/enhetscheferna angående påminnelse för medverkan. Författarna ringde 

även upp till de olika gruppboendena som informationsbrevet utdelats till för att söka 

ytterligare intressenter att medverka i studien. Det slutgiltiga antalet deltagare som 

medverkade i studien kom från sex olika kommuner spridda i Sverige.  

 

Datainsamling 

Vid datainsamling användes intervju utifrån semistrukturerad karaktär. En intervjuguide med 

frågor som förhöll sig till syftet med studien utarbetades som ett stöd för författarna vid 

intervjutillfällena (Bilaga 2). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) utgår intervjuerna från en 

intervjuguide med förutbestämda teman och frågor. Den intervjuguide som utgjorde basen för 

de utförda intervjuerna, användes av författarna som stöd för att styra samtalet i rätt riktning 

och de förutbestämda frågorna för att försäkra att samtliga deltagare gavs lika utrymme för 

beskrivningar. En provintervju med en omvårdnadspersonal inom äldreboende utfördes utav 

en av författarna för att försäkra att frågorna gav relevanta svar i förhållande till studiens 

syfte. Syftet med intervju som insamlingsmetod är att få kunskap om hur deltagarens värld ser 

ut (Kvale & Brinkmann, 2014; Olsson & Sörensen, 2011). De semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes enskilt via telefonsamtal och längden på samtalen varierade mellan 13-23 

minuter.  

 

Försäkran om att deltagarna tagit del av informationsbrevet samt ytterligare information om 

och samtycke till att samtalet spelades in skedde vid inledning av varje intervju. Intervjuaren 

började samtalet med att informera deltagaren om syftet och orsaken till studien. Intervju 

skedde enligt intervjuguide (Bilaga 2), med frågor om bakgrund, handledning, tid och 

tillgänglighet samt med inslag av följdfrågor vid lämpligt tillfälle i samtalet. Varje inspelad 

intervju namngavs med en siffra (från 1 till 10) för att försäkra deltagarnas konfidentialitet vid 

hantering av ljudfilerna. 

 

Deltagare 

Totalt var 12 intervjuer inbokade. Två deltagare svarade inte av okänd orsak vid uppringning 

på inbokad tid för intervju. Därmed blev det totala antalet genomförda intervjuer 10 stycken. 

Samtliga deltagare arbetade inom gruppboende för vuxna personer med NPF och/eller IF. Av 
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deltagarna arbetade sex av dem på kommunalt drivna gruppboenden och fyra stycken på 

privat drivna gruppboenden. Ett maximum om två deltagare verksam på samma gruppboende 

intervjuades, vilket gav en spridning på erfarenheter från åtta olika gruppboenden. I studien 

ingick åtta kvinnor och två män. Åldern på deltagarna varierade mellan 23-59 år (medelvärde 

41,5 år). Av de tio deltagarna var två undersköterskor, två boendestödjare, en vårdare och fem 

boende-, omsorgs-, habiliterings-, eller stödassistenter. Anställning på arbetsplatsen varierade 

bland deltagarna från 0,5-11 år. Totalt antal år av arbetslivserfarenhet inom hälso- och 

sjukvård varierade från 5-35 år bland deltagarna.  

 

Dataanalys 

Författarna valde att utföra en kvalitativ innehållsanalys på det insamlade datamaterialet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver användbarheten av kvalitativ 

innehållsanalys i sammanhang med granskning och tolkning av text. Vidare skriver Lundman 

och Hällgren Graneheim att genom kvalitativ innehållsanalys kan mönster i texter urskiljas 

och föras samman i kategorier. Enligt analysmetoden lyssnade författarna på de inspelade 

intervjuerna och transkriberade dem enskilt. Varje transkribering lästes ett flertal gånger innan 

författarna enskilt valde ut meningsbärande enheter, i form av ord, meningar eller stycken. 

Samtliga meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte, kontrollerades av båda 

författarna innan de kondenserades och kodades gemensamt av författarna. Jämförelse av 

koderna visade på likheter och skillnader som sedan bildade kategorier som återspeglade 

textinnehållet. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod och kategori. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

“Så fort vi får ett nytt hjälpmedel 

eller så fort vi får problem eller 

någonting med nuvarande 

hjälpmedel…” 

Vid nya 

hjälpmedel eller 

när problem 

uppstår 

Handledning 

för 

hjälpmedel 

Handledningens 

struktur 

“Allting beror ju på verksamheten, 

när det behövs och vi upplever att 

det behövs. Då ringer vi 

arbetsterapeuten och då kommer 

hon hit.” 

Vi träffar 

arbetsterapeuten 

för handledning 

när vi upplever att 

det behövs 

Träffas vid 

behov 

Behov & 

tillgänglighet av 

arbetsterapeut 

“Hon [arbetsterapeuten] var väldigt 

noggrann hon jag har stött på, hon 

är väldigt noggrann och väldigt 

noga med att vi ska förstå hur det 

fungerar och visar gärna med 

brukaren hur det ska se ut.” 

Arbetsterapeuten är 

noggrann för att 

personal ska förstå 

handledningen 

Noggrannhet 

viktigt 

Betydelsen av 

handledning 

“Ja oftast är det ju att man kan ösa 

på med frågor och få andra input 

där vi liksom i gruppen kanske 

blivit lite blinda och kan tycka att 

en situation blir, ja men att det är en 

jobbig situation och att vi inte ser 

att vi kommer framåt.” 

Bra att kunna ösa 

på med frågor och 

få andra input då vi 

inte ser att vi 

kommer framåt 

Bra med ny 

input 

Betydelsen av 

handledning 

 

Forskningsetiska aspekter 

Deltagarna som medverkade i studien försäkrades om konfidentialitet under studiens gång 

(Olsson & Sörensen, 2011). De omvårdnadspersonal som ombeds medverka i studien erhöll 

ett informationsbrev där studiens syfte och förväntad nytta av studien framgick. Information 

om deltagarnas frivilliga medverkan och möjlighet till avbrott när som helst under studiens 

gång delgavs tydligt i informationsbrevet såväl som muntligt. Deltagarna i aktuell studie har 

erhållit information som styrker informations- och samtyckeskrav vid forskning beskrivet av 

Olsson och Sörensen (2011). Allt datamaterial som författarna insamlade från deltagarna 

avidentifierades och oberörda hade ej åtkomst till det insamlade datamaterialet. Endast 

författarna och handledaren till författarna hade åtkomst till materialet. Efter avslutad studie 

blev all data raderat för att tillförsäkra konfidentialitet. De deltagare som medverkade i 

studien var från spridda delar av Sverige, vilket gav rikare material med geografisk spridning 

samt förhindrade att obehöriga ej skall kunna identifiera de enskilda deltagarna. 
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Risker med denna studie kan uppstå kring val av insamlingsmetod. Vid intervju kan 

deltagarna känna sig obekväma att spelas in. Fördelar med att intervjuerna spelas in är att 

författarna kan fokusera på samtalet under intervjutillfället utan att behöva anteckna samt 

inför analys kan lyssna på intervjun upprepade gånger (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Ytterligare risker som föreligger kan vara tvetydigt formulerade frågor som deltagaren inte 

förstår samt att deltagaren kan bli besvärad av intervjufrågorna. Nyttan med intervju som 

insamlingsmetod ger författarna möjligheten att ställa följdfrågor för att få fram de subjektiva 

erfarenheterna från deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Användandet av telefonsamtal 

som medel för intervju har författarna reflekterat över, då samtalet kunde gå miste om 

förmedlingen av kroppsspråk mellan intervjuare och deltagare. Fördelarna med 

telefonintervju är tillgänglighet samt ökar studiens geografiska räckvidd (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Övervägning av användandet av videosamtal genomfördes men uteslöts på 

grund av krav på teknisk kompetens och tillgång. Då denna studie ville få fram 

omvårdnadspersonalens erfarenheter övervägde författarna nyttan mot riskerna angående 

valet av intervju som datainsamlingsmetod.  

 

Efter att en noggrann övervägd bedömning inför studiens start ansåg författarna att nyttan var 

större än de eventuella riskerna. Denna studie tilltror författarna kunna öka insikten i 

omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning med arbetsterapeut och områden inom 

handledning som kan utvecklas.  

 

Resultat 

Resultatet beskriver omvårdnadspersonalens erfarenheter av handledning från arbetsterapeut. 

Analysen av intervjumaterialet resulterade i tre kategorier; handledningens struktur, behov 

och tillgänglighet av arbetsterapeut samt betydelsen av handledning. Citat från 

intervjumaterialet presenteras för att styrka presentationen av analysen. 

 

Handledningens struktur 

Handledningens struktur var utförligt beskrivet av deltagarna. Deltagarna beskrev att 

handledning skedde både i grupp och individuellt på gruppboendet. Handledning i grupp 
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genomfördes under tillfällen då omvårdnadspersonal blivit inkallade när arbetsterapeuten var 

på plats eller under arbetsplatsträffar. Individuell handledning utfördes med den 

omvårdnadspersonal som var i tjänst och som hade en skyldighet att vidarebefordra 

informationen till medarbetare. En deltagare beskrev följande:  

 

”…då kommer ju arbetsterapeuten till arbetsplatsen och ger handledning, ja 

informerar personal som är i tjänst då… och då får dem vidareinformera övrig 

personal då…” 

  

Handledning inträffade framförallt när gruppboendet fått ett nytt hjälpmedel till vårdtagaren 

eller när det uppstått svårigheter vid användandet av befintligt hjälpmedel. Några deltagare 

hade även erhållit handledning för träningsprogram, förhållningssätt och bemötande samt 

rådgivning och stöd för problematiska situationer med vårdtagare.  

 

Deltagarna beskrev hur handledning skett genom information och instruktion på arbetsplatsen. 

Samtliga deltagare beskrev att informationen främst gavs muntligt men att de även erhållit 

skriftlig information exempelvis vid genomgång av bemötande och förhållningssätt eller 

tekniska hjälpmedel. Vid ett fåtal tillfällen hade deltagarna fått muntlig information innan 

hjälpmedlet kommit för att veta hur hjälpmedlet skulle användas när det levereras till 

arbetsplatsen. Några deltagare beskrev hur de praktiskt fått prova på under handledning för att 

känna sig mer säkra vid utförandet av exempelvis handträningsprogram eller hantering av 

hjälpmedel. Instruktion av bland annat handträningsprogram kunde vara muntlig men även 

bestå av skrift och utskrivna bilder, vilket en deltagare beskrev som: 

 

 “Om dem råkat ut för någon skada i hand eller något så kan dem ju få ett 

träningsprogram också går arbetsterapeuten igenom det tillsammans med den det 

gäller och personalen då som ska utföra det här då. Och det blir en bra delegering 

och då får man det på papper också, mer om rörelserna och sådär och varför vi ska 

göra det...” 

 

Behov och tillgänglighet av arbetsterapeut 

Nedan beskrivs deltagarnas erfarenheter av behovet och tillgängligheten till handledning med 

arbetsterapeut. Vid intervjuerna framkom att det var omvårdnadspersonalens behov av 

handledning med arbetsterapeut som styrde tillfällena för detta samt att några uppgav att det 

ibland förekom regelbundna träffar för handledning med arbetsterapeut. Deltagarna ansåg att 

arbetsterapeuten var tillgänglig för handledning då behovet påtalades samt uppgav den 
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uppskattade tiden för handledning vara tillräcklig. Några deltagare upplevde svårigheter att 

komma i kontakt med arbetsterapeut, medan majoriteten inte angav detta som ett bekymmer. 

Merparten av deltagarna uppgav att när omvårdnadspersonalen på boendet upplevde sig 

behöva hjälp och stöd från en arbetsterapeut, tog antingen personalen eller chefen kontakt 

med arbetsterapeut. En deltagare beskrev behovet och kontakten med arbetsterapeuten i 

följande citat: 

 

“Det är ju oftast vi personal som märker av att det finns ett behov. Arbetsterapeuterna 

känner ju oftast inte brukarna jätteväl, det finns ju vissa som dem känner väl som har 

mycket behov som kanske dem träffat ofta, men för de mesta är de vi personal som ser 

ett behov och de är vi som kontaktar arbetsterapeuten”. 

 

Vid uppföljning efter handledning återspeglade deltagarna varierande erfarenheter. Några av 

deltagarna påtalade att ingen uppföljning utfördes från arbetsterapeutens sida medan andra 

menade att uppföljning utfördes på omvårdnadspersonalens önskan och att de då själva tog 

kontakt med arbetsterapeut. Men även att arbetsterapeuten kunde söka kontakt för att följa 

upp handledning samt att säkerställa att omvårdnadspersonalen förstått den. Vid intervju 

framkom från en deltagare följande:  

 

“Ingen uppföljning av handledningen har skett från arbetsterapeutens sida.” 

 

En annan deltagare uttryckte annorlunda: 

 

“Alltid uppföljning skulle jag säga. Arbetsterapeut kollar så att alla förstått och allt 

fungerar.” 

 

Betydelsen av handledning 

Handledning uppfattades av deltagarna som en betydelsefull situation som bidrog till trygghet 

och möjlighet till nya synvinklar. Vid handledning upplevde deltagarna arbetsterapeuten som 

noggrann. Arbetsterapeuten försäkrade att omvårdnadspersonalen förstått det som 

framkommit under handledningen vilket bidrog till att de kunde vidarebefordra den på ett 

korrekt sätt. Merparten av deltagarna ansåg sig få tillräckligt med information och stöd från 

arbetsterapeuten vid handledning för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt 

både för sig själva och för vårdtagarna. Vidare upplevde de sig trygga med hur de skulle 

använda informationen och instruktionen som de blivit givna samt upplevde att medarbetarna 

också fått den information de behövde. En deltagare uttryckte sig gällande detta: 
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”Ja men alltså man får veta hur man ska göra med hjälpmedlet och hur den ska 

användas och vad som är syftet med det. Det är bra.” 

 

En av deltagarna upplevde även att omvårdnadspersonalen erhöll tillräckligt med information, 

vilket beskrivs i detta citat: 

 

”Nä, jag känner, jag känner och upplever att alla andra också tycker att vi har koll, vi 

har den informationen vi behöver… och jag har aldrig hört att någon bara, nej jag vet 

inte riktigt vad tanken var här, jag fattade inte. Det har jag aldrig hört.” 

 

Från intervjuerna framkom även att deltagarna vid enstaka tillfällen upplevde att 

informationen och kompetensen från arbetsterapeuten varit bristande. Detta ledde till att dem 

upplevde en osäkerhet vid användandet av exempelvis hjälpmedel samt att de vid tillfällen 

upplevt att arbetsterapeuten lagt över yrkesansvaret på omvårdnadspersonalen. Ett fåtal 

deltagare lyfte vikten av att arbetsterapeuten bör visa sig mer på gruppboendena för att 

synliggöra vad arbetsterapeuten kunde bidra med och vad det fanns för hjälp att få till 

vårdtagarna. 

 

Några av deltagarna lyfte det faktum att arbetsterapeuten bör vara mer lyhörd gällande 

omvårdnadspersonalens åsikter och erfarenheter eftersom de dagligen arbetar med 

vårdtagaren. Det framkom från några deltagare att arbetsterapeuten inte tagit 

omvårdnadspersonalens åsikter i beaktning vid handledning av arbetsterapeutiska insatser för 

vårdtagare. Ett fåtal deltagare påtalade att handledningstillfällen med arbetsterapeut ibland 

skedde för tätt inpå varandra. De beskrev även hur vårdtagare ofta kunde ha en längre 

startsträcka för att komma igång med de insatta åtgärderna och behövde motivation av 

omvårdnadspersonalen innan de påbörjade användningen av hjälpmedlet. Vidare beskrev dem 

att om åtgärder skedde för tätt inpå varandra blev det svårt att motivera vårdtagaren till 

användning av hjälpmedlet.  

 

Ett fåtal av deltagarna framförde önskan om att handledningen i större omfattning borde ske i 

grupp, för att samtlig omvårdnadspersonal skulle erhålla samma information. Detta för att 

deltagare upplevde att andrahandsinformation som dem erhållit från medarbetare kunde vara 

bristfällig och de omvårdnadspersonal som erhållit denna andrahandsinformation beskrev ett 

nedsatt intresse att ta emot informationen från medarbetare. Merparten av deltagarna beskrev 
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handledningstillfällena som en möjlighet till att dela med sig av funderingar och ställa frågor, 

vilket är ytterligare en anledning till att grupphandledningar önskades från deltagarna. 

Handledningstillfället bidrog även till nya idéer och råd när omvårdnadspersonalen upplevde 

att de behövde stöd för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen med vårdtagare. De 

beskrev även att det var värdefullt med nya synvinklar från arbetsterapeuten som kom in till 

deras arbetsplats och hade en helhetssyn på arbetssättet. Detta styrks av en deltagare som 

beskrev följande:  

 

”Det är bra att man får se personen på ett annat… alltså ur en annan synvinkel för 

jag ser ju personen på ett sätt och handledaren [arbetsterapeuten] ser ju oftast 

helheten för att där finns ju mycket mer intryck än vad man själv får. Just att han 

säger men testa göra så här istället, istället för att du jobbar så som du gör nu. Så de 

är väl mest de som gör att man ser ett helt perspektiv istället för bara just rak vägg 

som man annars gör”. 

 

Sammanfattningsvis påvisade deltagarnas erfarenheter att handledning från arbetsterapeuter 

bidrog till ökad trygghet i utförandet av delegerade arbetsterapeutiska interventioner på 

gruppboendet. Detta styrks av en upplevd osäkerhet hos omvårdnadspersonal vid bristfällig 

handledning eller andrahandsinformation. Deltagarnas erfarenheter avspeglade hur 

handledning utgick från deras behov, samt att handledningens struktur främst bestod av 

muntlig information och instruktion. Handledningen från arbetsterapeuten upplevdes som 

noggrant genomförd och omvårdnadspersonalen ansåg sig erhålla tillräckligt med information 

för att kunna genomföra arbetet, samtidigt som en variation i deltagarnas erfarenheter kring 

uppföljning av handledning påvisades i resultatet. Vidare framkom det att arbetsterapeutens 

kompetens bidrog med nya betydelsefulla synsätt för omvårdnadspersonalen att omsätta i 

arbetet med vårdtagaren. En önskan som framkom från deltagarna var att arbetsterapeuten bör 

ta mer hänsyn till omvårdnadspersonalens åsikter och erfarenheter.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från 

arbetsterapeuter inom gruppboende för vuxna personer med NPF och/eller IF. Nedan 

diskuteras resultatets huvudsakliga fynd.  
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I aktuell studie framkom en variation mellan deltagarna gällande tillfällen för uppföljning av 

handledning med arbetsterapeut. Det framkom från några deltagare att uppföljning skedde 

genom att arbetsterapeuten hörde av sig till personalen efter handledningstillfälle för att 

stämma av hur det hade gått och huruvida personalen förstått handledningen. Däremot 

påtalade andra deltagare avsaknad av uppföljning samt ytterligare några, att uppföljning 

skedde genom att omvårdnadspersonalen själva tog kontakt med arbetsterapeuten vid frågor 

och funderingar. Både Fischer (2009) och Kielhofner (2012) förespråkar uppföljning och 

utvärdering av insatta arbetsterapeutiska interventioner för att fastställa vårdtagarens 

eventuella förändringar i rehabiliteringen samt bedöma om vårdtagarens mål är uppnådda. 

Uppföljning för insatta interventioner för vårdtagare, borde inkludera uppföljning av 

handledning enligt författarna till aktuell studie, för att kunna säkerställa interventioner och att 

information framgått till omvårdnadspersonalen. Pros och Kjellberg (2008) menar att 

arbetsterapeuten ansvarar för att omvårdnadspersonal som utför arbetsterapeutiska 

interventioner blivit handledda och införstådda i utförande, eftersom huvudansvaret för 

åtgärden är arbetsterapeutens. Arbetsterapeuten har även ansvaret för att interventionen är 

säker för vårdtagaren (Sveriges arbetsterapeuter, 2018a). Författarna resonerar om att 

uppföljning är ett sätt för arbetsterapeuten att försäkra sig om att handledningen är förstådd, 

eftersom det är en förutsättning för att delegerade arbetsterapeutiska interventioner utförs 

korrekt och säkert. 

 

Vidare resonerar författarna till denna studie att uppföljning eller avsaknad av uppföljning kan 

bero på om behovet finns för det eller inte. Orsaker till detta kan tänkas vara att personalen 

som mottagit handledning inte är i behov av uppföljning, alternativt att arbetsterapeuten inte 

anser att uppföljning är nödvändigt. En ytterligare aspekt om uppföljning av handledning kan 

vara tillgången till tid, där brist på tid kan vara en bidragande orsak till utebliven uppföljning. 

Studier (Ayres, Watkeys, & Carthy, 2014; Furåker & Nilsson, 2011) som tar upp tiden som 

begränsande faktor menar att detta är en organisatorisk ledningsfråga för chefer att lösa, 

eftersom tid för att handleda och stötta vårdpersonal är en del av arbetsterapeutens arbete. 

Ytterligare en orsak till utebliven uppföljning kan bero på arbetsterapeutens kunskap om 

handledning, vilket förslagsvis kan undersökas vidare i framtida studier. 

 

En del av uppföljning som sällan reflekteras över enligt Pros och Kjellberg (2008) är 

utvärdering av handledning. Utvärdering av arbetsterapeutens insatser samt möjlighet för 

omvårdnadspersonal att reflektera över inlärningsutbytet under handledningstillfället är en 
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viktig del i utvecklingen av handledning och kräver kontinuerlig kommunikation mellan 

inblandade parter (AOTA, 2014; Pros & Kjellberg, 2008; Tveiten, 2014). Några deltagare 

önskade att arbetsterapeuten var mer lyhörd och tog omvårdnadspersonalens åsikter i 

beaktning vid handledning. Vid utvärdering av handledning, resonerar författarna att det kan 

förekomma invändningar eller förbättringsförslag till arbetsterapeuten och dennes roll som 

handledare. Om en motsättning till förändring från arbetsterapeuten finns, finns även risken 

för att utvärdering inte blir utförd och därmed sker ingen utveckling av handledning. 

Författarna till aktuell studie resonerar att en arbetsterapeuts beaktande av 

omvårdnadspersonalens kännedom om vårdtagarna samt förslag till förändring vid 

handledning, kan bidra till ett förbättrat samarbete som gynnar alla parter. Eftersom 

omvårdnadspersonalen har daglig kontakt med vårdtagaren, skulle arbetsterapeuten kunna dra 

nytta av värdefull information dem har att ge, för att anpassa rehabiliteringsarbetet efter 

vårdtagarens hinder och resurser.  

 

Vidare visar aktuell studie betydelsen av handledning och vikten av att få tillräckligt med 

information vid handledningstillfälle för att omvårdnadspersonal ska kunna utföra sitt arbete. 

Resultatet påvisade att deltagarna kände sig tryggare och kunde utföra sitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt efter att ha fått handledning och stöd från arbetsterapeut. Deltagarna 

lyfte känslan av ett noggrant utfört arbete från arbetsterapeutens sida samt uttryckte att 

arbetsterapeuten försäkrade sig om att informationen blivit mottagen och förstådd av 

omvårdnadspersonalen under handledningstillfället. Den trygghet efter handledning som 

deltagarna beskrev gynnar både omvårdnadspersonalen och vårdtagaren samt medför en god 

och säker vård. McCabe och Timmins (2015) menar att det kollegiala samspelet är en 

förutsättning för god och säker personcentrerad vård. Eftersom rehabiliteringsarbetet ofta sker 

indirekt genom omvårdnadspersonal krävs handledning från arbetsterapeut för att säkerställa 

kvaliteten och effektiviteten av insatta interventioner (AOTA, 2014; Pros & Kjellberg, 2008). 

Vidare menar AOTA samt Pros och Kjellberg att genom handledning främjas kompetens och 

utveckling bland professioner, då fokuset under handledningstillfällen är att den som blir 

handledd ska få en bättre förståelse om specifikt område. Författarna vill belysa denna aspekt 

av handledning, eftersom en bättre förståelse och kompetens hos omvårdnadspersonal kan 

tänkas bidra till säkrare vård och effektiva delegeringar av interventioner.  
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Vidare i resultatet framkom att deltagarna önskade fler handledningstillfällen i grupp, 

eftersom andrahandsinformation som mottagits från medarbetare kunde vara bristfällig vilket 

bidrog till ett nedsatt intresse att ta emot information. Vid andrahandsinformation gick 

medarbetare även miste om tillfälle för att ställa egna frågor till arbetsterapeuten. Resultatet 

visade att omvårdnadspersonalen därav kunde uppleva en osäkerhet i sitt utförande av 

arbetsterapeutiska insatser. Enligt Furåker och Nilsson (2011) bör omvårdnadspersonal vara 

intresserade och motiverade att ta emot information för att handledningen ska medföra nytta. 

Författarna resonerar kring relationen mellan vidarebefordran av handledning och 

omvårdnadspersonalens intresse av att ta emot andrahandsinformation. I enlighet med Furåker 

och Nilssons studie (2011) anser författarna för aktuell studie att om omvårdnadspersonalens 

intresse påverkas negativt, medför det konsekvenser för handledningens användning i det 

praktiska arbetet. Även Pros och Kjellberg (2008) betonar att vid förmedling av kunskap vid 

handledning krävs det att både handledare och den handledda är aktivt involverade. 

Författarna reflekterar om bristande involvering i handledning kan leda till ett inkorrekt och 

därmed osäkert utförande av arbetsterapeutiska interventioner gentemot vårdtagaren. För att 

bidra till bästa möjliga förutsättningar för varje enskild individ samt en god och säker vård 

krävs det ett fungerande samarbete mellan yrkesgrupperna (McCabe & Timmins, 2015; 

Tveiten, 2014). Grönqvist (2014) poängterar även att målsättningen med handledning är att 

det i slutändan ska gynna personen som är i behov av vård och omsorg. Forskning som 

undersöker om direkt handledning med arbetsterapeut leder till en mer trygg och säker 

upplevelse för omvårdnadspersonal kan fortsättningsvis undersökas vidare.  

Vidare i resultatet framkom det att handledning bidrog till en möjlighet att tillsammans med 

arbetsterapeut dela med sig av frågor, funderingar och erfarenheter. Deltagarna beskrev 

fortsättningsvis att arbetsterapeutens handledning bidrog till nya idéer och värdefulla 

synvinklar när omvårdnadspersonal upplevt att de behövt stöd i problematiska situationer med 

vårdtagare. I enlighet betonar litteratur och studier (Furåker & Nilsson, 2011; Grönquist, 

2004; Hawkins & shohet, 2008) att handledning innefattar vägledning till nya alternativa 

metoder och lösningar samt att få stöd för att hantera situationer. Av resultatet framgick att 

deltagarna upplevde det värdefullt att få ta del av arbetsterapeutens helhetssyn och få nya 

synvinklar i sitt eget arbetssätt. Detta överensstämmer med arbetsterapeutens kompetens och 

grundarbete som utgår från ett holistiskt perspektiv i arbetet och beaktning av möjligheter och 

hinder i omgivningen (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Författarna resonerar att 

arbetsterapeuters helhetssyn på samspelet mellan person, aktivitet och miljö kan bidra med 
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nya perspektiv på situationer som omvårdnadspersonal kan nyttja i arbetet med vårdtagare. 

Vidare framförde några deltagarna en önskan om ytterligare mer kunskap utifrån 

arbetsterapeutens kompetens och arbetsområde för att bättre förstå dessa och veta vad det 

finns för hjälp att få till vårdtagarna. Med detta vill författarna lyfta en del av 

arbetsterapeutens etiska skyldighet som innefattar att klargöra arbetsterapeutens yrkesområde 

och kompetens för andra yrkesprofessioner samt delge andra professioner med kunskap inom 

ramen för professionens kompetensområde (Sveriges arbetsterapeuter, 2018b). Författarna 

resonerar att genom förbättrad marknadsföring av professionen kan det bidra till en ökad 

förståelse av arbetsterapi. Detta kan tänkas leda till fler möjligheter för både 

omvårdnadspersonal och vårdtagare att dra nytta av arbetsterapeutisk handledning gällande 

interventioner.  

 

Metoddiskussion 

I informationsbrevet som utdelades till gruppboendena angavs den uppskattade intervjutiden 

vara cirka 40 minuter. Författarna upptäckte efter ett fåtal utförda intervjuer att intervjutiden 

var uppskattad för lång och valde att ändra tiden till cirka 30 minuter i informationsbrevet 

under datainsamlingsperioden. Även en av verksamhetscheferna gav synpunkter gällande den 

långa intervjutiden vilket också påverkade författarnas beslut att ändra tiden. Efter att 

gruppboendena erhållit informationsbrevet var författarnas tanke att omvårdnadspersonalen 

själva skulle anmäla sig för att vara delaktig i studien. Självanmälda deltagare var ett lågt 

antal vilket ledde till att författarna själva kontaktade gruppboendena som erhållit 

informationsbrevet för att söka ytterligare intressenter att medverka i studien. 

 

Samtliga deltagare i studien förutom en deltagare mötte inklusionskriterierna om minst sex 

månader anställning på gruppboendet och erfarenhet av minst ett tillfälle för handledning från 

arbetsterapeut. En deltagare besvarade ej kriteriet om erfarenhet av arbetsterapeutisk 

handledning vid minst ett tillfälle. Deltagaren i fråga hade arbetat tillräckligt länge på sin 

nuvarande arbetsplats för att uppfylla kriteriet om minst sex månader, dock ej träffat 

arbetsterapeut för handledning under denna anställning. Deltagaren hade däremot erfarenhet 

av handledning från arbetsterapeut från sin föregående anställning på gruppboende för 

liknande diagnosgrupp. Författarna upptäckte att det aktuella inklusionskriteriet ej var nog 

specificerat i informationsbrevet (Bilaga 1), då kriteriet ej uppgav att deltagaren ska ha träffat 
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arbetsterapeut för handledning på nuvarande arbetsplats. I samråd med författarnas handledare 

beslutades att deltagaren tilläts ingå i studien. Vid analys av insamlat material, valde 

författarna i samråd med handledaren, att analysera denna intervju sist för att den inte skulle 

prägla analysen för mycket utan mer styrka det som framkom från övrig deltagare.  

 

Ursprungligen var 12 intervjuer inbokade, dock utfördes endast 10 intervjuer av författarna. 

Graneheim och Lundman (2004) påtalar att valet av datainsamlingsmetod och mängden 

insamlad data har betydelse för trovärdigheten av studien. Datamängden kan beslutas om 

beroende på det studerade fenomenet och den kvalité som materialet omfattar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna till aktuell studie bedömde mängden insamlad data som 

tillräcklig och med god kvalité för undersökta fenomenet. Trovärdigheten kan dock påverkas 

av de lägre antalet deltagare i studien samt intervjuernas längd. Reflektion om användning av 

följdfrågor förekom angående författarnas ovana som intervjuare, vilket kan ha påverkat 

möjligheten till utvecklade och uttömmande beskrivningar från deltagarna. Den korta 

intervjutiden kan även ha påverkats av det faktum att majoriteten av omvårdnadspersonalen 

träffat arbetsterapeuten för handledning under ett fåtal tillfällen och hade en mindre mängd 

erfarenhet att dela med sig av. En eventuell påverkande faktor i studien är den fysiska miljön 

deltagarna vistas i under intervjun. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att platsen där 

intervjun genomförs har betydelse för intervjudeltagarnas kvalité på svar. Flertalet av 

intervjuerna skedde under deltagarnas arbetstid. Störningar i miljön från medarbetare eller 

vårdtagare kan ha påverkat deltagarnas svar, samt utgjort en stress. Detta kan påverka studiens 

trovärdighet, då kvaliteten och mängden data kan ha influerats. Författarna har i efterhand 

resonerat att rekommendationer om miljö vid intervju borde ha ingått i informationen till 

deltagarna.  

 

En balansering mellan att forskarens historia påverkar synen på materialet och att låta texten 

tala för sig själv, föreligger vid kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Vid 

analys av insamlat material har författarna tillsammans diskuterat kring tolkningar av texten, 

för att utesluta irrelevanta meningsbärande enheter eller förstå innebörden i oklar 

meningsbärande enhet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att tillförlitligheten 

för resultatet ökar vid gemensamma diskussioner under analysens delar. Författarna till 

aktuell studie resonerar att tillförlitligheten för studien hade ökat om fler delar i analysen 

genomförts tillsammans av författarna. I resultatet har lämpliga citat använts för att styrka det 

framkomna resultatet av analysen, vilket ökar överförbarheten av studiens resultat enligt 
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Graneheim och Lundman (2004). Författarna resonerar att vid ett större antal deltagare hade 

en större mängd erfarenheter kunnat samlats in och analyserats för ytterligare överförbarhet 

och trovärdighet av studien. Författarna till denna studie anser att tidigare forskning inom 

ämnet överensstämmer med det framkomna resultatet vilket stärker trovärdigheten enligt 

Olsson och Sörensen (2011). 

 

Slutsats 

Resultatet från studien har bidragit med att synliggöra omvårdnadspersonalens erfarenheter av 

handledning med arbetsterapeut inom gruppboende. I studien framkom att handledning med 

arbetsterapeut bidrar till en ökad trygghet vid utförandet av arbetsterapeutiska interventioner 

både för omvårdnadspersonalen och vårdtagaren, samt ger tillfälle för personalens frågor och 

funderingar att yttras och besvaras. Detta överensstämmer med den osäkerhet som uppstod 

bland omvårdnadspersonalen då handledning med arbetsterapeut var bristfällig eller bristande 

vidarebefordran av information mellan omvårdnadspersonal förekom. Fynden styrker 

handledningens betydelse för att tillföra en god och säker vård inom gruppboenden. Vidare 

framkom det att arbetsterapeutens kompetens även bidrar med nya värdefulla synvinklar för 

omvårdnadspersonalen att omsätta i arbetet med vårdtagaren. Från studien framkom att 

deltagarna önskade en mer lyhörd arbetsterapeut gällande omvårdnadspersonalens kompetens 

i arbetet med vårdtagare. Genom att skapa tillfällen för utvärdering av handledning kan 

eventuella behov av förändringar framkomma och förbättringar utföras i handledning. 

Författarna anser att den kompetens omvårdnadspersonal erhåller genom handledning med 

arbetsterapeut bidrar till patientsäker vård, eftersom rehabiliteringsarbetet ofta sker indirekt 

genom omvårdnadspersonalen som arbetar närmast vårdtagaren. Kunskap om handledning 

inom arbetsterapi behöver utforskas ytterligare för att bredda kompetensen inom detta 

område. Denna studie har undersökt erfarenheter hos omvårdnadspersonal, vidare studier om 

arbetsterapeuters och klienters erfarenheter skulle vara av intresse att undersöka för att få 

ytterligare perspektiv på handledning. Avslutningsvis vill författarna lyfta att denna studie 

undersökt omvårdnadspersonal verksamma inom både kommunalt och privat drivna 

gruppboenden, fortsättningsvis skulle eventuella skillnader mellan dessa vara av intresse att 

undersöka vidare då eventuella organisatoriska förutsättningar kan påverka arbetsterapeuters 

tillgänglighet för handledning. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

 
2019-02-01 

Förfrågan om medverkan i studie för omvårdnadspersonal inom gruppboende  

 

Hej! Vi är två arbetsterapeutstudenter vid Luleå Tekniska Universitet, som nu under vår sista 

termin skriver vårt examensarbete inom arbetsterapi. Vi skriver detta brev till er för att 

komma i kontakt med personer att medverka i vår studie. Målgruppen vi söker är 

omvårdnadspersonal inom gruppboende för vuxna personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariation och/eller intellektuell funktionsvariation. Syftet med studien är att 

undersöka omvårdnadspersonalens erfarenhet av arbetsterapeutisk handledning som bland 

annat inkluderar instruktion, information och rådgivning av arbetsterapeutiska insatser. Vi vill 

med denna studie synliggöra de aspekter inom arbetsterapeutisk handledning som kan 

utvecklas och anammas. Vi söker dig som arbetat minst sex månader inom gruppboendet och 

har erfarenhet av arbetsterapeutisk handledning vid minst ett tillfälle.   

 

Studien kommer att genomföras med telefonintervju i ca 40 min. Samtalet kommer att spelas 

in och skrivas ut. Vid analys av intervjuerna kommer deltagarna att avidentifieras. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast studenterna och handledare har 

åtkomst till materialet. Efter avslutad studie raderas all data för att tillförsäkra konfidentialitet. 

Deltagarnas identitet och arbetsplats kommer ej kunna utläsas av studien. Som deltagare i 

studien medverkar du frivilligt och har rätt att när som helst under studiens gång avbryta utan 

angiven orsak. Om intresset finns, kan du få ta del av resultatet när studien är färdig. Studien 

kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida (http://www.ltu.se/depts/lib/). 

 

Vi vore väldigt tacksam om du väljer att medverka i vår studie. Kontakta oss via mejl eller 

telefon senast v.10 om du vill medverka. Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av 

dig till nedanstående kontaktuppgifter.  

 

 

Studenter i kurs A0038H, Arbetsterapi: Examensarbete: 

 
Ellinor Niemi                               Karin Nilsson     
073-0987456                                073-8029303 
ellnie-6@student.ltu.se                akiino-5@student.ltu.se  
 

Handledare:  
Maria Ranner, Universitetsadjunkt, LTU 
0920-491452 
maria.ranner@ltu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide:  

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från 

arbetsterapeuter inom gruppboende för vuxna personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer och/eller intellektuella funktionsvariationer. 

 

Inledande frågor:  

• Vill du uppge din ålder? 

• Vilken yrkesprofession har du? 

• Hur länge har du arbetat på gruppboende för personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer samt utvecklingsstörning? 

• Hur länge har du arbetat inom vård och omsorg? 

• Vilka olika yrkesprofessioner finns det på din arbetsplats? 

 

Handledning:  

• I vilka situationer träffar du en arbetsterapeut för handledning? 

• Kan du beskriva hur en handledning kan se ut?  

• Vad tycker du om den information, instruktion och rådgivning som du får från 

arbetsterapeuten?  

• Sker handledning individuellt eller i grupp? 

• Var sker handledningen?  

• Vad tycker du är bra med handledningen?  

• Vad tycker du är mindre bra med handledningen?  

- Vad hade kunnat göras bättre? 

 

Tid och tillgänglighet: 

• Hur ofta träffar du en arbetsterapeut för handledning? 

- Regelbundet eller endast vid behov?  

• Hur lång tid brukar arbetsterapeuten vara tillgänglig under handledningstillfället?  

- Anser du att det är tillräckligt med tid?  

• Är arbetsterapeuten tillgänglig när ni själv upplever att ni är i behov av ytterligare 

handledning?  

 

Övriga frågor: 

• Vem tar initiativ till att handledningen blir av/behövs?  

• Sker det någon uppföljning av handledningen?  

• Något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar, gällande handledning av 

arbetsterapeuter?  

 
 


