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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter inom           
specialiserad palliativ vård. Metod: En kvalitativ studie genomfördes. Deltagarna bestod av           
elva arbetsterapeuter yrkesverksamma inom specialiserad palliativ vård. Datainsamlingen        
skedde med semistrukturerade intervjuer per telefon och datan analyserades med en kvalitativ            
innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i ett övergripande tema; Att möjliggöra          
aktivitet och delaktighet till livets slut med tre kategorier; Flexibilitet och följsamhet,            
Interventioner med livskvalité som mål och Teamet fyller flera funktioner. Resultatet visar att             
arbetsterapeuternas erfarenheter är att samtal och följsamhet utgör grunden för den           
terapeutiska relation som behövs för att stödja klienten i sin process och genomföra             
interventioner som bygger på klientens egna behov och önskemål. Resultatet visar att det             
krävs framförhållning och flexibilitet eftersom det sker snabba förändringar hos klienterna.           
Interventioner som utförs syftar till att klienten skall uppleva livskvalité till livets slut vilket              
bland annat görs med kompensatoriska åtgärder, handledning, anpassning av aktiviteter och           
miljö samt symtomlindring. Att arbeta i ett multiprofessionellt team utgör grunden för att             
möta klientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov där teamet även utgör ett             
emotionellt och kunskapsmässigt stöd för arbetsterapeuten. Slutsats: Resultatet kan bidra          
med förståelse och kunskap för det förhållningssätt och arbetssätt som arbetsterapeuten           
använder sig av inom palliativ vård för att möta klientens behov och möjliggöra aktivitet och               
delaktighet till livets slut. Studien kan även bidra till en förståelse för betydelsen av ett               
fungerande teamarbete, samt varför arbetsterapeuten som profession inom de palliativa          
teamen behövs. Ytterligare forskning behövs för att beskriva arbetsterapeutens unika          
kompetens i den palliativa vården samt hur den kompetensen förvärvas. Vidare behövs            
forskning om arbetsterapi inom olika palliativa vårdformer för att belysa och tydliggöra            
arbetsterapi inom palliativ vård och skapa en gemensam teoretisk grund. 
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Abstract 
Aim: The aim of this study was to describe occupational therapists’ experiences of             
specialized palliative care. Method: A qualitative study was conducted. The participants           
consisted of eleven occupational therapists working in specialized palliative care. The data            
collection was conducted with semi-structured interviews using telephone and the data was            
analyzed with a qualitative content analysis. Result: The analysis resulted in an overall             
theme; To enable occupation and participation until the end of life with three categories;              
Flexibility and compliance, The goal of interventions is quality of life, The multifunctional             
team. The result shows that the occupational therapists experiences is that conversation and             
compliance form the basis of the therapeutic relationship required to support clients in their              
process and implement interventions based on the clients individual needs and requests. The             
result shows that it takes foresight and flexibility to meet the clients rapid changes. The aim                
with interventions is that clients shall experience quality of life till the end of life. This is for                  
instance made with compensatory interventions, guidance, adapting activities and         
environment and symptomatic relief. Working in a multi-professional team is the basis for             
meeting the client's physical, mental, social and existential needs, where the team also stands              
for knowledge exchange and as an emotional support. Conclusion: The result can contribute             
with understanding and knowledge of the approach and working method used by the             
occupational therapist in palliative care to meet the client's needs and enable activity and              
participation towards the end of life. The study can also contribute to an understanding of the                
importance of teamwork in palliative care and why the occupational therapist is needed in the               
palliative care teams. Further research is needed on the occupational therapists unique            
competence and how it is acquired. Further research is needed on occupational therapy in              
various palliative care forms to clarify occupational therapy in palliative care and to create a               
common theoretical basis. 
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Inledning 
Palliativ vård innebär att lindra lidande i samband med livshotande sjukdom och är en              

helhetsvård av klienter med målet att uppnå bästa möjliga livskvalité för klienten och dennes              

närstående när bot inte längre är möjligt (Beck-Friis & Strang, 2012; World Health             

Organisation [WHO], n.d.b). Döden är en oundviklig och naturlig del av livet där             

arbetsterapeutens roll är att stödja delaktighet i önskade aktiviteter för klienter som är döende              

och deras familjer (World Federation of Occupational Therapists [WFOT], 2016). Det finns            

skillnader i landet gällande i vilken omfattning arbetsterapeuter finns med i de palliativa             

teamen (Nationella Rådet för Palliativ Vård, u.å.). Studier beskriver att arbetsterapeutens roll            

inte är tydlig i den palliativa vården (Badger, Macleod & Honey, 2015; Kealey & Mcintyre,               

2005; Keesing & Rosenwax, 2011). 

I författarnas arbetsterapiutbildning berörs inte ämnet palliativ vård särskilt djupgående. Efter           

en litteraturgenomgång anser författarna att det är få svenska studier som beskriver            

arbetsterapeutens erfarenheter av palliativ vård. Därför behövs mer kunskap om hur           

arbetsterapeuten kan stödja klienter inom den palliativa vården och hur arbetsterapeutens           

profession kan bidra till målet om att uppnå bästa livskvalité till livets slut.  
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Bakgrund 

Palliativ vård  

Målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalité för klienten och dennes              

närstående samt skapa förutsättningar för livskvalité när bot inte längre är möjligt. Detta skall              

göras genom tidig identifiering och bedömning samt behandling av smärta och andra            

problem; fysiska, psykosociala och existentiella (Beck-Friis & Strang, 2012; WHO, n.d.b).           

Livskvalité beskrivs som ett brett och komplext begrepp där individens upplevelse av            

livskvalité påverkas av sitt livskontext i relation till personliga mål, förväntningar och normer             

(WHO, n.d.a). 

Under 2018 avled 92 800 personer i Sverige och Svenska Palliativregistret (2019) uppskattar             

att 80% av dessa personer skulle ha nytta av palliativ vård. 60% av dödsfallen rapporterades               

in till palliativregistret och av dessa uppgavs 3,4 % har fått specialiserad palliativ             

hemsjukvård och 7,5 % har vårdats inom specialiserad palliativ slutenvård. Specialiserad           

palliativ vård erbjuds till klienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför            

särskilda behov och utförs av ett multiprofessionellt team. Allmän palliativ vård erbjuds till             

klienter vars behov kan tillgodoses av vårdpersonal med grundläggande kunskap och           

kompetens i palliativ vård (Svenska palliativregistret, 2019). Roos, Wedenby och Hultman           

(2012) och Nationella Rådet för Palliativ Vård (u.å.) beskriver att de palliativa vårdteamen             

skiljer sig avseende sammansättning inom landet. En del verksamheter har arbetsterapeuter           

anställda på hel eller deltid, en del verksamheter har bara arbetsterapeuter att tillgå på              

konsultbasis. Några verksamheter har ingen arbetsterapeut att tillgå i teamet.  

Socialstyrelsen (2013) beskriver i sitt nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets             

slutskede att palliativ vård är en process med olika faser. För en gemensam uppfattning om               

vårdens innehåll samt för att underlätta vid planering, ansvarsfördelning och samverkan           

mellan olika aktörer bör en god palliativ vård enligt Socialstyrelsen (2013) utgå från fyra              

hörnstenar. Den första är symtomlindring som innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala            

och existentiella behov. Den andra är samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, då ingen             

profession ensam kan uppfylla alla behov. Den tredje är kommunikation och relation i syfte              

att främja klientens livskvalité, vilket innefattar både klient, arbetslag och närstående. Den            

fjärde hörnstenen är stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.            
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Kunskapsstödet belyser även vikten av individuellt anpassad palliativ vård och omsorg där            

väsentliga delar för livskvaliteten och för en god och värdig död är symtomlindring,             

självbestämmande, delaktighet och det sociala nätverket. För vården blir det därför angeläget            

att lyssna på klientens berättelse om sitt liv och närståendes erfarenheter (Socialstyrelsen,            

2013). 

Kommittén om vård i livets slutskede (2001) beskriver olika dimensioner av lidande som             

klienter i palliativ vård kan drabbas av. Den sociala dimensionen beskrivs exempelvis handla             

om lidandet av att förlora tidigare roller och att behöva skiljas från nära och kära. Den                

existentiella dimensionen handlar om livsfrågor och hur livet varit samt sådant som huruvida             

det finns ett liv efter döden. En värdig vård innebär att försöka uppfylla klientens önskningar               

om vad de tycker är viktigt, oavsett om det är praktiska detaljer som behöver ordnas eller om                 

det är att få åka till sommarstället en sista gång. 

Arbetsterapi inom palliativ vård 

Det finns olika teoretiska modeller inom arbetsterapi som är lämpliga för arbetsterapeuten att             

använda som bas vid palliativ vård (Roos, Wedenby & Hultman, 2012). Model Of Human              

Occupation [MOHO] (Taylor, 2017) är en klientcentrerad processmodell som förklarar hur           

människan blir motiverad till att engagera sig i aktiviteter och hur klientens vanor och roller               

inverkar på aktivitet. Taylor (2017) beskriver att det finns olika typer av görande där              

delaktighet i aktivitet beskrivs som ett engagemang i de aktiviteter som är delar av vår               

sociokulturella kontext och som är önskvärda och/eller nödvändiga för vårt välbefinnande.           

Modellen poängterar att varje individ organiserar sin delaktighet i aktivitet i ett unikt             

övergripande livsmönster och påverkas av ovan nämnda komponenter. Taylor (2017)          

beskriver att en funktionsnedsättning kan förändra delaktighet i aktivitet men behöver inte            

förhindra delaktighet om det finns stöd i miljön. Vidare beskriver Taylor (2017) att en              

katastrofal förändring infaller när inre och yttre omständigheter på ett dramatiskt sätt            

förändrar en människas livssituation och kräver grundläggande förändringar. Costa och          

Othero (2012) beskriver att med MOHO som teoretisk bas kan arbetsterapeuten stödja            

klienter inom palliativ vård att bibehålla eller återuppta sin aktivitetsidentitet, sina roller och             

fortsätta med sina meningsfulla aktiviteter. Wilcock och Townsend (2008) förklarar att när            

klienter kan engagera sig i aktiviteter som de själva värderar som viktiga för att känna               
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delaktighet i sociala sammanhang så förbättrar eller bibehåller de upplevd hälsa. Erlandsson            

och Persson (2014) beskriver att aktiviteter kan generera olika värden för individen och vad              

som uppfattas värdefullt är en subjektiv upplevelse. Aktiviteters värden är viktiga           

förutsättningar för att människan skall uppleva en mening i livet. 

 

Arbetsterapi utgår enligt WFOT (2012) från ett klientcentrerat förhållningssätt, vilket innebär           

att insatserna utformas och genomförs i partnerskap med klienten eller i samråd med andra              

berörda parter. Pizzi (2015) beskriver att arbetsterapeutens viktigaste verktyg för hälsa och            

välbefinnande är användandet av ett klientcentrerat förhållningssätt vilket krävs för att stödja            

klienten i den palliativa vården att förstå, utveckla och behålla meningen med livet. WFOT              

(2016) beskriver att människor oavsett hälsotillstånd har rätten till välbefinnande och           

livskvalité genom engagemang i meningsfulla aktiviteter. Oavsett förväntad livslängd         

beskrivs arbetsterapeuten kunna möjliggöra funktion, bekvämlighet, säkerhet, autonomi,        

värdighet och social delaktighet genom engagemang i aktivitet. Enligt WHO (n.d.b) bör            

palliativ vård bedrivas i ett multiprofessionellt team där även en arbetsterapeut ingår.            

Socialstyrelsen (2013) beskriver att professionerna teamet samarbetar kring klienten och en           

central uppgift är att samordna de insatser som erbjuds till klienten och de närstående. Det               

beskrivs vara av stor vikt att teamets sammansättning och arbetsfördelning utgår från            

klientens och de närståendes behov och att den personal som ingår har tillräckligt med              

kompetens i palliativ vård. Roos, Wedenby och Hultman (2012) beskriver att fördelen med             

ett palliativt team är att samtliga professioner delar samma grundsyn men att arbetsterapeuten             

bidrar med sin speciella kompetens kring aktivitet i kontext till miljö och utförande.  

 

Meningsfulla aktiviteter beskrivs enligt Von Post och Wagman (2017), Eriksson, Öster och            

Lindberg (2016) och Burkhardt et al. (2011) som grundläggande vid livets slut och att              

klienter i palliativ vård värdesätter att vara fortsatt delaktig och upprätthålla engagemang i             

aktivitet. Klienten beskrivs ofta förlora tidigare etablerade aktiviteter, roller och förmågor           

vilket kan leda till en känsla av förlust och brist på kontroll och delaktighet i aktivitet. Vidare                 

beskriver Von Post och Wagman (2017) att behoven hos klienter i palliativ vård kan delas               

upp i; att upprätthålla tidigare aktivitetsmönster, känna sig behövd, vara delaktig i den sociala              

omgivningen, lämna ett arv och att leva så länge du lever. Att leva så länge som möjligt                 

innefattar att ges möjlighet att vara samma person som tidigare och att behålla kontroll över               
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sin nuvarande situation liksom i livet nära inpå döden. Hammill, Bye och Cook (2019)              

beskriver att klienter som fått besked om diagnos som begränsar livslängden prioriterar vad             

de engagerar sig i. Engagemanget i aktiviteter beskrivs delas upp i aktiviteter för att leva och                

aktiviteter för att förbereda sig för döden. Aktiviteter för att leva kan handla om värderade               

roller, aktiviteter eller relationer. Genom att prioritera att engagera sig i det som de finner               

betydelsefullt kan klienten känna kontroll och höja sin livskvalité. Arbetsterapeuten kan           

genom att utgå från vad klienten tycker är meningsfullt stödja klienten i att få ett avslut                

(Hammill et al., 2019). 

 

Arbetsterapeutiska interventioner som utförs inom palliativ vård beskrivs framför allt vara att            

informera, förskriva och instruera klienter i hjälpmedel samt anpassa miljön i hemmet. Det             

förekommer även samtal och strategier, för att möjliggöra aktivitet samt anpassa nivån av             

stöd som klienten behöver (Eva & Morgan, 2018; Tavemark, Hermansson & Blomberg,            

2019). Även kreativa och kulturella aktiviteter kan användas som intervention där delaktighet            

i kreativa aktiviteter beskrivs fungera som ett medel för att skapa förbindelse till livet och               

som motsättning till isolation (La Cour, Josephsson & Luborsky, 2005). Av omgivningen            

beskrivs arbetsterapeutens roll inom palliativ vård som hjälpmedelsförskrivare och för att           

underlätta inför hemgång (Badger, Macleod & Honey, 2015; Kealey & Mcintyre, 2005;            

Keesing & Rosenwax, 2011). Eva och Morgan (2018) och Keesing och Rosenvax (2011)             

beskriver att arbetsterapeuterna känner frustration över att de anser sig kunna bidra med mer,              

men begränsas då klienterna ofta befinner sig i det skedet att hjälpmedel är det enda som är                 

aktuellt. Roos, Wedenby och Hultman (2012) beskriver att arbetsterapeuten engageras ibland           

som konsult först då någon annan yrkeskategori ser behov av arbetsterapi vilket således             

försvårar möjligheten för klienten att få arbetsterapeutiska interventioner i rätt tid. 

Problemformulering 
Sammanfattningsvis beskrivs meningsfulla aktiviteter som ett grundläggande behov vid livets          

slut vilket arbetsterapeuten som profession kan möjliggöra. Få svenska studier beskriver           

arbetsterapeutens erfarenheter i palliativ vård (Tavemark, Hermansson & Blomberg, 2019).          

Vidare poängterar Henoch (2016) att den svenska forskningen allmänt inom palliativ vård har             

gått framåt men att det behövs vidare forskning inom området. Olika professioners perspektiv             

liksom vårdens kultur och organisation är inte utforskad i samma grad. Badger, MacLeod och              
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Honey (2015) uttrycker att det behövs mer forskning om hur arbetsterapeuter kan ge klienter i               

palliativ vård aktivitetsfokuserade interventioner som bidrar till livskvalité och delaktighet till           

livets slut. Eva och Morgan (2018) och Tavemark et al. (2019) förklarar att arbetsterapeutens              

roll och kapacitet och de möjligheter som finns med arbetsterapi i palliativ vård behöver              

tydliggöras.  

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter inom specialiserad palliativ           

vård.  

Metod 

Design 

En kvalitativ metod med intervju (Olsson & Sörensen, 2011) användes för att besvara             

studiens syfte. Metoden är lämplig då syftet varit att beskriva erfarenheter och för att få en                

helhetsförståelse av det som undersöks. En kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-           

Graneheim, 2017) har därefter använts för att hantera den insamlade datan. Enligt Lundman             

och Hällgren-Graneheim (2017) lämpar sig metoden väl för tolkning av olika texter då             

abstraktion och tolkning kan ske på olika nivåer och fokuserar på att beskriva variationer              

genom att identifiera mönster i texten.  

Deltagare och procedur 

Ett ändamålsenligt urval har använts som enligt Polit och Beck (2014) innebär att forskaren              

väljer de deltagare som anses mest lämpad att kunna bidra med förståelse för det som skall                

studeras. Detta görs genom att välja informanter som har erfarenheter av det fenomen som              

studeras. För att öka förutsättningarna till rik information användes följande          

inklusionskriterier; vara kliniskt verksamma arbetsterapeuter inom specialiserad palliativ vård         

samt ha minst ett års erfarenhet inom området. Avgränsningar gjordes genom att inte             

inkludera de som arbetar inom den allmänna palliativa vården. Arbetsterapeuterna          

rekryterades under februari och mars månad 2020 via sociala plattformen Facebook i en             

grupp som riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar i palliativ vård, där författarna postade              

ett inlägg med förfrågan om deltagande och ett informationsbrev (bilaga 1). Det var tolv              

arbetsterapeuter som anmälde sitt intresse varav elva arbetsterapeuter uppfyllde         

inklusionskriterierna. Författarna förde därefter dialog via mail för att boka tid för en             
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telefonintervju. Samtliga elva arbetsterapeuter arbetade inom specialiserad palliativ vård. De          

arbetade på slutenvårdsavdelning, i klientens hem och/eller i en kombination av dessa, med             

klienter från arton år och uppåt. Två av arbetsterapeuterna arbetade för privata vårdföretag             

men på uppdrag av regionerna. Arbetsterapeuterna hade varit verksamma i yrket mellan 4–30             

år. De hade arbetat i specialiserad palliativ vård mellan 1–21 år. Författarna hade ingen              

tidigare kännedom om arbetsterapeuterna. 

Datainsamling 

Insamling av data skedde mellan februari och mars 2020 genom telefonintervju med samtliga             

elva arbetsterapeuter. Innan intervjun genomfördes hade frågeguiden (bilaga 2) skickats ut för            

att ge arbetsterapeuterna möjlighet att förbereda sig. Författarna genomförde intervjuerna          

separat på grund av deras stora geografiska avstånd och intervjuerna tog mellan 30–40             

minuter. En författare gjorde sex intervjuer och den andra författaren fem intervjuer. Vilken             

författare som utförde intervjun avgjordes av vem som hade möjlighet på den tid som              

arbetsterapeuten föreslagit, detta för att undvika om- och avbokning. Författarna ringde upp            

arbetsterapeuten som uppmanades att sitta i en lugn miljö. Därefter genomfördes en            

semistrukturerad intervju utifrån frågeguiden (bilaga 2). Intervjuerna spelades in genom          

digital ljudupptagning. Till de svar som arbetsterapeuterna gav på frågor så ställde författarna             

öppna följdfrågor för att uppmuntra till mer detaljerad information. Hallin och Helin (2018)             

beskriver att telefonintervjuer kan vara ett effektivt sätt för att nå människor som annars inte               

kan delta. Vidare beskriver Hallin och Helin (2018) att semistrukturerade intervjuer med            

öppna följdfrågor ger en bredd i materialet och är en metod som är vanlig inom studier                

grundade på erfarenheter. 

Dataanalys  

Analysen inleddes med att utförd intervju lyssnades igenom av den författare som utförde             

intervjun och transkriberade den ordagrant enligt Olsson och Sörensens (2011) beskrivning.           

Därefter lyssnade respektive författare åter på intervjun och läste igenom den färdigställda            

texten, innan nästa intervju genomfördes. Intervjuerna lästes sedan igenom av båda           

författarna flertalet gånger för att få en känsla för hur samtalet var. Författarnas plockade ut               

olika meningsenheter som hörde ihop med sitt innehåll och sammanhang vilka därefter            

kondenserades för att göra texten kortare men samtidigt behålla det centrala innehållet enligt             
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Lundman och Hällgren-Graneheims (2017) beskrivning. För att skapa samsyn skedde detta           

förfarande gemensamt med två första intervjuerna. Därefter fortsatte arbetet med resterande           

intervjuernas meningsenheter och kondensering enskilt. Därefter gick författarna tillsammans         

igenom det bearbetade materialet från samtliga intervjuer för att kontrollera att samsyn            

kvarstod, vilket den gjorde. Författarna använde sig av ett gemensamt exceldokument för att             

skapa översikt över datan. Nästa steg var enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) att             

abstrahera den kondenserade texten genom att förse den med olika koder som skapades med              

hänsyn till meningsenheternas kontext och studiens syfte. Koderna kunde författarna därefter           

gemensamt sammanföra till kategorier. Detta gjordes enligt Lundman och         

Hällgren-Graneheims (2017) beskrivning genom att sammanbinda flera koder som har          

liknande innehåll. Författarnas gick återigen tillbaka till meningsenheter, kondensering, koder          

och kategorier för att kontrollera samstämmigheten av analysen. Då kontrollerades även att            

kategorierna överensstämde med meningsenheterna. Kategorierna bildade slutligen ett        

övergripande tema som enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) görs för att           

sammanbinda det underliggande innehållet i kategorierna. Författarna har under         

analysprocessen tagit stöd av handledaren för att diskutera förfarandet och kontrollera           

samstämmighet. Tabell 1 ger en översiktlig bild över hur analysprocessen gick till. 

 

Tabell 1. Exempel 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Kategori Tema 

Även om inte klienten 
efterfrågar, så måste vi ha tänkt 
till hur kan vi förbereda och 
vara redo när det behövs 

Måste ha tänkt till och 
vara förberedd, så att 
man är redo när det 
behövs. 

Vara 
förberedd 
och redo 

Flexibilitet och 
följsamhet 

Att 
möjliggöra 
aktivitet och 
delaktighet till 
livets slut 

De här hjälpmedlen ska ju 
hjälpa så att klienten får det 
bättre i vardagen. Det kan vara 
en duschstol, det kan vara 
vårdsäng exempelvis för de 
klienter som behöver det. 

Hjälpmedel för att 
klienten ska få det 
bättre i vardagen, för att 
de ska ha de så gott de 
bara kan. 

Kompens- 
atoriska 
åtgärder 

Interventioner 
med livskvalité 
som mål  

Att förstå att det inte är ett 
ensamarbete, det är verkligen 
ett teamarbete. För att kunna få 
till det bra hemma hos en klient 
så, det liksom ett lagarbete. 

Det är viktigt att förstå 
att det är ett lagarbete 
och inte ett ensamarbete 
för att få till det bra 
hemma hos klienten 

Vikten av 
teamet 

Teamet fyller 
flera funktioner. 
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Forskningsetiska aspekter 

Enligt lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning             

(2019:504) är det forskarens ansvar att följa god forskningssed. Författarna har tagit hänsyn             

och förhållit sig till olika principer och krav i arbetet med denna studie för att inte riskera att                  

påverka forskningsresultaten. Arbetsterapeuterna som deltog i studien informerades skriftligt         

och muntligt på ett begripligt språk om studien och dess syfte. De informerades även om att                

de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva ange skäl. Innan intervjuerna              

startade så lämnade arbetsterapeuterna sitt samtycke. Tillvägagångssättet uppfyller        

informationskravet, begriplighetskravet och samtyckeskravet i enlighet med Olsson och         

Sörensens (2011) beskrivning. Namn, platser och andra kännetecken har avidentifieras från           

insamlad data vilket i enlighet med Olsson och Sörensen (2011) uppfyller           

konfidentialitetskravet. Ljudfiler och mailkonversationer kommer att raderas från författarnas         

enheter i samband med att studien är publicerad. Enligt Olsson och Sörensens (2011) ska den               

insamlande datan samt personuppgifter hanteras så att obehöriga inte kan komma åt dem.             

Uppgifter som samlats in har endast använts till denna studie vilket enligt Olsson och              

Sörensen (2011) uppfyller nyttjandekravet. 

Resultat 

Resultatet presenteras i ett övergripande tema; Att möjliggöra aktivitet och delaktighet till            

livets slut med tre kategorier; Flexibilitet och följsamhet, Interventioner med livskvalité som            

mål och Teamet fyller flera funktioner. 
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Att möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets slut 

Resultatet visade att arbetsterapeuternas erfarenheter av interventioner syftar till att          

möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets slut. Arbetsterapeuterna belyste att samtal och            

följsamhet utgör grunden för den terapeutiska relation som behövs för att stödja klienten i sin               

process och genomföra interventioner som bygger på klientens egna behov och önskemål.            

Interventioner som utförs syftar till att klienten skall uppleva livskvalité till livets slut vilket              

bland annat görs med kompensatoriska åtgärder, handledning och information samt          

rådgivning. Att arbeta i ett multiprofessionellt team utgör grunden för att möta klientens             

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov där teamet även utgör ett emotionellt och             

kunskapsmässigt stöd för arbetsterapeuten. 

Det övergripande temat presenteras i tre kategorier. Flexibilitet och följsamhet beskriver           

arbetsterapeuternas erfarenheter av förhållningssätt och arbetssätt samt det stöd de har i            

arbetet inom specialiserad palliativ vård. Interventioner med livskvalité som mål innehåller de            

interventioner som arbetsterapeuten utför inom specialiserad palliativ vård. Teamet fyller          

flera funktioner beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av kollegialt stöd samt         

arbetsterapeutens roll och samarbetet i det palliativa teamet. 

Flexibilitet och följsamhet 

Arbetsterapeuterna framhöll att den terapeutiska relationen med klienterna är viktig och           

genom att tidigt skapa en relation och ett förtroende kan de möjliggöra att få vara med genom                 

hela klientens process. En god relation underlättar för att få in de åtgärder som behövs, få                

möjlighet att se över bostaden, att kunna stödja klienten i sina nya roller och nya               

aktivitetsutföranden. Arbetsterapeuterna beskrev att förutsättningarna för att hinna skapa en          

god relation påverkas av i vilket skick klienterna är när de blir inskrivna i den palliativa                

vården. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att det blir mycket samtal med klienterna och det är             

viktigt att vara lyhörd och inte ha förutfattade meningar. Samtalen syftar till att skapa              

relationer, utreda, coacha, motivera och vara ett stöd för klienten. I samtal framkommer             

sådant som klienternas aktivitetshistoria, vad som känns viktigt nu, vad som prioriteras och             

hur de vill spendera sin sista tid. Arbetsterapeuterna förklarade att det kan bli svåra samtal,               

ibland med mycket känslor, men att de måste våga möta det klienten säger och ibland våga                
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ställa svåra frågor. Till stöd för arbetet med palliativa klienter så har flera av              

arbetsterapeuterna vidareutbildat sig i samtalsmetodik. En arbetsterapeut beskrev; 

“När vi kommer in i ett första möte med personen, så kan vi tendera att vara snabba                 
med att lösa problem. Det är viktigt för oss att försöka urskilja vad som är en reell                 
önskan att vilja göra någonting och vad som är ett behov av att prata om att vilja                 
göra. Så att säga att fantisera om att göra någonting, men inte längre kan göra.” 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att palliativ vård förutsätter en följsamhet för klienten och att det             

är viktigt att försöka uppfylla klientens önskningar och mål samt att möta klienten där den är                

just nu. Många klienter lever på hoppet trots svår sjukdom och det är viktigt att inte ta hoppet                  

ifrån dem. Arbetsterapeuten kan informera och erbjuda insatser, men allt måste ske på             

klientens villkor. Genom att ha informerat om möjliga åtgärder kan arbetsterapeuten ha sått             

ett frö som underlättar när klienten känner sig redo för insatserna. Arbetsterapeuterna beskrev             

att närstående ibland har andra åsikter och önskningar än klienten och att det då är viktigt att                 

stödja klienten och vägleda den närstående om det som klienten prioriterar. I specialiserad             

palliativ vård förekommer inte bara äldre klienter, utan även yngre som bor med familj och               

barn. Det är därför viktigt att se och bekräfta alla, visa hänsyn till att det är fler som bor i                    

bostaden och stödja även de närstående i processen.  

Arbetsterapeuterna förklarade att det sker snabba förändringar för klienter i palliativ vård och             

att arbetsterapeuterna måste vara flexibla i sitt arbete för att alltid vara beredda att snabbt               

prioritera och planera om. Klienterna kan vara i dåligt skick, vilket gör att bedömningar med               

fördel görs när klienten ändå ska utföra aktiviteten. Arbetsterapeuterna berättade att det är             

behovet som styr och det är viktigt för arbetsterapeuterna att känna att de har möjlighet att ge                 

klienten tid och inte behöva stressa vidare. Det går inte att förutse hur lång tid som behöver                 

avsättas inför ett besök då de inte vet hur klienten mår vid besöket. 

Arbetsterapeuterna förklarade vikten av att alltid försöka ligga steget före. De beskrev att det              

kan finnas motstånd till hjälpmedel och klienterna inte alltid ser behovet av dem.             

Arbetsterapeuterna förklarade att de utifrån sina erfarenheter och kunskaper om de vanligaste            

diagnosgrupperna och förekommande symtom kan förutse sjukdomsförloppet och vet därför          

vilka åtgärder och hjälpmedel som kan komma att behövas. En arbetsterapeut uttryckte det             

som att: “ha lösningen redan när problemet uppstår”. Genom att vara förberedda kan de              

förhindra att klienterna åker in på sjukhuset mot sin vilja vid försämring, underlätta för              

14 
 



vårdande närstående och möjliggöra fortsatt hemmavarande. Även fast inte klienten har           

efterfrågat så kan de beställa hem hjälpmedel för att ha i sina egna förråd för att snabbt kunna                  

åka ut med hjälpmedel när behovet uppstår och klienten känner sig redo/är mottaglig för att ta                

emot det. Arbetsterapeuterna beskrev även att det måste bli rätt på en gång, för det finns                

sällan tid för långa utprovningar då klienterna har en begränsad tid kvar att leva. God               

kännedom om lösningar på aktivitetsproblem och sitt hjälpmedelssortiment är därför av vikt. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de har stöd i arbetet i form av arbetsterapeutiska teorier och              

bedömningsinstrument som ADL-taxonomin och COPM men att det är svårt att använda hela             

instrumentet. De har även arbetsbeskrivningar och rutiner eller riktlinjer att arbeta utifrån            

gällande de olika vanligt förekommande diagnosgrupperna. Arbetsterapeuterna beskrev att de          

har stöd i arbetet från de som handlägger bostadsanpassningar och hjälpmedelscentralerna           

som prioriterar klientgruppen och förstår vikten av snabba insatser. Organisatoriska olikheter           

som till exempel verksamheternas utformning, ansvarsfördelning, regelverk och riktlinjer ger          

arbetsterapeuterna olika förutsättningar till vilka interventioner arbetsterapeuten har möjlighet         

att erbjuda klienten. Samtidigt berättade arbetsterapeuterna att det finns ett behov och en             

önskan om en gemensam grund för arbetsterapi inom palliativ vård. 

Interventioner med livskvalité som mål 

Resultatet visade att kompensatoriska interventioner har en central roll inom den           

specialiserade palliativa vården. Arbetsterapeuternas erfarenheter talade för att        

interventionerna är en del i det stora målet och syftar till att klienten skall ha en så bra och                   

fungerande vardag som möjligt genom att möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets slut.             

Oavsett inom vilken verksamhet arbetsterapeuten arbetade så beskrev de att klienterna har            

behov av hjälpmedel, anpassning av miljö samt strategier för att kompensera förlorad eller             

minskad aktivitetsförmåga. Interventionerna syftar även till att arbeta preventivt genom att till            

exempel förebygga fallrisk eller trycksår. De kompensatoriska interventionerna ger klienten          

ökade förutsättningar till att utföra de aktiviteter som klienten önskar, behöver och finner             

meningsfulla oberoende av sin aktivitetsförmåga. Hjälpmedlen kan syfta till att uppfylla en            

sista önskan hos klienten, en rullstol kan till exempel göra det möjligt att delta på sonens                

fotbollsträning eller resa utomlands en sista gång. 

Arbetsterapeuterna beskrev att för att uppfylla klientens mål och önskningar om att kunna bo              

hemma till livets slut behövs ofta hjälpmedel och anpassningar av klientens bostad och att det               
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kan vara avgörande om klienten skall kunna bo hemma eller inte. En arbetsterapeut             

förklarade att fokus vid utskrivning inför hemgång är att tillgodose klientens basala behov             

och se till att det fungerar för att den första tiden hemma ska upplevas som trygg och säker; 

“Har man tryggat upp och de vet att det är det som gäller till att börja med, då flyter                   
det andra på. För de är ganska viktiga saker, att kunna lägga sig och gå på toan. Är                  
man inte riktigt säker på de sakerna då blir det oftast ganska oroligt hemma den               
första tiden.” 

 

Arbetsterapeuterna berättade att en stor del i det arbetsterapeutiska arbetet inom palliativ vård             

handlar om att handleda och instruera vårdpersonal och närstående vid till exempel            

förflyttningar, positionering vid vila och sittande och i hur hjälpmedel skall användas. En             

arbetsterapeut beskrev att närstående brukar ta ett oerhört stort ansvar i vården av den sjuke               

och att arbetsterapeuten behöver ha det i beaktning och utreda hur närstående mår och vilka               

förutsättningar de har för att stödja den sjuka. 

Arbetsterapeuterna berättade att de ger råd och information till klienter och närstående som             

syftar till att finna lösningar och strategier för att få klientens vardag att fungera. Det kan till                 

exempel handla om energibesparing, tips på klädesplagg, appar och att stödja klienten i att              

planera och prioritera bland sina aktiviteter; 

“Mycket fokus i mitt arbete går till att på något sätt vara med i den processen när                 
personer tappar mer och mer aktivitetsförmåga och finnas med, och både stötta och             
vägleda och tipsa på nya sätt att utföra aktiviteter.” 
 

Arbetsterapeutens erfarenheter av att delta i arbetet med symtomlindring beskrevs ha stor            

betydelse för klientens livskvalité. Arbetsterapeuterna berättade om åtgärder som syftar till att            

hitta olika viloställningar och positioneringar för att underlätta vid smärta och           

andningsbesvär. En avlastande och god positionering vid såväl vila som aktivt sittande kan             

förutom att förebygga trycksår även vara i energibesparande och smärtlindrande syfte, vilket            

kan underlätta vid andningsproblematik. Andra åtgärder som arbetsterapeuterna använde sig          

av för att lindra symtom och öka klientens välbefinnande var taktil stimulering, medicinsk             

yoga och avslappningsövningar som kan verka stressreducerande och lindra klientens oro,           

ångest och smärta.  

Skapande aktiviteter förekom som intervention på avdelningarna men arbetsterapeuternas         

erfarenheter var att de inneliggande klienternas varierande mående påverkar hur ofta och i             

16 
 



vilken omfattning det går att genomföra aktiviteterna. Klienterna är ofta så sjuka att de inte               

orkar eller hinner delta innan de avlider. Vid gruppaktiviteter kan klientens behov av att delta               

variera då det för den ena klienten finns behov att få vara aktiv och skapa något till sig själv                   

eller lämna något efter sig till sina nära, medan det för en annan klient kan handla om att få                   

känna sig delaktig i ett socialt sammanhang och kunna samtala och reflektera över sin              

livssituation. En arbetsterapeut som arbetar med klienter i hemmet berättade att de ser ett              

behov av att organisera gruppaktiviteter men saknar resurser för att erbjuda åtgärden.  

Arbetsterapeuternas erfarenheter av interventioner som syftar till att träna i aktivitet för att             

förbättra eller vidhålla funktioner förekommer i mindre utsträckning. Aktivitetsträning utförs          

då det passar klienten och kan till exempel syfta till att bibehålla basala funktioner eller som                

trappträning inför hemgång. 

Arbetsterapeuterna berättade att det finns behov och önskemål hos klienterna där åtgärder            

inte är möjliga att erbjuda eller genomföra. Arbetsterapeuterna berättade till exempel om sina             

erfarenheter där den fysiska miljön utgör ett hinder i hemmiljö liksom vårdmiljö. Även om              

bostadsanpassning kan möjliggöra aktivitet och delaktighet så beskrivs till exempel trapphiss           

som ett återkommande dilemma som sällan går att tillgodose då processen från bedömning             

till installation kan vara lång och därför inte hinner utföras innan klienten avlider. 

Teamet fyller flera funktioner 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av teamarbete beskrevs utgöra en central del i arbetet med            

klienter i den palliativa vården. Att arbeta i ett multiprofessionellt team runt klienten innebär              

att det medicinska och paramedicinska perspektivet möts och tillsammans bidrar de till ett             

bredare synsätt på klienten. Arbetsterapeuterna beskrev hur samtliga professioner i teamet           

kompletterar varandra och att det är just teamarbetet som gör att det blir så bra många gånger.                 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att professionerna tar stöd av varandra för att belysa och             

diskutera klientens problem i hela sin kontext och på så vis finna lösningar och strategier               

tillsammans för att jobba mot de gemensamma målen.  

Arbetsterapeuterna beskrev att de arbetar nära fysioterapeuten där samarbetet ofta fokuserar           

på förflyttningar. Arbetsterapeuterna berättade även att de instruerar och handleder kollegor i            

teamet för att alla ska kunna hjälpas åt. De kan instruera andra i teamet i att bädda med                  
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glidlakan eller montera en toalettförhöjning för att teamet ska kunna tillmötesgå klientens            

behov även under helger och kvällar. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av rollen i teamet beskrevs som att lyfta          

aktivitetsperspektivet och att få vardagen att fungera. En arbetsterapeut berättade att det kan             

uppstå meningsskiljaktigheter mellan det medicinska och paramedicinska perspektivet och att          

det då är viktigt att lyfta vad som i slutändan är viktigt för klienten och tillsammans hitta en                  

lösning. Ur medicinsk synpunkt kan det till exempel vara olämpligt för en klient att stiga upp                

ur sängen för att gå på toaletten medan det ur ett aktivitetsperspektiv kan vara vad som är                 

meningsfullt och viktigt för klienten.  

Arbetsterapeuternas erfarenheter om huruvida arbetsterapeutens roll inom teamet är tydlig          

eller ej varierar. Då rollen beskrevs otydlig handlade det om att arbetsterapeuten förknippas             

med endast hjälpmedel eller förväxlas med fysioterapeuten. Då rollen beskrevs som tydlig            

var erfarenheterna att det skapar förutsättningar att fler inom teamet kan uppmärksamma            

aktivitetsproblem och påkalla arbetsterapeutiskt behov. Inom vissa verksamheter beskrevs det          

att det är på så vis klienten kommer i kontakt med arbetsterapeuten. Samtidigt betonade              

arbetsterapeuterna att det är viktigt att göra sin egen bedömning utifrån sin profession och              

inte bara fatta ett beslut på vad en annan profession sagt att behovet är.  

Oavsett vilken verksamhet arbetsterapeuterna arbetar inom så framhöll de handledning och           

reflektionstid som ett återkommande stöd. Under träffarna bidrar varje profession med sin            

kunskap och erfarenhet för att arbeta mot det gemensamma målet. Teamet lyfter frågor och              

funderingar som avser klienten och dennes omgivning för att reflektera och bolla idéer för att               

hitta lösningar. Träffarna ger också utrymme för att hantera svåra situationer som kan ha              

uppstått. 

Arbetsterapeuternas erfarenheter beträffande sitt personliga emotionella arbete med klienter i          

palliativ vård beskrevs från två perspektiv. Arbetsterapeuterna framhöll att trots mycket död            

och sorg ses arbetet som livsbejakande. En arbetsterapeut uttryckte; “man tänker inte på det              

att man jobbar med döden varje dag för man tänker att man jobbar med livet“. Samtidigt                

beskrevs arbetet som tufft i det avseendet att arbetsterapeuterna möter klienter som befinner             

sig i olika livssituationer och omständigheter vilket det som medmänniska är svårt att inte              

påverkas emotionellt av.  
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“Jag har ett väldigt bra team runt mig, och det är ju otroligt viktigt när man jobbar                 
med såna här tuffa klienter, vi ju har åldersgrupp 18 och uppåt. Vi träffar klienter som                
har små barn hemma och såklart vill man ju inte dö ifrån sina barn.” 
 

Samtliga arbetsterapeuter berättade om betydelsen av det emotionella stöd som de får i teamet              

och genom externa handledare för att hantera de känslor som uppstår i arbetet med klienter i                

den palliativa vården. Teamet beskrevs ur den aspekten som viktigt där klimatet är öppet och               

varmt samt tillåter reflektion och att prata av sig. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter inom specialiserad            

palliativ vård. Resultatet visar att arbetsterapeuterna i den här studien möjliggör aktivitet och             

delaktighet genom att arbeta med ett klientcentrerat förhållningssätt där de utgår från vad             

klienten vill, tycker är viktigt och prioriterar att göra. Detta i likhet med Hammill, Bye och                

Cook (2019) som beskriver hur arbetsterapeuternas kliniska resonemang genomsyras av att           

ha klienternas behov och önskemål som grund för att möjliggöra aktivitetsbaserade           

interventioner. Taylor (2017) beskriver att erbjudas valmöjligheter och kunna delta i dagliga            

aktiviteter kan stödja klientens tilltro till egen förmåga (self-efficacy) och känslan av kontroll             

under den processen. Att fortsatt kunna utföra viktiga rutiner i sina dagliga aktiviteter kan              

bidra till att känna meningsfullhet för klienten.  

I denna studie beskriver arbetsterapeuterna en god relation med klienten som en grund för att               

få vara med genom hela processen, kunna stödja klienten i sina nya roller och              

aktivitetsutföranden. Samt att underlätta för att få genomföra de åtgärder som           

arbetsterapeuten bedömer behövs. Arbetsterapeuterna belyser även vikten av att lyssna till           

och involvera närstående samt bekräfta deras roll. Arbetsterapeuternas beskrivning stämmer          

med Costa och Othero (2012) och Taylor (2017) som förklarar att arbetsterapeuten kan stödja              

klienten att bibehålla eller återuppta sin aktivitetsidentitet, sina roller och fortsätta med sina             

meningsfulla aktiviteter. Vidare beskriver Palmadottir (2006) och Pizzi (2015) att den           

terapeutiska relationen kan vara avgörande för resultatet av arbetsterapi. Resultatet i denna            

studie bekräftar även Pizzis (2015) beskrivning av att det är viktigt för klienten inom palliativ               

vård att känna att arbetsterapeuten aktivt lyssnar, bryr sig om dem, är ett stöd samt att                
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klienten är delaktig i de beslut som tas. Genom att vara lyhörd och lyssna till klientens                

narrativ och arbeta klientcentrerat kan arbetsterapeuten förstå vad klienten värderar som           

meningsfullt, och därmed möjliggöra delaktighet. Resultatet i den här studien är framträdande            

gällande arbetsterapeuternas erfarenheter av samtal och dess betydelse. Arbetsterapeuterna         

beskriver att de i samtal fångar upp klientens önskemål och problem, är ett stöd i det klienten                 

bearbetar samt coachar och motiverar klienten. Enligt Taylor (2017) handlar viljekraft om            

människors motivation till aktivitet och arbetsterapeuten kan genom att samtala med klienten            

om vad som betyder mest, intressen och vad som kan bidra till att klienten kan känna kontroll                 

och kompetens trots omständigheterna. Arbetsterapeuterna i den här studien berättade att de            

måste våga möta det klienten säger och även ställa svåra frågor. Även Davis, Asuncion,              

Rabello, Silangcruz och van Dyk (2013) bekräftar vikten av att aktivt lyssna och reflektera              

det klienten säger för att klientens behov och värderingar ska framträda. Davis et al. (2013)               

beskriver hur arbetsterapeutens färdigheter för att lyssna till klienter inom palliativ vård kan             

speglas från olika perspektiv. Dels påverkas det av att arbetsterapeuten skall se till de andliga               

och psykosociala behoven men det påverkas också av arbetsterapeutens olika roller som kan             

uppstå genom att arbetsterapeuten handleder, informerar, ger råd och medlar mellan klient            

och familjemedlemmar. 

Resultatet bekräftar tidigare studier som visat att interventionerna inom den palliativa vården            

framförallt är av kompensatorisk art, där hjälpmedelsförskrivning är vanligt förekommande          

(Eva & Morgan, 2018; Tavemark, Hermansson & Blomberg, 2019). I likhet med Eva och              

Morgan (2018) visar resultatet i den här studien att arbetsterapeuterna stödjer, handleder och             

instruerar närstående som en del i att få klientens vardag att fungera. Arbetsterapeuterna i den               

här studien arbetar med symtomlindring genom exempelvis handledning i strategier och           

positionering för att underlätta andning och minska smärta samt möjliggöra delaktighet i            

aktivitet. Resultatet visar även att skapande aktiviteter förekommer som medel på           

vårdavdelning, vilket av en arbetsterapeut beskrivs kunna möta klientens behov om att vara             

kreativ, lämna något efter sig eller att vara delaktig i ett socialt sammanhang. Detta bekräftar               

La Cour, Josephsson och Luborskys (2005) beskrivning om användandet av kreativa           

aktiviteter.  

Arbetsterapeuterna i denna studie berättar att interventionerna syftar till att uppnå en god             

livskvalité till livets slut och arbetsterapeuterna beskrev att deras roll är att få klientens              
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vardag att fungera. De kompensatoriska åtgärderna beskrivs som en del i målet om att nå en                

god livskvalité genom att bland annat möjliggöra för klienten att bo hemma och göra de               

aktiviteter som de finner meningsfulla och viktiga. I likhet med Tavemark, Hermansson och             

Blomberg (2019) beskriver arbetsterapeuterna hur de strävar efter att ligga steget före och             

kompensera för vad som komma skall och att kompensatoriska åtgärder tillämpas i ett             

tidigare skede just för att möjliggöra fortsatt aktivitet. Badger, MacLeod och Honey (2015)             

beskriver att klienter i palliativ vård upplever att arbetsterapi haft positiv inverkan på             

livskvalitén genom interventioner som ökat komfort och möjliggjort att bo hemma samt            

bidragit till att de känner sig säkra. 

Arbetsterapeuterna i den här studien berättar att de kan uppleva sig begränsade i vilka              

åtgärder som kan erbjudas klienten på grund av organisatoriska och/eller den fysiska miljöns             

inverkan vilket även Tavemark, Hermansson och Blomberg (2019) beskriver. Eva och           

Morgan (2018) och Keesing och Rosenwax (2011) beskriver att arbetsterapeutens roll är            

missförstådd vilket delvis stämmer med resultatet i denna studie. Arbetsterapeuterna berättar           

att rollen för andra i teamet inte alltid är tydlig och beskriver hur den förknippas med                

hjälpmedel eller förväxlas med fysioterapeuten. Samtidigt framhålls hur de kompletterar          

varandra i teamet genom att belysa klientens behov från såväl det medicinska som             

paramedicinska perspektivet. Arbetsterapeuterna förklarar att deras roll är att lyfta          

aktivitetsperspektivet och att få vardagen att fungera utifrån vad som är meningsfullt och             

viktigt för klienten. Resultatet visar i likhet med Tavemark et al. (2019) att teamen arbetar               

mot ett gemensamt mål och använder deras kunskap och resurser för att stödja klienten i att                

möjliggöra aktivitet. Resultatet överensstämmer även med Kommittén om vård i livets           

slutskede (2001) som menar att ingen enskild yrkesgrupp har kompetens att möta alla de              

behov och krav som ställs på vården i livets slutskede. Resultatet i den här studien stämmer                

även med Burkhardt et al. (2011) beskrivning att arbetsterapeuter kan utbilda andra            

professioner i vårdteamet om meningen och vikten av aktivitet i en klients liv och livets               

slutskede och att arbetsterapeuten därför är en viktig del i det palliativa vårdteamet. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes då syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter. Enligt            

Olsson och Sörensen (2011) används en kvalitativ ansats för att få en helhetsförståelse för det               

som undersöks. Ett ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck (2014) användes, vilket gjorde             
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att arbetsterapeuterna kunde svara på studiens syfte. Inklusionskriterierna användes i syfte att            

öka förutsättningarna till att arbetsterapeuterna skulle haft möjlighet att förvärva erfarenheter           

att dela med sig av samt att de dagligen möter klienter i behov av palliativ vård.                

Arbetsterapeuterna anmälde frivilligt sitt intresse för att delta, vilket kan ha påverkat            

resultatet positivt då Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) beskriver att deltagare som är            

villiga att berätta och har erfarenhet av det som ska studeras är en förutsättning för ett                

trovärdigt resultat. Deltagarnas personliga attribut som exempelvis kön och ålder har           

författarna valt att inte ta hänsyn till då författarna anser att det inte påverkar resultatet i                

studien. 

Resultatets överförbarhet kan påverkas av det begränsade antalet arbetsterapeuter som deltog           

i studien och de olika verksamhetsområden som de arbetat inom. Även studiens            

inklusionskriterier skall tas i beaktning då specialiserad palliativ vård skiljer sig mot andra             

palliativa vårdformer. I denna studie tillhör samtliga arbetsterapeuter ett team. Specialiserad           

palliativ vård bygger på ett nära teamsamarbete mellan olika yrkesprofessioner där           

arbetsterapeuten som profession inte alltid finns representerad (Nationella Rådet för Palliativ           

Vård, u.å.). En intervjuguide med frågeområden (bilaga 2) skapades av författarna med            

intentionen att frågeområdena skulle svara mot studiens syfte och att författarna skulle ha en              

gemensam grund för intervjuerna. Författarna använde semistrukturerade intervjuer med         

öppna frågor för att undvika att påverka resultatet i någon riktning. Olsson och Sörensen              

(2011) beskriver att genom att använda låg grad av strukturering i intervjuer ges möjligheten              

att få information som annars riskerar att utebli på grund av författarnas förutfattade             

meningar. Eftersom författarna utfört intervjuerna enskilt kan arbetsterapeuterna fått olika          

följdfrågor. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) kan detta leda till att författarna            

fångar upp fler variationer bland erfarenheterna. Intervjuerna skedde via telefon vilket           

innebar att författarna gick miste om arbetsterapeuternas kroppsspråk och miljö, detta           

behöver enligt Hallin och Helin (2018) inte utgöra någon större skillnad för svaren som              

deltagaren ger. Vidare beskriver Hallin och Helin (2018) att det är en fördel med              

telefonintervju då deltagaren ges möjlighet att känna sig privat. Arbetsterapeuterna          

tillfrågades vid slutet av varje intervju om det hade något de ville tillägga.             

Arbetsterapeuternas varierade erfarenheterna som framkom i intervjuerna var typiska för det           

som avsetts att beskrivas vilket enligt författarna talar för ett tillförlitligt resultat.  
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För att hantera den insamlade datan och tolka och identifiera mönster i texten användes en               

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Det presenterade         

resultatet genomsyras av arbetsterapeuternas egna ord och citat, vilket enligt Lundman och            

Hällgren-Graneheim (2017) kan förstärka studiens giltighet. Författarna har kontinuerligt         

kontrollerat samstämmighet för de delar som gjordes enskilt och har gemensamt analyserat            

och bearbetat insamlad data. Författarna anser att det varit en fördel att vara två genom               

forskningsprocessen då det har gett möjligheter till djupare reflektioner och minskat risken            

för att omedveten tolkning av texten uppstått, vilket enligt Lundman och Hällgren-Graneheim            

(2017) ökar tillförlitligheten i resultatet. Författarna har olika grad av erfarenheter inom            

palliativ vård då en författare mött klienter i palliativ vård i rollen som undersköterska medan               

den andra författaren saknar tidigare erfarenheter. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att            

förförståelsen framförallt inom kvalitativ forskning skall redogöras och att de personliga           

erfarenheterna inte får överskugga eller påverka objektiviteten i studiens resultat. Författarna           

har sinsemellan haft ett nära samarbete och ett öppet klimat, vilket bidragit till en god               

forskningssed. Helgesson (2015) belyser vikten av att forskare ska uppträda respektfullt mot            

varandra vilket bland annat innebär att erkänna varandras insatser och tillåta varandra att             

framföra sin analys och sina argument. 

Slutsats 
Arbetsterapeuterna i den här studien använder ett klientcentrerat förhållningssätt som utgör           

grunden för den terapeutiska relation som behövs för att stödja klienten i sin process och för                

att genomföra interventioner som bygger på klientens individuella behov och önskemål.           

Framförhållning och flexibilitet krävs för att möta de snabba förändringar som sker hos             

klienten i den palliativa vården. Vanligt förekommande interventioner är av kompensatorisk           

art, handledning, anpassning av aktiviteter och miljö samt symtomlindring för att möjliggöra            

aktivitet och delaktighet samt lindra lidande. Arbetsterapeuterna beskriver sin roll i teamet            

som att bidra till att möta klientens helhetsbehov med fokus på meningsfulla aktiviteter, men              

att rollen inte alltid är lika tydlig för omgivningen. Studien kan bidra med förståelse och               

kunskap för det förhållningssätt och arbetssätt som arbetsterapeuten använder sig av inom            

palliativ vård för att möta klientens behov och möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets              

slut. Studien kan även bidra till en förståelse för betydelsen av ett fungerande teamarbete,              

samt varför arbetsterapeuten som profession inom de palliativa teamen behövs. Ytterligare           
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forskning behövs för att beskriva arbetsterapeutens unika kompetens i den palliativa vården            

samt hur den kompetensen förvärvas. Vidare behövs forskning om arbetsterapi inom olika            

palliativa vårdformer för att belysa och tydliggöra arbetsterapi inom palliativ vård och skapa             

en gemensam teoretisk grund. 

Tillkännagivanden 
Författarna vill tacka alla arbetsterapeuter som deltog i studien. Ert stora engagemang och             

öppenhet möjliggjorde denna studie. Vidare vill författarna tacka handledaren Anna          

Häggström för all guidning och hjälp på vägen. Slutligen vill författarna rikta ett varmt tack               

till våra familjer som varit ett stort stöd under studietiden!  
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Bilaga 1.  

Förfrågan om medverkan i studie  

Vi planerar att genomföra en studie med syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av 

interventioner vid palliativ vård. Mer kunskap om arbetsterapi inom palliativ vård behövs då 

tidigare forskning ofta speglar ett klientperspektiv och det finns få svenska studier som 

beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner i palliativ vård.  

Vi söker Dig som är legitimerad Arbetsterapeut och arbetar med specialiserad palliativ vård 

och har minst ett års erfarenhet inom området. Er medverkan innebär att Du delger oss dina 

arbetsterapeutiska erfarenheter i arbetet med palliativa klienter.  

Datainsamlingen sker under februari-mars månad genom intervju via telefon. Vi räknar med 

att intervjun kommer att ta 30-40 min. Vi garanterar dig konfidentialitet och du är fri att 

avsluta eller dra dig ur studien om du ej önskar att fortsätta delta, utan att behöva ange skäl. 

Intervjun kommer via ljudupptagning spelas in för att därefter ordagrant skrivas ut samt 

avidentifieras. Den insamlande datan kommer att bearbetas med en kvalitativ innehållsanalys. 

I det färdiga arbetet kommer ingen person eller plats att kunna identifieras. Den insamlade 

data som studien bygger på kommer att förstöras efter färdigställandet av studien.  

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och kommer efter färdigställande att finnas 

tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se). Om du är intresserad 

att delta så hör av Dig till oss via mail för att komma överens om hur och när intervju ska ske. 

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor.  

Med vänliga hälsningar Anna Eriksson & Helene Lindqvist.  

 

Anna Eriksson Helene Lindqvist 

Arbetsterapeutstuderande LTU Arbetsterapeutstuderande LTU 

annerc-5@student.ltu.se hellih-7@student.ltu.se  

 

Handledare Anna Häggström, legitimerad Arbetsterapeut  

anna.haggstrom@norrbotten.se  
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Bilaga 2.  

Intervjuguide 

 

Vi kommer att ställa frågor kring nedanstående områden: 

 

● Antal år som verksam arbetsterapeut och antal år inom palliativ vård 

● Inom vilken verksamhet du arbetar. 

● Hur en dag på ditt arbete kan se ut. 

● Interventioner/åtgärder för klientgruppen. 

● Stöd i arbetet. 

● Vad är viktigt som arbetsterapeut i den palliativa vården.  

● Arbetsterapeutens roll i teamet 
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