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Abstrakt 

Att arbeta tillsammans inom vården benämns som att arbeta inom team. Teamet består 

vanligen av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Arbetsterapeutens 

främsta ansvar är att öka delaktigheten hos patienten under rehabiliteringen. För att uppnå 

bästa resultat under rehabiliteringen krävs interventioner där gott samarbete mellan 

yrkesgrupperna är en förutsättning. Arbetsterapeutens professionella identitet är viktig 

gentemot andra yrkesgrupper inom vården, och förstärks genom att arbetsterapeuter följer 

gemensamma modeller och teorier. Behovet av att kunna arbeta inom ett team är viktigt för 

den nyutexaminerade arbetsterapeuten eftersom missuppfattningar kring sin egen plats i 

teamet och andras yrkesrollers ansvar kan ske. Syftet med denna studie är att belysa 

sjuksköterske-, sjukgymnast och läkarstudenters kännedom om vilket ansvar arbetsterapeuten 

har i sin yrkesroll i ett team. Undersökningsmetoden var enkätform. Studien visade på att 

studenterna hade begränsad kännedom kring arbetsterapeutens ansvar och yrkesroll. Det fanns 

också ett behov av att få mer kunskap i utbildningarna kring teamarbete och kännedom om de 

andra yrkesgrupperna.  
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1. Introduktion 

 

I Världshälsoorganisationens deklaration ”Hälsa 21 - hälsa för alla på 2000 talet” står det 

skrivet en önskan om samarbete mellan professionerna för befolkningens förbättrade hälsa 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2007). I hälso- och sjukvårdslagen [1982:763] står det att läsa att 

alla människor har rätt till god hälsa och vård på lika villkor. När hälsotillståndet leder till att 

någon inte klarar av att planera eller utföra handlingar i vardagen krävs hjälp i form av 

omvårdnad ifrån hälso- och sjukvården, där det vanligen är sjuksköterskan som är 

omvårdnadsansvarig (SOSFS 1993:17). 

 

1.1 Rehabilitering 

Att återuppbygga patienters hälsa och aktiva förmåga kallas också; rehabilitera (Borg, Gerdle, 

Grimby, & Stibrant Sunnerhagen, 2006). För att få en helhetsuppfattning om patientens 

möjligheter att tillgodogöra sig behandling och att lära sig leva med sina funktionshinder 

behövs olika bedömningar. För att uppnå bästa resultat är en tidig och kontinuerlig 

intervention med gott samarbete mellan yrkesgrupperna en förutsättning (Höök, 2001). Inom 

rehabiliteringen gör sjukgymnasten bland annat funktionsbedömningar och åtgärder för att 

patienten skall kunna bibehålla eller förbättra rörelseförmågan eller kompensera nedsatt 

förmåga i aktiviteter i det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2000). Arbetsterapeutens syfte är att 

öka delaktigheten hos patienter med nedsatta aktivitetsförmåga genom att förebygga, förbättra 

eller genomföra kompenserande åtgärder (Socialstyrelsen, 2001). 

 

1.2 Arbetsterapeuten ansvar och yrkesroll 

En av arbetsterapeutens ansvarsuppgifter är att bedöma aktivitetsproblem, i syfte att få 

bakgrundsinformationen för att på bästa sätt kunna möjliggöra meningsfullt dagligt görande 

för sina klienter. Aktivitetsproblem kan innebära problem att klara dagliga aktiviteter, eller 

problem med att utföra aktivitetens innehåll, art och sammansättning. Det kan även vara 

problem som begränsar möjligheterna för personen att organisera och utföra de dagliga 

aktiviteterna.  De arbetsterapeutiska interventionerna riktas således både mot patienten själv, 

patientens aktiviteter och omgivningen där patienten står i centrum för interventionen 

(Fortmeier & Thanning,1998).  
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Kielhofner (2004) anser att arbetsterapeutens professionella identitet är viktig gentemot andra 

yrkesgrupper inom vården. Han menar att den professionella identiteten grundas i det 

paradigm som binder medlemmar av professionen tillsammans och ger dem en känsla av 

personlig yrkesidentitet och kollektiv offentlig identitet. Personliga och professionella 

erfarenheter formar varje arbetsterapeut i sin yrkesroll. Med tanke på detta är det viktigt att 

yrket arbetsterapi har en gemensam identitet som reflekterar det gemensamma paradigmen. 

Det är därför viktigt att arbetsterapeuter följer gemensamma modeller och teorier som till 

exempel Model of Human Occupation (Kilhofner, 2002) eller Canadian Model of 

Occupational Performance (CAOT, 2002), som båda är baserade på rådande paradigm inom 

arbetsterapin. 

 

1.3 Teamarbete 

Att arbeta tillsammans inom vården kan uttryckas som att arbeta inom team. Med team menas 

en grupp människor med olika professioner, som har gemensamma visioner och mål för att 

hjälpa en patient. Gruppen utgår ifrån patientens behov. Teamets medlemmar har såväl 

yrkesspecifika kunskaper och metoder, men även gemensamma kunskaper som kompletterar 

varandra på bästa sätt (Jäger, 1999). Teamet består vanligen av läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Andra yrkeskategorier kan förekomma beroende på 

vilket behov som finns (Socialstyrelsen, 2000a). Enligt yrkeskategoriernas 

kompetensbeskrivning för legitimering (sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor) 

ska samarbete ske med kollegor och företrädare för andra yrken (Socialstyrelsen, 2000b, 2001 

& 2005). 

 

Det finns olika typer av team och Socialstyrelsen (2000a) beskriver tre olika sorters team.  

Det första är det multidisciplinära, där man genomför utredningar och interventioner parallellt 

men utan samordning mellan teammedlemmarna. Målsättningen är uppsatt utifrån 

professionen som teammedlemmen tillhör. Samspelet mellan teammedlemmarna styrs oftast 

genom teamledaren. Nästa variant av team är det interdisciplinära teamet, där utredningar och 

interventioner genomförs utifrån en gemensam planering. Målsättningar skapas under 

planeringen och ska integreras utifrån de olika professioners kunskap och patientens behov. 

Teamet har ett gemensamt ansvar och beslut fattas i och av teamet. Den tredje formen är det 

transdiciplinära teamet. Inom denna form genomförs utredningar och interventioner under 

samordning. Teammedlemmarna samarbetar utifrån de behov som den som behöver 

rehabilitering uttrycker. De arbetar i gemensamma lokaler och är närvarande samtidigt. 
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Interventioner kan ledas av olika medlemmar i teamet utan hänsyn till yrkestillhörighet. Detta 

teamarbete strävar efter att målsättningen ska knytas ihop helt och hållet utifrån patientens 

behov. Patienten är en självklar medlem i teamet och räknas som en expert bland experterna 

eller i vissa fall som teamledare.  

 

Att arbeta inom ett team kan ha negativa implikationer. Enligt Lennéer-Axelsson och 

Thylefors (2000) är en av de vanligaste konflikterna inom ett team; rollkollisioner. Gränsen 

mellan vissa yrkesroller har blivit allt mer suddiga, detta kan vara en anledning till att 

kollisioner sker. Man kliver in på varandras traditionella område vilket kan leda till rivalitet, 

samarbetsproblem och missbelåtenhet. Detta kan till exempel förekomma inom det 

transdisciplinära teamet (Socialstyrelsen, 2000a). Enligt Parsell, Spalding och Bligh (1998) 

framkommer det svårigheter i teamet kring problemlösningsprocessen. Detta kan bero på 

bristande kommunikation mellan de olika professionerna. Detta är även enligt Socialstyrelsen, 

(2000a) en orsak till att kompetensen inom teamet inte utnyttjas optimalt. Detta är exempel på 

ett problem som kan förekomma i det multidisciplinärateamet. En annan negativ aspekt med 

att arbeta i team är enligt Socialstyrelsen (2000a) att teamkonferenser kräver tid och 

beslutsfattandet kan bli långsamt.  

 

Det finns ett flertal positiva egenskaper med teamarbete. Enligt Bakheit (1996) är bland annat 

en balanserad teamstruktur viktigt. Detta innebär att medlemmarna i teamet tillsammans ska 

utgöra ett brett kompetensspann. Detta kompetensspann styrs utifrån vilka patienter 

rehabiliteringen inriktar sig mot. Enligt Socialstyrelsen (2000a) utnyttjas kompetensen 

optimalt då teamet har en interdisciplinär struktur. Enligt Bakheit (1996) bör varje medlem i 

teamet ha tydliga och meningsfulla roller för att teamarbetet ska bli så effektivt som möjligt. 

En öppen och rak kommunikation mellan teammedlemmarna och i förhållande till patienterna 

är ytterligare en förutsättning som krävs för ett bra teamarbete.  

 

1.4 Behovet av teamarbete för nyutexaminerade arbetsterapeuter 

Behovet av att kunna arbeta inom ett team är viktigt för den nyutexaminerade 

arbetsterapeuten. Enligt Tryssenaar och Perkins (1999) är det dock vanligt att 

nyutexaminerade arbetsterapeuter har svårt att finna sin funktion i teamet, upplever konstant 

stress, och behov av vidareutbildning under sitt första yrkesår. Enligt McNair (2005) sker 

detta främst på grund av att den nyutexaminerade arbetsterapeuten saknar kunskap om olika 
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yrkesroller, färdigheter inom teamarbete och har en missuppfattning kring sin egen plats i 

teamet. Jackson, Nicholson, Davidson och  

 

 

1.5 Teamarbete under utbildningen 

McGuire (2006) menar därför att det är viktigt att redan i utbildningsstadiet ge studenten 

inlärningsmöjligheter som sedan kan användas inom yrkesrollen, som till exempel 

tvärprofessionell intern utbildning. Även Lumague, Morgan, Mak, Hanna, Kwong, Cameron, 

Zerner, och Sinclair (2006) anser att det är viktigt att redan under utbildningen ge studenterna 

kunskap om komplexiteten kring att jobba i team, och att det ges möjlighet att upptäcka vilka 

färdigheter, attityder och beteende som krävs för att kunna arbeta i team. 

 

Ponzer et al (2004) visar i en studie att studenter som har fått praktisera i klinisk verksamhet 

uppgav att deras egen yrkesroll blev tydligare. Förståelsen för andras yrkesroller och 

patientens situation ökade och det framkom även hur viktigt det är med en god 

kommunikation både för teamet och för patienten. Enligt Jackson, et al (2006) har det visat 

sig att studerande som genomgått klinisk verksamhetsutbildning som del av deras utbildning 

visar en ökad kunskap vad gäller teamdeltagarnas roller. I Ponzer et als (2004) studie visade 

det sig att medicin- och sjuksköterskestudenter lärt sig mest om arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster medan arbetsterapeut- och sjukgymnaststudenter lärt sig mest om 

sjuksköterskornas roll. 

 

Socialstyrelsen har arbetat fram kompetensbeskrivningar för legitimerade arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och sjuksköterskor. I kompetensbeskrivningarna har det ställts krav på bland 

annat förmåga till samarbete mellan kollegor och andra yrkesgrupper. Dessa krav är även 

riktlinjer för utbildningarnas upplägg. Frågan som väcks då är vilken uppfattning har 

studenterna om samarbete. Vid de verksamhetsförlagda utbildningarna under studietiden 

upplevde författaren att många studenter i de olika utbildningarna undrade vad 

arbetsterapeuten i själva verket hade för uppgifter. Detta väckte därför intresset att genomföra 

denna studie för att få en bild av studenters uppfattning om arbetsterapeuten ansvar och 

yrkesroll. Eftersom få studier har genomförts baserat på denna frågeställning är detta även en 

anledning till varför detta område bör belysas.  
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2. Syfte 
 

Att undersöka sjuksköterske-, sjukgymnast- och läkarstudenters uppfattning om vilket ansvar 

arbetsterapeuter har i sin yrkesroll i ett team. 

 

3. Metod   

  

I denna studie används en kvantitativ ansats. Med kvantitativ ansats menas att resultatet är 

mätbart och kan jämföras (DePoy & Gitlin, 1999).  

 

3.1 Urvalsförfarande 

Studien är upplagd med en enkätundersökning som består av delvis fasta frågor och delvis 

öppna frågor. Enkät valdes som metod för datainsamling därför att den kan göras på ett större 

urval, än t.ex. intervjuundersökning (Ejlertsson, 1996). Undersökningsgruppen skulle vara 

studenter, både män och kvinnor mellan 19-65 år. Urvalskriterierna för att få delta i studien 

var att studenterna var registrerade som studerande på sjuksköterske-, sjukgymnast-, eller 

läkarutbildningen vid ett universitet i södra Sverige. Ytterligare krav var att deltagarna gick i 

termin 4 eller senare på utbildningen, för att de skulle ha varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning och mött andra yrkeskategorier som ingår i ett team. Avgränsningen till 20 

studenter per studentgrupp gjordes med anledning av examensarbetets omfattning och 

tidsramen. Samtidigt var det viktig att ändå få ett tillräckligt stort urval av enkätsvar för att 

basera studien på.  Det externa bortfallet var 15 % av de utlämnade enkäterna. 

Svarsfrekvensen från sjuksköterskestudenterna, sjukgymnaststudenterna och läkarstudenterna 

var 100 % . Bland motiveringarna till de givna svaren på frågorna 4 till 13 var bortfallet  

bland sjuksköterskestudenterna 74 %. Bland sjukgymnaststudenterna var det interna bortfallet 

på de givna svaren 45 % och bland läkarstudenterna 97 %. 
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3.1.1 Beskrivning av undersökningsgruppen och enkäter  

Tabell 1 Tabell över undersökningsgrupperna och enkäterna 

 Utlämnade 

enkäter 

Antal svar Termin 

studenterna gick 

Antal studenter som 

gjort praktik på 

ortopeden och/eller 

rehabiliteringsavdelning 

 

Sjuksköterskestudenterna 

 

20 

 

15 

 

4 

 

2   

Sjukgymnaststudenterna 20 19 6 17 

Läkarstudenterna 20 17 9 17 

 

 

3.2 Enkätens utformning 

Enkäten var en egenkonstruerad enkät (bilaga1) som bestod av en fallbeskrivning om en fiktiv 

patient. Fallbeskrivningen var baserad på en kombination av riktiga fall för att skapa fasta 

frågor där mer än ett svarsalternativ kunde ges och delvis öppna frågor där en motivering av 

ett angivet svar kunde ges (Dahmström, 2000). De inledande frågorna var demografiska, 

sedan följde interventionsfrågor som utformades utifrån fallbeskrivningen. De sista frågorna i 

enkäten var helt öppna, detta för att få en uppfattning om det var något studenterna ville 

tillägga som de tyckte var viktigt i sammanhanget. Frågorna utformades utifrån studiens syfte 

(Ejlertsson, 1996). Konfidentialitet kunde garanteras eftersom studenterna som svarade på 

enkäten fick vara anonyma. För att enkäten skulle vara så valid som möjligt testades den på 

två arbetsterapeuter, en sjuksköterska och en oberoende person innan den användes i denna 

studie. Beräknad tidsåtgång för att svara på enkäten var cirka 15 minuter. 

 

3.3 Procedur 

Kontakt togs med mellanhand på respektive utbildning via e-post. Informationsbrev skickades 

till mellanhanden med information om studien och enkätens syfte.  Mellanhanden genomförde 

sedan ett slumpmässigt urval där 20 studenter fyllde i enkäten. Enkäten delades ut i samband 

med en föreläsning och enkäterna samlades in direkt efter för att minska eventuellt bortfall. 

Mellanhanden skickade svaren till institutionens sekreterare som vidarebefordrade breven till 

författaren. 
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3.4 Bearbetning av den insamlade informationen 

För att bibehålla en struktur och ordning i enkäterna kodades varje individuell enkät baserat 

på vilken studentgrupp den tillhörde. De kvantitativa resultaten bearbetades, och redovisades i 

tabell- och figurform. Enkätfråga 1 till 3 sammanfattades till en tabell. Enkätfrågorna 4 till 12 

redovisades i stapeldiagram, utifrån yrkesgrupp och studentgruppstillhörighet (fig. 1-10). Den 

övergripande svarsstatistiken (fig. 11, 12, 13) redovisades i form av cirkeldiagram. Den 

visade på procentuellt antal svar som varje yrkesgrupp fått från varje studentgrupp. Resultaten 

från de öppna frågorna sammanställdes och delades in i grupper efter textens innehåll. 

Bearbetningen av datan från de öppna svarsmotiveringarna grundades på; deskriptiv statistisk 

analys. Detta gjordes för att reducera mängden data till mera lätthanterliga grupper utan att 

viktig information utlämnades (Depoy & Gitlin, 1999). 

 

4. Resultat 

 
Resultatet redogörs utifrån enkätfrågornas ordning. Efter varje figur presenteras en 

sammanställning av de motiveringar som studenterna uppgav på de öppna 

svarsmotiveringarna på enkäten.  

 

4.1 Ansvar för aktivitetsanamnes 

Resultatet av frågan ”vem bör ta en aktivitetsanamnes om Klaras aktivitetsrepertoar och 

boendemiljö innan olyckan” redovisas i figur 1. I figuren redovisas vem eller vilka 

yrkeskategorier, läkare (LÄK), sjuksköterska (SSK), sjukgymnast (SG), arbetsterapeut (AT), 

som bör ta en aktivitetsanamnes enligt studenterna. 

 

 

Figur 1 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bör ta en aktivitetsanamnes  
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Fem sjuksköterskestuderande ansåg att det var sjuksköterskan eller den yrkeskategori som 

möter patienten först som börjar med anamnesen. Detta för att de har mest kontakt med 

patienten och att det enligt två av dem är de som är anamnesansvariga. De ansåg att om det 

behövdes så kunde arbetsterapeuten göra en djupare anamnes. En sjuksköterskestudent ansåg 

att arbetsterapeuten ska göra anamnesen med tanke på hjälpmedelsbehovet och en annan 

sjuksköterskestudent tyckte att det var sjukgymnasten eftersom denna yrkesgrupp behöver 

veta vilken kondition patienten varit i innan.  Det är läkaren som bör ta anamnesen tyckte en 

sjuksköterskestuderande för det var viktigt för efterbehandlingen. 

 

Tre sjukgymnaststuderande påpekade värdet av att flera yrkesgrupper kan ta en 

aktivitetsanamnes. Sex sjukgymnaster ansåg att det var sjukgymnasten och arbetsterapeutens 

uppgift, men med sina olika yrkesinriktningar. Två sjukgymnaststudenter menar att 

arbetsterapeuten går djupare in på anamnesen än vad sjukgymnasten gör och att 

arbetsterapeuten är mer aktivitetsinriktad på sin utbildning. Däremot ansåg en annan student 

att sjukgymnasten tar anamnesen kring aktivitet och arbetsterapeuten om boendemiljön. Det 

är både arbetsterapeut och sjukgymnast som bör ta en anamnes för att få en bild om hur 

patienten varit innan tyckte två studenter var viktigt. 

 

Den enda kommentaren från läkarna var att den yrkesgrupp som bör ta aktivitetsanamnesen är 

den som träffar patienten mest och att arbetsterapeut har mer kunskap och utbildning 

angående detta. 

 

4.2 Ansvar för ADL-bedömningar 

Resultatet av frågan ”En ADL-bedömning består bland annat av att se hur Klara klarar sin 

personliga vård, förflyttningar i och ur säng, mellan rum eller i trappor. Även hur toalett och 

duschbesöken fungerar bedöms. Vems uppgift bör det vara att bedöma detta?” redovisas i 

figur 2. I figuren redovisas vem eller vilka yrkeskategorier bör göra en ADL-bedömning. 

 



 

 

13 

 

 

Figur 2 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bör göra en ADL bedömning 

 

Tre sjuksköterskestudenter menade att ADL bedömningen ingår i sjuksköterskans uppgift. En 

annan sjuksköterskestudent menade att det är sjukgymnasten och arbetsterapeuten som är 

specialiserade på ADL bedömning.  

 

Tio sjukgymnaststudenter och en läkarstudent ansåg att både arbetsterapeuten och 

sjukgymnasten bör göra ADL-bedömning eftersom arbetsterapeuten bedömer framförallt 

personlig vård och sjukgymnasten förflyttningarna och därmed kompletterar varandra. 

 

4.3 Bedömning och utprovning av hjälpmedel 

Resultatet på frågan ”Klara har svårt att förflytta sig självständigt, och hon kan inte klä på sig 

själv pga restriktionerna. Vem bedömer och provar ut hjälpmedel för detta?” redovisas i figur 

3. I figuren redovisas vem eller vilka yrkeskategorier som bedömer och provar ut hjälpmedel.  

 

 

Figur 3 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bedömer och provar ut hjälpmedel 
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En sjuksköterskestudent ansåg att det är sjukgymnasten som bedömer och provar ut 

hjälpmedel för att de vet hur Klaras skada begränsar henne. Att arbetsterapeuten har 

utbildning för utprovning av olika sorters hjälpmedel menade två sjukskötstudenter. 

 

Det är sjukgymnasten som bedömer förflyttningar och arbetsterapeuten som bedömer och 

provar ut hjälpmedel tyckte 14 sjukgymnaststudenter. Medans en läkarstuderande ansåg att 

arbetsterapeuten bör bedöma och prova ut hjälpmedel i samråd med sjukgymnasten. 

 

4.4 Ansvar för att instruera och träning 

Resultatet på frågan ”vems uppgift bör det vara att instruera och träna Klara hur hjälpmedlen 

ska användas” redovisas i figur 4.  I figuren redovisas vem eller vilka yrkeskategorier som bör 

instruera och träna Klara. 

 

Figur 4 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategoriers uppgift är det att instruera och träna Klara hur hjälpmedlen ska 

användas 

 

En sjuksköterske- och en sjukgymnaststudent menade på att det var någon annans uppgift att 

träna och instruera, i detta fall undersköterskan eftersom de träffar patienten i det vardagliga 

användandet av hjälpmedlen.  Bland sjukgymnaststudenter motiverade fjorton sina svar med 

att det var den som ordinerat hjälpmedlet som ska träna och instruera.  

 

4.5 Ansvar att skriva träningsprogram och instruera  

Resultatet på frågan ”vem bör skriva träningsprogram till Klara och instruera annan 

vårdpersonal hur de ska hjälpa henne att utföra detta” redovisas i figur 5. I figuren redovisas 

vem eller vilka yrkesgrupper som bör skriva träningsprogram och instruera annan personal. 
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Figur 5 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bör skriva träningsprogram och instruera annan personal 

 

Två av sjuksköterskestudenterna motiverade deras svar med att det är sjukgymnasten som har 

mest kunskap om träning.  Lika så menade fyra sjukgymnaststudenter att fysisk träning är 

sjukgymnastens uppgift . Däremot ansåg tre sjukgymnaststudenter att det beror på vilket syfte 

träningsprogrammet har, det vill säga att det är arbetsterapeutens roll om det handlar  om 

ADL-träning.   

 

4.6 Kunskap om underlättande åtgärder vid påklädning 

Resultatet på frågan ”Tips och råd om vad som underlättar vid påklädningen för Klaras del t 

ex vilka skor man kan ha, eller kläder som är mer lämpliga för Klara. Vem kan förväntas ha 

kunskap om detta?” redovisas i figur 6. I figuren redovisas vem eller vilka yrkeskategorier 

som har kunskap om tips och råd som underlättar vid påklädningen 

 

Figur 6 Studenters svar på vem eller vilka yrkesgrupper som har kunskap om påklädnings tips och råd. 
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Två sjuksköterskestudenter menar att sjuksköterskan ska ha kunskap om hjälpmedel som 

underlättar det dagliga livet.  Medans Två sjukgymnaststudenter menar att ett gemensamt 

resonemang mellan arbetsterapeut och sjukgymnast är det bästa.   

 

 

4.7 Vilka bör delta i SVP-teamet  

Resultatet på frågan ”När det börjar bli dags för Klara att lämna avdelningen och SVP-teamet 

träffas, vem bör delta i mötet förutom Klara och någon anhörig till henne? ” redovisas i figur 

7. I figuren redovisas vem eller vilka yrkeskategorier som bör deltaga i mötet. 

 

 

Figur 7 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bör delta i SVP-mötet förutom Klara och någon anhörig till 

henne. 

En sjuksköterskestuderande menade att en annan person som bör deltaga i mötet förutom de 

fyra ovannämnda yrkeskategorierna är en biståndshandläggare. Två sjukgymnaststuderande 

ansåg att vårdpersonal el undersköterska skulle delta eftersom de sett patienten i flest 

situationer. Att sjuksköterska skulle medverka i SVP-teamet, eftersom de har huvudansvaret 

för patienten och har sett patienten mest menade tre studenter. Fem sjuksköterske- och en 

läkarstuderande menade att det var viktigt att alla professioner deltog för patientens bästa.  

 

Fyra sjukgymnaststudenter ansåg att de yrkesgrupper som varit involverade under vårdtiden 

bör delta i mötet. Att det var främst sjuksköterskan sjukgymnasten och arbetsterapeuten som 

bör delta, ansåg två sjukgymnaststudenter. De ansåg att läkaren ev kunde delta, men de 

menade att läkaren inte har så personlig kontakt med patienten och därför behövde de inte 

delta. 
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4.8 Ansvar för upprättning av rehabiliteringsplan 

Resultatet på frågan ”när Klara kommer till rehabiliteringsavdelningen bör en individuell 

rehabiliteringsplan upprättas för Klara. Vems uppgift bör det vara att göra detta?” redovisas i 

figur 8. I figuren redovisas vem eller vilka yrkeskategorier som bör upprätta en individuell 

rehabiliteringsplan. 

 

 

Figur 8 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategoriers uppgift bör det vara att upprätta en individuell 

rehabiliteringsplan. 

 

Tre sjuksköterske-, sju sjukgymnast- och en läkarstuderande ansåg att det krävs ett samarbete 

mellan de olika yrkeskategorierna när rehabiliteringsplanen upprättas. En annan 

sjuksköterskestuderande menade att det är sjukgymnasten som står för rehabilitering efter 

olika skador.  

 

En sjukgymnaststudent tyckte att även undersköterska skulle delta i utformningen av den 

individuella rehabiliteringsplanen medans en läkarstudent menade att det är den 

yrkeskategorin med rehabmedicinsk specialisering som bör upprätta en individuell 

rehabiliteringsplan. 

 

4.9 Ansvar att utföra ett hembesök 

Resultatet på frågan ” Inför Klaras hemkomst anordnas ett hembesök med personal från 

avdelningen. Vem bör följa med på hembesöket?” redovisas i figur 9. I figuren redovisas vem 

av yrkeskategorierna som bör följa med på hembesöket. 
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Figur 9 Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bör följa med på ett hembesök 

Fyra sjuksköterskestuderande ansåg att det är arbetsterapeuten som bör följa med eftersom de 

har kunskap om hjälpmedel och kan bedöma behovet av anpassning. Bland 

sjukgymnaststudenter menade två att både sjukgymnast och arbetsterapeuten behöver följa 

med på hembesöket eftersom de tittar på olika saker. En annan sjukgymnaststudent menade 

att arbetsterapeuten bör följa med för att bedöma framkomlighet, förflyttning och andra 

hjälpmedel inom ADL  

 

4.10 Vem ansvarar för att styrka en bostadsanpassningsansökan 

Resultatet på frågan ”Vid hembesöket framkom en del hinder i miljön för att Klara skulle 

kunna komma in i lägenheten och även i lägenheten fanns problem, med höga trösklar och 

badkar. Klara och Jan får reda på att de kan ansöka om bostadsanpassning. Vem bör styrka 

deras ansökan med ett intyg om åtgärdsförslag om vad som bör anpassas?” redovisas i figur 

10. I figuren redovisas vem eller vilka av yrkeskategorierna som bör styrka 

bostadsanpassningsansökan. 
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Figur 10  Studenters svar på vem eller vilka yrkeskategorier bör styrka bostadsanpassnings ansökan. 

 

Två sjuksköterskestudenter ansåg att arbetsterapeuten bör styrka intyget eftersom det är 

arbetsterapeuten som bäst kan avgöra vad som behöver anpassas. Vikten av samarbete mellan 

sjukgymnast och arbetsterapeut motiverades av två sjukgymnaststudenter . De sade dock att i 

första hand så är det arbetsterapeutens uppgift att intyga ansökan om bostadsanpassning.  

 

4.11 Kännedom om andra yrkesgrupper  

Av alla studenter som svarade på frågan var det enbart en som inte tyckte att det var viktigt att 

få kunskap om andra yrkesgrupper och arbetsuppgifter under utbildningen. Denna 

läkarstuderande tyckte inte att kunskap var av stor vikt utan det man behöver veta lära man 

sig i sitt arbetslag. 

Från resultaten framkom fem områden som återkom i motiveringarna. Dessa fokuserade på att 

kunskap om andra yrkesgrupper i utbildningen är viktigt för att kunna arbeta effektivt i team 

samt att samarbete ska ske på ett positivt sätt. Att känna till andra yrkesgruppers expertis- och 

ansvarsområden var ytterligare två återkommande motiveringar. Vidare kommunikation till 

patienter framkom även detta som en motivering till att ha kunskap om de olika 

yrkeskategorierna.  

 

4.12 Förslag på samarbete över gränserna i utbildningarna 

Mer tid på utbildningsavdelningarna, studiebesök på arbetsplatser där man arbetar i team, 

samt flera samverkansdagar dagar framfördes som förslag på hur utbildningarna skulle kunna 

samarbeta över gränserna. Gemensamma föreläsningar, fallstudier eller temadagar som 

handlar om vad de andra professionerna har för expertisområde var ytterligare förslag på ökat 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SSK studerande SG studerande LÄK studerande

an
ta

l s
va

r LÄK

SSK

SG

AT



 

 

20 

 

samarbete. Även hospitering hos de olika yrkesgrupperna som obligatorisk del under 

praktiken var ett förslag. 

 

4.13 Övriga tillägg och kommentarer som framkom 

Tre studenter ville tillägga att det inte alltid finns både arbetsterapeut och sjukgymnast på 

arbetsplatsen och att det gjorde att man ibland gjorde varandras arbetsuppgifter eller att 

arbetsuppgifterna kan variera från arbetsplats till arbetsplats. En annan student ansåg att man 

inte bör vara rädd för att jobba över gränserna och att man ska se det som att man 

kompletterar varandra. Däremot ansåg en student att det borde vara tydligare vem som gör 

vad angående arbetsterapeuten och sjukgymnastens uppgifter, eftersom det är svårt att skilja 

på dem annars.  

 

4.14 Studenternas övergripande svarsstatistik  

I figurerna nedan (11,12 och 13) visas ett procentuellt genomsnitt på hur de olika 

studentgrupperna svarat på frågorna 4 till 13 i enkäten. Detta för att få en bild av vilken 

yrkesgrupp de generellt tycker ska utföra arbetsuppgifterna i de sammanlagda enkätfrågorna. 

 

 

Figur 11. Sjuksköterskestudenterna svar på enkätfrågorna 4 till 13 
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Figur 12. Sjukgymnaststudenterna svar på enkätfrågorna 4 till 13 

 

 

Figur 13. Läkarstudenterna svar på enkätfrågorna 4 till 13 

 

5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Av de sammanlagda resultaten (fig. 11, 12 och 13) kan man se att alla studentgrupperna ansåg 

att arbetsterapeutyrket lämpade sig bäst för att genomföra de interventioner som framkom i 

fallbeskrivningen. Detta ger en tydlig indikation på hur de tre studentgrupperna tolkar 

arbetsterapeutens roll inom teamet. Man kan även konstatera att alla studentgrupper ansåg att 

läkaryrket inte lämpade sig för att genomföra de flesta av interventionerna i fallbeskrivningen.  
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Detta kan ses som en markering att studentgrupperna är överens gällande vad läkaryrket inte 

bör ha som arbetsuppgifter.  

 

Ett intressant mönster i resultaten är att alla studentgrupperna indikerar i ett flertal av deras 

svar att sjukgymnast- och arbetsterapeutyrket ligger mycket nära varandra vad gäller vems 

roll det är att utföra en specifik intervention. Att gränsen mellan vissa yrkesroller har blivit 

allt mer suddiga (Lennéer-Axelsson och Thylefors, 2000) blir bland annat tydligt i 

enkätfrågorna gällande utförandet av en ADL-bedömning samt yrkesansvar för att instruera 

och träna (fig. 2 och 4). Detta indikerar att det kan finnas en viss osäkerhet från studenterna 

gällande vilket yrke som bör genomföra olika arbetsuppgifter. Det kan även tyda på att 

studenterna anser att sjukgymnast- och arbetsterapeutsyrket är liknande i deras utformning. 

Det är dock viktigt att konstatera att närliggande arbetsuppgifter inte alltid är negativt utan att 

arbetsterapeutens och sjukgymnastens gemensamma kunskaper även kompletterar varandra 

inom teamet (Jäger, 1999). 

 

Från den övergripande svarsstatistiken (fig. 11, 12, 13) framgår det att varje enskild 

studentgrupp värderar sin egen yrkeskategoris relevans i enkätfrågorna högre än de övriga 

studentgrupperna. Läkarstudenterna lägger till exempel 8 procent av deras enkätsvar på 

läkaryrket medans sjukgymnaststudenterna och sjuksköterskestudenterna ger läkaryrket 4,5 

respektive 6 procent av sina enkätsvar. Detta kan bero på att varje studentgrupp har bättre 

kännedom om sitt eget yrkesområde. Det kan även vara så att studenterna anser att deras 

yrkesgrupp ska vara delaktiga i fler interventioner än vad som kanske är nödvändigt. Det är 

inte nödvändigtvis fel att studenterna framhäver sin egen yrkeskategori, det finns dock en risk 

att studenter missuppfattar vad som ingår i sin egen yrkesroll. Detta är enligt Jackson et al 

(2006) ett vanligt problem när man kommer ut som nyutexaminerad arbetsterapeut.  

 

Nästan alla studenterna ansåg att det var viktigt med kännedom om de andra yrkesgruppernas 

expertis och ansvarsområden för att teamarbetet skulle bli effektivt, och för att samarbetet 

mellan yrkesgrupperna skulle fungera. De ansåg även att detta var viktigt med tanke på 

kommunikationen med patienten. Att studenterna inte har tillräckligt med kännedom om 

yrkesgruppernas expertis och ansvarsområden är något Tryssenar och Perkins (1999) tar upp i 

sin studie, där nyutexaminerade arbetsterapeuter känner svårighet att finna sin plats i teamet. 

Även McNair (2005) menar att studenter saknar kunskap om de andras yrkesroller och 

färdigheter inom teamarbetet. Eftersom studenterna tycker att det är viktigt med kunskap om 
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teamarbete men ändå känner att de saknar kunskap när de kommer ut i arbetslivet så väcker 

det frågan om att det kanske det borde finnas mer fokusering i utbildningarna kring att arbeta i 

team. Detta för att ytterligare förbereda studenterna inför yrkeslivet.  

 

Jackson et al (2006) och Lumague et al (2006) anser att det är viktigt att i utbildningsstadiet 

ge studenten inlärningsmöjlighet t ex genom tvärprofessionell intern utbildning. Detta är 

något som framkom även bland studenternas förslag kring hur utbildningarna skulle kunna 

samarbeta över gränserna. Till exempel var ett förslag från studenterna att man skulle få mer 

tid på utbildningsavdelningar.   

 

När det handlar om aktivitetsanamnes (kapitel 4.1) och ADL-bedömning (kapitel 4.2) så 

tyckte sjuksköterskestudenterna att det är sjuksköterskans roll. Att alla yrkeskårer tar en 

anamnes är nog allmänt vedertaget och frågan är om det är begreppsförvirring som leder till 

att sjuksköterskorna tycker att de bör utföra en aktivitetsanamnes.  

 

ADL-bedömningen ingår i sjuksköterskans arbetsuppgift var en annan motivering om varför 

det är sjuksköterskan som bör göra ADL-bedömningen.  Att bedöma aktivitetsproblem är 

arbetsterapeutens uppgift, (Fortmeier & Thanning, 1998) men eftersom sjuksköterskan är 

omvårdnadsansvarig (SOSSF 1993:17) så kan de ha viktig information kring patienten vid en 

bedömning eftersom de har sett patienten i den dagliga omvårdnaden, där omhändertagande 

sker i vårdmiljön. Det är möjligt att det även kring ADL-bedömning råder en viss 

begreppsförvirring. Det är även så att alla tre studentkategorier anser att ADL-bedömning 

(kapitel 4.2) är en del av både arbetsterapeuten och sjukgymnastens roll. En förklaring kan 

vara att studenterna kanske anser att bedömning av personens funktion är detsamma som 

personens aktivitet. Det kan även vara så att studenterna håller samma linje som 

Socialstyrelsen (2000b) angående funktionsbedömning inom sjukgymnastyrket. De menar 

därmed att sjukgymnasterna gör en funktionsbedömning i aktiviteten som personen utför.  Det 

kan dock argumenteras att eftersom sjukgymnasterna gör en bedömning av funktionen i 

aktiviteten så är det inte en aktivitetsbedömning utan en funktionsbedömning. Det är viktigt 

att notera att arbetsterapeutens bedömning i aktiviteten består av många olika variabler av 

aktiviteten så som motivation, meningsfullhet och socialtsamspel. Genom att lyfta fram dessa 

aspekter när arbetsterapeuten ska beskriva sitt aktivitetsfokus så kan yrkesrollen klargöras och 

risken för begreppsförvirring minskas. Arbetsterapeuten kan därmed undvika diffusa och 

sammanblandande roller med sjukgymnasten.  
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Frågorna som handlade om hembesök (kapitel 4.9) och att styrka intyg om bostadsanpassning 

(kapitel 4.10) visade på stor enighet mellan studentgrupperna om att detta är arbetsterapeutens 

arbetsuppgift. Även på frågan om vem som provar ut hjälpmedel (kapitel 4.3) eller vem som 

har kunskap om tips och råd som kan hjälpa vid påklädningen (kapitel 4.6) var 

arbetsterapeuten den yrkesgrupp som fick flest svar. Det är anmärkningsvärt att resultaten 

visar så tydligt att studenterna anser att dessa insatser är arbetsterapeutiska. Enligt 

Socialstyrelsen (2000a) är arbetsterapeutens syfte att öka delaktigheten hos patienter genom 

att förebygga, förbättra eller genomföra kompensatoriska åtgärder så som till exempel 

beskrivs i ovannämnda enkätfrågor (se bilaga). När interventionerna inte riktar sig mot 

funktionell kapacitet i personens organism verkar studenterna överens om att det är 

arbetsterapeutiska åtgärder. 

 

Sjukgymnaststudenterna anser i många av enkätfrågorna att deras egen yrkeskategori är 

lämpad att genomföra arbetsuppgifterna. Ofta anser sjukgymnaststudenterna detta i samband 

med att de även anser att arbetsterapeuten kan göra uppgiften. Detta tydliggörs i den 

övergripande svarsstatistiken (figur 12) för sjukgymnaststudenterna där sjukgymnastyrket får 

den högsta procentsatsen när det gäller den egna professionen jämfört med de andra 

studentgrupperna. Detta fenomen kan kanske förklaras med att det är ganska vanligt att ett tätt 

samarbete sker mellan arbetsterapeuten och sjukgymnasten på många arbetsplatser. Detta i sig 

kan skapa förvirring om vems uppgifter yrkesrollen har, både gentemot patienter och mellan 

professionerna. Detta visar på hur viktigt det är att framhålla den egna professionens 

expertisområde inom teamet och framför allt under utbildningsstadiet. Kielhofner (2004) 

argumenterar för att arbetsterapeutyrket bör följa gemensamma modeller eller teorier för att 

tydliggöra den gemensamma paradigmen gentemot andra yrkesgrupper. Baserat på 

sjukgymnasternas enkätsvar kan det vara lämpligt att i ett första skede kommunicera den 

gemensamma arbetsterapeutiska paradigmen i sitt teamarbete med sjukgymnasterna. 

Gemensamma utbildningsinsatser som både Jackson et al (2006) och Lumague et al (2006) tar 

upp är ett sätt att lära ut yrkesgruppernas specifika expertisområden.  

 

I frågan om aktivitetsanamnes (kapitel 4.1) menar ett flertal av sjukgymnaststudenterna att 

detta är något sjukgymnasterna också gör. De flesta ansåg att arbetsterapeuten och 

sjukgymnasten tar aktivitetsanamnes utifrån deras olika yrkesinriktningar. Detta tyder på att 

aktivitetsanamnes benämns som en intervention med olika betydelse beroende på vem som 
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utför den.  Detta kan leda till förvirring både bland patienterna och i dokumentationen. Ponzer 

et al (2004) uttrycker ett behov av att studenter bör praktisera i en klinisk verksamhet för att 

förtydliga sin egen och andras yrkesroller inom teamet och för patienten. Detta skulle 

troligtvis leda till att begreppsförvirring skulle uppkomma i allt mindre omfattning.  

 

Svarsstatistiken (figur 13) för läkarstudenterna visar på att de har flest enkätsvar där 

arbetsterapeuten i synnerhet bör utföra uppgifterna i enkätfrågorna. Det är bara när det gäller 

att skriva träningsprogram (kapitel 4.5) och att upprätta en rehabiliteringsplan (kapitel 4.8) 

som läkarstudenterna anser att i huvudsak detta är sjukgymnastens uppgift. Att 

läkarstudenterna förknippar upprättandet av en rehabiliteringsplan med sjukgymnasten kan 

vara för att sjukgymnastens yrkesroll kopplas till att förbättra eller återställa en persons 

fysiska förmåga genom att t ex förbättra rörelseförmågan (Socialstyrelsen 2000b). Det väcker 

också frågan om läkarstudenter känner till vad en arbetsterapeut kan utföra och frågan om vad 

läkare lägger in i begreppet rehabilitering Arbetsterapeuterna måste bli tydligare på att 

framföra möjliggörandet av meningsfullt görande och deltagande i vardagslivet som sina 

huvudmål med rehabiliteringen. Genom att klargöra syftet med dessa mål så bör de andra 

yrkeskategorierna se att arbetsterapeuten har en viktig roll vid upprättandet av 

rehabiliteringsplanen.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Resultaten har troligtvis påverkats av att studenterna inte gått lika länge på respektive 

utbildning och därmed har de inte haft lika mycket verksamhetsförlagd utbildning (praktik). 

För att få ett mer jämlikt resultat borde alla studenterna gått i t ex termin 6.  Då detta inte var 

möjligt valde författaren att ha kravet att studenterna skulle ha haft en längre 

sammanhängande praktik eftersom det var viktigare att få med alla studentgrupper än att all 

studenter var från samma termin.   

 

Stor enighet visades bland studenterna att det är sjukgymnasten som bör skriva ett 

träningsprogram och instruera annan vårdpersonal.  Att ordet träna och träningsprogram är så 

starkt förknippat med sjukgymnastik ser man tydligt. Men arbetsterapeuten kan även göra 

träningsprogram men då inriktar det sig på att patienten ska kunna genomföra aktiviteter i det 

dagliga livet och inte fysisk träning. Frågan är om författaren hade formulerat frågan 

annorlunda eller förtydligat den om svaren hade blivit lika enhetliga. Detta är något att tänka 

på när man utformar en enkät, att det lätt uppkommer feltolkningar av facktermer. Genom att 
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göra ett grundligt förarbete och låta flera oberoende personer granska enkäten är ett sätt att 

undvika detta. 

Istället för att basera enkätfrågorna på ett fiktivt fall skulle kanske frågorna, baseras på t ex 

kompetensbeskrivningar för legitimerade arbetsterapeuter eller utifrån någon praxis modell. 

Detta för att underlätta bearbetningen och analysen av data. Studenterna skulle ange ett 

svarsalternativ, alternativt rangordna sina svar. Detta hade gjort resultatet tydligare med tanke 

på syftet och vem studenterna först och främst anser vara lämpad för uppgiften. Detta kan 

vara värt att ha i åtanke vid kommande undersökningar.  

 

Bortfallet av studenternas enkätsvar var 15 procent. Anledningen till bortfallet är svårt att 

svara på då författaren inte fått några förklaringar på varför studenterna valt att inte svara på 

enkäten. I en studentgrupp var det bara 19 studenter inskrivna och därav blev det automatiskt 

ett bortfall med en enkät. Hade det varit flera studenter per utbildning som fått enkäten hade 

förmodligen resultatet blivit mer statistiskt korrekt. Slutligen var det sammanlagt 60 enkäter 

som delades för att sedan bearbetas. Med tanke på examensarbetets omfattning och med 

anledning av tidsramen ansåg författaren det orimligt att ha fler enkäter. Det interna bortfallet 

av motiveringar blev väldigt stort, framförallt bland läkarstudenterna. Detta gjorde det svårt 

att kunna göra en djupare analys kring studenternas motiveringar till varför de svarat som de 

gjorde. Anledningen till bortfallet är svårt att svara på. Kan vara tidsbrist eller avsaknad av 

intresse att motivera sitt svar. Det kan även vara så att studenterna inte förstod vad 

motiveringsfrågan var till för och därför avstod att svara. Till nästa gång är detta ytterligare en 

sak att tänka på när utformningen av enkätfrågorna sker.  

 

6. Slutsats 

 

Arbetets syfte var att undersöka sjuksköterske-, sjukgymnast- och läkarstudenters uppfattning 

om vilket ansvar arbetsterapeuter har i sin yrkesroll i ett team. 

 

I första hand så är det viktigt att konstatera att studenternas kännedom om arbetsterapeutens 

yrkesroll och ansvar inom teamet baserades på deras kännedom om sina egna samt andra 

yrkeskategoriers roller inom teamet. Detta tydliggjordes bland annat genom att 

svarsmotiveringarna ofta pekade på vad andra yrkeskategoriers roll var inom en viss 

intervention och inte alltid på arbetsterapeutens roll. Studenten hade därmed troligen använt 

sig av en uteslutningsmetod för att definiera arbetsterapeutens roll i en viss intervention. 
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Slutsatsen som kan dras är därmed att studenterna visade att de hade begränsad kännedom om 

arbetsterapeutens yrkesroll och ansvar. 

 

Med anledning av att studenterna bara hade begränsad kännedom om arbetsterapeutens 

yrkesroll inom teamet är det viktigt att förbättra denna situation. Utbildningsmässigt kan det 

vara lämpligt att man utökar praktikmomentet på samtliga utbildningar för att öka den tid som 

studenterna tillbringar inom ett team och i närheten av de andra yrkeskategorierna. Ytterligare 

är det viktigt att konstatera att kliniska utbildningsenheter är mycket viktiga för studenterna 

eftersom det är här man kan lära sig de andra yrkeskategoriernas roller inom teamet. Utöver 

mer tid på utbildningsenheterna skulle utbildningarna kunna arbeta mer tvärprofessionellt, 

med gemensamma föreläsningar, fallstudier, temadagar och samverkansdagar.  

 

Yrkesmässigt måste arbetsterapeutsyrket bli bättre på att kommunicera sin professionella 

identitet samt arbetsmetoder och teorier till de andra yrkesgrupperna inom teamet. 

Arbetsterapeuten behöver därmed tydliggöra och fokusera sitt aktivitetsperspektiv bättre så att 

andra yrkesroller ser skillnaden mellan att träna funktioner och möjliggöra det dagliga 

görandet och delaktighet.  Detta är framför allt viktigt på arbetsplatsen men bör grundläggas 

redan under arbetsterapeutsutbildningen.  

 

Med anledning av ovannämnda slutsatser och förslag på förbättring kan denna studie vara en 

vägledning i samtliga utbildningarnas kvalitetsutveckling, samt användas som underlag för att 

motivera en gränsöverskridande verksamhet mellan utbildningarna. 
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Bilaga 1 

Fallbeskrivning: 

Klara är 80 år och nybliven pensionär, hon bor ihop med sin make Jan i en trerumslägenhet på 

bottenplan i ett flerfamiljshus. Det är ett klassiskt 50-tals hus, med en del trappor in till 

lägenheten och i lägenheten är det smala dörrar med trösklar mellan varje rum. Klara och Jan 

har bott där i 20 år nu och trivs väldigt bra i lägenheten. Både Klara och Jan är aktiva personer 

och tycker om att resa. Fast Jan har de senare året fått stötta Klara lite då hon börjar få dålig 

balans.  

Men så en vinterdag när de är på utflykt, så är olyckan framme. Klara halkar och kan inte resa 

sig upp igen. Väl framme på akuten när läkaren undersökt henne, visar det sig att hon har fått 

en högersidig femurfraktur. Klara opereras med bakre snitt och en halvprotes sätts in. Med en 

operation som denna medföljer vissa restriktioner och Klara läggs in på ortopedens 

akutavdelning.  

Restriktionerna innebär att Klara ska undvika inåtrotation och flexion större än 90° i höften. 

Hon bör undvika att korsa benen och ha en kudde mellan knäna i sängläge. Första dagen efter 

operation får hon inte sitta upp, däremot är det bra om hon kommer upp dag 2 med sittkudde 

och toastolsförhöjning. Till följd av dessa restriktioner klarar inte Klara att på egen hand ta sig 

ur sängen eller klä på sig och gå på toa.  

Klara som annars har varit en frisk och pigg person, försöker att tänka positivt. Men hela tiden 

kommer tankarna om hur ska hon klara sina vardagsbestyr ensam hemma. Min balans har ju 

blivit mycket sämre och Jan ska ju inte behöva vara hemma och hjälpa mig hela tiden.  

När det gått drygt en vecka börjar det närma sig utskrivning från sjukhuset. Klara har berättat 

om rädslan att komma hem och hur hon ska klara sig. Med tanke på detta bestäms det att man 

ska tillkalla Samordnad vårdplanerings (SVP)-team för att ha en vårdplanering tillsammans 

med henne.  

Personalen i teamet och anhöriga till Klara träffas tillsammans med SVP- teamet och vid 

mötet bestäms att Klara bör få lite mer tid att rehabilitera sig. Eftersom Klara inte kan gå utan 

gånghjälpmedel och behöver fortfarande en hel del hjälp med påklädning och vid toalett och 

dusch. Klara får komma till en rehabiliteringsavdelning, för att träna och återhämta sig.  

På rehabavdelningen blir det mycket träning av både fysiska och vardagliga aktivteter. Klara 

är mycket motiverad och börjar känna sig redo för att komma hem till Jan igen. Tillsammans 

med personalen åker de på hembesök, för att se hur lägenheten ser ut. 

Det visar sig att de har en ganska liten toalett och enbart badkar. Det är höga trösklar mellan 

alla rummen, vilket är svårt för Klara att ta sig över med en rollator då hon har dålig balans. 

Klara är fortfarande rädd för att hon ska ramla. Det är även trappor in vid entrén. En hel del 

åtgärder behövs för att Klara ska kunna klara av att återvända till sitt hem. 

 

 

På nästa sida kommer ett antal frågor kring Klara och hennes rehabilitering. 

Ringa in vem eller vilka yrkeskategorier Du anser bör utföra uppgiften i frågan; Läkare LÄK, 

Sjuksköterska SSK, Sjukgymnast SG, Arbetsterapeut AT, eller någon annan och ange i så fall 

vem. Motivera gärna ditt svar, för att förtydliga dina åsikter om varför och hur du tänkte i ditt 

val. 
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1. Vilken utbildning går du? ………………………………………………………………… 

 

2. Vilken termin?....................................................................................................................... 

 

3. Har du gjort praktik på ortopeden och/eller en rehabiliteringsavdelning? 

 

Ja Nej 

 

4. Vem bör ta en aktivitetsanamnes om Klaras aktivitetsrepertoar och hennes boendemiljö 

innan olyckan? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. En ADL bedömning består bland annat av att se hur Klara klarar sin personliga vård, 

förflyttningar t ex  i och ur säng, mellan rum, eller i trappor. Även hur toalett och dusch 

besöken fungerar bedöms. Vems uppgift bör det vara att bedöma detta? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

6. Klara har svårt att förflytta sig självständigt, och hon kan inte klä på sig själv pga 

restriktionerna.  Vem bedömer och provar ut hjälpmedel för detta? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem………………………
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Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

7. När Klara har fått olika hjälpmedel vems uppgift bör det vara att instruera och träna hur de 

ska användas? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

   

8. Vem bör skriva träningsprogram till Klara och instruera annan vårdpersonal hur de ska 

hjälpa henne att utföra detta? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

9. Tips och råd om vad som underlättar vid påklädningen för Klaras del. T ex vilka skor man 

kan ha, eller kläder som är mer lämpliga för Klara.  Vem kan förväntas ha kunskap om 

detta? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………… 

  

10. När det börjar bli dags för Klara att lämna avdelningen och SVP teamet träffas, vem bör 

delta i mötet förutom Klara och någon anhörig till henne? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. När Klara kommer till rehabiliteringsavdelningen bör en individuell rehabplan upprättas 

för Klara. Vems uppgift bör det vara att göra detta? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem………………………

  

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

12. Inför Klaras hemkomst anordnas ett hembesök med personal från avdelningen. Vem bör 

följa med på hembesöket? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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13. Vid hembesöket framkom en del hinder i miljön för att Klara skulle kunna komma in i 

lägenheten och även i lägenheten fanns problem, med höga trösklar och badkar. Klara och 

Jan får reda på att de kan ansöka om bostadsanpassning.  Vem bör styrka deras ansökan 

med ett intyg om åtgärdsförslag om vad som bör anpassas? 

 

LÄK  SSK SG AT Annan, ange vem……………………… 

 

Motivera gärna ditt svar 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

  

14. Är det av vikt att ha/ få kunskap under utbildningen om andra yrkesgruppers kunskap 

och/eller arbetstuppgifter? Och varför? 

  

Motivera ditt svar 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

15.  Har du något förslag på hur utbildningarna  skulle kunna samarbeta över gränserna? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

16. Är det något annat du vill tillägga, eller som du tycker att jag har missat? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

TACK för du tog dig tid att medverka! 

 


