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Abstrakt 
 
Nyutexaminerade arbetsterapeuter saknar ofta självförtroende och är osäkra på sin kompetens 
då de ska arbeta i team och med patienter. Intresset för kliniska utbildningsavdelningar har 
därför på senare tid väckts på många håll. På dessa avdelningar får studenterna öva upp sina 
kunskaper samt öka förståelsen för teamarbete. AKVA-U på Universitetssjukhuset MAS är en 
sådan avdelning. Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeutstudenter upplever 
betydelsen av praktik på AKVA-U, inför den kommande yrkesrollen. Datainsamlingen 
skedde med hjälp av enkäter och fokusgrupper. Undersökningsgruppen bestod av nio personer 
som alla var kvinnor. I resultatet framkom att arbetsterapeutstudenterna upplevde att de fått 
ökat självförtroende och en ökad känsla av säkerhet inför den kommande yrkesrollen. De 
upplevde även att de fått ökad förståelse för teamarbete och för de övriga yrkeskategorierna 
samt att deras förståelse för patienternas situation hade förbättrats. Slutsatsen blev att 
praktiken på AKVA-U varit givande och gjort arbetsterapeutstudenterna säkrare inför 
kommande yrkesroll. Trots de medverkandes positiva inställningar till avdelningen, finns en 
del förslag på förändringar. Det viktigaste förslaget innebar att ändra upplägget av arbets-
schemat.   
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FÖRORD 
 

Orsaken till att vi valde att undersöka detta ämne var att vi båda genomfört en två-veckors 

praktik på utbildningsavdelningen AKVA-U under termin 5. Vår praktik på utbildnings-

avdelningen gav oss stor inblick, förståelse och självtillit inför vår framtida yrkesdebut. Vi 

fick känna att vi klarade av att arbeta i team med studenter från andra yrkeskategorier samt att 

självständigt utföra arbetsterapeutiska uppgifter. Praktiken på den kliniska utbildnings-

avdelningen gav oss större förståelse för teamarbete samt stärkte vår tro på att vi kommer att 

klara arbetet som arbetsterapeuter i framtiden. 

 

Vi vill ge ett stort tack till de medverkande i studien som ställde upp på att svara på våra 

frågor och som därigenom gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka Arne Johannisson som 

hjälpt oss med den statistiska delen av arbetet. Vi vill slutligen tacka vår handledare Jan 

Hellberg som alltid tagit sig tid för att hjälpa oss med vår studie samt visat stort tålamod!  

 

Maria Andersson 

Therese Grahl 

Lund 2006-05-03 
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1. INTRODUKTION 

 

Som nyutexaminerad arbetsterapeut är man ofta osäker i sin yrkesroll och det kan vara svårt 

att hitta sin roll i teamet och att samarbeta med andra yrkeskategorier (Tryssenaar och 

Perkins, 1999). Det är därför viktigt att redan i utbildningen belysa vikten av teamarbete och 

att tidigt få uppleva och öva på detta. På klinisk utbildningsavdelning får arbetsterapeut-

studenter denna möjlighet (Parsell, Spalding och Bligh, 1998). 

 

1.1 Osäkerhet hos nyutexaminerade arbetsterapeuter 

Enligt Tryssenaar och Perkins (1999) är övergången från att vara arbetsterapeutstudent till 

kliniker och del av ett team ett stort steg. Erfarna arbetsterapeuter och nyutexaminerade 

arbetsterapeuter tänker och arbetar olika. Många nyutexaminerade arbetsterapeuter har 

orealistiska förväntningar och tvivlar på sig själv angående sin kompetens. Tryssenaar och 

Perkins (1999) och Ayres-Rosa och Risteen-Hasselkus (2005) pekar på att nyutexaminerade 

arbetsterapeuter är osäkra och saknar självförtroende då de ska arbeta i team och med 

patienter. Derdall, Olson, Janzen och Warren (2002) har visat att när man kommer ut i arbets-

livet krävs det ofta att man har gott självförtroende för att klara av uppgifterna. Själv-

förtroendet och förmågan att kommunicera och interagera med patienter ökar hos studenter 

under praktik. Många studenter upplever dock att de inte får tillräckligt mycket praktisk 

träning under utbildningen (Tryssenaar och Perkins, 1999 och Ayres-Rosa och Risteen-

Hasselkus, 2005).  

 

Law, Polatajko, Baptise och Townsend (2002) har visat att dynamiken mellan person, miljö 

och aktivitet är avgörande för att få ett tillfredsställande aktivitetsutförande. Samspelet mellan 

dessa tre aspekter måste fungera annars hamnar människan i obalans. En stor del av aspekten 

aktivitet innefattar produktivitet, vilket bland annat innebär betalt arbete. Att känna att man 

bidrar på arbetsplatsen, att känna sig säker i sin yrkesroll samt att kunna samarbeta med sina 

kollegor är viktiga delar i produktiviteten. Arbetet kan påverkas negativt om man som nyut-

examinerad arbetsterapeut inte fått öva på teamarbete eller på att samspela med andra profes-

sioner. Law et al. (2002) har även visat att personens aktivitetsutförande kan störas om inte 

arbetet fungerar och då kan de övriga aspekterna i personens liv, så som till exempel sömn, 

fritid och familjeliv också påverkas negativt. 
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Kielhofner (2002) pekar på vikten av att finna sina roller, både på arbetet och i vardagslivet. 

De roller vi åtagit oss eller blivit tilldelade speglar vilka vi är och genom dessa roller vet vi 

hur vi ska agera och vad som förväntas av oss. Kielhofner (2002) menar vidare att då man 

som nyutexaminerad arbetsterapeut för första gången ska vara del av ett team kan det vara 

svårt att hitta sin roll. Det är därför viktigt att redan i utbildningen få öva på teamarbete och 

lära sig att finna sin roll i ett team.    

 

1.2 Teamarbete 

Arbetsterapeuter måste dagligen samarbeta med andra medlemmar i ett team för att förstå en 

patient och kunna ge så bra behandling som möjligt. Bra teamarbete leder till smidigare och 

snabbare vård samt ett gemensamt språk som gör att missförstånd undviks och att de olika 

professionerna inte gör samma arbete. Genom god kommunikation får man även veta vad 

andra yrkesgrupper kan bidra med vilket leder till bättre vård och rehabilitering (Cohn, 1998, 

Sabonis-Chafee och Hussey, 1998, Turner, Foster och Johnson, 1999 och Mulligan, 2003). 

Cohn (1998) pekar på att arbetsterapeuten och de andra teammedlemmarna möter patientens 

problem utifrån sin synvinkel och sitt unika perspektiv. Alla dessa olika synvinklar måste 

sammanlänkas för att få ett gott samarbete inom teamet och för att nå patientens mål. Teamet 

måste agera som en fungerande enhet vars medlemmar är villiga att lära av varandra. Sabonis-

Chafee och Hussey (1998), Turner et al. (1999) och Mulligan (2003) pekar på att det krävs 

mycket för att vara en effektiv teammedlem. Man bör vara öppen för nya idéer och alla i 

teamet bör vara flexibla och kunna anpassa sig för att få ett bra teamarbete och kunna ge god 

vård. Enligt Ponzer et al. (2004), Turner et al. (1999) och Mulligan (2003) måste man även ha 

respekt, förståelse och kunskap om och för de andra professionerna. Ponzer et al. (2004) och 

Parsell et al. (1998) visar på att det behövs mycket arbete för att få ett team att fungera bra 

och på så vis få en positiv atmosfär på arbetsplatsen och en mer holistisk syn på patienternas 

vård. 

 

1.3 Teamarbete i utbildningen 

Enligt Parsell et al. (1998) är det inte konstigt att studenter, som nästan helt varit isolerade och 

utbildade i sin egen profession, har svårt att samarbeta och samspela med andra yrkesgrupper 

när de kommer ut i arbetslivet. Redan i utbildningen är det därför viktigt att lägga fokus på 

teamarbete och på att utveckla förmågor för att olika yrkesgrupper ska kunna arbeta till-

sammans och på så sätt förse patienterna med en bättre vård samt få en bättre förståelse för 

patientens situation. McNair (2005) visar att många professioner, däribland arbetsterapeuter, 
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inte är tillräckligt förberedda inför sin roll i ett team från utbildningen. Det är därför viktigt att 

studenterna får öva på teamarbete och lära sig att kommunicera inom det multiprofessionella 

teamet samt bli av med stereotypa idéer om andra yrkesgrupper. Enligt Wee, Hillior, Coles 

och Mountford (2001) kan studenter få bättre förståelse för teamarbete och sin roll i teamet 

om de själv får se och uppleva det i verkligheten, under praktik. Enligt Pilhammar (1997) 

måste kunskapsutbytet öka mellan klinisk verksamhet och teoretisk undervisning för att 

stimulera och utveckla förutsättningar för lärandet för studenterna.  

 

1.4 Klinisk utbildningsavdelning 

Enligt Ponzer et al. (2004) och Wee et al. (2001) innebär en klinisk utbildningsavdelning att 

studenter från två eller fler professioner inom ett område, så som hälso- och sjukvård, lär till-

sammans, från och om varandra under praktik. Enligt Ponzer et al. (2004) är målen för praktik 

på en utbildningsavdelning att självständigt, men under handledning, förse patienter med gott 

medicinskt omhändertagande samt god omvårdnad och rehabilitering. Vidare ska studenterna 

utveckla sina egna yrkesroller och förstärka förståelse för de övriga professionerna. 

Studenterna ska även självständigt utveckla sin problemlösningsförmåga och använda sig av 

varandras kunskaper och förmågor för att lösa de problem som uppkommer. Ponzer et al. 

(2004) och Freeth et al. (2001) förklarar att ytterliggare mål är att studenterna ska utveckla 

sina förmågor rörande teamarbete och se vikten av god kommunikation i teamet och vid 

patientens omhändertagande i en riktig klinisk miljö. Ponzer et al. (2004) betonar vikten av att 

studenterna får bättre förståelse för patientens roll och att de blir mer medvetna om etiska 

aspekter i vården. På en klinisk utbildningsavdelning har arbetsterapeutstudenterna möjlighet 

att utveckla kunskap, förmågor och positiva attityder gentemot andra professioner, vilket är 

svårt att få på annat sätt under utbildningen.  

 

Ponzer et al. (2004) visar att majoriteten av studenterna från de olika professionerna såg sin 

yrkesroll klarare efter praktik på en klinisk utbildningsavdelning och tyckte att deras kunskap 

om de andra yrkesgrupperna hade förbättrats. Vikten av god kommunikation i teamarbetet 

uppfattades av studenterna som mycket viktigare efter praktiken än före. Samtliga studenter 

kände att deras team självständigt hade försett patienterna med god medicinsk vård, om-

vårdnad och rehabilitering med endast lite hjälp från handledarna. Enligt Freeth et al. (2001) 

och Reeves, Freeth, McCrorie och Perry (2002) tyckte patienter, studenter och personal att 

den kliniska utbildningsavdelningen hade varit lyckad och patienterna på denna avdelning var 

generellt mer nöjda än de som varit på andra avdelningar. Studenterna tyckte att de blivit mer 
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medvetna om patientens roll och det samma gällde etiska aspekter i patientens vård. Freeth et 

al. (2001) fann vidare att studenterna upplevde arbetet i en verklig och realistisk miljö som 

mycket givande. De gavs möjlighet att själv få fatta viktiga beslut angående vård av 

patienterna. Denna möjlighet ges oftast inte på andra praktikplatser. Enligt Freeth et al. (2001) 

och Reeves et al. (2002) fick studenterna ökat ansvar och ökad självständighet vilket i sin tur 

ledde till ökat självförtroende och på så vis blev de bättre förberedda för framtida arbete. 

 

Det finns utbildningsavdelningar på många sjukhus i Sverige. Den ursprungliga idén och ut-

formningen av klinisk utbildningsavdelning kom från Linköping. Där startade den första 

kliniska utbildningsavdelningen 1996 och har stått som modell för liknande avdelningar på 

andra orter i landet. Enligt Freeth et al. (2001) finns det även en liknande klinisk utbildnings-

avdelning i London. Även denna avdelning är grundad på arbetet i Linköping. I London var 

man dock tvungen att göra vissa modifieringar av den svenska modellen för att avdelningen 

skulle passa landets vård och rehabilitering.  

 

1.5 Akutklinikens kortvårdsavdelning – Utbildningsavdelning, AKVA-U  

På Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) finns avdelningen AKVA-U, 

som är en förkortning av Akutklinikens kortvårdsavdelning – Utbildningsavdelning.  

AKVA-U är en klinisk utbildningsavdelning som startade i januari 2005 och är uppbyggd 

enligt Linköpingsmodellen (Jutemark, Nilsson och Stjernfeldt, 2003). På AKVA-U finns åtta 

vårdplatser och patienterna är akutpatienter med ortopediska och medicinska diagnoser. 

Arbetsterapeutstudenterna praktiserar på AKVA-U under termin 5, och praktiken är två 

veckor lång. På AKVA-U består teamen utöver arbetsterapeutstudenter av läkarstudenter, 

sjuksköterske-studenter och sjukgymnaststudenter och alla är i slutet av sin utbildning 

(Svensson & Zetterman, 2004). Enligt Jutemark et al. (2003) är det gynnsamt att praktik-

perioden ligger just i slutet av utbildningen då man bör ha den grundläggande kunskapen för 

att vara mogen att ta till sig teamarbetet. Studenterna delas upp i tre olika team under de två 

veckorna och teamen avlöser varandra. Detta görs för att alla i respektive team ska vara på 

avdelningen samtidigt och följas åt under hela praktikperioden för att förstärka teamkänslan. 

Studenterna arbetar självständigt i teamen, men har tillgång till handledning när detta behövs. 

Alla studenter praktiserar i skift, dvs. även kvällar och helger. Detta innebär att studenterna 

ofta praktiserar till sent på kvällen och att de går på nästa skift tidigt på morgonen därefter. 

Eftersom det inte finns undersköterskor med i teamet delar samtliga studenter på omvårdnads-

arbetet på avdelningen. Första dagen på avdelningen får studenterna en introduktion där 
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rutiner förklaras och syftet med avdelningen beskrivs. Introduktionen äger rum en fredag och 

studenterna påbörjar praktiken på fredag kväll.   

 

Syftet med praktikperioden: 

- att integrera forskning, lärande och utveckling med praktiskt arbete för att uppnå en 

patientvård av hög kvalitet. 

- att studenterna ska få kunskap om och inblick i hela vårdkedjan. 

- att skapa förutsättningar för studenterna att få kunskap om den egna yrkesrollen och 

andra yrkesgruppers kompetens samt om teamarbete.  

- att öka medvetenheten hos studenterna om förhållningssätt ur ett etiskt och kulturellt 

perspektiv. 

      (Universitetssjukhuset MAS, 2004) 

”Att lära tillsammans för att kunna arbeta tillsammans” är målet för den gemensamma 

kliniska perioden på utbildningsavdelningen AKVA-U (Universitetssjukhuset MAS, 2004). 

 

Intresset för kliniska utbildningsavdelningar har på senare tid väckts eftersom den svenska 

hälso- och sjukvården genomgår stora förändringar. Den medicinska utvecklingen leder bland 

annat till allt kortare vårdtider och större krav på samarbete mellan olika yrkeskategorier. Det 

leder även till större krav på sjukhusen att skapa förutsättningar för både personal och 

studenter att upprätthålla respektive utveckla sin kompetens när det gäller kunskap, färdig-

heter och förhållningssätt (Universitetssjukhuset MAS, 2004). Trots det ökade intresset för 

kliniska utbildningsavdelningar har det inte gjorts någon undersökning som fokuserat på just 

arbetsterapeutstudenters upplevelser av praktik på en klinisk utbildningsavdelning. De studier 

som genomförts har fokuserat på upplevelser av studenter från alla yrkeskategorier. Eftersom 

AKVA-U nyligen startats upp har det inte heller gjorts någon studie beträffande denna avdel-

ning. En studie angående arbetsterapeutstudenters upplevelser av praktik på AKVA-U är 

därför relevant att genomföra och förslag på förbättringar gällande avdelningen kan på så sätt 

framkomma. Studien kan även medföra att arbetsterapeutstudenter som ännu inte genomfört 

sin praktik i termin 5 får djupare information och bättre förståelse för vad praktik på ut-

bildningsavdelningen kan innebära och tillföra dem.  
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2. SYFTE  
 

Syftet var att undersöka hur arbetsterapeutstudenter upplevde betydelsen av praktik på den 

kliniska utbildningsavdelningen AKVA-U, inför den kommande yrkesrollen.  

 

Frågeställningar:  

- Hur upplevde arbetsterapeutstudenter praktikperiodens betydelse för känslan av säkerhet 

inför den kommande yrkesrollen? 

- Hur upplevde arbetsterapeutstudenter praktikperiodens betydelse för förmågan att förstå och 

samarbeta med andra yrkesprofessioner? 

- Hur upplevde arbetsterapeutstudenter praktikperiodens betydelse för känslan av säkerhet i 

sitt bemötande av patienter samt för förståelsen av patientens situation?  

 

 

3. METOD 

 

Undersökningen bestod av två moment. Dels av strukturerade enkäter, som skickades hem till 

de medverkande, dels genomfördes fokusgrupper för att diskutera vissa aspekter djupare. De 

nio medverkande delades in i två fokusgrupper.    

 

3.1 Urvalsförfarande och undersökningsgrupp 

Inklusionskriterierna var att man skulle vara arbetsterapeutstudent på Lunds Universitet och 

ha utfört en praktik på utbildningsavdelningen AKVA-U på UMAS. Totalt har 14 arbets-

terapeutstudenter praktiserat på AKVA-U sedan avdelningen startade. På grund av att några 

av dessa inte längre är studenter och därför inte är bosatta i Skåne, blev endast tio studenter 

tillfrågade. Nio av dessa valde att medverka vilket gav ett deltagande på 90 %. Sex stycken 

var mellan 18-25 år, två stycken var mellan 26-35 år och en var mellan 36-45 år. Fyra stycken 

gick termin sex och fem stycken gick termin fem och alla de medverkande var kvinnor. 

 

3.2 Metod och instrument för insamling av information  

Egenkonstruerade strukturerade enkäter skickades ut till arbetsterapeutstudenterna som 

praktiserat på AKVA-U (se bilaga 1). Enkäten utformades enligt de anvisningar som 

Ejlertsson (2005) anger. Till de arbetsterapeutstudenter som gjort sin praktik under höst-

terminen 2005, skickades enkäterna ut tidigare än till de övriga studenterna. Detta berodde på 
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att de övriga studenterna genomförde sin praktik under vårterminen 2006 och de fick 

enkäterna så fort deras praktik var avslutad.  

 

För att i möjligaste mån säkerställa validitet och reliabilitet ombads ansvarig arbetsterapeut på 

AKVA-U att se över den egenkonstruerade enkäten för att ge eventuella synpunkter. Arbets-

terapeuten ansåg att enkäten kunde användas för att uppnå studiens syfte och hade därför inga 

förslag på förändringar. Även AKVA-U:s utvärderingsenkät (Universitets-sjukhuset MAS, 

2006) användes som underlag. Den egenkonstruerade enkäten bestod av 21 frågor varav 20 

hade färdiga svarsalternativ att välja mellan. Den sista frågan var öppen för övriga 

kommentarer. Enkäten var indelad i olika områden för att underlätta både för studenterna och 

vid bearbetningen. De två första frågorna i enkäten frågade efter kön och ålder. Därefter kom 

frågor som allmänt handlade om AKVA-U. Frågorna som följde därefter handlade om 

studenternas upplevelser under praktiken på avdelningen. Svaren som redovisades i enkäterna 

användes som underlag vid diskussionen i fokusgrupperna.  

 

Enligt Wibeck (2000) innebär arbetet med fokusgrupper att man samlar en grupp människor 

som under en begränsad tid får diskutera med varandra. Personerna som deltar ska ha något 

gemensamt och diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne. I fokusgrupperna ska del-

tagarna kunna diskutera fritt med varandra. Gruppen leds av en eller flera samtalsledare som 

initierar diskussion och introducerar nya aspekter av ämnet när detta behövs. Man kan 

använda fokusgrupper både som ensam metod och som en av flera undersökningsmetoder, så 

kallad triangulering. Enligt Depoy och Gitlin (1999) är triangulering ett tillvägagångssätt som 

används då man använder mer än en metod för att samla in data kring ett och samma 

fenomen. Genom triangulering kan en förståelse och en mer fullständig bild av det som 

studeras ges. Att använda flera strategier för att angripa samma frågeställning ökar även  

trovärdigheten i resultatet. I studien användes fokusgrupper tillsammans med enkäter eftersom 

dessa två metoder kompletterar varandra på ett givande sätt. Fokusgrupperna ger möjlighet till 

upptäckande och genom denna metod kunde kunskap inhämtas om ämnen som eventuellt inte 

uppmärksammats med andra metoder (Wibeck, 2000).  

 

3.3 Procedur  

Enkäterna, som skickades hem till arbetsterapeutstudenterna, fylldes i och skickades sedan 

tillbaka. Kuvert med betalt porto bifogades enkäten så att studenterna inte behövde stå för 

denna kostnad själv. Enligt Patel och Davidsson (1994) är det viktigt att de medverkande får 
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reda på syftet med studien och vad deras medverkan kommer att innebära. I breven som 

skickades ut tillsammans med enkäterna förklarades syftet med studien och studenternas 

medverkan tydligt. 

 

Vid fokusgrupperna delades studenterna in i två grupper med fem respektive fyra personer. 

Grupperna blandades med studenter från olika terminer. I fokusgrupperna fördes en ingående 

diskussion kring relevanta ämnen som framkommit i enkäterna för att få en djupare förståelse 

för de medverkandes upplevelser. De områden som togs upp rörde de frågor där det till 

exempel fanns skillnader i studenternas svar eller där alla studenterna hade en negativ 

respektive positiv inställning. Enligt Wibeck (2000) är det viktigt att som samtalsledare leda 

diskussionen i rätt riktning men låta gruppen diskutera fritt, uttrycka sina egna åsikter och inte 

styra diskussionen för mycket. Diskussionen i båda fokusgrupperna leddes av två ledare men 

det var främst de medverkande som diskuterade sina upplevelser. Diskussionen som fördes 

spelades in på band för att underlätta bearbetningen. Fokus-grupperna genomfördes vid två 

olika tillfällen och varje grupp tog ungefär en timme. Träffarna i fokusgrupperna ägde rum på 

Vårdvetenskapens hus i Lund för att underlätta för de medverkande då detta var en känd och 

tillgänglig miljö för dem.  

 

3.4 Bearbetning av den insamlade informationen 

Då informationen som samlats in skulle behandlas, bearbetades enkäterna först. De frågor och 

områden, som utifrån studiens syfte, verkade relevanta att studera mer ingående belystes i 

fokusgrupperna. Då inspelningsbanden från fokusgrupperna bearbetades skrevs 

diskussionerna ut ordagrant på papper för att materialet skulle bli mer överskådligt och 

användbart. I materialet från enkäterna och fokusgrupperna framkom kvalitativ och 

kvantitativ data. Materialet analyserades och kategoriserades utifrån frågeställningarna i 

syftet, det vill säga: känsla av säkerhet inför kommande yrkesroll, förmåga att förstå och 

samarbeta med andra yrkesprofessioner, känsla av säkerhet i sitt bemötande av patienter samt 

förståelse för patientens situation. I materialet från fokusgrupperna framkom ytterliggare en 

kategori gällande övriga upplevelser av praktiken på AKVA-U. 
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4. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Sektionschefen och studierektorn på sektionen för arbetsterapi informerades om studien och 

skriftligt tillstånd inhämtades från dessa. Projektplanen och övrigt material har även fått god-

kännande av Vårdvetenskapliga Etiknämnden (VEN). Undersökningen är genomförd i enlig-

het med forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5. RESULTAT 

 

Vid redovisningen av resultatet har studiens material delats in i fyra avsnitt med utgångspunkt 

från frågeställningarna i syftet för att underlätta för läsaren. De fyra avsnitten handlar om 

förändrat självförtroende och känsla av säkerhet inför kommande yrkesroll, förstå och sam-

arbeta med andra yrkesprofessioner, förändrad förståelse för patientens situation och känsla 

av säkerhet i bemötandet samt övriga upplevelser av praktiken på AKVA-U. För att ytter- 

liggare underlätta för läsaren har de olika kategorierna i avsnitten markerats med fet stil. 

 

5.1 Förändrat självförtroende och känsla av säkerhet inför kommande yrkesroll 

Enligt enkäterna hade alla nio medverkande fått mycket förstärkt eller förstärkt själv-

förtroende efter praktiken inför den kommande yrkesrollen (se diagram 1).  

 

Förändrat självförtroende

0
1
2
3
4
5
6

Mycke t fö rs tärkt

Förstärk t 

Ingen  förä ndr in g

Försämra t 

Vet ej

 
Diagram 1. Diagrammet visar de medverkandes upplevelser av förändrat självförtroende efter praktiken på 

AKVA-U. Fem av de medverkande upplevde att de fått mycket förstärkt självförtroende och fyra upplevde att de 

fått förstärkt självförtroende.  
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I fokusgrupperna diskuterade de medverkande att de genom att få stå på egna ben och genom-

föra interventioner på egen hand fått ökat självförtroende. Samtliga kände att de fick en 

”jag kan”-känsla som de inte upplevt under tidigare praktiker. De fick prova på och fick se att 

de faktiskt klarade av det arbetsterapeutiska arbetet och fick på så vis en förstärkt självkänsla 

som de tror kommer vara en fördel då de ska ut i arbetslivet efter utbildningen. De kände även 

att de faktiskt har kunskapen de behöver för att klara av uppgifterna och att de kan hantera 

svåra situationer utan hjälp från handledare. En av de medverkande uttryckte sig så här 

angående säkerhet: 

 

”Ja man förstod att det ligger där bak i huvudet någonstans, hur man ska gå tillväga och 

göra och att det verkligen fungerade det man gjorde. Då växte man en meter. Det var en skön 

känsla att man gjort det själv. Man kan mer än vad man tror!” 

 

De medverkande från termin sex, som praktiserade på avdelningen under förra terminen, 

upplevde att det förstärkta självförtroendet har hållit i sig och att de på grund av detta är bättre 

förberedda inför den kommande yrkesdebuten. Några av de medverkande tyckte dock att de 

på andra praktiker lärt sig mer konkret arbetsterapeutiskt arbete, men att praktiken på AKVA-

U har betytt mycket för deras självförtroende.  

 

Enkäterna visade att tre av de medverkande upplevde att de hade utvecklats i sin yrkesroll 

och sex upplevde att de hade utvecklats mycket i yrkesrollen efter praktiken (se diagram 2).  

 

Utvecklats i yrkesrollen

0
1
2
3
4
5
6
7

Utveck lats mycket

Utveck lats

Ingen  förä ndr in g

Utveck lat osäkerhe t

Vet ej

 
Diagram 2. Diagrammet visar i vilken grad de medverkande utvecklats i yrkesrollen. Sex av de medverkande 

upplevde att de utvecklats mycket och tre upplevde att de utvecklats i yrkesrollen. 



 

  11

I fokusgrupperna ansåg de medverkande att de blivit säkrare i sin yrkesroll eftersom de på 

avdelningen ofta behövt förklara vad man som arbetsterapeut kan tillföra teamet, både för 

övriga studenter och för patienter. De upplevde att det var nyttigt att få öva på att få förklara 

sig och berätta för de andra yrkesprofessionerna om det arbetsterapeutiska arbetet.  

 

Enligt enkäterna upplevde även åtta av de medverkande att praktiken kan vara till stor hjälp 

inför deras kommande yrkesroll medan en av dem ansåg att praktiken kan vara en mycket 

stor hjälp. I fokusgrupperna var alla eniga om att praktiken på AKVA-U förmodligen kommer 

vara en stor hjälp eftersom de själva har fått prova på att vara självständiga och fått en aha-

upplevelse av att de faktiskt kan utföra arbetsterapeutiska uppgifter. 

 

Enligt enkäterna tyckte sex av de medverkande att introduktionen första dagen på AKVA-U 

var givande eller mycket givande medan tre personer tyckte att den var mindre givande eller 

otillräcklig. I fokusgrupperna ansåg några av de medverkande att introduktionen var tillfreds-

ställande och att de fick den information som krävdes. Några tyckte dock att det gick för fort 

och att informationen var något förvirrande, vilket gjorde dem osäkra på om de skulle klara av 

praktikens utmaningar. De ville även ha haft en rundvandring på avdelningen tillsammans 

med arbetsterapeuthandledaren och mer tid för frågor innan de lämnades att klara arbetet 

ensamma under helgen. 

 

Enligt enkäterna tyckte dock fem av de medverkande att handledningen från ansvarig 

arbetsterapeut var bra eller mycket bra. De resterande fyra ansåg att den var mindre bra. I 

fokusgrupperna framgick det ändå att samtliga upplevde det positivt att få arbeta mycket 

självständigt och ha fått förtroendet att få genomföra arbetsterapeutiska interventioner på egen 

hand. På detta sätt kände de medverkande att de fått växa i sin yrkesroll och fått bli säkrare på 

sin egen förmåga.  

 

Majoriteten av de medverkande tyckte att handledaren var bra men att de hade velat ha mer 

tid tillsammans. De ville ha mer feedback från handledaren om vad de gjort bra och vad de 

gjort mindre bra. På dagtid, då arbetsterapeuthandledaren fanns på avdelningen, hade de även 

velat ha tid att sätta sig ner tillsammans med handledaren för att kunna diskutera och ställa 

eventuella frågor för att kunna utvecklas ytterliggare, bli säkrare och få mer kunskap om 

arbetet. En av de medverkande ställde sig dock frågan om det fanns en mening med att hand-
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ledaren inte fanns att tillgå så ofta, och att syftet kanske var att man skulle lära sig att lita på 

och utvärdera sig själv.  

 

Åtta personer svarade i enkäterna att handledningen från övrig personal var mycket bra 

eller bra medan endast en ansåg att den varit mindre bra. I fokusgruppen visade det sig dock 

att samtliga av de medverkande ansåg att handledningen från övrig personal, framför allt från 

sjuksköterskorna, var bra och att de gjorde sitt bästa för att hjälpa till, trots att de inte alltid 

kunde svara på alla frågor gällande det arbetsterapeutiska arbetet.  

 

Enkäterna visade att fem personer upplevde att det var bra att praktisera i skift men ingen 

tyckte att det var mycket bra. Fyra personer tyckte att det var mindre bra eller inte alls bra. 

Enkäterna visade även att fyra personer ansåg att arbetsschemat var lagom ansträngande, fyra 

tyckte det var ansträngande och en valde svarsalternativet ”vet ej”. I fokusgrupperna kom det 

fram att de flesta medverkande kände att det var påfrestande att praktisera i skift. Många av de 

arbetsterapeutiska interventionerna skedde under dagen och därför kände sig många av de 

medverkande överflödiga under kvällarna. Några av dem pendlade långt vilket gjorde att de 

sena kvällarna och de därefter tidiga morgnarna blev väldigt påfrestande. De kände att om de 

hade varit utvilade hade de fått ut ännu mer av praktiken och på så vis utvecklats ytterliggare. 

Några av de medverkande tyckte dock att det var bra att vara på avdelningen på kvällar och 

helger eftersom där då inte fanns en arbetsterapeuthandledare. De kände att de på så vis blivit 

mer självständiga eftersom där inte fanns någon att fråga och förlita sig på hela tiden. De 

tvingades på så sätt att lita på sina egna kunskaper och utvecklas i sin yrkesroll. 

 

Enkäterna visade att en av de medverkande upplevde att hon inte hade haft någon användning 

för sina kunskaper om arbetsterapeutiska bedömningsinstrument på praktiken, medan de 

övriga åtta ansåg att de haft viss användning för sina kunskaper inom detta område. I fokus-

grupperna framgick det att samtliga av de medverkande upplevde att de inte fått tillräcklig 

träning i att använda bedömningsinstrument under sin praktik på AKVA-U. Majoriteten 

saknade framför allt instrument vid ADL-bedömningar. Många av de medverkande hade 

gärna velat öva mer på användandet av bedömningsinstrument för att förbättra sina kunskaper 

i detta och bli säkrare i utförandet samt kunna visa för de övriga yrkeskategorierna vilka 

bedömningar arbetsterapeuter kan utföra och bidra med. 
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I fokusgrupperna kom det upp en diskussion kring vilken typ av patienter som lades in på 

avdelningen, trots att detta inte varit en fråga i enkäterna. Majoriteten av de medverkande 

ansåg att de hade velat ha fler patienter på avdelningen som behövde rehabiliterande åtgärder 

för att lära sig så mycket som möjligt om arbetsterapeutiska interventioner och utvecklas ännu 

mer i sin yrkesroll. Många kände att de hade för lite att göra och att flertalet av patienterna 

inte krävde arbetsterapeutiska åtgärder. Utan omvårdnadsarbetet upplevde vissa av de med-

verkande att de hade blivit överflödiga på avdelningen. Arbetsterapeutens roll blev inte heller 

lika tydlig för de övriga yrkeskategorierna i teamet då där inte fanns så många arbets-

terapeutiska uppgifter.  

 

5.2 Förstå och samarbeta med andra yrkesprofessioner 

Enkäterna visade att alla nio medverkande tyckte att upplevelsen av att arbeta i team med 

andra studenter var givande eller mycket givande. Samtliga ansåg även att de fått ökad eller 

stor ökad förståelse för teamarbete (se diagram 3). 

 

Förändrad förståelse för teamarbete

0
1
2
3
4
5
6

Sto r öka d förståelse

Ökad fö rståe lse

Ingen  förä ndr in g

M inskad förs tå else

Vet ej

 
Diagram 3. Diagrammet visar de medverkandes upplevelser av förändrad förståelse för teamarbete efter 

praktiken på AKVA-U. Fem av de medverkande upplevde att de fått stor ökad förståelse och fyra upplevde att de 

fått ökad förståelse. 
  

I fokusgrupperna framgick det att samtliga upplevde att de lärt sig mer om teamarbete efter 

praktiken på AKVA-U eftersom alla i teamet var studenter och därför var på samma nivå. Det 

blev på så vis ett bättre samarbete inom teamet och de vågade ta för sig på ett annat sätt än på 

vanliga praktikplatser. De medverkande kände att de på AKVA-U fick en större förståelse för 
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varför teamarbete och kommunikation mellan teamets medlemmar är så viktigt eftersom de 

arbetar nära varandra i teamet och alla måste ta hänsyn till varandra.  

 

Alla nio svarade även i enkäterna att de hade fått ökad eller stor ökad förståelse för de 

övriga yrkeskategorierna efter sin praktik på AKVA-U (se diagram 4).  

 

Förändrad förståelse för övriga yrkeskategorier

0
1
2
3
4
5
6

Sto r öka d förståelse

Ökad fö rståe lse

Ingen  förä ndr in g

M inskad förs tå else

Vet ej

 
Diagram 4.  Diagrammet visar de medverkandes upplevelser av förändrad förståelse för de övriga yrkes-

kategorierna i teamet. Fyra av de medverkande upplevde att de fått stor ökad förståelse och fem upplevde att de 

fått ökad förståelse. 

 

I fokusgrupperna visade det sig att många av studenterna från de övriga yrkeskategorierna inte 

visste vilka arbetsuppgifter en arbetsterapeut har, innan praktiken på AKVA-U började. Efter-

som AKVA-U är en utbildningsavdelning vågade studenterna fråga varandra, förklara för 

varandra och göra det tydligt vilka olika roller man har i teamet. De flesta av de medverkande 

upplevde även att de fick mer respekt för varandra då de fick lära sig vad de övriga yrkes-

kategorierna faktiskt gör på en avdelning. De kände även att alla i teamet fått ökad förståelse 

för vad de andra yrkeskategorierna kan bidra med och hur man kan samarbeta för att ge 

patienterna så god vård som möjligt. I diskussionen om varför förståelsen för övriga yrkes-

kategorierna ökat förklarade en av de medverkande det så här: 

 

”Just det att man vågade fråga och att de andra vågade fråga tillbaka, det tyckte jag 

verkligen ökade förståelsen. Man fick se hur viktiga alla var för att arbetet skulle fungera”. 
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Enligt enkäterna hade alla nio medverkande i studien haft läkar- och sjuksköterskestudenter i 

sitt team på AKVA-U, men endast en hade haft en sjukgymnaststudent. Detta berodde på att 

arbetsterapeut- och sjukgymnaststudenterna inte alltid är på avdelningen samtidigt, på grund 

av olika läroplaner. I fokusgrupperna framgick det att alla de medverkande som inte hade haft 

en sjukgymnaststudent i sitt team saknade detta mycket. De flesta hade sett fram emot att få 

samarbeta med sjukgymnaststudenterna och få öva på rehabiliteringsarbetet tillsammans med 

någon som också har ett rehabiliterande synsätt. Några av de medverkande ansåg att de hade 

patienter på avdelningen som haft ett stort behov av sjukgymnastens insats, men då denna 

yrkeskategori inte fanns att tillgå fick arbetsterapeutstudenterna även göra vissa delar av deras 

arbete. De medverkande upplevde även att läkar- och sjukstöterskestudenterna på grund av 

detta inte fick en klar bild av skillnaden mellan arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska inter-

ventioner. De ansåg att förståelsen för de olika yrkeskategorierna hade blivit större om där 

även funnits en sjukgymnaststudent på avdelningen. Varje del av teamet hade på så vis blivit 

representerat på ett korrekt sätt, så som det ser ut i verkligheten.  

 

Den medverkande som hade en sjukgymnaststudent i sitt team ansåg att detta var en stor för-

del eftersom de tillsammans kunde identifiera sina respektive arbetsuppgifter och stötta 

varandra i rehabiliteringsarbetet. Då alla yrkeskategorier var representerade blev även rollerna 

i hela teamet tydligare och studenterna fick en djupare förståelse för vad de andra yrkes-

kategorierna arbetar med.  

 

Eftersom alla studenterna praktiserade i skift, som redovisats tidigare i texten, kände vissa 

av de medverkande att de på grund av trötthet inte kunde ta till sig kunskapen om arbetet i 

team och om de andra yrkesprofessionerna så väl som de hade kunnat om schemat varit 

annorlunda. Några av de medverkande fann det dock väldigt lärorikt att arbeta i skift eftersom 

teamet blev mer sammansvetsat då alla är där samma tider och får möjligheten att lösa 

problemen tillsammans. 

 

Under frågan ”övriga kommentarer” i enkäterna skrev en person att det borde ha varit under-

sköterskor, som ansvarade för omvårdnadsarbetet, i teamet på AKVA-U.  Detta diskuterades 

vidare i fokusgrupperna där de flesta tyckte att rollerna i teamet hade blivit tydligare om det 

även funnits undersköterskor på avdelningen så att studenterna inte behövde dela på om-

vårdnadsarbetet. Vissa tyckte dock att omvårdnadsarbetet var mycket viktigt och att alla på 

detta vis hamnade på samma nivå.  
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Under ”övriga kommentarer” i enkäterna kom det även fram att två av de medverkande ansåg 

att praktiken på AKVA-U borde vara obligatoriskt för alla arbetsterapeutstudenter. Denna 

fråga diskuterades vidare i fokusgrupperna där det visade sig att majoriteten tyckte att 

praktiken borde vara obligatoriskt eftersom de fick lära sig så mycket om de andra yrkes-

kategorierna och om teamarbete. Samtliga ansåg även att det är ett bra tillfälle att visa för de 

andra studenterna vad en arbetsterapeut gör, och att man som arbetsterapeutstudent på en 

sådan praktikplats får ett utmärkt tillfälle att göra reklam för sitt yrke. En av de medverkande 

uttryckte sig så här: 

 

”Arbetsterapeuter behöver profilera sig mer. Dels för våran skull, våran yrkesroll, men även 

för att vi måste visa alla andra vem vi är”. 

 

Några av de medverkande var dock negativa till att AKVA-U borde bli en obligatorisk del i 

arbetsterapeututbildningen. Orsaken till detta var pendlingsavståndet och schemats upplägg. 

Om det däremot funnits övernattningsmöjligheter hade även de varit positiva till att göra 

denna praktik obligatorisk. Majoriteten av de medverkande tyckte att man under utbildningen 

ska få information om vad de övriga yrkeskategorierna i teamet arbetar med och kan tillföra 

teamet. De medverkande ansåg dock att denna information inte ges tillräckligt i utbildningen 

och därför är AKVA-U ett väldigt bra tillfälle att få reda på mer om andra yrkeskategorier och 

alla arbetsterapeutstudenter borde få chansen till detta.  

 

5.3 Förändrad förståelse för patientens situation och känsla av säkerhet i bemötandet 

Enkäterna visade att sex personer upplevde att de fått ökad förståelse för patientens 

situation medan tre ansåg att de fått stor ökad förståelse (se diagram 5). Tre av de med-

verkande tyckte att de hade blivit säkrare medan sex personer ansåg att de blivit mycket 

säkrare i sitt bemötande av patienter efter praktiken (se diagram 6). 
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Förändrad förståelse för patienternas situation
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Förändrad säkerhet i bemötande av patienter
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Diagram 5 och 6.  Diagrammen visar de medverkandes upplevelser av förändrad förståelse för patienternas 

situation samt av förändrad säkerhet i bemötande av patienter, efter praktik på AKVA-U. Tre av de medverkande 

upplevde att de fått stor ökad förståelse och sex att de fått ökad förståelse för patienternas situation medan sex av 

de medverkande upplevde att de blivit mycket säkrare och tre att de blivit säkrare i sitt bemötande av patienter.  
 

I fokusgrupperna framgick det att samtliga medverkande upplevde att de blivit säkrare i sitt 

bemötande på grund av att de själv fått ta hand om patienterna under hela vårdtiden och på så 

vis fått en bättre patientkontakt, något som de förmodligen inte fått om där varit en handledare 

med hela tiden. Eftersom de medverkande själva fått utföra arbetsterapeutiska uppgifter och 

omvårdnadsarbete, upplevde de att de fick en ökad förståelse för patienterna. Några upplevde 

även att patienterna kände av detta och att de fick ett annat förtroende för studenterna. 

 

I diskussionen i fokusgrupperna gällande förståelsen för patienternas situation och känslan av 

säkerhet i bemötandet kom återigen frågan om skift upp. Denna gång ansåg några av de med-

verkande att tröttheten av att praktisera i skift även gick ut över deras bemötande och deras 

förståelse för patienternas situation. Ett fåtal kände dock att de fick en bättre förståelse för 

patienterna då de kunde ta sig tid att sätta sig ner och prata med dem på kvällarna när det inte 

fanns så mycket arbetsterapeutiska uppgifter att utföra.  

 

Även frågan om bedömningsinstrument kom återigen upp då känslan av säkerhet i bemö-

tande av patienter diskuterades. De medverkande ansåg nämligen att om man får öva på an-

vändandet av bedömningsinstrument blir man även säkrare i sitt bemötande av patienter. 

Vissa av de medverkande var dock frågande till om bedömningsinstrument hade behövts på 

en sådan avdelning. De tyckte att man inte borde genomföra bedömningar bara för att öva, 

man måste tänka på patientens bästa.  
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5.4 Övriga upplevelser av praktiken på AKVA-U 

Enkäterna visade att praktiken på AKVA-U varit givande eller mycket givande för alla nio 

medverkande. I enkäterna framgick det även att samtliga ansåg att praktikperioden var till-

räckligt lång för att uppnå syftet med praktiken. I fokusgrupperna visade det sig att de med-

verkande tyckte att praktiken på AKVA-U varit en otroligt givande upplevelse. De tyckte 

dock att vissa rutiner kunde förbättras och att journalsystemet skulle förändras med bättre 

sökord. Enkäterna visade trots detta att fyra personer upplevde att de blivit säkrare och fem 

personer att de blivit mycket säkrare gällande journaldokumentation på dator. I fokus-

grupperna var alla medverkande överrens om att de inte skulle vilja vara utan denna unika 

praktik. De ansåg även att det är mycket viktigt att det så långt det är möjligt finns en arbets-

terapeutstudent på avdelningen så att de övriga studenterna får se vad en arbetsterapeut kan 

tillföra teamet. De medverkande kände att de alla kan rekommendera denna praktikplats för 

kommande arbetsterapeutstudenter. En av de medverkande uttryckte sig såhär om sin tid på 

AKVA-U: 

 

”Alla borde få göra detta, det är en sån jätteupplevelse! Jag lärde mig otroligt mycket, man 

växer in i rollen som man ska anta på något vis. Jag skulle inte vilja vara utan det”.   

 

 

6. DISKUSSION 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Det var intressant att se att alla de medverkande var positivt inställda till praktiken på  

AKVA-U. Deras svar överrensstämde med varandra, både i enkäterna och i fokusgrupperna. 

De medverkande var även positivt respektive negativt inställda till samma frågor, med endast 

få undantag. Trots vissa negativa upplevelser angående en del praktiska aspekter på avdel-

ningen, så som schemats upplägg och användandet av bedömningsinstrument, hade de med-

verkande många positiva upplevelser. Dessa gällande bland annat ökat självförtroende, ökad 

säkerhet inför kommande yrkesroll, ökad förståelse för både teamarbete och andra yrkes-

kategorier samt för patienter. Att få fram upplevelser kring just detta var syftet med studien.  

 

Trots att deltagarantalet i studien var 90 % av urvalsgruppen är det för få arbetsterapeut-

studenter som varit på AKVA-U och som medverkat i studien för att utan vidare kunna 

generalisera resultatet. Studiens resultat stämmer dock väl överens med tidigare studier som 
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gjorts på andra utbildningsavdelningar, både i Sverige och utomlands. En av dessa studier 

visade till exempel att majoriteten av studenterna efter praktik på klinisk utbildningsavdelning 

fått mer kunskap om andra yrkeskategorier och fått större förståelse om varför god 

kommunikation är viktigt i teamet (Ponzer et al., 2004). Även i den nu genomförda studien 

upplevde de medverkande att de fått ökad kunskap om de övriga yrkeskategorierna och om 

vikten av att teammedlemmarna kan samarbete med varandra. I två andra studier framgick det 

att studenterna även fått ökat självförtroende eftersom de fick ökat ansvar och ökad själv-

ständighet på den kliniska utbildningsavdelningen. Studenterna blev även mer medvetna om 

patienternas roll och om etiska aspekter gällande patienterna (Freeth et al., 2001 och Reeves 

et al., 2002). Även de medverkande i den nu genomförda studien upplevde att de fått ökat 

självförtroende och att de fått en klarare bild av patientens situation i vården.  

 

Det går inte att dra några direkta paralleller mellan att vara negativt inställd till att praktisera i 

skift och att pendla en längre sträcka, då två av de fyra som var negativa inte hade ett avsevärt 

pendelavstånd. De resterande två bodde dock på ort långt ifrån praktikplatsen och detta kan 

vara en bidragande faktor till deras negativa inställning till att praktisera i skift. Trots långa 

pendelavstånd tyckte ändå dessa två personer att praktiken på AKVA-U varit givande på 

många sätt.  

 

Trots att endast en av de medverkande haft en sjukgymnasstudent i sitt team, skilde sig inte 

svaren i enkäten mellan denna medverkande och de övriga. Alla medverkande var nämligen 

positiva och upplevde att de blivit säkrare i den egna yrkesrollen samt att de fått ökad 

förståelse för teamarbete och för de övriga yrkeskategorierna. Det hade dock varit att föredra 

att arbetsterapeutstudenter och sjukgymnaststudenter hade varit på avdelningen samtidigt för 

att rollerna i teamet ska bli så tydliga som möjligt.  

 

I studien framkom även andra förslag på vad som kan göras bättre på avdelningen. Intro-

duktionen kunde ha varit tydligare och arbetsterapeutstudenterna skulle ha fått mer tid med 

handledaren första dagen. En rundvandring på avdelningen tillsammans med handledaren 

hade även varit önskvärt vid introduktionstillfället. Majoriteten av de medverkande ville ha 

mer tid med handledaren under hela praktikperioden, medan några var nöjda med den hand-

ledning de fått och kände att det fanns en mening med att få vara så självständig. Samtliga 

tyckte dock att det varit bra med mer feedback från handledaren för att veta vad man behöver 

jobba på och utveckla ytterligare.  
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På grund av arbetsschemat kände några av de medverkande sig trötta, och de kunde därför 

inte ta till sig ny kunskap på samma sätt som om de varit utvilade. Deras trötthet gick även ut 

över patienterna och därför hade det varit att föredra att schemat gjorts om så att inga 

studenter behöver praktisera sena kvällar och därefter tidiga morgnar.   

 

Det hade också varit att föredra att där alltid funnits en undersköterska att tillgå på avdel-

ningen. På detta sätt hade rollerna i teamet förmodligen blivit ännu tydligare och arbets-

terapeutstudenterna hade kunnat fokusera sig på de arbetsterapeutiska uppgifterna. Det är bra 

att studenterna tillsammans får ta del av omvårdnadsarbetet, men det ska inte gå ut över 

studenternas yrkesspecifika arbetsuppgifter.  

 

För att arbetsterapeutstudenterna ska bli säkrare i sitt bemötande av patienter och bli bättre i 

användande av bedömningsinstrument kan man införa fler instrument på avdelningen, fram-

förallt vid ADL-bedömningar. Ett annat förslag är att man kan införa en checklista för vad 

arbetsterapeutstudenterna bör ta reda på om patienten, t.ex. innan hemgång, för att inte missa 

någon viktig information.  

 

Då några av arbetsterapeutstudenterna inte alltid hade arbetsterapeutiska uppgifter att utföra 

på avdelningen, fick de inte tillräckligt med träning i detta. Att de ändå var positivt inställda 

till praktiken på AKVA-U kan bero på att de istället fick en stor möjlighet att lära sig mycket 

om teamarbete och övriga yrkeskategorier samt att de fick förstärkt självförtroende. Där-

igenom är en stor del av målet med utbildningsavdelningen uppnått. Slutsatsen är dock att det 

bör finnas patienter på AKVA-U som är lämpliga för samtliga studentkategorier för att alla 

ska få ut så mycket som möjligt av praktiken. 

 

Enligt Law et al. (2002) är produktivitet en stor del av en människas liv. Arbetsterapeut-

studenterna som varit på AKVA-U känner sig alla säkrare inför sin kommande yrkesroll och 

upplever att de bättre kan förstå och arbeta tillsammans med de andra i teamet, vilka är viktiga 

delar av produktiviteten. Enligt Law et al. (2002) krävs det att personens arbetsliv fungerar för 

att få ett tillfredställande aktivitetsutförande. Det är även viktigt att man som nyutexaminerad 

arbetsterapeut tidigt finner sin roll på arbetet (Kielhofner, 2002). Alla de medverkande upp-

levde att de, efter praktiken på AKVA-U, såg sin roll i teamet klarare och att även de övriga 

studenterna fick en ökad förståelse för arbetsterapeutens roll i teamet.       
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Eftersom AKVA-U är en annorlunda och givande praktik i många aspekter borde alla arbets-

terapeutstudenter få möjligheten att praktisera på avdelningen. Man kan därför fundera på om 

det är möjligt att från skolans håll låta fler arbetsterapeutstudenter få möjligheten att 

praktisera där. Detta är ett utmärkt tillfälle för att göra reklam för arbetsterapi, vilket gynnar 

både studenterna och yrket i sig. Det är även viktigt att studenterna som ska välja var de vill 

praktisera i termin 5 får information om vad en praktik på AKVA-U innebär och vad man 

som arbetsterapeutstudent får ut av den. Det är därför bra om personalen från AKVA-U 

kommer till skolan varje termin och informerar studenterna om detta. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Innan studien påbörjades diskuterades olika val av metoder, däribland att enbart använda 

enkäter eller enskilda intervjuer. Att endast använda enkäter skulle inte ge en tillräckligt djup 

förståelse för de medverkandes upplevelser och enskilda intervjuer skulle ha varit för tids-

krävande med tanke på antalet medverkande i studien. Enskilda intervjuer skulle inte heller 

gett de medverkande möjligheten att få dela sina synpunkter med andra som varit i samma 

situation. Det diskuterades även att inkludera de arbetsterapeutstudenter som varit på utbild-

ningsavdelningar på andra orter i Sverige för att få en övergripande bild av arbetsterapeut-

studenters upplevelser av utbildningsavdelningar i hela landet. Studien begränsades dock till 

att endast inkludera de arbetsterapeutstudenter som praktiserat på AKVA-U. På grund av stora 

geografiska avstånd till de andra utbildningsorterna samt tidsramarna för studien, var det 

nämligen inte möjligt att även inkludera arbetsterapeutstudenter som varit på andra utbild-

ningsavdelningar i Sverige.  

  

Med tanke på studiens syfte visade sig valet av metod vara mycket givande. Genom att 

kombinera enkäter och fokusgrupper kunde mer relevant information inhämtas och på så sätt 

gavs en djupare förståelse för de medverkandes upplevelser. Enligt Wibeck (2000) kan fokus-

grupper även vara en positiv metod för de medverkande eftersom de där får en möjlighet att 

uttrycka sig utifrån sin synvinkel och diskutera med andra studenter med liknande upp-

levelser. I fokusgrupper måste de medverkande både ifrågasätta varandra och förklara sig för 

varandra. Därför kunde denna metod vara mer givande för studien än enskilda intervjuer. 

Wibeck (2000) pekar vidare på att användandet av fokusgrupper även är mer tidseffektivt än 

enskilda intervjuer. Dock var kombinationen av enkäter och fokusgrupper något tidskrävande 

med tanke på tidsramarna för denna studie. Svaren från enkäterna skulle nämligen inväntas 
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innan fokusgrupperna kunde sammanställas och utföras. Det var även svårt att hitta en tid för 

fokusgrupperna som passade alla, då studenterna hade olika schema. 

 

Eftersom tyngdpunkten i studien låg på informationen från fokusgrupperna, hade enkäterna 

eventuellt kunnat uteslutas och endast fokusgrupperna utförts. Kombinationen av metoderna, 

triangulering, gav dock fylligare information och därigenom ett bättre resultat, trots en viss 

tidspress. Genom att först skicka ut enkäter kunde oviktig information sållas bort innan 

fokusgrupperna genomfördes. Även likheter och olikheter i svaren kunde studeras mer nog-

grant och lyftas fram i fokusgrupperna. Därigenom gavs en möjlighet att i grupperna lägga 

vikten på det som var relevant för studiens syfte.  

 

AKVA-U:s utvärderingsenkät (Universitetssjukhuset MAS, 2006) användes som underlag då 

enkäterna till studien konstruerades. Enbart denna enkät kunde dock inte användas då dess 

frågor riktas till studenter från alla yrkeskategorier. Frågorna i utvärderingsenkäten svarade 

inte heller mot syftet i denna studie.  

 

Alla medverkande i studien var kvinnor och de flesta var mellan 18-25 år. Resultatet hade 

eventuellt sett annorlunda ut om även män medverkat i studien samt om åldersspridningen 

varit mer varierad. Eftersom AKVA-U är en relativt nystartad avdelning har endast ett fåtal 

arbetsterapeutstudenter haft chansen att praktisera där. De få som varit på avdelningen har alla 

varit kvinnor och därför fanns det ingen möjlighet att även inkludera män i studien. Å andra 

sidan är undersökningsgruppen acceptabelt representativ med tanke på att den överväldigande 

majoriteten av studenterna på arbetsterapeututbildningen är kvinnor. 

 

De medverkande delades in i två fokusgrupper för att underlätta diskussionen och för att alla 

skulle få komma till tals, då nio personer är för många i en grupp. Det var svårt att veta hur 

mycket diskussionen skulle styras och hur aktiva ledarna bör vara i en fokusgrupp. På grund 

av tidspressen fanns det ingen möjlighet att öva på att leda en sådan grupp. Om tiden hade 

tillåtit det hade en övningsgrupp varit bra för att förbättra samspelet och intervjuförmågorna 

hos ledarna. På detta sätt hade diskussionerna i fokusgrupperna möjligtvis kunnat gå ännu 

djupare och informationsmängden blivit större. Troligtvis hade detta dock inte förändrat 

resultatet på ett avgörande sätt.   
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Enligt Hansagi och Allebeck (1994) är ett visst mått av intervjuarpåverkan ofrånkomligt och 

intervjuarnas tidigare erfarenheter och bakgrund kan påverka diskussionen. Wibeck (2000) 

pekar på att det i vissa fokusgrupper verkar som att det är ledaren snarare än gruppen som 

avgör diskussionens form. Hansagi och Allebeck (1994) pekar vidare på att de medverkande 

ska utsättas för så lite påverkan som möjligt från ledarna och de ska känna sig fria att uttrycka 

sina tankar. Intervjuaren får därför inte ge uttryck för sina egna värderingar, uppfattningar, 

förväntningar och inställningar. I studien var detta inte möjligt att undvika helt eftersom 

ledarna hade liknande erfarenheter som de medverkande och var bekanta med några i 

gruppen. Utan dessa erfarenheter hade möjligtvis diskussionen förts i andra riktningar och 

andra följdfrågor ställts. Eventuellt hade diskussionen i grupperna inte handlat lika mycket om 

praktiska saker på avdelningen, så som journaldokumentation och bedömningsinstrument.    

Om de medverkande känner ledarna och de andra personerna i gruppen är det möjligt att de 

vågar öppna sig på ett annat sätt och vågar prata om sådant som de inte hade gjort om de 

intervjuats av någon okänd. Det kan å andra sidan vara så att de medverkande håller tillbaka 

och inte vågar uttrycka sig fritt just på grund av att de känner ledarna och de övriga i gruppen 

(Lantz, 1993)  

 

Slutsatsen är dock att ingen av de medverkande i studien verkade hålla tillbaka sina åsikter 

eller var obekväma, även om inte frågan ställdes direkt till de medverkande. I detta fall var det 

troligtvis en fördel att några av de medverkande kände varandra och ledarna eftersom de på så 

vis vågade öppna sig och säga vad de tyckte, trots viss intervjuarpåverkan.       

 

6.3 Konklusion 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns några förbättringar att göra på utbild-

ningsavdelningen AKVA-U, så som att ändra arbetsschemat så att studenterna inte behöver 

praktisera sena kvällar och därefter tidiga morgnar. Arbetsterapeutsstudenter och sjuk-

gymnaststudenter borde även vara på avdelningen samtidigt och en undersköterska borde 

alltid finnas på avdelningen för att ansvara för omvårdnadsarbetet. Ytterligare åtgärder är att 

arbetsterapeuthandledaren borde ge mer feedback till studenterna och att fler bedömnings-

instrument vid ADL-bedömningar införs. Trots detta upplevde de medverkande att praktiken 

på AKVA-U var en mycket bra erfarenhet och att alla arbetsterapeutstudenter borde få 

möjligheten att få praktisera på denna unika avdelning och få bli säkrare samt utvecklas i sin 

yrkesroll.  
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Enkät angående praktiken på AKVA-U   Bilaga 1 
 
1. Ange ditt kön:  □  Kvinna 

  □  Man 
___________________________________________________________________________ 
2. Ange din ålder:  □  18-25 

  □  26-35 

  □  36-45 

  □  46 – 
 
 
 
 
Nedan följer frågor om din praktik på AKVA-U: 
 
 
3. Kryssa för vilka studerandekategorier som ingick i ditt team på AKVA-U under dina två 
praktik veckor: □  Läkare 

  □  Sjuksköterskor 

  □  Sjukgymnaster 

  □  Övriga yrkeskategorier. Vilka:……………………………… 
___________________________________________________________________________ 
4. Hur upplevde du informationen på introduktionen första dagen på AKVA-U? 
  □  Mycket givande    

  □  Givande  
  □  Mindre givande  
  □  Ofullständig  
  □  Vet ej  
___________________________________________________________________________ 
5. Hur upplevde du längden på praktikperioden (två veckor)? 

□  För lång  
  □  Lagom lång 

  □  För kort 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
6. Hur upplevde du att praktisera i skift under praktiken på AKVA-U, dvs. även kvällar och 
helger?  □  Mycket bra 

  □  Bra 

  □  Mindre bra 

  □  Inte alls bra 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
7. Hur upplevde du arbetsschemat? 
  □  Mycket ansträngande 

  □  Ansträngande 

  □  Lagom ansträngande 

  □  Inte alls ansträngande 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
8. Hur upplevde du handledningen från den ansvarige arbetsterapeuten? 
  □  Mycket bra 

  □  Bra 

  □  Mindre bra 

  □  Inte alls bra 

  □  Vet ej 
 __________________________________________________________________________ 
9. Hur upplevde du handledningen från övrig personal? 
  □  Mycket bra 

  □  Bra 

  □  Mindre bra 

  □  Inte alls bra 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
10. Hur upplevde du arbetet i team med andra studenter? 
  □  Mycket givande  
  □  Givande 

  □  Mindre givande 

  □  Inte alls givande 

  □  Vet ej 
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Hur praktiken på AKVA-U haft effekt på dina fortsatta studier/yrkesverksamhet 
 
 
11. I vilken grad upplever du att din förståelse för teamarbete har förändrats efter din praktik 
på AKVA-U? 
  □  Har fått stor ökad förståelse 

  □  Har fått ökad förståelse 

  □  Ingen förändring  

  □  Har fått minskad förståelse  
  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
12. I vilken grad upplever du att din förståelse för de övriga yrkeskategorierna har förändrats 
efter din praktik på AKVA-U? 
  □  Har fått stor ökad förståelse 

  □  Har fått ökad förståelse 

  □  Ingen förändring  

  □  Har fått minskad förståelse 
□  Vet ej 

___________________________________________________________________________ 
13. I vilken grad upplever du att din förståelse för patienternas situation i vården har 
förändrats efter din praktik på AKVA-U?  

□  Har fått stor ökad förståelse 

  □  Har fått ökad förståelse 

  □  Ingen förändring  

  □  Har fått minskad förståelse 
□  Vet ej 

___________________________________________________________________________ 
14. I vilken grad upplever du att säkerheten i ditt bemötande av patienter i vården har 
förändrats efter din praktik på AKVA-U?   

□  Har blivit mycket säkrare 

  □  Har blivit säkrare 

  □  Ingen förändring 

  □  Har blivit mer osäker 

  □  Vet ej  
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
15. I vilken grad upplever du att ditt självförtroende har förändrats vad gäller det 
arbetsterapeutiska arbetet efter din praktik på AKVA-U? 
  □  Har fått mycket förstärkt självförtroende  
  □  Har fått förstärkt självförtroende 

  □  Ingen förändring 

  □  Har fått sämre självförtroende 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
16. I vilken grad upplever du att du har utvecklats i din yrkesroll efter din praktik på  
AKVA-U?  □  Har utvecklats mycket  
  □  Har utvecklats 

  □  Ingen förändring 

  □  Har utvecklat osäkerhet 

□  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
17. I vilken grad upplever du att du fått användning för din kunskap om arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrument under din praktik på AKVA-U?   

□  Mycket stor användning 

□  Mycket användning  
  □  Viss användning 

  □  Ingen användning 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
18. I vilken grad upplever du att dina kunskaper vad gäller journaldokumentation på dator har 
förändrats efter din praktik på AKVA-U?  

□  Har blivit mycket säkrare  
  □  Har blivit säkrare 

  □  Ingen förändring 

  □  Har blivit osäker 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
19. I vilken grad tror du att din praktik på AKVA-U kan hjälpa dig inför din kommande 
yrkesroll som leg. arbetsterapeut?   
  □  Mycket stor hjälp 

□  Stor hjälp 

  □  Viss hjälp 

  □  Ingen hjälp 

  □  Vet ej 
___________________________________________________________________________ 
20. Vad är ditt allmänna intryck av din praktik på AKVA-U? 
  □  Mycket givande 
  □  Givande  
  □  Mindre givande 

  □  Inte alls givande 
  □  Vet ej 
  

 
 
21. Övriga kommentarer:_______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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