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Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande 

förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens 

med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. Forskning 

visar även att behov av socialt stöd finns för att kunna förklara vad 

rehabiliterande förhållningssätt är men att socialt stöd för att förankra detta 

inte alltid finns i organisationerna. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters 

och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från kommunen gällande 

rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg. Induktiv 

innehållsanalys där åtta intervjuer med arbetsterapeuter och fysioterapeuter 

utgjorde data. Analysen genererade två generiska kategorier och fem 

subkategorier. Generiska kategorin att ha ett ledningssystem beskrivs genom 

subkategorierna: Närvarande/ansvarstagande chef, stöttande chef samt 

rutiner och stödfunktioner. Den generiska kategorin teamarbete beskrivs 

genom subkategorierna: behov av rehabiliteringsteam samt behov av 

tvärprofessionella team. Starkast stöd verkar fås av arbetsterapeut- och 

fysioterapeutkollegor om möjlighet till detta ges av organisation och dess 

företrädare.  
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Inom kommunal äldreomsorg arbetar arbetsledare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det har rapporterats om frånvaro av högre uppsatta 

personer inom äldreomsorgens organisationer som driver på arbetsterapeuternas och 

fysioterapeuternas rehabiliteringsfrågor och i form av att rehabilitering sällan nämns  i 

annonser och rekryteringsprocesser för undersköterskor (Socialstyrelsen, 2003). Det kan 

tänkas vara bidragande orsaker som till effekterna som visar sig i tidigare studier (Astvik 

,2003; Socialstyrelsen, 2003) att undersköterskor saknar kunskap, utbildning och möjligheter 

att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Som arbetsterapeut eller fysioterapeut i 

kommunens äldreomsorg är det svårt att hävda sig i konkurrens med övriga professioner och 

deras insatser och det finns en utanförskapskänsla bland arbetsterapeuter och fysioterapeuter i 

äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2003). För att stödja arbetsterapeuter och fysioterapeuter är 

det viktigt att ha tillgång till handledning av erfarna kollegor eftersom att det är en viktig källa 

till kunskap och professionalitet (Adam, Gibson, Lyle, & Strong, 2010). Det finns 

stressproblematik hos fysioterapeuter på grund av hög arbetsbelastning och långa väntetider 

för patienterna (Bourne, Dziedzic, Morris, Jones, & Sim., 2007). Idag är det svårt att rekrytera 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter till kommunen och det är av betydelse att värna om att de 
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arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar i kommunen trivs, mår bra och därmed vill 

vara kvar länge. En hälsoaspekt som beskrivs som en stötdämpare mot stress och ohälsa i 

arbetslivet samt skapar bland annat arbetsglädje och trivsel är socialt stöd (Cohen, 1988; 

Cohen, 2004; Cohen & Willis, 1985; House, 1981; Nordin, 2010). Det finns därför ett värde i 

att utforska och beskriva arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd i 

kommunens äldreomsorg. I den här uppsatsen beskrivs vad socialt stöd är och dess funktion. 

Därefter redovisas vilka erfarenheter åtta arbetsterapeuter och fysioterapeuter i fem olika 

kommuner har av socialt stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter 

inom äldreomsorg.  

 

 

Kommunal äldreomsorg 
 

I Sverige är kommunerna ansvariga för äldreomsorgen vilket består av hemtjänst, 

äldreboenden/särskilda boenden och hemsjukvård (James, Blomberg, Liljekvist, & Kihlgren, 

2015). En kommuns äldreomsorg är ansvarig för att erbjuda hemtjänst och särskilda boenden 

till de invånare som har behov av det (Socialstyrelsen, 2016). En grundläggande princip för 

socialtjänstens insatsers till äldre är självbestämmande och normalisering vilket innebär att 

om den äldre vill bo kvar i det egna hemmet så är kommuner skyldiga att underlätta för det så 

långt som det är möjligt (Socialstyrelsen, 2012). När insatserna via hemtjänst och 

hemsjukvård i hemmet är otillräckliga har kommunen en skyldighet att erbjuda de äldre 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad (Socialstyrelsen, 2012). Kommunen kan 

även erbjuda korttidsboende för rehabilitering av en patient efter en skada eller sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2016). Kommunen kan dessutom erbjuda avlastningsplatser för patienter 

som vårdas av anhöriga i hemmet (Socialstyrelsen, 2016) så att anhöriga ska kunna vila och 

återhämta sig.  

 Hemsjukvård innebär den hälso- och sjukvård som ges i patientens hem, alltså de 

medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad som utförs av legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med delegering (SOU, 2011:55). 

För att erhålla hemsjukvård är ett kriterium tröskelprincipen, vilket innebär att endast de 

patienter som inte kan ta sig över till en vårdcentral kan få hemsjukvård (SOU, 2011:55). 

Ansvaret för hemsjukvård ligger på landstinget men kan efter överenskommelse mellan 

landsting och kommun flyttas över till kommunen. På grund av att ansvaret kan flyttas över i 

överenskommelse mellan kommun och landsting kan olika kommuners ansvar för 

hemsjukvård skilja sig åt (Socialstyrelsen, 2017). Den kommunala äldreomsorgen regleras av 

Socialtjänstlagen [SOL] (SFS, 2001:453) och av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763).  

 När det gäller målgruppen för kommunal äldreomsorg kan den definieras på olika sätt. I 

den här uppsatsen som har fokus på arbetsterapeuter och fysioterapeuter vars målgrupp ingår i 

hälso- och sjukvård används begreppet patient eftersom det stämmer överens med 

socialstyrelsens definition: ”person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och 

sjukvård” (Socialstyrelsen, 2007). Patienter inom kommunal äldreomsorg är 65 år eller äldre 

och har stödbehov till följd av sjukdom, ålderssvaghet eller invaliditet (Kommunal, 2018). 

Åldersintervaller för patientgruppen i kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende 

(hemsjukvård) kan dock variera eftersom att det är i överenskommelse mellan kommuner och 

landsting som ansvaret kan övertas (Socialstyrelsen, 2017) men det är främst i ålder över 80 

år som insatser i form av sjukvård och äldreomsorg behövs (Abramsson, Hydén, & Motel-

Klingebiel, 2016). Antalet äldre som får sjukvårdsinsatser i ordinärt eller särskilt boende ökar. 

Detta eftersom de har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar samtidigt vilket ställer krav 

på samordning av insatser för dessa patienters möjlighet till trygg vård och omsorg 

(Socialstyrelsen, 2010).  
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Utveckling av kommunal äldreomsorg. Under 1990-talet genomfördes ädel-, handikapp- 

och psykiatrireformen med mål att skapa och underlätta samverkan samt tydliggöra 

kommunernas och landstingens ansvar inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2010). 

Reformerna medförde att kommunerna övertog långvårdsplatser, gruppboenden, 

dagverksamheter, dagsjukvård och hemsjukvård från landstingen och regionerna (Astvik, 

2003; Socialstyrelsen, 2010). Effekter av reformerna var att: personer som var 

färdigbehandlade och utskrivningsklara inte längre behövde vara kvar på sjukhus eller 

institution; boende och vård för personer med demens och psykiska funktionshinder 

förbättrades; möjligheter till att bo kvar i ordinärt boende med hjälp och stöd i hemmiljön 

utvecklades och kompetens bland vård- och omsorgspersonal ökade. Dessutom möjliggjorde 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] (SFS, 1993:387) och lagen om 

assistansersättning [LASS] (SFS, 1993:389) att personer med funktionsnedsättningar kunde 

leva ett aktivt och självständigt liv (Socialstyrelsen, 2010).  

 Trots dessa reformer kvarstår problem med fortsatt delat ansvar mellan kommuner och 

landsting för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, parallella organisationer inom 

hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedelsverksamhet. Korta vårdtider på sjukhus ökar 

trycket på kommunernas hemsjukvård och korttidsboenden. Personal i kommunal vård och 

omsorg har inte tillräcklig medicinsk kompetens och läkare medverkar inte i så stor 

utsträckning som behövs (Socialstyrelsen, 2010).  

 Ett specifikt problemområde gäller de rehabiliteringsinsatser som kommunal hälso- och 

sjukvård ansvarar för. Det saknas tillräckligt med personal (Socialstyrelsen, 2003) för de 

rehabiliteringsinsatser som behövs dvs de ”insatser som ska bidra till att en person med 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsen, 2007). Det saknas även samsyn 

gällande vad rehabilitering är. Förståelsen kan variera från att ses som en slags punktinsats i 

en behandling, en utredning eller en förskrivning av hjälpmedel till att vara ett synsätt 

förankrat hos alla aktörer i en organisation från politiker till undersköterskor och som 

genomsyrar allt arbete inom kommunal äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2003). För att 

rehabilitering ska bli en integrerad del av vård och omsorg inom kommunal hälso- och 

sjukvård behöver rehabilitering vara en angelägenhet för alla yrkesgrupper (Socialstyrelsen, 

2003).  

 Förutom brist på rätt kompetens och samsyn gällande rehabilitering inom kommunal hälso- 

och sjukvård är vården som erbjuds inte jämlik (Socialstyrelsen, 2010). Betydande skillnader i 

vårdinsatser har upptäckts beroende på de vårdbehövandes utbildningsnivå, ålder och 

bostadsort (Socialstyrelsen, 2010). Skillnaderna i landets 290 kommuner är enligt Borell och 

Iwarsson (2013) stora när det gäller förutsättningarna för att nå en hög kvalitet. Ojämlik vård 

uppmärksammas även av fackförbunden (Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter, 

2017a). Fackförbunden beskriver att tillgång till rehabilitering skiljer sig åt i landets 

kommuner. Flera kommuner erbjuder exempelvis inte rehabilitering efter stroke trots att de 

enligt lag är skyldiga att göra det. Tillgång till kvalificerad personal och multiprofessionella 

team skiljer sig också över landet vilket för patienten kan innebära att de inte får tillgång till 

de rehabiliteringsinsatser som krävs för att upprätthålla hälsa. Detta riskerar att leda till ett 

oönskat beroende av andra och att livet inskränks (Fysioterapeuterna & Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2017b).  

 I studier från Socialstyrelsen (2003) belyses den kommunala äldreomsorgens rehabilitering 

utifrån baspersonalens perspektiv på särskilt boende och utifrån den enskildes livs- och 

boendesituation i ordinärt boende. Rehabiliteringsbehovet var ej tillgodosett för drygt hälften 

av patienterna och rehabilitering riskerar att utebli på grund av en arbetsbelastningsmässigt 

ojämn arbetsvardag där antalet i baspersonalen och deras samlade kompetens varierar. 
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 Ett ytterligare problem relaterat till det delade ansvar gällande rehabilitering är otydlighet 

gällande vem av huvudmännen som har rehabiliteringsansvar i olika situationer och det kan 

begränsa möjligheten att göra helhetsbedömningar (Socialstyrelsen, 2003). Samverkan mellan 

landsting och kommuner försvåras av att medarbetare ej kommer åt att läsa varandras 

dokumentation (Fysioterapeuterna & Sveriges Arbetsterapeuter, 2017b). Dessa 

samverkanssvårigheter finns mellan kollegor i olika organisationer men även mellan kollegor 

från olika yrkesgrupper i samma organisation. Dessa kollegiala samverkanssvårigheter beror 

på om det är omsorgs-, rehabiliterings-, omvårdnads- eller medicinska frågor och perspektiv 

som prioriteras vilket skiljer sig åt mellan professionerna (Socialstyrelsen, 2003). 

MAS och MAR inom kommunal äldreomsorg. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är 

ett krav för alla kommuner medan medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är frivilligt. 

När MAR inte finns i kommunen ligger rehabiliteringsansvaret på MAS (Socialstyrelsen, 

2016). Det är i dagsläget endast 60 av landets 290 kommuner som har en MAR 

(Fysioterapeuterna & Sveriges Arbetsterapeuter, 2017a).  

 MAS och eller MAR ansvarar för att patienter ska få en säker och ändamålsenlig hälso- 

och sjukvård med kvalitet. Det innebär att: det ska finnas rutiner för kontakt med läkare eller 

annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patient behöver det; att patienter får den hälso- och 

sjukvård som läkare ordinerat; att rutiner för läkemedelshantering fungerar och är 

ändamålsenliga; att journal förs enligt patientdatalagen; att delegering av ansvar för 

vårduppgifter är patientsäkra. När skada eller sjukdom i samband med vård eller behandling 

uppkommer ska MAS och eller MAR anmäla detta till ansvarig nämnd (Socialstyrelsen, 

2016). 

Personal inom kommunal äldreomsorg. Inom kommunal äldreomsorg arbetar personal 

med olika professioner. Arbetsledare för dessa professioner kan vara ansvariga för 80 till 100 

medarbetare. Förutom medarbetaransvar har dessa arbetsledare ett administrativt och 

ekonomiskt ansvar vilket påverkar deras möjlighet att vara tillgängliga och att vara ett stöd för 

medarbetarna (Astvik, 2003). Undersköterskor arbetar främst med omvårdnad och 

serviceinsatser utifrån SoL (SFS, 2001:453). Sjuksköterskor arbetar med sjukvårdande 

insatser medan arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar med rehabiliterande insatser 

utifrån HSL (SFS, 1982:763). Det här examensarbetet har fokus på de två sistnämnda 

yrkeskategorierna.  

 Arbetsterapeuter har till ansvar att stödja och motivera människor att själva utveckla sina 

fysiska, kognitiva och sociala förmågor (Sveriges Arbetsterapeuter, 2014; Sveriges 

Arbetsterapeuter 2016). Detta ansvar innebär att främja aktivitet och delaktighet genom att 

anpassa vardagsmiljön, prova ut, justera och förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel. 

Dessutom ingår att handleda andra arbetsterapeuter och även övrig personal i rehabiliterande 

och hälsofrämjande förhållningssätt (Sveriges Arbetsterapeuter, 2014). I arbetsterapin ligger 

fokus på det friska, att underlätta för och stärka de friska apsekterna hos patienter. Aktivitet är 

ett centralt begrepp inom arbetsterapi och rehabiliteringsträning av förmågor sker i olika 

aktiviteter (Adam et al., 2010). Arbetsterapeutiska interventioner bromsar nedgång i 

fritidsengagemang och förmågor att sköta sin hygien, klä av och på sig kläder, att kunna äta, 

förflytta sig (ADL-förmåga) och att det minskar behovet av hjälp från undersköterskor vid 

duschsituationer (Zingmark, 2015). 

 Fysioterapeuter är experter på kroppens uppbyggnad, kroppsliga funktioner, 

rörelsevetenskap, och hur sjukdomar påverkar på dessa (Adam et al., 2010). Fysioterapeuter 

utformar individuellt anpassad träning tillsammans med och för personer med sjukdom, 

funktionshinder eller skada. Målet med träningen är att personen ska kunna leva ett så aktivt 

och självständigt liv med så god kvalitet som möjligt (Fysioterapeuterna, 2015; 

Fysioterapeuterna & Sveriges Arbetsterapeuter, 2017b). En grundtanke inom fysioterapi är att 
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fysisk aktivitet förebygger sjukdom, förbättrar hälsa och minskar risken för demens och 

depression (Fysioterapeuterna & Sveriges Arbetsterapeuter, 2017b). Enligt Lautenschlager, 

Cox och Cyarto (2011) finns det tydliga bevis för att fysisk aktivitet om det utförs säkert 

bidrar till ett friskt åldrande, minskar sjuklighet och dödlighet. Det kan även bidra till ett 

hälsosamt åldrande av hjärnan och vara en skyddande faktor mot kognitiv svikt och demens. 

Fysisk aktivitet har även stora hälsofördelar när det utförs i hög ålder. Enligt en studie 

(Bourne et al., 2007) finns stressproblematik bland fysioterapeuter och då speciellt på grund 

av hög arbetsbelastning och långa väntetider för patienterna, för vilka fysioterapeuterna kände 

sig personligt ansvariga. Att fysioterapeuter känner sig stressade över att ta tid från patienter 

till vidarutbildning verkar vara en känsla som förstärks av kulturen på arbetsplatsen. 

Stressproblematiken försvårar även för nästa problem för fysioterapeuter som upptäcktes vara 

att ta sig tid till att vidareutbilda sig och att träna för att hålla sig uppdaterad gällande 

evidensbaserad rehabilitering. De framkom också att det är svårt att få andra kollegor att täcka 

upp för fysioterapeuter som är på utbildning, sjukfrånvarande eller semester. Andra 

problemområden som upptäcktes var isolering i sin profession och att inte ha tillgång till 

forskning och att sakna möjligheter till att diskutera forskning med kollegor. De som 

upplevde kollegialt stöd i former såsom exempelvis mentorskap, handledning, återkoppling, 

expertgrupper och tvärvetenskapligt kunskapsutbyte visade sig ha en mer positiv inställning 

till sin egen hjälpsamhet än de som saknade sådant stöd Dessutom  har det visat sig att 

kontinuerlig kontakt med andra allierade inom hälso- och sjukvården minskar känslan av 

isolering . 

 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommunal äldreomsorg kan arbeta tillsammans i 

par, själva eller tillsammans med omvårdnadspersonal. Gemensamt för arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter i kommunal äldreomsorg är att de båda arbetar med rehabilitering 

(Socialstyrelsen, 2013). Både arbetsterapeuter och fysioterapeuter har kunskap och kompetens 

att analysera aktiveter och ergonomiska aspekter och de kan ta vara på både sin egen 

kompetens men är också duktiga på att nyttja den andres kompetens i rehabiliteringsarbetet 

(Adam et al., 2010). De kommunalt anställda arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna i 

Sverige har främst fått rollen som handledare och rådgivare till undersköterskor (Borell & 

Iwarsson, 2013). 

 Genom de varierade synsätt som kan finnas inom kommunal äldreomsorg behöver de 

förklara vad deras rehabiliteringsuppdrag innebär, hur rehabiliteringsinsatser behöver 

genomföras och vad vinsten med rehabilitering är. Detta är dock problematiskt eftersom 

forum och socialt stöd för att förankra sådan kunskap inte alltid finns i organisationerna 

(Socialstyrelsen, 2003). Det finns även kommuner där äldreomsorgens team består av chef, 

undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter (James et al.,  2015) vilket alltså innebär 

att det inte arbetar fysioterapeuter i kommunens äldreomsorg.  

Samarbete gällande rehabilitering mellan olika professioner. Studier (Astvik, 2003; 

Socialstyrelsen, 2003) visar att undersköterskor saknar kunskap, utbildning och möjligheter 

att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta bidrar till att arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter i kommunal äldreomsorg upplever ett utanförskap. De har svårt att hävda sig i 

konkurrensen med den kommunala äldreomsorgens övriga professioner och insatser 

(Socialstyrelsen, 2003). Utanförskapet kan ses på många nivåer, exempelvis genom frånvaron 

av personer högre upp i organisationen som driver på rehabiliteringsfrågorna, svårigheter att 

som arbetsterapeut och fysioterapeut leda rehabiliteringsarbetet utan att ha en arbetsledares 

befogenheter och att rehabilitering sällan nämns i exempelvis rekryteringsprocesser och 

annonser för undersköterskor. Arbetsterapeuters och fysioterapeuters ambition är att 

rehabilitering ska vara en integrerad del av vård och omsorg för äldre. De har dock svårt att få 

gehör för detta eftersom andra professioner inte självklart har ett rehabiliterande 

förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Bourne et al. (2007) förekommer det dålig 
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kommunikation mellan professioner inom hälso- och sjukvården gällande situationer där det 

finns personliga säkerhetsrisker. Även Adam et al. (2010) har upptäckt problem med 

kommunikationen och att inte ha ett gemensamt språk mellan olika professioner vilket 

försvårar samarbetet.  

 Arbetsterapeuter och fysioterapeuter behöver enligt Socialstyrelsen (2003) bli fler för att 

kunna vara tillgängliga och stödja undersköterskorna. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter 

efterfrågas efter att exempelvis en arbetsskada har skett och har begränsad inblandning i 

arbetet med att förbättra hälsa och förebygga skador (Adam et al., 2010). 

 Dock behöver arbetsterapeuter och fysioterapeuter själva stöd av andra bland annat från 

undersköterskor för att möjliggöra tidiga insatser och för medverkan vid utredningstillfällen, 

biståndsbedömning och vårdplanering. Det behövs även ett förbättrat samarbete med 

biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Det ställer krav på att övriga 

professioner har rehabiliteringskunskap, får en bra handledning och har möjlighet att i sin 

arbetssituation ha ett rehabiliterande förhållningssätt . Därutöver behöver arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter befogenheter att leda rehabiliteringsarbetet. De har därmed en pedagogisk 

uppgift gällande att övertyga andra professioner inom kommunal äldreomsorg, chefer och 

politiker värdet av rehabilitering (Socialstyrelsen, 2003).  

Saknad förståelse för rehabilitering. Rehabiliteringsinsatser bedrivs genom att bland annat 

utreda, motivera, dokumentera, sätta upp och följa upp långsiktiga och kortsiktiga mål 

samtidigt som insatserna bedrivs i vardagssituationer. Både rehabiliteringsinsatserna i sig och 

dess resultat kan därför vara svåra att se och mäta (Socialstyrelsen, 2003). Vid rehabilitering 

av äldre människor är rehabiliteringsinsatserna ännu svårare att se eftersom att 

rehabiliteringsinsatsernas mål då kan vara att försämra funktionsförmågan långsammare 

istället för hos yngre personer där det ofta innebär att förbättra funktionsförmåga. Andra 

rehabiliteringsinsatser såsom utprovning och förskrivning av hjälpmedelel eller utförande av 

träningspass är synliga och lättförståeliga även för personer som inte är insatta i 

rehabiliteringsinsatser. Dessvärre finns en risk för att de rehabiliteringsinsatser som är lätta att 

se och förstå prioriteras trots att dessa insatser kanske inte är det optimala alternativet medan 

rehabiliteringens delar som inte syns prioriteras bort (Socialstyrelsen, 2003). 

 Vardagliga insatser från undersköterskor som kan bidra till att underhålla och förbättra 

patientens aktivitets- och funktionsförmåga riskerar att genomföras på ett sådant sätt att 

patienten riskerar istället att bli av med vardagens aktiviteter (Socialstyrelsen, 2003). Exempel 

på sådana insatser kan vara att undersköterskor tar över och gör allt i aktiviteter såsom 

matlagning, påklädning eller duschning vilket gör patienten passiv. Om dessa aktiviteter görs 

på så att det fysiskt aktiverar patienten ger det enligt forskning (Lautenschlager et al., 2011) 

stora hälsovinster i form av friskt åldrande samt främjar självständighet ibland annat 

duschsituationen och minskar därmed också hjälpbehovet från undersköterskor (Zingmark, 

2013) . Därför behövs stöd för att utveckla kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som 

ska genomföras. Om undersköterskor har relevanta kunskaper motverkar dessa otrygghet och 

bidrar till ett professionellt förhållningssätt genom att patienternas belägenhet och behov 

tydliggörs (Astvik, 2003). Undersköterskor behöver kunna avgöra när det är dags att 

uppmärksamma rehabiliteringspersonalen om att en ny bedömning av rehabiliteringsinsatser 

behövs (Socialstyrelsen, 2003).  

 

 

Teoretisk referensram 
 

Nedan följer en förklaring av teorin om socialt stöd som utgör referensram för detta 

examensarbete. Därefter kommer studier om hur socialt stöd praktiskt används och vilka 

effekter det ger i arbetslivet. 
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Teorin om Socialt stöd 
 

Socialt stöd kan ses som handlingar som gör att människor känner sig delaktiga, 

omhändertagna, uppskattade och älskade (Engman, Nordin, & Hagqvist, 2017). Både 

arbetsrelatera socialt stöd och socialt stöd i privatlivet har en skyddande effekt på hälsan 

(Semmer, Elfering, Jacobshagen, & Perrot, 2008). På arbetsplatsen kan socialt stöd ses som 

handlingar som syftar till att vara hjälpsamma (Engman et al., 2017). Socialt stöd tolkas av 

Jeding och Theorell (1999d) som ett hjälpsamt utbyte som uppstår mellan människor i sociala 

relationer som interagerar med varandra.  

 Socialt stöd brukar delas upp i två hypoteser om hur det främjar hälsa: bufferthypotesen 

och direkteffekthypotesen (Cohen, 1988; Cohen, 2004; Cohen & Willis, 1985; House, 1981). 

Enligt bufferthypotesen är socialt stöd bra för personer som har höga krav på sig eller 

upplever stressade situationer. Det sociala stödet buffrar eller skyddar mot stress om det 

uppfattas som tillgängligt i stressade eller ansträngda situationer. Enligt direkteffekthypotesen 

fungerar socialt stöd som ett skydd oavsett om en person är utsatt för stress eller inte. Sociala 

kontakter motverkar stress och personer med ett fungerande socialt stöd påverkas inte av 

stress i lika stor utsträckning som de som saknar socialt stöd.  

 I teorin brukar socialt stöd delas in i struktur och funktion (Cohen, 1985; Lundqvist, 2013; 

Nordin, 2010; Semmer et al., 2008). Struktur är det kvantitativa, det antal och de former av 

sociala nätverk som en person ingår i, exempelvis familj, vänner och kollegor. I de olika 

strukturerna kan socialt stöd ge olika kvalitativa funktioner såsom informativt stöd, 

instrumentellt stöd, värderande stöd, emotionellt stöd, social integration och negativ 

interaktion. Det informativa stödet innebär att få anvisningar, tips, råd och hjälp vilket ökar 

kompetens och självkänsla. Instrumentellt stöd handlar om konkret hjälp med det som 

vederbörande behöver just när det behövs, vilket minskar stress. Värderande stöd är att få 

feedback eller återkoppling, vilket ökar yrkeskunnande och motivation. Emotionellt stöd är 

när personer bryr sig om en och att det finns andra personer att umgås med, få uppskattning 

ifrån och som lyssnar, vilket ger trygghet och välbefinnande. Social integration är att delta i 

sociala nätverk och aktiviteter vilket ger en känsla av gemenskap, dessutom ger det en social 

struktur med normer som är skyddande och som reglerar människors handlingar. Det finns 

även ett socialt stöd som kan ha negativa konsekvenser. Vid interaktion ges nämligen tillfälle 

att sprida sjukdomar, överföra stress, starta konflikter, för exploatering, olämpliga hjälpförsök 

och en känsla av förlust eller ensamhet och det stödet kallas för negativ interaktion (Cohen, 

2004). På arbetsplatsen är det framförallt kollegor och arbetsledaren som står för det sociala 

stödet. Arbetsledaren representerar organisationen och dess stödstrukturer medan kollegor 

ofta står för vänskap och emotionellt stöd (Nordin, 2010). 
 

 

Socialt stöd i praktiken 

Socialt stöd från organisationen. Förutsättningarna för socialt stöd beror på hur 

organisationen ser ut (Bolin & Höckertin, 2010). Beroende på hur arbetet organiseras och hur 

medarbetare leds påverkar detta medarbetarnas hälsa och organisationens produktivitet 

(Jeding et al., 1999b). Inom grupporienterade organisationer, såsom äldreomsorg, har 

arbetsgruppen stort ansvar men begränsade befogenheter och styrning sker till stor del från 

tredje part (Bolin & Höckertin, 2010). Medarbetare inom äldreomsorgen beskriver att nya 

riktlinjer tas fram och förs in i verksamheten genom att använda en top-down approach och 

att åsikter från patienterna ignoreras (James et al., 2015). Centrala problem inom 

omsorgsarbete är otillräckligt inflytande, ovanifrån styrt arbete med låg kontroll och för hög 

kvantitativ arbetsbelastning men det vägs upp av att få erkännande och socialt stöd (Astvik, 

2003; Bolin & Höckertin, 2010). Enligt Engman et al. (2017) önskar hälso- och 
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sjukvårdspersonal både mer socialt stöd och kontroll än vad de har idag men även bättre 

ledarskap, relationer och autonomi i arbetet. Om medarbetare har socialt stöd får de den hjälp 

och kunskap som behövs från sin organisation, sin chef och sina kollegor för att skapa ett 

beslutsutrymme och en känsla av kontroll. Socialt stöd kan även skilja sig beroende på hur 

relationen är mellan den stödjande och den som erhåller stöd. Gäller det exempelvis hjälp 

med datorn på jobbet som ska erhållas och det erhålls av en kollega som inte är anställd för att 

hjälpa till med datorn kan det stödet upplevas som både instrumentellt och emotionellt. 

Erhålls samma stöd från en datatekniker som är anställd för att hjälpa anställda med deras 

datorer kan det stödet ses som endast instrumentellt (Semmer et al., 2008).  

 I arbetslivet pågår en utveckling mot minskad detaljstyrning där också krav och ansvar 

förflyttats ner i organisationerna. Därmed förväntas självständighet vilket ställer krav på en 

trygg relation till andra. Utan socialt stöd och känsla av delat ansvar kan denna förväntade 

självständighet bli övermäktig och ge osäkerhet, ångest och en känsla av att vara utelämnad. 

Risken är då att medarbetare minskar eller undviker sitt ansvar (Astvik, 2003).  

Socialt stöd från chef. När chefen engagerar sig, förstår och dessutom klarar av att agera 

utifrån medarbetarnas perspektiv, drivkrafter och behov har det inverkan på medarbetarnas 

välbefinnande, stress och hälsa. Det är framförallt två sorters beteenden hos chefer som är 

destruktiva för medarbetarnas hälsa. Dessa är bristande engagemang vilket visar sig i 

passivitet och det andra är auktoritärt beteende utan att ta in synpunkter från sina medarbetare. 

De här två beteendena visar på oförmåga att involvera medarbetarna i styrningen mot 

verksamhetens mål (Theorell, Nyberg, & Romanowska, 2013). 

Tid, reflektion, handledning och utbildning som socialt stöd. För att socialt stöd ska 

fungera behöver det komma från fler än kollegor och närmaste chef. Vård och omsorgsarbete 

är ett relationsarbete och en organisation som bidrar till stöd och kompetensutveckling i 

relationsarbetet kan även bidra till möjligheter att använda konstruktiva strategier i komplexa 

patientmöten (Astvik, 2003). För upplevt socialt stöd kan dialog om arbetets mål och innehåll 

behövas men även att individers arbetsåtagande avgränsas organisatoriskt samt att kollektiva 

strukturer bland medarbetare finns (Astvik, 2003; Waldenström, 2010). Förutsättningar för 

stöd kan vara att tid och plats ges för utbildning, reflektion och kontinuerlig handledning 

(Astvik, 2003). Att ha välutbildade medarbetare med erfarenhet är fördelaktigt eftersom de 

kan hantera mentala utmaningar bättre än de som är lågutbildade och saknar erfarenhet 

(Jeding et al., 1999b). Även Adam et al. (2010) skriver att handledning och insyn från erfarna 

kollegor är en viktig källa till kunskap och professionalitet. 

 Att ha tillräckligt med tid som instrumentellt stöd för medarbetare är av betydelse eftersom 

tidsbrist, underbemanning och överbelastning är faktorer som försvårar möjligheten till goda 

patientmöten (Astvik, 2003). Vid tidsbrist inom arbete med andra människors liv, hälsa och 

välbefinnande prioriteras patienter utifrån vems hjälpbehov som anses som ”mest” och ”minst 

viktiga” vilket skapar stress hos medarbetare. I tidsbrist läggs hela arbetstiden på direkt 

patientarbete och därmed finns inte tid eller energi för reflektion, samtal, arbete med strategier 

eller till att utbyta kollegialt stöd (Astvik, 2003). 

 Socialt stöd vid konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Socialt stöd minskar upplevelsen av 

rollotydligheter och tidskrav vilket i sin tur minskar upplevelsen av konflikt från arbetslivet 

på privatlivet (Engman et al., 2017). Flextidssystem eller flexibla arbetsscheman och kontroll 

i arbetet är exempel på socialt stöd som bidrar till frihetskänsla och skyddar mot konflikter 

mellan arbetsliv och privatliv (Engman et al., 2017; Jeding & Theorell, 1999c). Flextidsystem 

ökar dessutom trivsel och prestation på arbetet samt minskar sjukfrånvaro och stress (Jeding 

& Theorell, 1999c). Vid distansarbete, gränslöst arbete och mobilt arbete saknar medarbetare 

det sociala stöd de annars får från kollegor som de dagligen träffar på arbetsplatsen. Det kan 

leda till en känsla av otillräcklighet. Arbete utanför kontor ställer stora krav på socialt stöd 
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och personliga resurser (Jeding & Theorell, 1999c). Medarbetare tillbringar en stor del av 

dagen på arbetsplatsen vilket gör arbetets utformning till en faktor för hur medarbetare mår 

och hur prioritering mellan arbetsliv och privatliv görs (Jeding & Theorell, 1999b). I en sådan 

prioritering ger lågt socialt stöd från chefen en ökad upplevelse av konflikt mellan arbetsliv 

och privatliv (Engman et al., 2017).  

Socialt stöd och dess effekter på hälsa. Personer som upplever socialt stöd vill leva längre, 

är mindre deprimerade och är mindre känsliga för infektioner än de som inte upplever socialt 

stöd (Cohen, 1988; Nordin, 2010). Medarbetare som saknar socialt stöd har ökad risk för 

hjärtkärlsjukdomar i förhållande till medarbetare som upplever högt socialt stöd (Engman et 

al., 2017). Ytterligare faktorer som kan påverka trivsel på arbetet och som kan bidra till 

engagemang och hälsa hos medarbetare är anställningstrygghet, arbetstider och flextid är 

(Jeding & Theorell, 1999c).  

 Socialt stöd underlättar för medarbetare att klara balansen mellan arbetskrav och resurser 

och är en viktig faktor för att förebygga stress och hålla sig frisk mot både fysisk och psykisk 

ohälsa (Astvik, 2003; Bolin & Höckertin, 2010; Engman et al., 2017; Jeding et al., 1999a; 

Nordin ,2010).  

 Studier  inom offentlig sektor  (Engman et al.,2017; Jeding och Theorell, 1999a) visar att 

socialt stöd kan vara en skyddande faktor mot känslomässig utmattning och avhumanisering. 

Dessutom är människor som mår bra mer motiverade, effektivare, mindre frånvarande och 

arbetar bättre.  

 När personer i ens närhet som exempelvis kollegor, är insatta i ens situation, är det sociala 

stödet anpassat till situationen och är enligt Nordin (2010) därmed det mest effektiva. Enligt 

Semmer et al. (2009) har instrumentellt stöd i form av ekonomiskt stöd  klassats som högst 

givande, följt av kamratskap där tillfälle för dialog kring ens privata problem kan föras. En 

möjlig förklaring till varför det är svårt att mäta olika typer av socialt stöd kan vara att även 

instrumentellt stöd kan ha emotionell betydelse. Instrumentellt stöd i form av handgripligt 

stöd  är lämpliga i situationer där det är möjligt medan det i hopplösa situationer där det inte 

går att göra något är mest lämpligt med emotionellt stöd. Det kan till och med vara så att 

stödjaren genom att ge instrumentellt stöd även ger emotionellt stöd eftersom att det genom 

att ge stöd också förmedlar att stödjaren bryr sig om den som erhåller stöd. Det kan därför 

vara bra att inte bara tänka på vilket stöd som ges i vilket situation utan hur det sociala stödet 

erbjuds. Erbjuds eller ges socialt stöd på ett sätt som förmedlar empati och uppskattning så 

ökar upplevelsen av socialt stöd. 

 Ges socialt stöd på ett negativt sätt genom att läxa upp eller dumförklara den som erhåller 

stöd så undermineras värdet av det sociala stödet och förmedlar negativa känslor samt 

försämrar välbefinnandet (Semmer et al., 2008). 

 

 

Problemformulering 
 

Brister inom äldreomsorgen har rapporterats globalt. Många äldre personer riskerar att bli 

felbehandlade och att bli berövade på deras värdighet på grund av otillräcklig omsorg (James, 

Blomberg, Liljekvist, & Kihlgren, 2015). Ett liv på ett äldreboende kan innebära att de äldre 

förlorar sin integritet, sociala relationer och sitt självbestämmande. I Sverige har brister om att 

arbetsrutiner har högre prioritet än de äldre personernas behov och de äldre personernas och 

anhörigas klagomål bagatelliseras. Under 1990-talet genomfördes reformer i Sverige som 

medförde att ansvar för vård, rehabilitering och omsorg förflyttades från landsting till 

kommun. I kommunen är personal som kan utföra de rehabiliteringsinsatser som behövs inte 

tillräckliga i antal. Det saknas även kunskap och samsyn gällande vad rehabilitering är bland 

de olika kategorier av vårdpersonal som arbetar inom kommunens äldreomsorg. Avsaknad av 
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kunskap och samsyn råder även mellan vårdpersonal och de chefer som beslutar över de 

resurser som ska tilldelas. Eftersom förståelse för rehabilitering saknas behöver 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter förklara och bevisa värdet av sina insatser vilket det inte 

alltid finns tid och plats för i organisationerna. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som 

arbetar i kommunal äldreomsorg känner ett utanförskap i organisationen och kan ha svårt att 

hävda sig i konkurrensen med sjuksköterskor och undersköterskor i kommunal äldreomsorg 

(Socialstyrelsen, 2003). Chefer kan ha ansvar för flera yrkeskategorier som till exempel 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, samordnare och 

kökspersonal och därmed ha ansvar för många medarbetare. Chef och organisation som 

möjliggör och ger socialt stöd har betydelse för dessa arbetsterapeuters och fysioterapeuters 

hälsa eftersom att socialt stöd enligt forskning (Cohen, 1988; Cohen, 2004; Cohen & Willis, 

1985; Nordin, 2010; Lundqvist, 2013; Semmer et al., 2008) ökar kompetens, självkänsla, 

yrkeskunnande, motivation, trygghet, välbefinnande, och förmåga att kunna hantera stressiga 

situationer. 

 Det saknas kunskap om vilket socialt stöd arbetsterapeuter och fysioterapeuter erfar att de 

får från kommunen i sitt arbete med rehabiliteringsinsatser i äldreomsorgen. Sådan kunskap 

kan bidra till vidareutveckling av socialt stöd i kommunens äldreomsorg och därmed bidra till 

förbättrad arbetssituation och hälsa för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att beskriva arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från 

kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg.  

Frågeställning är: Vilka erfarenheter har arbetsterapeuter och fysioterapeuter av socialt 

stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg? 

 

METOD 

 

 

Det här examensarbetet har en beskrivande design med ostrukturerade intervjuer och 

kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2007).  

 

 

Deltagare och urval 
 

Undersökningsgruppen bestod av arbetsterapeuter och fysioterapeuter och urvalet av 

deltagarna var strategiskt utifrån syftet (Henricson & Billhult, 2017) genom att åtta personer 

med anställning som just arbetsterapeut eller fysioterapeut inom kommunal äldreomsorg  

tillfrågades. Bekvämlighetsurval tillämpades också eftersom de första åtta personerna som 

tackade ja intervjuades. Totalt åtta personer intervjuades, fem arbetsterapeuter i åldrarna 37-

57 år (M = 49,2, SD = 14,14) och tre fysioterapeuter i åldrarna 39-56 år (M = 46, SD = 8,88). 

Samtliga åtta informanter var kvinnor. Alla informanter hade vid intervjutillfället arbetat flera 

år som arbetsterapeut eller fysioterapeut inom den kommunala äldreomsorgen. Samtliga var 

yrkesverksamma vid intervjutillfället och arbetade med rehabiliteringsinsatser i fem olika 
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kommuners äldreomsorg fördelat på tre län. Informanterna erhöll ingen ersättning av något 

slag för att ställa upp och vara med i studien.  

 

 

Datainsamling 
 

Datainsamling gjordes via ostrukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna i detta 

examensarbete följde induktiv ansats och varje intervju började därför med en öppen fråga 

som formulerades utifrån studiens syfte: ”Kan du beskriva dina erfarenheter av socialt stöd 

från kommunen, när det gäller rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg?” Vid 

två intervjuer kom en motfråga eller fundering kring vad socialt stöd innebär eller är och då 

gavs uppmaningen: ”Du kan tänka bara stöd” och: ”Du kan tänka bara stöd ifall det är 

lättare…”. Det var även en informant som svarade: ”…var ska vi börja?” och då gavs 

uppmaningen: ”Börja var du vill, eller hur du vill”. Utifrån informanternas svar ställdes 

tematiska följdfrågor för att få informativa svar i sakfrågan och dynamiska följdfrågor för att 

informanten skulle känna sig bekväm i situationen (Kvale, 1997). I samtliga intervjuer 

användes tystnad för att ge informanten tid till reflektion samt för att minska risken för att 

intervjun skulle kännas som ett korsförhör. För att kunna ställa följdfrågor utan att avbryta 

informanten antecknades följdfrågor utifrån vad personen berättade. Sonderande frågor 

såsom, ”har du något konkret exempel på det?” användes för att få erfarenhetsexempel på 

påståenden. För att kontrollera förståelsen av vad som sades användes ibland tolkande frågor 

(Kvale, 1997) såsom: ”menar du så…?”. Varje intervju avslutades även med frågan om 

informanten hade något de vill tillägga som hittills inte kommit upp. Intervjuerna spelades in 

och den kortaste intervjun varade i 33 minuter och den längsta intervjun i 56 minuter. 

 

 

Tillvägagångssätt 
 

Studien inleddes med att se över vilka kommuner som skulle kunna vara rimliga att kontakta 

ur ett geografiskt bekvämlighetsurval för att kunna genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. 

Därefter togs kontakt med sju olika kommuner för att få kontaktuppgifter till arbetsledare som 

har arbetsterapeuter och fysioterapeuter som medarbetare. Åtta arbetsledare kontaktades 

därefter via telefon och eller e-mail för att komma i kontakt med och få tillåtelse att intervjua 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommunal äldreomsorg. De åtta arbetsledarna fick 

informationsbrev och en samtyckesblankett (Bilaga 1) skickade till sig med information om 

examensarbetet. De sex chefer som svarade gav sitt samtycke via en returnerad underskriven 

samtyckesblankett. Därefter frågade de sina medarbetare om det fanns några som var 

intresserade av att ställa upp som informant i intervjustudien och gav därefter de intresserade 

medarbetarnas kontaktuppgifter till författaren. En föreslagen kandidat nekades med 

anledning av att författaren och kandidaten tidigare arbetat tätt tillsammans under en längre 

tid. Därefter skickades ett e-mail med information och samtyckesblankett (Bilaga 2) gällande 

studien till de intresserade arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna (Vetenskapsrådet, 2017). 

Tid och plats för intervju bokades med informanterna antingen via e-mail eller via telefon och 

plats för intervju var antingen på intervjupersonens kontor eller i ett grupprum på högskola. 

 

 

Etiska överväganden 

 

För att uppfylla informations- och samtyckeskraven skickades ett brev (Bilaga A) med 

information om studiens syfte, förfarande, förfrågan om medarbetares medverkan i intervju 
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och en samtyckesblankett till chefer för rehabiliteringspersonal. Efter samtycke från ansvariga 

chefer skickades ett liknande informationsbrev (Bilaga B), förfrågan om medverkan och 

samtyckesblankett ut till informanter. Vid intervjun förklarades syftet med studien, sekretess 

gentemot den enskilde informanten, att ljudinspelning skulle ske på mobiltelefon och att 

ljudfilerna raderades från mobiltelefonen när de förts över till ett USB-minne som förvaras 

inlåst. Därefter fick informanten läsa igenom informations- och samtyckesblankett igen och 

ställa frågor för att sedan skriva under samtyckesblanketten. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) har uppgifter behandlats enligt Sekretesslagen 

(SFS, 2009:400) och Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) det innebär att intervjuerna 

avidentifierades vid transkriptionen. Transkribering har endast lästs av författaren och en 

intervju har lästs av handledaren. Nyttjandekravet uppfylls genom att personuppgifter på 

informanter inte sprids vidare till någon annan samt att intervjuerna endast används i detta 

examensarbete (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

Databearbetning 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för namn på personer, orter och olika 

team som endast finns på enstaka platser, dessa raderades eller skrevs om för att bevara 

konfidentialiteten. Transkriberingsmaterialet blev totalt 101 sidor. Deltagarna i studien har 

döpts från IP1 till IP8 i den här uppsatsen. 

 Inför gemensam analys av den första intervjun fick författaren instruktion av handledaren 

om tillvägagångssätt vid lokalisering av ord, meningar eller stycken som kan bilda  

meningsenheter som svarar mot syftet. Därefter lästes den transkriberade intervjun igenom 

flera gånger av författaren och anteckningar gjordes i intervjun och meningsenheter 

lokaliserades och markerades (Elo & Kyngäs, 2007). Interbedömarreliabilitetstest utfördes 

genom att både författare och handledare lokaliserade meningsenheter i samma intervjutext på 

var sitt håll för att sedan jämföra vilka meningsenheter som hittats och för att författaren 

skulle få tips och råd inför lokaliseringen av ord, meningar och stycken som kan bilda 

meningsenheter i de resterande sju intervjuerna. 

 Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger och därefter markerades de 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet. Efter det kodades de meningsbärande 

enheterna utifrån dess innehåll. Varje kod provades mot sin meningsenhet och mot syftet och 

de koder som hade liknande innehåll fördes samman till fem subkategorier. Dessa 

subkategorier prövades i sin tur mot sina respektive koder, de meningsbärande enheterna och 

mot syftet. De subkategorier som sedan liknades parades ihop till två generiska kategorier. 

Dessa prövades mot subkategorierna, koderna, meningsenheterna och mot syftet. De två 

generiska kategoriernas innehåll var att ha ett ledningssystem och teamarbete (se Tabell 1).  

 Exempelvis bildade den meningsbärande enheten: Mitt största stöd i min profession det är 

egentligen kollegor som… jag kan bolla med dagligen… eller ta med praktiskt på hembesök 

om det är frågor som dyker upp…det är ju tack vare att vi sitter nära varann, att vi har det 

klimatet i vår arbetsgrupp så att det inte är skämmigt att be om hjälp den kondenserade 

enheten: Att ha kollegor att fråga dagligen i och med att de sitter i samma lokaler ger det 

största stödet. Att ha möjlighet att ta med sig kollegor ut på hembesök och att gruppen har en 

bra jargong och inte skämmigt att be om hjälp. Detta kodades sedan som: Trygga relationer 

och öppet klimat. Koden fördes sedan samman med andra liknade koder i subkategorin att 

arbeta i rehabiliteringsteam som därefter fördes samman med en annan subkategori och 

skapade den generiska kategorin Teamarbete.  
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RESULTAT 

 

 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från kommunen i 

rehabiliteringsarbetet med patienter i äldreomsorgen kan beskrivas som att ha ett 

ledningssystem och att ha teamarbete.  

 

 

Tabell 1 
Meningsenheter, subkategorier och generiska kategorier  

Meningsenheter Subkategorier Generiska kategorier 
Att vara fysiskt nära så att 

frågor kan tas upp dagligen 

Närvarande/ansvarstagande 

chef  

 

Att ha ett ledningssystem 

Att vara insatt i 

rehabiliteringsfrågor och 

försvarar 

rehabiliteringspersonalens 

beslut gentemot annan 

vårdpersonal, patienter och  

anhöriga. 

 

Stöttande chef  

 

 

Avvikelsesystem synliggör för 

ledning och politiker och leder 

till förbättringar 

Rutiner och stödfunktioner  

 

 

Att dela kunskap och  

erfarenheter med varandra 

 

Behov av rehabiliteringsteam  

 

Teamarbete 

Samarbete med sjuksköterskor 

främjar rehabiliteringsinsatser 

och bidrar till att nå ett önskat 

resultat 

Behov av tvärprofessionella 

team 

 

 

 
 

Att ha ett ledningssystem 
 

Arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna beskrev sina erfarenheter av socialt stöd från 

kommunen i rehabiliteringsarbetet med patienter i äldreomsorgen bland annat som att ha ett 

ledningssystem. Det innehöll att ha en närvarande och ansvarstagande chef, en stöttande chef 

och att ha rutiner och stödfunktioner i sitt arbete.  

Närvarande och ansvarstagande chef. Informanterna beskrev att ha en närvarande och 

ansvarstagande chef som att chefen var ytterst ansvarig för patienten och för alla 

rehabiliteringsinsatser som helhet gällande resurser såsom bemanning för undersköterskor och 

inköp av vissa hjälpmedel. För att kunna ta det yttersta ansvaret behövde chefen vara insatt i 

vad behovsbedömning var och att det är patientens behov som styrde i arbetsterapeuters och 

fysioterapeuters bedömning om vilket hjälpmedel eller vilken förflyttnings som behövdes. En 

närvarande och stöttande chef innehöll att chefen visste vad ett rehabiliterande 

förhållningssätt innebar samt hur dessa bidrog till möjligheter för patienten att vara och förbli 
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självständig, aktiv samt bibehålla hälsa och kroppsliga funktioner. Att chefen var insatt i att 

rehabiliterande förhållningssätt gav arbetsterapeuter och fysioterapeuter stöd men att det även 

underlättade arbetet för undersköterskor genom att patienten blev mindre vårdbehövande men 

också att undersköterskor hade kunskap om vilka hjälpmedel som fanns och hur de skulle 

användas. Vilket kunde ses i följande citat: ”En engagerad chef som har kunskap om 

arbetsterapeutens och fysioterapeutens arbete gör att man arbetar hälsofrämjande och 

rörelsefrämjande vilket leder till en bättre tillvaro för patienterna.” (IP3)  

Att chefen fanns fysiskt nära gav ytterligare möjligheter för chefen att vara insatt i och att 

engagera sig i rehabiliteringsspecifika frågor och det gav stöd för arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter genom att frågor och funderingar kontinuerligt kunde tas upp med chefen. Det 

framkom i intervjuerna att chefer som är lokaliserade på annan plats än arbetsterapeuterna och 

fysioterapeuterna och som inte var närvarande eller ansvarstagande inte gav stöd: ”Vad jag får 

för stöd, av min chef tänkte du?... Egentligen inget alls tror jag.” (IP7)  

Stöttande chef. Att ha en stöttande chef förstods som att chefen visade förståelse och kunde 

agera utifrån arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas perspektiv. Att cheferna visade 

förståelse beskrevs som att de förstod arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas 

arbetssituation och arbetsuppgifter genom att de var insatta i rehabiliteringsfrågor och att 

dessa frågor prioriterades. Exempel på hur dessa frågor prioriterades är att tid avsattes för 

undersköterskor att lära sig utföra träningsmoment som kontrakturprofylax med stöd från 

fysioterapeut eller arbetsterapeut. Detta för att undersköterskor skulle kunna utföra den 

rehabiliteringsinsatsen som arbetsterapeutens och eller fysioterapeutens förlängda arm ensam 

tillsammans med patienten via delegering: 

 

Det är ett måste att genomföra delegering för personalen och jag känner att när man ska 

göra det så behöver man ha chefen med sig. För det kräver ju lite riktad personal just till 

den patienten eller brukaren och där måste chefen vara införstådd med att det är bara de 

här personerna som får göra det här… Jag har exempel när det fungerar bra, men då är 

det ju en bra chef… Bra chef, bra personal. Mindre bra chef, mindre bra personal. (IP5) 

 

Ett annat exempel är att rehabiliteringspersonal gavs möjlighet att hålla i utbildningar och 

kunskapsspridning gällande arbetsteknik och hjälpmedelskunskap för undersköterskor. 

Sådana utbildningar bidrog även till att undersköterskor förstod arbetsterapeuters och 

fysioterapeuters arbetsuppgifter samt underlättade kommunikation mellan yrkesgrupperna:  

 

”Man märker ju skillnad om man träffar personal som har gått en utbildning då märker 

man om de förstår vad man pratar om… om de ska förklara vad problemet är så 

förklarar de med samma språk. Lite lättare så. Så tycker jag väl att det är ett bra sätt att 

jag håller utbildning för min personal… så lär dem sig att jag håller på med de här 

bitarna. Att det inte bara är hjälpmedel som jag levererar…” (IP7)  

 

Att chefer visade förståelse beskrevs även som att arbetsterapeuters och fysioterapeuters 

behov av utbildning prioriterades genom att cheferna beviljade resurser i form av ekonomi 

och eller tid för vidareutbildning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter i exempelvis 

förflyttning, ergonomi, sittande, förskrivarutbildningar och hjälpmedelsmässor:  

 

Vi lyfter upp det behovet jag har av en utbildning och visar och jag förklara varför jag 

behöver ha just det här. Och då lyssnar ju hon på det, självklart... det är sällan, ytterst få 

gånger som chefen har sagt nej till att vi inte ska få gå på utbildningar.(IP1) 
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En undersköterskegrupp beskrevs av informanterna som intresserade och engagerade när 

de prioriterade rehabilitering vilket underlättades av att undersköterskornas chef var 

intresserad av och prioriterade rehabilitering.  

 Att cheferna agerade utifrån arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas perspektiv 

beskrevs som att rehabiliteringsspecifika arbetsuppgifter fördes upp på agendan i chefernas 

kontakt med övriga chefer i organisationen och undersköterskor och satsades på. Exempel på 

rehabiliteringsspecifika arbetsuppgifter var arbetsteknik/ergonomi, hjälpmedelsförskrivning 

och träning. Det beskrevs även som att arbetsterapeuter och fysioterapeuter gjordes delaktiga 

genom att de blev inbjudna till olika enheters arbetsplatsträffar för att informera om hur ett 

hjälpmedel skulle användas. Att göras delaktig var även att bli medbjuden och informerad om 

patientspecifika möten såsom vårdplanering, Senior Alert möten och uppföljningsmöten: 

”Ibland blir vi inbjudna till enheternas arbetsplatsträffar… De har bjudit in rehab på ett hus, 

de vill att vi ska prata om förflyttningar vid säng och visa drag- och glidlakan och såna 

grejer.” (IP8)  

 Vidare framkom av informanterna att chefer agerade utifrån arbetsterapeuternas och 

fysioterapeuternas perspektiv när de visade tillit till deras kompetens gällande bedömningar. 

Denna tillit beskrevs som att cheferna genomförde informationssamtal med patienter, 

anhöriga och baspersonal när missnöje uppstod gällande arbetsterapeuternas och 

fysioterapeuternas bedömning, ordinerade träning eller hjälpmedelsförskrivning. Missnöjet 

kunde till exempel vara vid bedömning om att kriterierna för hjälpmedelsförskrivning inte 

uppnåddes eller när ett hjälpmedel bedömdes fungera bättre än det patienten eller 

baspersonalen önskade eller när ett hjälpmedel som användes enligt bedömning ej kunde 

användas på ett säkert sätt längre.  

Rutiner och stödfunktioner. Informanterna beskrev lättillgängliga, tydliga och 

genomarbetade rutiner som ett stöd. De berättade att rutiner som var genomarbetade av 

arbetsterapeuter och eller fysioterapeuter på arbetsplatsen eller rutiner som var framtagna i 

samarbete med MAR eller en MAS och som kontinuerligt uppdaterades är ett stöd: 

 

…vilka får vi ge ut ortoser till, bara till hemsjukvårdspatienter till exempel. Där har vi 

en tydlig rutin, annars är det vårdcentralen. Egna såna rutiner, som uppdateras och dom 

tycker jag är bra men de här större rutinerna eller vad det kallas för, riktlinjer kanske, 

typ det här med begränsningsåtgärder, den har vi inte stöd av. Nej, den är för luddig. 

(IP4)  

 

 Rutinerna är ett stöd genom att bidrog till en känsla av trygghet i att rehabiliteringsarbetet 

genomfördes evidensbaserat och patientsäkert. Rutiner beskrevs även bidra till rättvis och 

jämlik vård oavsett vem av rehabiliteringspersonalen som hade ansvaret. De erfars att de även 

gav stöd vid argumentation för och emot olika rehabiliteringsinsatser och att de vid 

ifrågasättande eller vid andra behov kunde visas upp eller hänvisas till för övrig personal, 

patienter eller anhöriga, vilket beskrevs i detta citat: ”Att via intranätet ha tillgång till tydliga 

rutiner möjliggör att AT kan jobba lika och att det blir rättvist och patientsäkert. Rutiner ger 

även ett stöd gentemot personal som tycker annorlunda.” (IP8) 

 En specifik rutin som beskrevs av informanterna är avvikelsesystem vilket gav stöd åt 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter genom att de gav tyngd till problem då avvikelser som 

rapporterades statistikfördes och blev utredda samt synliggjordes för chefer och politiker:  

 

Om jag skriver en avvikelse på att en arbetsuppgift inte har blivit utförd. Då skickar jag 

alltid den till den chefen som är närmast den personal som inte har utfört 

arbetsuppgiften… och i dom bästa världar så kommer alltid den chefen tillbaka till oss, 

och kollar med oss hur har det funkat. (IP1)  
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 Denna rutin gav stöd i förbättringsarbetet. Att det fanns en chef, MAR eller en MAS som 

tog sitt ansvar för att följa upp och arbeta vidare med avvikelser gällande rehabilitering och 

rehabiliteringsinsatser ledde till förbättringar och det upplevdes som ett stöd i arbetet.  

 

 Att ha stödfunktioner innehöll också att ha fackliga representanter som var delaktiga och 

förde arbetsterapeuters och fysioterapeuters talan vid möten med ledning, i 

rekryteringsprocesser och löneförhandlingar samt tog med sig och informerade 

rehabiliteringsgruppen om det och om löneutvecklingsprocessen på arbetsplatsträffar. Annat 

stöd var ledningens och företagshälsovårdens arbetsmiljöstöd. Denna stödfunktion beskrevs 

avse både rehabiliteringspersonalens egen arbetsmiljö men även undersköterskors arbetsmiljö. 

När det gäller undersköterskors arbetsmiljö var fokus på ergonomi och ergonomiska 

hjälpmedel såsom personlyftar, glidlakan, draglakan och olika förflyttningsplattor eftersom 

dessa involverade arbetsterapeuter och fysioterapeuter:  

 

Det är skönt att veta att företagshälsovården har ansvar för personalens arbetsmiljö. Att 

bara veta det är ett stort stöd när vi jobbar ute och om det är svårt att lösa problem… 

oftast säger vi åt enhetschefen att kontakta dem, men det har hänt då att vi har gjort 

hembesök tillsammans med ergonomen från företagshälsovården och det är jättebra. 

(IP4) 

 

 Därutöver angav informanterna digitaliserade kommunikationsverktyg som ett stöd där 

information om patienter kunde ges och efterfrågas mellan sjuksköterskor, undersköterskor, 

biståndshandläggare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt mellan geografiskt utspridda 

kontor i kommunen. Information kunde även skickas mellan kommunens och regionens olika 

enheter och professioner i samband med exempelvis utskrivning från sjukhus vilket också 

innebar en flytt av patientansvar:  

 

Vi är inne i ett datasystem där man kommunicerar med landstingen. Där man ser 

patienterna när de blir inlagda och man ser när de börjar bli utskrivningsklara och så. Så 

har man någon som man behöver ha koll på, då har vi ju nära samarbete. (IP7). 

  

 Ytterligare stöd var att i kommunen ha tillgång till IT-stöd vid frågor gällande telefon, 

data, journalsystem samt att kunna få hjälp med framtagning och tryckning av enkäter eller 

annat material: ”Att ha IT stöd att tillgå när det gäller teknik som man själv inte är utbildad i 

som arbetsterapeut och även support och förbättringsförslag när det gäller journalsystemet.” 

(IP6) 

  Vidare beskrevs det som stöd att det fanns lättillgänglig information om vad som sker i 

kommunen på intranätet. Detta underlättade i kontakter med patienter, anhöriga och kollegor i 

kommunen och i regionen. Sådan kommunal information kunde exempelvis handla om 

kriterier för att få ingå i pågående rehabiliteringsprojekt eller få vård via ett tryggt 

hemgångsteam. Det kunde också gälla hur vårdplanering och utskrivningstid från regionens 

sjukhus till kommunens ansvar i ordinärt boende, korttidsboende och särskilt boende 

fungerar. Att det rådde öppenhet gällande information mellan olika enheter i samma kommun 

underlättade för rehabiliteringspersonalen i kontakt med patient eller anhörig. Detta för att de 

kunde ha kännedom om något speciellt har hänt patienten, om de sovit eller ätit dåligt eller 

om de var oroliga som till exempel inför en flytt från exempelvis ett korttidsboende till ett 

ordinärt eller ett särskilt boende. Sådan information kunde då tas med i bedömningen och 

kunde eventuellt åtgärdas i samband med ett första besök. Denna öppna 

informationsöverföring gav även tillgång till svar på frågor som rehabiliteringspersonal får 

från patienter och anhöriga i samband med sina besök. Dessa frågor kunde handla om 
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medicinsk förtur till kommunens fastighetsägares lägenheter, ansökan om handikapp 

parkeringstillstånd eller bostadsanpassningsbidrag, aktiviteter på det särskilda boendet, vilken 

mat som serveras eller om stöd för anhöriga.  

 

 

Teamarbete 
 

Arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna beskrev sina erfarenheter av socialt stöd från 

kommunen i rehabiliteringsarbetet med patienter i äldreomsorgen som att arbeta i team, vilket 

innehöll att arbeta i rehabiliteringsteam och i tvärprofessionella team.  

Behov av rehabiliteringsteam. Att arbeta i rehabiliteringsteam beskrevs som att ha trygga 

relationer och ett öppet klimat, att arbetet skedde i arbetsterapeut och fysioterapeutteam, att de 

var fler arbetsterapeuter och fysioterapeuter på samma arbetsplats, att det fanns olika forum 

för olika frågeställningar, att det fanns rehabiliteringsassistent samt att det fanns olika 

expertgrupper att tillgå. 

 Att kunna träffas kontinuerligt i det vardagliga arbetet förutsatte ett flexibelt arbetsätt och 

var betydelsefullt för att kunna skapa trygga relationer och ett öppet klimat. Detta bidrog till 

en trygg arbetsmiljö där arbetsterapeuter och fysioterapeuter kunde erbjuda varandra hjälp, be 

om hjälp och ställa frågor utan att känna oro för att uppfattas som okunniga. En sådan 

arbetsmiljö gjorde det också möjligt att vilja och våga erkänna sin egen kompetens. Vilket 

förtydligas i nedanstående citat: 

 

Mitt största stöd i min profession det är egentligen kollegor som jag har att jag kan bolla 

med dagligen. Både bolla med eller ta med praktiskt på hembesök om det är frågor som 

dyker upp. Så att, och det är ju tack vare att vi sitter nära varann, att vi har det klimatet i 

vår arbetsgrupp så att det inte är skämmigt att be om hjälp. (IP7) 

 

 Informanterna beskrev att arbetsterapeuter och fysioterapeuter som dagligen arbetade i 

team gav möjlighet till gemensamma besök till patienter. Vid dessa besök kompletterade 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter varandras professioner vilket bidrog till att se en helhet 

av patientens situation som de inte får annars. Detta underlättade i synnerhet vid nybesök hos 

patienter som sedan tidigare var okända eller vid utskrivning från sjukhus när patienters 

förutsättningar att klara sig själva hade förändrats. Vid sådant vardagligt teamarbete 

diskuterades och provades lämplig förflyttning, träning och aktiviteter med både ett 

arbetsterapeutiskt och ett fysioterapeutiskt perspektiv på situationen och det gav stöd till de 

bedömningar som gjordes. Det möjliggjorde även tränings- och förflyttningsmoment som 

krävde två personal på grund av patientens vårdbehov eller fallrisk:  

 

… man tar med sig en kollega ut till patient för att tillsammans göra kompletterande 

undersökningar och vara två som ser patienten... Det är nästan det viktigaste stödet, 

liksom i vardagsarbetet med patienterna, att man har andra att bolla med och att 

konsultera… Det behöver inte vara stora grejer heller men ibland behöver man liksom 

lufta erfarenheter och upplevelser. (IP2)  

 

 Att vara flera arbetsterapeuter och fysioterapeuter på samma arbetsplats gav enligt 

informanterna tillgång till professionskollegor som hade olika kompetens och erfarenhet: ”Vi 

sitter tillsammans allihopa, hela rehabteamet och det tycker jag är en enorm fördel. Vi sitter 

med arbetsterapeuter och fysioterapeuter både med kortare och längre erfarenhet.” (IP2) 

  Detta möjliggjorde diskussioner kring idéer, kunskap och erfarenheter i specifika ärenden 

som till exempel att kunna dela med sig av yrkesspecifika lösningar eller kunna få kompetent 
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stöd på plats vid besök hos patienten. Att vara flera arbetsterapeut- och fysioterapeutkollegor 

gav även möjlighet till att få och ge stöttning vid konfliktfyllda ärenden där exempelvis 

patienter, anhöriga eller undersköterskor inte var nöjda med bedömning av hjälpmedelsbehov 

eller vilken förflyttning som behövde användas. Arbetsterapeut- och fysioterapeutkollegor 

kunde ge varandra förslag i hur sådana ärenden kan tas vidare eller ge konkret stöd genom att 

ta över ärenden för att minska arbetsbelastning vid exempelvis konfliktfyllda ärenden, 

brådskande ärenden, vid sjukskrivning eller vid hög arbetsbelastning. Arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter gav varandra stöd genom att information och kunskap från utbildningar och 

mässor diskuterades och fördes vidare i arbetsgruppen och in verksamheten. En informant 

förklarade sitt behov av arbetsterapeut och fysioterapeutkollegor såhär: ”Det är ju en 

jättestyrka när vi är så många här. Det är jättemycket värt. Jag skulle aldrig kunna tänka mig 

att arbeta ensam på nåt ställe, Nej!” (IP4) 

 För att möjliggöra diskussion och utveckling av både verksamheten och arbetsterapeut- 

och fysioterapeutyrkena gav inplanerade och strukturerade forum ett stöd eftersom att tid då 

avsattes från organisationen för att fokusera på olika saker. Dessa olika saker kunde handla 

om patientärenden, erfarenheter, information, att bedriva verksamhetsutveckling, 

arbetsmiljöarbete eller planera inför kommande arbetsuppgifter såsom omhändertagande och 

av studenter.  

 Ytterligare stöd i rehabiliteringsteamet var att ha tillgång till rehabiliteringsassistent. Den 

här stödfunktionen som blir alltmer sällsynt följde med på hembesök, tog telefonen, tog emot 

hjälpmedelsleveranser, introducerade nyanställda, ringde och bokade in eller bokade av 

patientbesök, tog över hembesök vid exempelvis sjukfrånvaro, gjorde rent hjälpmedel samt 

höll ordning och reda i de gemensamma kontorslokalerna. En rehabiliteringsassistent kunde 

hjälpa till med allt som ej krävde legitimerad personal. Såhär säger informanten om sin 

rehabiliteringsassistent: "... hon är jätteviktig för oss... Hon är vår alltiallo, utan henne skulle 

inte nånting funka.” (IP2) 

 Att arbetsterapeuter och fysioterapeuter på arbetsplatsen eller i kommunen hade tillgång 

till expertgrupper som hemgångsteam, förflyttningsutbildningsteam, 

elrullstolsutprovningsteam och syn- och hörselkonsulenter underlättade arbetet. Dessa 

expertgrupper hade specialutbildning och ansvarade för specifika bedömningar, hjälpmedel 

och förflyttningsteknik (ergonomi).  De fanns för att rådfråga vilket gav stöd till 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter: ”Vi hade olika kompetensområden. Vi hade 

lyftselesexperter, som man kunde vända sig till, vi hade förflyttningsexperter man kunde 

vända sig till, vi hade madrassexperter och sängexperter, vi hade syn- och hörselkonsulenter 

som var mycket synliga i organisationen.” (IP3)  

 Att ha tillgång till dessa expertgrupper gav hög kunskapsnivå i detaljfrågor, bidrog till 

tydlighet och rättvisa bedömningar, vidareutbildning samt utveckling inom ett visst område: 

”Vi har en liten verksamhet i vår verksamhet, det här med elrullstolar så har vi en liten grupp, 

bara några stycken som jobbar med elrullstolar… för att det ska gå smidigt och det ska bli en 

mera rättvis bedömning.” (IP5) 

 Att ha hemgångsteam avlastade genom att de tog nya brådskande utskrivningsklara 

patienter för att sedan överrapportera i ett lugnare och senare skede om behovet kvarstod när 

hemgångsteamet hade utfört sitt uppdrag.  

 Andra expertgrupper som underlättade arbetsterapeuters och fysioterapeuters arbete var 

kommunens biståndshandläggare eller bostadsanpassningshandläggare. Biståndshandläggare 

bidrog med information och beslut om antal baspersonal vid förflyttningar eller träning. 

Bostadsanpassningshandläggaren bidrog med stöd gällande förfarande vid ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag, vad som skulle framgå av ett intyg till en ansökan om 

bostadsanpassning samt vilka möjliga lösningar som fanns i bostaden och som kunde beviljas 

utifrån lagstiftningen. Därutöver beskrevs tillgång till regionens hjälpmedelscentrum och dess 
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hjälpmedel, konsulenter, utbildningar, hjälpmedelstekniker, rutiner och service som ett 

informations- och kunskapsstöd i arbetet: 

 

Jag måste säga att hjälpmedelscentralen är ett fantastiskt stort stöd till oss... Man får 

snabb service, de är tekniskt skickliga., de ligger i framkant med alla alternativ, de har 

bra billiga utbildningar, man kan få till liksom lösningar med att hämta hjälpmedel i 

receptionen och så. Så dom är nästan där jag känner mest stöd in i min profession. (IP3) 

 

Behovet av tvärprofessionella team. Informanterna beskrev att deras arbete i 

tvärprofessionella team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor 

och samordnare gav arbetsglädje eftersom det skapade möjlighet till informationsutbyte och 

gemensam problemlösning med olika insatser utifrån olika information och kunskaper om 

patienten. Att ha ett sådant samarbete över professionerna gav också möjlighet till att dela på 

icke yrkesspecifika arbetsuppgifter vid exempelvis personalbrist eller sjukfrånvaro. Det 

främjade vård och rehabilitering för patienten genom att patienter och anhöriga fick likvärdig 

information och det beskrevs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter som en trygghet och ett 

stöd. Vid samarbete med sjuksköterskor kunde det handla om att underlätta läkning av 

trycksår där sjuksköterskorna var experter på sår, omläggning och arbetade med vändscheman 

medan arbetsterapeut och fysioterapeut var experter på hjälpmedel såsom avlastande 

madrasser, sittdynor samt lägesändring och positionering:  

 

Jag har jättebra sjuksköterskor… vi kan föreslå till exempel om patienten har trycksår 

eller risk för trycksår så kan vi föreslå att en antidecubitusmadrass är bra. Men sen 

hänger ju sköterskorna på: ’vi ska ändå ha vändschema’… alla måste ju dra sitt strå till 

stacken och de är väldigt duktiga på att hjälpa till. (IP8)  

 

I samarbete med undersköterskor kunde det innebära att rehabiliteringsinsatser såsom träning 

utfördes av undersköterskor med delegation från arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det kunde 

även handla om att undersköterskor gav informativt stöd i form av att de rapporterade till 

arbetsterapeut och fysioterapeut om förändrade förutsättningar för träning, förflyttning eller 

vid användning av förskrivet hjälpmedel. Det medförde att arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter fick stöd i att veta när det var dags att göra en ny bedömning gällande träning, 

förflyttning eller hjälpmedel. Var undersköterskor med på arbetsterapeuters och 

fysioterapeuters uppföljningar och om de dessutom var intresserade av 

rehabiliteringsinsatserna och visade det så uppfattades det som ett stöd och gav informativt 

stöd och engagemang:  

 

Det gör väldigt mycket på enheterna när man går ut, om det finns personal som är 

intresserad. Som också ställer frågor, som vill va med. Som följer upp och dom tycker 

jag också att man ska räkna in i det sociala stödet… Här har jag märkt speciellt en 

undersköterska på en våning, hon vet när jag är här och hon kommer liksom varje gång. 

Och det är faktiskt kul, hon kommer och söker upp. (IP3) 

DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultat, metod, etik samt förslag till ytterligare forskning. 
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Resultatdiskussion 

 
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt 

stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg. Studien 

var induktiv och utfördes med hjälp av intervjuer. Resultatet visade på att ha ett 

ledningssystem med närvarande och ansvarstagande chef, stöttande chef, rutiner, 

stödfunktioner samt att ha möjlighet till teamarbete i rehabiliteringsteam med arbetsterapeut- 

och fysioterapeutkollegor samt tvärprofessionella team med sjuksköterskor och 

undersköterskor på olika sätt utgör det sociala stödet. Nedan följer en diskussion av resultatet 

utifrån tidigare kunskap som nämns i bakgrunden. 

Ledningssystem. I intervjuerna framkom att en organisation vars chefer var närvarande och 

ansvarstagande och en stöttande chef samt att det i organisationen fanns rutiner och 

stödfunktioner för arbetsterapeuter och fysioterapeuter att använda i sitt arbete gav socialt 

stöd. Ledningssystemet eller hur organisationen är uppbyggd var grunden för hur utbyte av 

socialt stöd kunde ske i organisationerna där arbetsterapeuter och fysioterapeuterna arbetar. 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter utbytte olika socialt stöd mellan varandra men 

uppbyggnad av rehabiliteringsteam och tvärprofessionella team och samarbete däremellan 

ligger på organisationen att bestämma hur det ska se ut.  För att medarbetare ska uppleva 

socialt stöd kan enligt forskning (Astvik, 2003; Waldenström, 2010) dialog om arbetets mål 

och innehåll behövas samt att medarbetare har kollektiva strukturer och att arbetsåtagande 

avgränsas organisatoriskt. I arbetet med dialog om arbetets mål och innehåll är chefen 

ansvarig för att ge det sociala stödet. Förutsättningarna för socialt stöd beror på hur 

organisationen ser ut (Bolin & Höckertin, 2010).  

 I intervjuerna framkom att chef, sjuksköterskor och undersköterskor som visade 

engagemang och intresse för arbetsterapeuters och fysioterapeuters arbetsuppgifter 

uppfattades ge socialt stöd och arbetsglädje. Av Socialstyrelsen (2003) framkom att 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan ha svårt att hävda sig i konkurrensen med den 

kommunala äldreomsorgens övriga professioner och därigenom känna utanförskap. Samtidigt 

framkom, i enlighet med tidigare kunskap (Astvik, 2003; Socialstyrelsen, 2003) att det fanns 

en klyfta med möjliga konfliktsituationer mellan rehabiliteringspersonal som hade ett 

rehabiliterande förhållningssätt och undersköterskor som hade ett omvårdande 

förhållningssätt. I intervjuerna framkom behov av stöd från chefer, arbetsterapeut- och 

fysioterapeutkollegor samt behov av tydliga rutiner vid konflikter med patient, anhörig, 

undersköterskor och chefer. Att ett sådant behov beskrevs kan tolkas som en 

utanförskapskänsla och att det bidrog till att arbetsterapeuter och fysioterapeuter kände att de 

behövde bevisa att planerad rehabiliteringsinsats är rätt. Därför behövde chefer förankra det 

rehabiliterande förhållningssättet. Ett sätt för chefer att ge stöd var att lita på och vid behov 

godkänna rehabiliteringspersonalens bedömningar och planerade rehabiliteringsinsatser 

oavsett om insatserna ansträngde chefens budget. Sådant chefsbeteende uppfattades som ett 

socialt stöd och kan tolkas som instrumentellt och värderande stöd eftersom det både var 

konkret hjälp med vad som behövdes just då och en slags återkoppling vilket enligt forskning 

(Cohen, 1988; Cohen, 2004; Cohen & Willis, 1985; House, 1981) minskar stress samt ökar 

yrkeskunnande och motivation. Enligt intervjuerna gav chefer som är fysiskt nära sina 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter socialt stöd genom att dialog och frågor kunde tas 

omgående. Dessutom underlättade det för chefen att vara insatt och att engagera sig i 

rehabiliteringsspecifika frågor. Enligt forskning (Engman et al., 2017) önskade hälso- och 

sjukvårdspersonal bland annat mer socialt stöd och bättre ledarskap än vad de har idag.  

 Lättillgängliga och genomarbetade rutiner gav trygghet i att arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter arbetade evidensbaserat och patientsäkert. En specifik rutin som lyftes av 

informanterna var avvikelsesystem. Denna beskrevs som en bra rutin eftersom den 
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synliggjorde problem för chefer och politiker. Däremot verkade chefer och MASar vara olika 

intresserade av arbetet med avvikelser och gav därmed varierande socialt stöd i det arbetet. 

Just MAS eller MAR var exempel på ett slags socialt stöd från organisationen och utgjorde en 

stödfunktion om kommunen hade MAS eller MAR som var aktiv i rehabiliteringsfrågor. 

Erfarenheter av att MAS inte har tid och att MAR inte finns signalerade istället att 

rehabilitering inte var prioriterat. Det kan förstås som att socialt stöd saknas vilket enligt 

forskning (Astvik, 2003) kan få effekter på hälsan genom att ge osäkerhet, ångest och en 

känsla av att vara utelämnad. I intervjuerna framkom en önskan om en MAR för stöd i att 

fokusera på att få in ett rehabiliterande förhållningssätt hos alla som arbetar i den patientnära 

vården, utveckla samarbete kring rehabiliteringsfrågor med regionen och öka kvaliteten på de 

insatser som görs. Att det fanns lättillgängliga och genomarbetade rutiner kan tolkas som att 

det fanns informativt stöd vilket ökar kompetens och självkänsla (Cohen, 1988; Cohen, 2004; 

Cohen & Willis, 1985; House, 1981). 

 Ytterligare socialt stöd från organisationen beskrevs i intervjuerna som fackliga 

representanter, IT-stöd vid problem med teknik, tillgänglig information om vad som händer i 

kommunen samt specifik hjälp från expertgrupper såsom biståndshandläggare, 

bostadsanpassningshandläggare samt regionens hjälpmedelsverksamhets 

hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker. Det kan tolkas som informativt stöd, 

instrumentellt stöd, värderande stöd och social integration och dessa former av stöd ökar 

kompetens och självkänsla, minskar stress, ökar yrkeskunnande och motivation samt ger en 

känsla av gemenskap vilket skyddar och reglerar människors handlingar (Cohen, 1988; 

Cohen, 2004; Cohen & Willis, 1985; Nordin, 2010; Lundqvist, 2013). Stöd från 

organisationen beskrevs av informanterna även som tillgång till företagshälsovård vid 

sjukdom eller skada. Tillgång till eller vetskapen om att det vid behov fanns en 

företagshälsovård att tillgå kan tolkas som ett informativt stöd från organisationen. När 

företagshälsovården faktiskt användes kunde det utvecklas till flera sorters stöd som 

informativt, instrumentellt och emotionellt stöd samt som möjlighet till social integration 

(Cohen, 1988; Cohen, 2004; Cohen & Willis, 1985; Lundqvist, 2013; Nordin, 2010) vilket 

bland annat sänker stress och ger trygghet och välbefinnande. 

 Ett stöd som lyftes i detta examensarbete är möjlighet till utbildning som bidrog till ett 

rehabiliterande förhållningssätt för undersköterskor så att de förstod arbetsterapeutens och 

fysioterapeutens arbetsuppgifter vilket även underlättade kommunikationen mellan 

yrkesgrupperna. Vid underbemanning, överbelastning och tidsbrist saknades instrumentellt 

stöd och det leder till stress och försvårar socialt stöd mellan kollegor (Astvik, 2003). 

Organisationer och dess chefer behöver ge socialt stöd i form av att anställa tillräckligt många 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter och även de professioner som rehabiliteringspersonalen 

arbetar tillsammans med. Därtill behövs en planering med tillräckligt med tid för att utföra de 

vardagliga arbetsuppgifterna samtidigt som tid och resurser ges för utbildning, handledning 

och reflektion. Stressproblematik över hög arbetsbelastning och långa väntetider försvårar 

enligt forskning (Bourne et al., 2007) för fysioterapeuter att ta sig tid för vidareutbildning och 

problemet verkar även förstärkas av organisationskulturen.  

 Om instrumentellt stöd i form av tid fanns från organisationen och om tid användes för 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter att träffas kontinuerligt i grupp bidrog det till att bygga 

upp en trygg och öppen arbetsmiljö. En sådan miljö gav ytterligare stöd i form av att 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter kunde hjälpa och lära varandra. Gavs tid och plats för 

strukturerade forum så bidrog det enligt informanterna till att de fick in ny kunskap i det 

vardagliga arbetet vilket även utvecklade verksamheten. Tid och plats för sådana forum kan 

förstås som socialt stöd i form av informativt stöd och social integration vilket enligt 

forskning (Cohen, 2004; House, 1981; Nordin, 2010) sänker stress och ger trygghet och 

välbefinnande. 
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Chefer är de som för organisationens talan och leder arbetet, och hur arbetet leds påverkar 

medarbetarnas hälsa och organisationens produktivitet (Jeding et al., 1999b). 

Teamarbete. Informanterna beskrev behov av teamarbete i intervjuerna och angav 

rehabiliteringsteam och tvärprofessionella team som socialt stöd. Rehabiliteringsteam 

beskrevs som team där det ingick arbetsterapeuter och fysioterapeuter som träffades 

kontinuerligt vilket byggde upp trygga relationer och ett öppet klimat. Att vara flera 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter angavs av informanterna som en styrka och att det 

möjliggjorde gemensamma besök till patienter vilket gav en större helhet då yrkena erfars 

komplettera varandra. Det stödde även vid utprovningar som krävde två personal. Att vara 

flera arbetsterapeuter och fysioterapeuter gav möjlighet till positiv och betydelsefull 

avlastning av arbetsuppgifter vid sjukfrånvaro eller hög arbetsbelastning. Detta kan beskrivas 

som instrumentellt stöd som bland annat beskrivs som att någon övertar ens arbetsuppgifter 

för att undvika ytterligare arbetsbelastning och det minskar stress (Cohen, 1988; Cohen, 2004; 

Cohen & Willis, 1985; House, 1981). Socialt stöd kan enligt forskning (Semmer et al., 2008) 

skilja sig åt beroende på relationen mellan de som utbyter socialt stöd. Gäller det sociala 

stödet något som inte riktigt ingår i arbetsuppgifterna för den som ger socialt stöd och den 

som erhåller socialt stöd känner till det så kan det upplevde sociala stödet höjas ytterligare en 

dimension eftersom att emotionellt stöd då adderas till exempelvis instrumentellt stöd. Ges 

socialt stöd på ett sätt som förmedlar empati och uppskattning så höjer det också det erfarna 

sociala stödet (Semmer et al., 2008). Kollegor som arbetar tätt ihop är ibland vänner med 

emotionella band samt har fler möjligheter till att ge stöd på sådant som egentligen inte tillhör 

deras arbetsuppgifter. Sådana aspekter kan ha lyft erfarenhet av socialt stöd från 

informanterna i intervjuerna högre i jämförelse med övriga kollegor, chefer, stödfunktioner 

och rutiner. Enligt Nordin (2010) är det mest effektiva sociala stödet det som är anpassat till 

situationen vilket det är när stödet kommer från kollegor som arbetar med samma sak och har 

varit i liknande situationer. Detta beskrevs i intervjuerna som att arbetsterapeut- och 

fysioterapeutkollegor tillhörde ett rehabiliteringsteam som kunde stödja varandra genom att 

dela med sig av kunskap och erfarenheter, hjälpas åt med arbetsuppgifter, ge varandra 

feedback och på så sätt bidra till en känsla av gemenskap. Att rehabiliteringspersonalen 

utgjorde en samlad grupp möjliggjorde även negativ interaktion där exempelvis stress och oro 

kunde spridas mellan individer (Cohen, 2004), men det är inget som framkom i intervjuerna. 

En ovanlig profession som kom upp i intervjuerna och som upplevdes ge socialt stöd till 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter med alla arbetsuppgifter som inte krävde en legitimerad 

arbetsterapeut eller fysioterapeut var rehabiliteringsassistent. 

 Att samarbeta över professionsgränserna kan ge arbetsterapeuter och fysioterapeuter och 

rehabiliteringsinsatser medvind i form av att sjuksköterska och/eller undersköterska bidrog 

med insatser som hjälpte till mot ett gemensamt mål. Undersköterskor gav enligt 

arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna instrumentellt stöd genom att utföra 

rehabiliteringsinsatser via delegering. Undersköterskor eller sjuksköterskor gav även 

informativt stöd i form av anvisningar, tips, råd och hjälp vilket bidrar till kompetens och 

självkänsla hos mottagaren (Cohen, 1988; Cohen, 2004; Cohen & Willis, 1985; Nordin, 2010; 

Lundqvist, 2013).  

 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter 

av socialt stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom 

äldreomsorg. En beskrivande design och induktiv ansats lämpade sig väl för outforskade 

fenomen (Elo & Kyngäs, 2007). För att diskutera trovärdighet i ett kvalitativt examensarbete 
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kan begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet användas för att ge läsaren möjlighet 

att bedöma examensarbetets trovärdighet (Elo et al., 2014).  

 

 Tillförlitlighet. Tillförlitlighet kan beskrivas som genomförda ställningstaganden gällande 

urval, datainsamling och analys (Mårtensson & Fridlund, 2017). I strävan att uppnå 

tillförlitlighet användes ett strategiskt urval (Henricson & Billhult 2017) genom att 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommuner intervjuades. Bekvämlighetsurval tillämpades 

också eftersom de första åtta personerna som tackade ja intervjuades men även genom att 

endast tillfråga kommuner inom dagpendlingsavståendet (Linköpings universitet, 2018). 

Gällande mättnadsgrad från intervjuerna upplevdes det ge en tillräcklig mängd data på 101 

sidor transkriberat material och samtidigt som kvantiteten var hanterbar. Det är möjligt att 

informanter från kommuner utanför dagpendlingsavståndet skulle ha kunnat bidra till 

ytterligare variation och därmed berikat resultatet ytterligare. Att det i studien endast deltog 

kvinnliga informanter kan delvis förklaras av att arbetsterapeut- och fysioterapeutyrkena är 

två kvinnodominerade yrken. År 2016 var det enligt Statistiska Central Byrån 93% kvinnor av 

8600 arbetsterapeuter och 77% kvinnor av 10600 fysioterapeuter. Om några män hade 

deltagit i studien kan det ha berikat resultatet.   

 För att påverka resultatet i så liten utsträckning som möjligt inledes samtliga intervjuer  

med samma fråga ”Kan du beskriva dina erfarenheter av socialt stöd från kommunen, när det 

gäller rehabiliteringsinsatser till patienter inom äldreomsorg?”. Därefter ställdes följdfrågor 

utifrån vad informanterna tog upp som socialt stöd för att försöka undvika styrning av 

informanternas svar. Författarens förförståelse genom erfarenhet av arbete som arbetsterapeut 

i fyra olika kommuners äldreomsorg, med hjälpmedelsförskrivning och insyn i hur  

organisationerna ser ut inom kommunal verksamhet gav möjlighet till förståelse och lämpliga 

följdfrågor till det som informanterna berättade. Följdfrågorna ställdes med försiktighet (Elo 

et al., 2014) genom att försöka ställa öppna frågor och genom att be om förtydligande eller 

vidareberättande av saker som informanten redan tagit upp. Trots vidtagna åtgärder kan 

författaren omedvetet har styrt informanterna.  

 

 Giltighet. Giltighet relaterar till om analysen genomförts på ett sådant sätt att resultatet är 

rimligt (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att uppnå giltighet i en studie med kvalitativ 

innehållsanalys behöver analysprocessen och hur resultatet konstruerats tydligt och i detalj 

beskrivas för att läsaren ska kunna följa analysprocessen och de slutsatser som dras och 

därmed värdera styrkor och svagheter (Danielsson, 2017; Elo et al., 2014; Elo & Kyngäs, 

2007; Kvale, 1997). För att uppnå giltighet gjordes interbedömarreliabilitetstest och vid 

interbedömarreliabilitetstestet hade samma meningsenheter identifierats av författare och 

handledare vilket är en styrka för arbetet. Därefter fördes dialog gällande tillvägagångssättet 

och kategorisering av meningsenheter (Elo & Kyngäs, 2007; Elo et al., 2014). Det finns enligt 

Elo och Kyngäs (2007) inga enkla riktlinjer att använda vid kvalitativ innehållsanalys utan det 

beror på egenskaper hos den som genomför analysen det vill säga dennes skicklighet, insikter, 

analytiska förmåga och stil. Det här var författarens första intervjustudie och därför får det ses 

som en svaghet i det här examensarbetet. För att säkerställa giltighet genom analysprocessen 

kontrollerades varje steg i analysen mot syftet. Trots vidtagna åtgärder för att uppnå giltighet 

finns möjligheten att en annan person med en annan förförståelse kan förstå data på ett annat 

sätt och därmed kommit fram till ett annat resultat.  

 Citat användes för att visa äkthet genom länkar mellan resultat och data och för att på så 

sätt bidra till giltighet (Elo & Kyngäs, 2007). Citat från samtliga informanter användes 

eftersom att det är betydelsefullt att resultatet belyses av data från olika intervjuer för att 

intervjustudiens mångfald och rikedom ska tas tillvara (Elo & Kyngäs, 2007). 

Deltagarvalidering har inte gjorts och kan också ses som en svaghet för arbetet.  
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Överförbarhet. Överförbarhet innefattar huruvida den kunskap som genererats är 

användbar för andra grupper eller i andra sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det 

innebär att det är möjligt att föreslå hur resultatet kan föras över och användas i andra grupper 

men det är enligt Elo et al. (2014) läsaren som slutligen avgör om resultatet är överförbart. 

Eftersom examensarbetet grundar sig på intervjuer av åtta stycken arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter från fem olika kommuner i tre olika regioner/landsting kan det antas att 

resultatet kan spridas även till andra kommuner. Det kan däremot skilja sig i hur 

rehabiliteringspersonalen är placerad och hur organisationen är uppbyggd vilket kan ge olika 

socialt stöd och vid eventuella studier ge andra resultat.  

 
 

Etikdiskussion 
 

Vetenskapsrådets (2017) etiska principer om informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav 

och konfidentialitetskrav har följts genomgående i detta examensarbete. Det fanns en viss risk 

att informanternas kollegor kände till de som medverkat i intervjuerna och därför gavs 

möjlighet att välja var intervjun skulle äga rum. Sju av intervjuerna hölls dock i 

informanternas kontorslokaler och en hölls i ett grupprum på en högskola. För att undvika att 

avslöja vem som har sagt vad i intervjuerna har alla namn på exempelvis chefer, kommuner 

och på team ändrats eller tagits bort under transkriberingen. Trots detta kan informanterna 

eventuellt själva känna igen sina egna citat. Forskningskravet innebär att genomförande av en 

studie alltid behöver vägas mot individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). I detta arbete 

bedöms risken för att enskilda individer ska ta skada som liten medan nyttan av resultatet som 

stor eftersom det fyller en informationslucka gällande arbetsterapeuters och fysioterapeuters 

erfarenheter av socialt stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till patienter inom 

äldreomsorg. Dessutom informerades informanterna om deras rättigheter till att avbryta sin 

medverkan innan intervjuerna inleddes. Samtliga informanter uttryckte nyfikenhet och 

önskemål om att få ta del av uppsatsen när den är klar. För att möjliggöra än större nytta med 

detta examensarbete planeras att uppsatsen ska publiceras i DiVA för att där vara tillgänglig 

för alla som är intresserade.  

 
 

Förslag till ytterligare forskning 
 

Denna uppsats har fokus på socialt stöd och enligt forskning (Theorell, 2009) hör krav, 

kontroll och socialt stöd ihop och har tillsammans ett högre förklaringsvärde än faktorerna var 

och en för sig vilket visar på att de påverkar varandra. Att i organisationer verka för ett ökat 

socialt stöd och en ökad kontroll kan vara ett bra sätt att främja hälsa, minska sjukfrånvaro 

och personalomsättning. Det leder i sin tur till ett friskare arbetsliv och besparingar (Engman 

et al., 2017; Jeding & Theorell, 1999d). Mitt förslag till vidare forskning är därför att 

undersöka krav, kontroll och socialt stöd gällande arbetsterapeuter och fysioterapeuter i 

kommunal verksamhet. 

 Ett problemområde som lyfts under problemformuleringen är ojämlik rehabiliteringsvård 

mellan landets kommuner. Med bland annat MAR endast i vissa kommuner. Det är inget som 

undersökts i denna studie men är intressant att undersöka vidare. Ytterligare förslag på vidare 

forskning är därför att jämföra hur rehabiliteringen ges och hur satsningar på rehabilitering 

skiljer sig mellan kommuner som har MAR med kommuner som saknar MAR.  
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Slutsatser 
 

Resultatet visade att ledningssystem med en närvarande och ansvarstagande chef, en stöttande 

chef, rutiner, stödfunktioner samt möjlighet att arbeta i team med arbetsterapeut- och 

fysioterapeutkollegor samt kollegor från andra yrkesgrupper på olika sätt utgör det sociala 

stödet. Starkast stöd verkar fås av arbetsterapeut- och fysioterapeutkollegor om möjlighet till 

detta ges av organisation och dess företrädare. 

I detta examensarbete beskrivs arbetsterapeuters och fysioterapeuters komplexa situation i 

kommunal verksamhet och att förstärkning av deras sociala stöd behövs. En förhoppning är 

att kommuner eller privata aktörer inom kommunal verksamhet finner värde i att använda 

denna kunskap i sin verksamhet. 
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Occupational therapists and physiotherapists social 

support within the municipalities elderly care 

 
Robert Edrenius 

 

 

Occupational therapists and physiotherapists work from a rehabilitating approach. Such an 

approach can contribute to a sense of alienation and competition against other professions. 

Studies show that social support is needed to establish knowledge about rehabilitation 

approach but at the same time such support does not always exist in organizations. The 

purpose of this study was to describe occupational therapists and physiotherapists’ experience 

of receiving social support from the municipality regarding an elderly care rehabilitation. Data 

from eight interviews with occupational therapists and physiotherapists was analyzed by an 

inductive content analysis method. The results showed two generic categories and five 

subcategories. The generic category having a management system was described through the 

subcategories: available and responsibility-taking boss, supportive boss and routines and 

supporting functions. The generic category teamwork was described through the 

subcategories: the need for rehabilitation teamwork and the need for cross-professional 

teamwork. The results also showed that the strongest social support was given by 

occupational therapists and physiotherapists when the organization and their representatives 

could provide opportunities for this.  

 

Keywords: social support, rehabilitation, occupational therapist, physiotherapist, elderly care, 

municipality 
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Tillfrågan om arbetsterapeuters och fysioterapeuters 
deltagande i intervjuer om socialt stöd från kommunen 
gällande rehabiliteringsinsatser till brukare inom 
äldreomsorg 
 

Jag heter Robert Edrenius och är student i magisterprogrammet för 

organisation och ledarskap vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen 

ingår att skriva en magisteruppsats. Syftet med min uppsats är att beskriva 

arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från 

kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till brukare inom äldreomsorg. Detta 

kommer att ske genom att intervjua 8-12 arbetsterapeuter och/eller 

fysioterapeuter. 

Jag ber därför dig som enheteschef/verksamhetschef om tillåtelse att få 

kontakta arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna på din enhet och att 

genomföra intervjuer med dem under arbetstid. Varje intervju som spelas in 

beräknas ta max en timme i anspråk. Efter intervjun kommer den skrivas ut 

och analyseras. Arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas medverkan i 

intervjuerna är frivilligt och de kan dra sig ur när som helst utan att ange 

orsak. Intervjuerna, utskrifter och det färdiga resultatet kommer avidentifieras 

och hanteras konfidentiellt enligt Sekretesslagen (SFS 2009:400) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

En fördel med studien är att arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna får dela 

med sig av sina erfarenheter om socialt stöd från kommunen som 

arbetsgivare gällande reahabiliteringsinsatser inom äldreomsorg. Detta kan 

bidra till kunskapsutveckling inom området.  

Resultaten kommer publiceras som en magisteruppsats vid Mälardalens 

högskola och eventuellt också som en artikel. Ni kan, om ni önskar, få ta del 

av det färdiga resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare.  

 

Robert Edrenius   Maria Harder    
Tel: 070-2828341    Lektor i vårdvetenskap 
res16001@student.mdh.se  maria.harder@mdh.se  

 



 

 

Samtycke till att arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna kontaktas och 

deltar i intervju om deras erfarenheter av socialt stöd från kommunen 

gällande rehabiliteringsinsatser. 

  

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella 

magisteruppsatsen och hur den ska genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa 

igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna på 

min enhet kontaktas och deltar i intervjuer: 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 

 



 

 

BILAGA B INFORMATIONS- OCH SAMTYCKESBREV TILL 

ARBETSTERAPEUTER OCH FYSIOTERAPEUTER 

 

 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

Västerås 20180404 

  

 

Tillfrågan om deltagande i intervju om dina erfarenheter av 
socialt stöd från kommunen gällande rehabiliteringsinsatser 
till brukare inom äldreomsorg. 
 

Jag heter Robert Edrenius  och är student i magisterprogrammet för 

organisation och ledarskap vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen 

ingår att skriva en magisteruppsats. Syftet med min uppsats är att beskriva 

arbetsterapeuters och fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från 

kommunen gällande rehabiliteringsinsatser till brukare inom äldreomsorg. 

Min fråga till dig är om du vill delta i en intervju för denna magisteruppsats. Det 

innebär att du beskriver dina erfarenheter av socialt stöd från kommunen i ditt 

arbete med rehabilitering. Intervjun som beräknas ta ca 1 timme spelas in och 

genomförs på din arbetsplats. 

Du kan närsomhelst avbryta din medverkan i intervjun utan att du behöver 

ange orsak. Det är endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till 

det utskrivna materialet. De inspelade intervjuerna kommer förvaras inlåsta 

och raderas när uppsatsen är examinerad och godkänd. Intervjuerna, 

utskrifterna och det färdiga resultatet kommer avidentifieras och hanteras 

konfidentiellt enligt Sekretesslagen (SFS 2009:400) och Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204). 

Med din medverkan får du möjlighet att bidra med dina kunskaper och 

erfarenheter gällande socialt stöd i rehabiliteringsinsatser från kommunen som 

arbetsgivare. Din medverkan kan därmed bidra till kunskapsutveckling inom 

området.  

Resultaten kommer publiceras som en magisteruppsats vid Mälardalens 

högskola och eventuellt också som en artikel. Ni kan, om ni önskar, få ta del 

av det färdiga resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare.  

 

Robert Edrenius   Maria Harder    
Tel: 070-2828341    Lektor i vårdvetenskap 021-101612 
res16001@student.mdh.se  maria.harder@mdh.se  

 

 



 

 

Samtycke till att delta i intervjuer om arbetsterapeuters och 

fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från kommunen gällande 

rehabiliteringsinsatser till brukare inom äldreomsorg. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella 

magisteruppsatsen och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen 

och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga informationen om 

uppsatsen och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, 

utan att ange orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta i intervjuer om arbetsterapeuters och 

fysioterapeuters erfarenheter av socialt stöd från kommunen gällande 

rehabiliteringsinsatser till brukare inom äldreomsorg, och jag 

samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som 

beskrivits i informationsbrevet. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Namn     Namnförtydligande 

  Namnförtydligande 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


