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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Världens befolkning åldras snabbare än någonsin och antalet äldre över 80 år 

kommer att tredubblas i Europa de närmsta 50 åren samtidigt som andelen som arbetar 

inom vården minskar. Reablement är en interprofessionell rehabilitering som syftar till att 

stödja den äldre till en mer aktiv vardag. Det är viktigt att skapa förutsättningar för den äldre 

personen att fortsätta vara så självständig som möjligt. Syfte: Syftet med denna studie är att 

beskriva hur äldre upplever möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter. 

Metod: Studien har utformats som en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Analys har 

genomförts med innehållsanalys. Resultat: Äldre upplever att deras möjligheter att vara 

självständiga avgörs av psykiska egenskaper, kroppsliga besvär, omgivningens påverkan och 

att hantera situationen. Sammantaget framstår att samhället innehåller utmaningar för äldre 

med funktionsnedsättning, att förlorad självständighet är en långvarig process och att det är 

viktigt att få styra över sin egen tillvaro. Slutsatser: Äldres möjligheter att uppleva 

självständighet i dagliga aktiviteter påverkas av många faktorer. För att ge god möjlighet för 

äldre att återfå eller behålla självständighet i dagliga aktiviteter behöver vården anta ett 

biopsykosocialt perspektiv.  

Nyckelord: åldrande, hälsa, interprofessionell rehabilitering, reablement, biopsykosocialt 

perspektiv 

 



ABSTRACT 

Background: The world's population is aging faster than ever and the number of elderly 

people over the age of 80 will triple in Europe over the next 50 years, while the proportion of 

people working in healthcare will decrease. Reablement is an interprofessional rehabilitation 

that aims to support the elderly for a more active everyday life. It is important to create 

conditions for the older person to continue to be as independent as possible. Purpose: The 

purpose of this study is to describe how older people experience opportunities and barriers to 

independence in activities of daily living. Method: The study was designed as a descriptive 

qualitative interview study. Analysis has been carried out with content analysis. Result: The 

elderly feel that their ability to be independent in activities of daily living is determined by 

psychological characteristics, physical discomfort, the influence of the environment and 

coping of the situation. All in all, it appears that society contains challenges for the elderly 

with disabilities, that lost independence is a long-term process and that it is important to 

have control over their own existence. Conclusions: The opportunities for older people to 

experience independence in activities of daily living are influenced by many factors. In order 

to provide good opportunities for the elderly to regain or retain independence in activities of 

daily living, the healthcare needs to adopt a biopsychosocial perspective. 

Keyword: ageing, health, interprofessional rehabilitation, reablement, biopsychosocial 

perspective 
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1 INLEDNING  

Detta examensarbete har utförts som en del av ett större projekt. Det primära projektet, 

Reablement – intervention för äldre genom ett interprofessionellt hemrehabiliteringsteam, 

har pågått under perioden 2015–2019 och syftet med projektet har varit att utvärdera 

effekterna av intensiv hemrehabilitering vad gäller biopsykosocial hälsa bland äldre personer 

(65+) samt undersöka erfarenheter som de äldre och de professionella har av interventionen. 

Intensiv hemrehabilitering innebär i projektet att deltagarna har genomgått maximalt 12 

veckors rehabilitering i eget hem med stöd av ett interprofessionellt team bestående av 

undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och äldrekurator/socionom. 

Antalet veckor i rehabilitering har styrts av patientens målsättningar och framsteg.  

Författarens intresse av ämnet har uppkommit genom eget arbete som fysioterapeut inom 

hemrehabilitering i över 10 år. Senaste året har arbetet varit som projektledare i införandet 

av interprofessionell rehabilitering, kallat intensiv hemrehabilitering, i en kommun. Under 

hela den yrkesverksamma tiden har det funnits återkommande funderingar gällande 

evidensbasering inom hemrehabilitering då den ofta riktar sig mot multisjuka äldre och 

sällan innefattar interventioner från endast en profession. Detta har väckt intresset för att 

söka evidens inom området för hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Intensiv 

hemrehabilitering har upplevts som en verksamhet som innehåller både komplexiteten i 

rehabilitering av äldre personer vad gäller mångsjuklighet samt vård- och omsorgsbehov 

samtidigt som det ger en struktur i rehabiliteringen som gör det möjligt att studera och 

utvärdera insatser. Som fysioterapeut är mitt fokus i hemrehabilitering att hjälpa patienten 

att nå sina mål vilket ofta handlar om att klara av aktiviteter i hemmet eller närmiljön. I 

uppdraget ingår att både förbättra och kompensera funktioner som krävs för att klara av den 

aktuella aktiviteten. En viktig kunskap för mig som fysioterapeut är att veta hur äldre 

upplever möjligheter och hinder för ett självständigt liv så att de undersökningar och 

observationer som görs fångar in alla aspekter som är viktiga för den äldre personen för att 

bibehålla sin förmåga till rörelse.  

2 BAKGRUND 

Världens befolkning forsätter att öka och demografin i världen förändras. Det beror dels på 

förändringar i hur många barn som föds men också en beräknad ökad livslängd (Statistiska 

Central Byrån [SCB], u.å-a). Inom EU är andelen äldre över 65 år ökande medan andelen 

unga upp till 20 år har minskat med 20 procent. Det innebär att färre personer ska försörja 
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och ta hand om en växande äldre befolkning (SCB, u.å-b). Åldrandet medför en ökad risk för 

skada, där risken för höftfrakturer samt nack- och huvudskada ökar markant med stigande 

ålder (DeGrauw, Annest, Stevens, Xu & Coronado, 2016). Äldre personer med svåra 

sjukdomar som medför en ökad dödlighet och risk för nedsatt funktion i vardagen eller 

minskad livskvalitet har medicinska, psykologiska, kognitiva och sociala behov som behöver 

tillgodoses för att uppnå en ökad hälsa. Behoven behöver mötas med teambaserade 

biopsykosociala bedömningar och åtgärder som innehåller individuella planer med 

gemensamma mål (Golden, Emery-Tiburcio, Post, Ewald & Newman, 2019). Reablement är 

en interprofessionell, personcentrerad och målinriktad rehabilitering med syfte att öka och 

bibehålla självständighet hos äldre personer (Aspinal, Glasby, Rostgaard, Tuntland & 

Westendorp, 2016). Interventionen kan leda till ökad självständighet i dagliga aktiviteter och 

minskat behov av insatser i hemmet (Whitehead, Worthington, Parry, Walker & Drummond, 

2015). Hälsosamt åldrande behöver lyftas fram för att visa på möjligheter för äldre att 

bibehålla god livskvalitet och hälsa under hela livet (Folkhälsomyndigheten, u.å).  

2.1 En åldrande befolkning 

Världens befolkning åldras snabbare än någonsin och andelen äldre i världen fortsätter att 

öka (World Health Organization [WHO], 2018a). Personer över 80 år kommer att tredubblas 

i Europa de närmsta 50 åren. Under samma period kommer antalet som arbetar med vård 

och omsorg att sjunka, bland annat på grund av att antalet personer i arbetsför ålder minskar 

(European Commission, 2013). I Sverige beräknas andelen äldre över 80 år öka med ca 75 

procent fram till år 2035 (SCB, 2016). Det ställer stora krav på att sjukvård och sociala 

funktioner i samhället ska fungera effektivt (WHO, 2018a). WHO (2016) har i samarbete 

med medlemsländerna utarbetat Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health där 

de bland annat framhåller att samhället behöver organisera hälso- och sjukvård utifrån de 

äldres behov och ett av målen är att implementera evidensbaserad vård som ökar den äldre 

individens funktionella kapacitet. Den åldrande befolkningen medför konsekvenser för 

samhället. Kostnaden för återkommande eller kontinuerlig vård kommer att fördubblas i 

Europa under perioden 2010–2060 (European Commission, 2013). Sveriges årliga kostnader 

för både hemtjänstinsatser och särskilda boendeformer för äldre har ökat med över 15 

miljarder vardera de senaste 10 åren (Socialstyrelsen, 2008; SCB 2018). Förutom den 

ekonomiska utmaning som antalet ökade äldre medför så innebär det också en utmaning 

gällande kompetens inom äldreomsorgen. SCB (2016) redovisar att det finns risk att det 

saknas så mycket som 160 000 personer inom vården i Sverige år 2035 varav den största 

gruppen är undersköterskor. 

2.1.1 Hälsa 

Världens tre vanligaste dödsorsaker är ischemisk hjärtsjukdom, stroke och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (WHO, 2018b). En tredjedel av alla dödsfall orsakas av dessa sjukdomar, 

dödligheten har dock sjunkit över 50 procent sedan 1990 (Organization for Economic Co-

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=DeGrauw%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26875172
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Annest%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26875172
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Stevens%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26875172
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Xu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26875172
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Coronado%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26875172
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Golden%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31074858
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Emery-Tiburcio%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31074858
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Post%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31074858
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Ewald%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31074858
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Newman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31074858
https://www.who.int/entity/ageing/consultation/en/index.html
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operation and Development [OECD], 2013). Det skiljer sig till viss del runt om i världen där 

luftvägsinfektioner och diarréer är vanligare dödsorsaker i låginkomstländer medan demens 

förekommer oftare som dödsorsak i höginkomstländer (WHO, 2018b). Äldre är dessutom 

överrepresenterade i skadestatistiken där fallolyckor står för de flesta skadorna. Dessa typer 

av skador leder både till ett stort antal vårddagar på sjukhus samt ökad dödlighet 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). En hälsosam livsstil som minskar 

risken för både ischemisk hjärtsjukdom och stroke innehåller bland annat motion, mindre 

stress samt att undvika tobak (Hjärt- och lungfonden, u.å; Stroke-riksförbundet, u.å).  

Redan 1946 formulerade WHO en definition för hälsa som de står fast vid än idag; “Health is 

a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity” (WHO, 1946). Det finns evidens för att fysisk aktivitet minskar risken 

för både fysiska sjukdomar, bland annat cirkulatoriska sjukdomar, såväl som psykiska och 

kognitiva tillstånd som depression och demens (Physical Activity Guidelines Advisory 

Committee, 2008; Wojtek et al., 2009). Dessa hälsovinster har kunnat fastställas vid aktivitet 

under 30 min, 5 dagar i veckan i medel till hög intensitet. Hälsovinsterna blir högre om 

intensiteten är hög och om den totala tiden per vecka överstiger 150 minuter (Physical 

Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). All kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen räknas som fysisk aktivitet (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). 

För vuxna kan det vara fritidsaktiviteter så som trädgårdsarbete eller dans, transporter i form 

av cykling eller promenad, hushållssysslor eller planerad träning. Det kan också vara fysisk 

sysselsättning kopplat till det arbete man har. Rekommendationerna för friska äldre personer 

över 65 år gällande fysisk aktivitet är minst 150 minuter medelintensiv aerob fysisk aktivitet 

per vecka eller minst 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka. För ökade 

hälsovinster ska tiden fördubblas. Ett tillfälle ska pågå under minst 10 minuter. 

Balansträning bör utföras minst tre gånger per vecka och muskelstärkande aktiviteter minst 

två gånger per vecka (WHO, u.å-a). WHO har tagit fram ett policyramverk för 

Europaregionen där hälsa genom hela livet är ett prioriterat område. Både policys och 

forskning behövs för att kunna främja ett friskt och aktivt åldrande (WHO, 2012). Studier har 

visat att äldres attityd till att åldras påverkar deras hälsofrämjande beteende. En positiv 

attityd till åldrande ger en högre sannolikhet för hälsofrämjande beteende så som goda 

matvanor, fysisk aktivitet, sociala kontakter, förmåga att hantera stress, själslig hälsa och en 

känsla av eget ansvar för hälsan. Äldre som har en negativ attityd till åldrande behöver mer 

stöd för att åldras hälsosamt (Korkmaz, Kartal, Özen & Koştu, 2017). 

2.1.2 Active ageing 

Att ha rätt till ett hälsosamt åldrande är WHO:s fokus för arbetet med äldre 2015–2030 

(WHO, u.å-b). Begreppet Active Ageing, numer kallat Healthy Ageing, innebär att skapa 

miljöer och möjligheter för den äldre att uppleva saker av värde. Den översatta definitionen 

för Healthy ageing är: processen för att utveckla och bibehålla den funktionella förmåga som 

möjliggör välmående i åldrandet. Det innebär bland annat att den äldre ska ha förmåga att 

klara sina basala behov, lära sig nya saker, vara rörlig, bygga och behålla sociala kontakter 
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samt bidra till samhället. Det är inte beroende av diagnoser, eftersom en diagnos som 

hanteras rätt inte behöver ha en påverkan på livskvaliteten. The United Nations Economic 

Commission for Europe [UNECE] (n.d) beskriver begreppet Active Ageing, med utgångspunkt 

bland annat från WHO´s definition, på följande sätt; ”Active ageing refers to the situation 

where people continue to participate in the formal labour market as well as engage in other 

unpaid productive activities (such as care provision to family members and volunteering) and 

live healthy, independent and secure lives as they age”. Active ageing kan mätas med Active 

Ageing Index (AAI) som utformades med syftet att erbjuda ett verktyg som underlättade för 

politiker att ta väl grundade beslut i frågeställningar som rörde den åldrande befolkningen. 

Frågeformuläret innehåller fyra domäner: Employment, Participation in society, 

Independent Healthy and Secure living samt Capacity and enabling environment for active 

ageing (UNECE, 2012). Friska äldre med en hög nivå på AAI är mer engagerade på sin fritid 

och i sociala aktiviteter än grupper på moderat eller låg nivå av AAI (Punyakaew, Lersilp & 

Putthinoi, 2019). Förekomsten av coping för åldrandet har positiva effekter på de variabler 

som enligt AAI bekräftar active ageing (Salazar-Barajas et al., 2018; Salazar-Barajas, Salazar-

González & Gallegos-Cabriales, 2017).  

2.2 Rehabilitering 

Socialstyrelsen (2010) definierar rehabilitering som ”insatser som ska bidra till att en person 

med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner 

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

liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Detta går i linje med Socialtjänstens mål som 

bland annat ska främja ”människornas aktiva deltagande i samhällslivet” samt ”inriktas på 

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” (SFS 2001:453). I en rapport 

från Socialstyrelsen (2014) beskrivs hur rehabiliteringen kan delas in i tidsbegränsad 

målinriktad rehabilitering som utförs av legitimerad personal samt vardagsrehabilitering 

som handlar om att med ett hälsofrämjande synsätt stötta den äldre att bibehålla och stärka 

sina förmågor. Därmed ingår rehabilitering inom både Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). En äldre person som erhåller både sjukvård 

och omvårdnad omfattas av båda lagarna men det finns inte alltid en sammanhållen 

rehabiliteringsplan (Socialstyrelsen, 2014).  

2.2.1 Reablement 

Internationellt är reablement ett begrepp som återkommer i studier gällande rehabilitering i 

hemmet (Hjelle, Tuntland, Førland & Alvsvåg, 2017; Jokstad, Skovdahl, Landmark & 

Haukelien, 2018). Det har beskrivits som ett begrepp som saknar gemensam definition och 

därför är svår att sammanställa och utvärdera (Legg, Gladman & Dumond, 2015). Social Care 

Institute for Excellence [SCIE] (u.å) beskriver begreppet så här; ”Reablement is meant to 

help people accommodate illness or disability by learning or re-learning the skills necessary 

https://www.hindawi.com/32547057/
https://www.hindawi.com/28635625/
https://www.hindawi.com/81712029/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuntland%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%C3%B8rland%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvsv%C3%A5g%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26806390
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skovdahl%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30588713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landmark%20BT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30588713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haukelien%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30588713
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for daily living”. I Sims-Gouls, Tong, Wallis-Mayer och Ashes review (2017) för rehabilitering 

i hemmet användes även bland annat begreppet restorative interventions eller restorative 

care. Restorative care, även kallat FFC – Function Focus Care - kan beskrivas som ett 

förhållningssätt att utveckla den äldres förmågor och stödja individen till en mer aktiv vardag 

med möjlighet att bibehålla sina fysiska funktioner (Jung, Byun, Lee & Kim, 2017). Detta kan 

jämföras med svenskans vardagsrehabilitering. Begreppet reablement och restorative care 

kan användas i samma syfte, där reablement oftare förekommer bland annat i England 

(SCIE, u.å) och restorative care i Nya Zeeland (Parsons, Rouse, Robinson, Sheridan & 

Connolly, 2012) och USA (Tinetti, Charpentier, Gottschalk & Baker, 2012). Fortsättningsvis i 

denna studie kommer begreppet reablement att användas då det inte finns något vedertaget 

svenskt begrepp som tydligt beskriver denna typ av rehabilitering.  

Reablement definieras i flera studier som en tidsbegränsad, interprofessionell, 

personcentrerad och målinriktad intervention för att öka och bibehålla självständighet hos 

äldre personer (Aspinal et al., 2016; Cochrane et al., 2016). Det har beskrivits som ett 

förhållningssätt där patienten tillåts att ta kontrollen och får stöd att bygga upp sitt 

självförtroende (Rabiee & Glendinning, 2011). Reablement utförs av ett interprofessionellt 

team som ger träning och regelbundet stöd. Interventionen pågår oftast 6-12 veckor och 

generella interventioner ges av vårdpersonal. Strukturerad patientuppföljning utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal och en målorienterad rehabiliteringsplan följs upp regelbundet 

(Aspinal et al., 2016; Tessier, Beaulieu, Mcginn & Latulippe, 2016). Interventionen riktar sig 

till alla människor, oberoende av diagnos. I vissa fall prioriteras personer som ska skrivas ut 

från slutenvård (Aspinal et al., 2016; Tessier et al., 2016).  

Det interprofessionella teamet är en viktig beståndsdel i reablement. Det kan definieras som 

en grupp av medarbetare som arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål som 

utformats tillsammans med patienten. Teamet strävar efter att alla befinner sig på samma 

hierarkiska nivå vilket skapar en positiv gemenskap. Varje profession har sin kompetens men 

teamarbetet leder till nya roller och gör det möjligt att lära av varandra (Birkeland, Tuntland, 

Førland, Jakobsen & Langeland, 2017). Personalen behöver ha goda kunskaper i 

kommunikation för att kunna föra ett personcentrerat och målorienterat samtal med 

patienten. Att personalen kan göra patienten delaktig i målsättning är en viktig 

motivationsfaktor för det fortsatta rehabiliteringsarbetet (Moe, Ingstad & Brataas, 2017). 

Hälso- och sjukvårdspersonalens huvudsakliga uppgift är att planera, anpassa och utvärdera 

insatser samt undervisa och delegera uppgifter till vårdpersonalen. Vårdpersonalen stöttar 

och uppmuntrar den äldre att utföra dagliga aktiviteter samt är viktiga för att skapa trygghet i 

de vardagliga situationerna (Hjelle, Skutle, Alvsvåg & Førland, 2018).  

Upplevelsen hos personal som arbetar med reablement är att de som bäst tillgodogör sig 

denna typ av rehabilitering är personer som ska återhämta sig från fall eller fraktur. 

Motivation hos patienten upplevdes också som en viktig faktor. Demens och psykiska 

åkommor upplevdes minska sannolikheten för minskat vårdbehov efter rehabiliteringen, dels 

på grund av den korta tidsperioden (Rabiee & Glendinning, 2011). En norsk studie som 

studerade vilka variabler som kunde förutse en god aktivitetsförmåga vid rehabiliteringens 

https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0197457216302336#!
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0197457216302336#!
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0197457216302336#!
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/science/article/pii/S0197457216302336#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4872552/#R23
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slut visade även den att hög motivation samt fraktur som främsta hälsoproblemet var 

positiva för resultatet. Kvinnligt kön var också en framgångsfaktor. Inskrivningsorsaker som 

yrsel, smärta, depression eller neurologisk sjukdom med undantag för stroke kunde förutse 

ett sämre resultat av rehabiliteringen gällande utförande av dagliga aktiviteter (Tuntland et 

al., 2017). 

2.2.2 Fysioterapeutens roll 

Fysioterapeuter är specialister inom rörelse och aktivitet. En fysioterapeut kan stötta 

individen att bibehålla eller återfå funktion när ålder, skada eller sjukdom riskerar att 

begränsa möjligheten till funktion eller aktivitet. Inom fysioterapi tar man hänsyn till alla 

delar som påverkar personen såväl fysiskt, psykiskt, känslomässigt och socialt.  (The World 

Confederation for Physical Therapy [WCPT), 2017). Fysioterapeuter kan arbeta såväl 

förebyggande som behandlande. Inom den behandlande delen ingår förutom fysisk träning 

även pedagogiska insatser och träning av funktioner i vardagliga aktiviteter. De insatser som 

ges planeras tillsammans med patienten utifrån dennes behov och målsättningar. Fysioterapi 

utgår från ett biopsykosocialt perspektiv och lutar sig på många olika teorier och modeller. 

Det som sammanför teorierna är att de ser rörelse både som mål och medel (Broberg & 

Linné, 2017).  

Fysioterapeutens inträde i den kommunala äldreomsorgen startade 1992 då ädelreformen 

genomfördes och kommunerna tog över ansvaret för långvarig vård av äldre på boenden. 

Sedan dess har även sjukvården förändrats med kortare vårdtider och en snabb utveckling av 

medicintekniska hjälpmedel. Efter en utredning av äldrevården 2003 så föreslog Regeringen 

att hemsjukvård skulle skatteväxlas och tas över av kommunerna till förmån för en tydligare 

gränsdragning mellan huvudmännen och en mer sammanhållen vård- och omsorg i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2007). Fysioterapeuten har en viktig roll för att instruera och stödja 

patienten till en effektiv träning i hemmet. Studier har visat att hemträning där patienten får 

instruktion av en fysioterapeut leder till bättre resultat än om patienten ska lära sig 

övningarna enbart från ett papper (Yilmaz, Sahin & Algun, 2019). Inom teamarbete i hemmet 

har fysioterapeuten till uppgift att planera, instruera och följa upp interventioner i hemmet 

samt att handleda vårdpersonal. Fysioterapeuten delger sina kunskaper till personalen 

genom att ge skriftliga och muntliga instruktioner samt att låta personalen reflektera över 

hur och varför en uppgift ska utföras på ett särskilt sätt (Eliassen, Henriksen & Moe, 2018). 

2.3 Självständighet i dagliga aktiviteter  

Beroende kan definieras som oförmåga att utföra en speciell uppgift, låg tillgång till resurser 

och funktionell brist på kapacitet. Det kan beskrivas ge bristande möjligheter inom flera 

områden, bland annat fritidssysslor, att delta i sociala sammanhang och att engagera sig i 

kulturella eller religiösa aktiviteter. Bristande självständighet eller beroende har ofta en 

negativ klang och associeras med hjälplöshet, kraftlöshet och inkompetens. 

https://content-iospress-com.ep.bib.mdh.se/search?q=author%3A%28%22Yilmaz,%20Merve%22%29
https://content-iospress-com.ep.bib.mdh.se/search?q=author%3A%28%22Sahin,%20Mustafa%22%29
https://content-iospress-com.ep.bib.mdh.se/search?q=author%3A%28%22Algun,%20Z.%20Candan%22%29
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Självständighet beskrivs ofta utifrån personliga egenskaper så som självkontroll och förmåga 

att göra val utifrån viktiga livsområden. Det ger ett positiv uttryck som associeras med 

autonomi, eget val och kontroll (Gignac & Cott, 1998). 

Haak, Fänge, Iwarsson och Ivanoff beskrev i en kvalitativ studie (2007) hur åldrandet gör att 

de dagliga aktiviteterna allt mer sker i hemmet. Det blir en plats med möjlighet att bibehålla 

sin självständighet. Äldre upplever det viktigt att trots funktionsnedsättningar vara så 

självständiga som möjligt och behålla kontrollen över sitt liv. Att fortsätta vara självständig 

trots åldersrelaterade nedsättningar är ett sätt för den äldre personen att ha ett gott 

självförtroende och känna sig stolt och tillfreds. Det är därför viktigt att hitta fungerande sätt 

att stödja äldre till ett aktivt och självständigt liv. Leibing, Guberman, Reeve och Allen (2012) 

beskrev i sin studie att möjlighet att bo kvar i det egna hemmet ger en känsla av 

självständighet och autonomi. Både det sociala sammanhanget och miljön kan möjliggöra för 

en äldre person att bibehålla känslan av självständighet. Det gäller inte bara att kunna utföra 

saker själv utan också att kunna ta egna beslut och göra egna val. Nilsson, Blanchard och 

Wicks (2015) beskriver hur en persons sysselsättning är beroende av miljön, såväl fysisk som 

social, ekonomisk och psykisk. Vidare skriver Nilson et al. att ”environmental press”, då 

omgivningens krav är högre än individens förmåga, kan hindra individen från att leva ett 

självständigt liv. Faktorer som påverkar den äldres förmåga att delta i rehabilitering och 

återgå till att leva ett aktivt liv kan innefatta både produkter i form av bland annat hjälpmedel 

och larm, fysisk miljö i form av byggnader och klimat, relationer och stöd, attityder, och 

samhällsfunktioner i form av allmänna kommunikationer och utformning av vården 

(Randström, Asplund & Svedlund, 2012). 

På senare år har studier gjorts för att utvärdera effekterna av interprofessionell rehabilitering 

i hemmet. Flera av studierna, bland annat Karlsson et al. (2016) och Berggren et al. (2018) 

har varit inriktade på fysisk funktion och längd på sjukhusvistelse efter höftfraktur. Studierna 

gällande huruvida interprofessionell rehabilitering har bättre effekt än sedvanligt 

omhändertagande efter höftfraktur är motstridande gällande dessa faktorer. Det finns några 

studier som har studerat individernas förmåga till självständighet efter genomförd 

rehabilitering. Cochrane et al. (2016) gjorde en rewiev av befintliga jämförande studier för 

reablement och vanlig hemvård gällande flera olika faktorer, bland annat att utföra dagliga 

aktiviteter. Endast två studier inkluderades och resultaten gällande interventionen var 

osäkra. Samma slutsats gjorde Sims-Gould et al. (2017) i en rewiev som innehöll 15 studier. 

Tessier et al. (2016) utförde en rewiev för reablement och restorative care som visade på viss 

evidens för att interventionen ökar livskvaliteten och minskar behovet av hälso- och 

sjukvårdsinsatser på kort sikt.  

Metoder och utvärderingar för reablement och restorative care är olika och har olika evidens. 

Det finns dock viss evidens som tyder på att personer blir mer självständiga i dagliga 

aktiviteter och behovet av insatser i hemmet minskar (Whitehead et al., 2015). Några studier 

har visat på att interprofessionell rehabilitering i hemmet ledde till ökad aktivitetsförmåga 

(Nordström, Thorngren, Hommel, Ziden & Anttila, 2018; Tuntland,  Aaslund, Espehaug, 

Førland, & Kjeken, 2015). Interprofessionell rehabilitering i hemmet kan också leda till en 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Randstr%C3%B6m%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22004413
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Asplund%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22004413
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Svedlund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22004413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuntland%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aaslund%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Espehaug%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%26%23x000f8%3Brland%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjeken%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537789
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snabbare återgång till vardagliga aktiviteter och möjlighet att röra sig utanför bostaden 

(Ziden, Frandin & Keuter, 2008). En studie visar att personer som genomgått 

hemrehabilitering har större sannolikhet för att bo kvar hemma och att risken för akutvård 

minskar (Tinetti, Baker, Gallo, Nanda, Charpentier & O'Leary, 2002). Reablement har visat 

sig vara kostnadseffektivt på grund av att patienten har behov av färre antal besök direkt 

efter rehabiliteringen men också ett minskat behov av omvårdnadsinsatser upp till sex 

månader efter interventionen (Kjerstad & Tuntland, 2016).  

2.4 Beteendeinlärning 

Allt som en person gör, både handlingar, tankar och känslor ses som beteenden (Linton, 

Bergbom & Flink, 2013). Människans beteenden kan utifrån Social kognitiv Teori [SCT] 

förklaras som en triad där beteende, personliga faktorer och miljö alla samverkar med 

varandra. De tre faktorerna kan ha olika stor påverkan och inträffa i olika situationer. 

Påverkan är dubbelriktad vilket innebär att människan både påverkar och är en produkt av 

sin omgivning (Wood & Bandura, 1989). SCT är viktig inom hälsoområdet eftersom det 

erbjuder ett sätt att förstå beteendeförändring utifrån psykologiska perspektiv och därmed 

tillför nya insikter inom den medicinska sfären (Baranowski, Perry & Parcel, 2002).  

Skador och sjukdomar som påverkar kroppens funktioner kan påverka beteendet och 

beteendet kan i sin tur påverka kroppens funktioner och förmågor. Det är viktigt att personer 

som ådragit sig sjukdom eller skada får stöd att återfå god funktion för att kunna bibehålla ett 

aktivt och socialt liv (Denison & Åsenlöf, 2012). Människan har en god förmåga att lära sig 

nya saker vilket underlättar när vi behöver ta oss igenom svåra situationer. Det vi lär oss är 

dock inte alltid av godo, ibland sker inlärning av beteenden som är mindre gynnsamma 

(Linton et al., 2013). Detta blir av stor betydelse när en person genomgår rehabilitering efter 

en skada. Kroppen behöver då lära sig att göra saker igen, övervinna rädslor eller göra saker 

på ett annat sätt. Operant inlärning eller operant betingning innebär att vi lär in ett beteende 

genom eget agerande och konsekvenser genom en kedja av beteende, miljö och konsekvens. 

Beteenden, både bra och mindre bra, orsakas av stimuli som oftast består av faktorer i miljön 

och tidigare erfarenheter. Beteendet kommer att sättas igång av ett stimuli, en antecedent 

och beteendet ökar eller minskar beroende på konsekvensen.  

En person kan vara medveten om att ett visst beteende kommer att leda till ett visst resultat 

men vara osäker på sin egen förmåga att utföra beteendet. Det kan leda till att personen 

undviker situationer som den inte anser sig klara av medan den tar sig an utmanande 

situationer som den anser sig bemästra. Tilltron till egen förmåga eller self-efficacy påverkar 

vilka aktiviteter som utförs men också vilken uthållighet personen kommer att uppvisa för att 

klara av aktiviteten (Bandura, 1977).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjerstad%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27165345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuntland%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27165345
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2.5 ICF som biopsykosocial modell 

WHO har tagit fram klassifikationer för sjukdom och hälsa.  ICF - Internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – är en av 

huvudklassifikationerna som möjliggör gemensamma begrepp världen över och som 

underlättar för kommunikation inom och mellan professioner. Den ger även en modell för att 

förklara begreppet hälsa. ICF utgår från ett biopsykosocialt perspektiv där såväl fysiska 

komponenter samt sociala och psykiska komponenter kan beskrivas utifrån patientens 

tillgångar och brister. Den biopsykosociala modellen förenar den medicinska modellen och 

den sociala modellen till ett helhetsperspektiv runt individen. I den medicinska modellen 

anses funktionshinder vara ett medicinskt problem hos individen orsakat av sjukdom eller 

skada medan den sociala modellen ser det som ett socialt skapat problem där 

omgivningsfaktorer spelar en stor roll. ICF är utformat för att rymma alla aspekter, både 

medicinska och sociala. I den medicinska delen kan fysiska och psykiska komponenter hos 

individen beskrivas dels som funktionshinder, det vill säga något avvikande som orsakar 

svårigheter för individen, men även som funktionstillstånd i mer neutrala termer som 

beskriver normala tillstånd av hälsa. I den sociala delen finns möjlighet att beskriva 

underlättande och hindrande omgivningsfaktorer och individuella faktorer (Socialstyrelsen, 

2016). Att arbeta med ett biopsykosocialt förhållningsätt har visat sig viktigt bland annat 

inom strokerehabilitering för att få god effekt av fysioterapeutiska insatser. Ökad rörlighet 

och självständighet i dagliga aktiviteter är inte enbart beroende på fysisk funktion utan 

påverkas av individens inställning till sitt sjukdomstillstånd (Kobylańska et al., 2018). Inom 

smärtrehabilitering har biopsykosociala interventioner innehållande insatser för fysisk 

funktion samt någon social och/eller psykisk komponent så som coping, smärthantering eller 

beteendeförändring visat sig mer effektivt än information och rådgivning (van Erp, Huijnen, 

Jakobs, Kleijnen & Smeets, 2019). En studie på hur ensamstående äldre män beskriver 

möjligheterna att klara sina dagliga aktiviteter visade att de hade en stor drivkraft att klara så 

mycket som möjligt själva men omgivningen spelade en stor roll hur detta fungerade, både 

den fysiska miljön och det sociala stödet. Studien antyder att personal inom hälso- och 

sjukvård behöver ha ett biopsykosocialt perspektiv för att kunna ge god rehabilitering och 

omvårdnad (von Heideken Wågert, Nygård & Cederbom, 2018). 

2.6 Problemformulering  

Antalet äldre i samhället fortsätter att öka och andelen äldre växer i förhållande till den 

yrkesverksamma befolkningen i världen. Med ökat antalet äldre i samhället som ska vårdas 

med samma resurser ställer det stora krav på att rätt åtgärder sätts in i rätt tid från hälso- 

och sjukvård samt socialtjänst. Enligt prognoser för både Sverige och övriga världen kommer 

det att finnas en brist både på ekonomiska och mänskliga resurser för att klara denna 

utmaning framöver. Äldres hälsa är därför en angelägen fråga för många organisationer och 

myndigheter. Då resurserna inte kommer att räcka till är det viktigt att hitta sätt för äldre att 

klara sin vardag. Många äldre har en egen motivation att klara sig själva och bor i allt större 
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utsträckning kvar i det egna hemmet. I samband med en nytillkommen funktionsnedsättning 

har äldre människor behov av att få vård och stöd att återfå sina tidigare förmågor och på det 

viset kunna återta eller bibehålla sin självständighet. Det finns ännu inga entydiga 

vetenskapliga bevis på vilken typ av insats som ökar individens aktivitetsförmåga samt är 

kostnadseffektiv för samhället. Reablement som är en interprofessionell, tidsstyrd och 

målriktad intervention kan vara ett sätt att nå ökad aktivitetsförmåga och självständighet för 

den äldre. Den erbjuder möjlighet att se individen utifrån ett biopsykosocialt perspektiv 

vilket gynnar rehabilitering och individens hälsa. Fysioterapeuten har en självklar roll både 

för bedömning och specifika åtgärder för patienten men även för att ge handledning till 

omvårdnadspersonal. En ökad kunskap om hur äldre som genomgått reablement upplever 

möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter kan ge förståelse för hur 

interventionen kan uppfylla syftet att bidra till en ökad självständighet i dagliga aktiviteter 

och vägleda hur fysioterapeutens roll inom reablement bör se ut.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är beskriva hur äldre personer som genomgått reablement upplever 

möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter. 

4 METOD 

4.1 Design 

Detta är en deskriptiv kvalitativ studie som baseras på redan insamlat intervjumaterial. Det 

är en delstudie av ett projekt med en randomiserad kontrollerad studie samt kvalitativa 

uppföljande intervjuer som ska utvärdera effekterna av reablement. Kvalitativ 

innehållsanalys har använts för att studera hur äldre som genomgått reablement upplever 

möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter.  

4.2 Urval 

Deltagare som inkluderas i den primära RCT-studien under det första året 2016 tillfrågades 

om de ville delta i en uppföljande intervju. Intervjuerna skedde i slutet av 2016 och början av 
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2017. Deltagarna i intervjustudien var äldre personer (över 65 år) som genomgått reablement 

under maximalt 12 veckor. Deltagarna rekryterades inom ett utvalt geografiskt område i 

samband med ansökan om hemtjänst. Samtliga personer bodde i ordinärt boende så som 

lägenhet eller villa i olika delar av det geografiska området. Rekrytering har skett av samtliga 

som ansöker om hemtjänst, oavsett om de befunnit sig på sjukhus, korttidsboende eller i 

hemmet. Totalt var det 120 personer som genomförde reablement som en del av det primära 

forskningsprojektet Reablement – intervention för äldre genom ett interprofessionellt 

hemrehabiliteringsteam. Det var 23 kvinnor i åldern 73–92 år som tackade ja att genomföra 

intervjun. Alla intervjuade kvinnor utom två var ensamboende. Diagnosen som föranledde 

rehabiliteringen var olika för deltagarna och likaså hur mycket insatser av hälso- och 

sjukvård samt omvårdnad som deltagarna var i behov av före och efter rehabiliteringen.  

4.2.1 Inklusionskriterier 

I den primära studien inkluderades äldre vuxna (65+) som ansökte om omvårdnadsinsatser i 

den kommunala hemtjänsten. Presumtiva deltagare identifierades av biståndsbedömare vid 

ansökan om hemtjänst och efter att ha tackat ja till att delta i forskningsprojektet lottades de 

till interventions- eller kontrollgrupp. Samtliga deltagare som genomförde interventionen 

under 2016 erbjöds en uppföljande intervju. Alla intervjuer som har genomfört har inkluderats 

i denna studie.  

4.2.2 Exklusionskriterier 

I den primära studien exkluderades personer med allvarlig kognitiv dysfunktion, livshotande 

sjukdom, allvarlig psykisk sjukdom eller annan sjukdom/funktionsnedsättning som skulle 

hindra deltagaren att uttrycka sin vilja. Inga ytterligare exklusionskriterier tillkom i denna 

studie.  

4.3 Datainsamling 

Intervjuer har gjorts med 23 personer i den enskildes bostad. Skriftligt informerat samtycke 

har inhämtats för samtliga deltagare. I denna studie är det endast kvinnor som tackat ja till 

att delta trots att deltagare av båda könen har bjudits in att delta. Det kan vara svårt att 

avgöra hur många intervjuer som behöver göras för att få in tillräckligt med variation i 

innehållet. Det bör dock finnas en tanke med fördelning av till exempel kön och ålder vid 

rekrytering av intervjudeltagare (Lundman & Graneheim, 2017).  

Intervjuerna genomfördes och transkriberades av forskargruppens deltagare som inte var 

involverade i patienternas vård och omsorg. Intervjuerna var semistrukturerade och 

genomfördes hemma hos patienten med stöd av ett frågeformulär med fyra frågeområden 

rörande tidigare arbetsliv, vardagslivets dilemman, upplevelser av hemrehabilitering och 
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existentiell hälsa. Inom varje frågeområde fanns olika antal frågor. Frågeformuläret var 

inspirerat av Critical incident som används för att studera positiva och negativa händelser i 

en särskild situation. Syftet med den typen av datainsamling är dels att beskriva händelser i 

verkliga livet men också att ge lösningar på de problem som uppstår i de givna situationerna 

(Carlsson, 2017).   

4.4 Databearbetning och analys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har använts som 

analysmetod. Ingången har varit induktiv där ontologiska ställningstaganden tagits efter 

analysen. Metoden valdes eftersom den är lämplig för att analysera intervjuer där syftet är att 

hitta likheter och skillnader i de svar som anges och därmed kunde svara på studiens syfte 

(Lundman & Graneheim, 2017). Kännetecken för kvalitativ innehållsanalys är att den tar 

hänsyn både till subjektet och sammanhanget. För att skapa olika dimensioner i denna analys 

innehåller den både analys av manifest och latent innehåll vilket är en framträdande 

möjlighet för vald metod (Graneheim & Lundman, 2004). Det manifesta innehållet är det 

som uttryckligen sägs i texten medan det latenta innehållet i materialet är det som inte står 

direkt i texten utan finns som en underliggande mening (Lundman & Graneheim, 2017). 

Enligt Graneheim och Lundman förekommer alltid ett visst mått av tolkning oavsett om det 

gäller manifest eller latent innehåll men det är skillnad på djupet och den abstrakta nivån i 

analyserna.  

Analysarbetet startade med att texterna lästes i sin helhet för att ge ett sammanhang av vad 

som sagts i intervjun. Intervjuerna innehöll frågor om vardagslivets dilemman, upplevelsen 

av hemrehabilitering och existentiell hälsa vilka hanterades som tre olika domäner. Analysen 

har fokuserat på det innehållsområde i intervjuerna som handlar om vardagliga aktiviteter 

och möjligheter och hinder i utförandet av dessa. Analysen gick vidare med att 

meningsbärande enheter plockades ut från en intervju i taget. De meningsbärande enheterna 

kondenserades till kortare meningar där kärnan av innehållet fortfarande kvarstod. De 

kondenserade meningarna abstraherades till koder som med ett eller få ord beskrev 

meningens innehåll. Koderna delades sedan in i subkategorier. En subkategori innehöll 

koder som liknade varandra men skiljde sig från koder i andra subkategorier. Slutligen 

samlades subkategorierna in till större kategorier. Efter att kategoriseringen utförts 

jämfördes dessa mot intervjuerna för att se att kategorierna fångat in det material som fanns. 

Den latenta analysen utgick från de koder och kategorier som framkommit i den manifesta 

analysen. Koder och kategorier samlades ihop i gemensamma nämnare och kontrollerades 

sedan mot meningsbärande enheter för att bekräfta tillhörandet av temat.  



 

13 

 

4.5 Etiska överväganden  

Deltagarna i det primära projektet tillhör en skör grupp då de är beroende av hjälp och stöd. 

Det framgår av den information som deltagarna fått att de har rätt att avbryta intervjun när 

som helst utan att det påverkar den hjälp de får. Forskning som involverar individer ska alltid 

innehålla informerat samtycke, det vill säga att den enskilde ska ha fått information om den 

specifika forskning som ska utföras, gärna muntligt och skriftligt. Det ska vara frivilligt och 

tydligt visa att deltagaren har rätt att avbryta forskningen (CODEX, 2018a).  

Deltagarna har skriftligt blivit informerade om att deras uppgifter kommer att behandlas 

enligt personuppgiftslagen som numer gått över till EU:s generella dataskyddsförordning 

(2016/679), GDPR. Den innehåller bland annat krav på att ingen obehörig ska kunna få 

tillgång till de personuppgifter som hanteras (CODEX, 2018b). Vidare är deltagarna 

informerade om att denne kommer att behandlas konfidentiellt så att den information som 

används inte kommer att kunna spåras till deltagaren. De intervjuer som har genomförts av 

forskargruppen var avidentifierade när de lämnades över till författaren av denna studie.  

Helsingforsdeklarationen från 1964 är speciellt riktad för biomedicinsk forskning som 

involverar människor och är numer det dokument som ligger till grund för all typ av sådan 

forskning. Forskning ska syfta till en god effekt för samhället och skaderisken för individen 

ska minimeras. (CODEX, 2018a). En god rehabilitering för äldre skulle vara till nytta för både 

individen och samhället. Forskargruppen till det primära projektet Reablement – intervention 

för äldre genom ett interprofessionellt hemrehabiliteringsteam har lämnat in en ansökan till 

regionala etikprövningsnämnden i Uppsala som godkänts (D 2015/350).  

5 RESULTAT 

Analysen har skett i två olika steg. Den manifesta textnära analysen visade på fyra kategorier 

för upplevelsen av möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter. Den latenta 

abstrakta och tolkande analysen resulterade i tre teman för hur den äldre upplever sina 

möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter.  
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5.1 Resultat för den manifesta analysen 

 

Tabell 1: Koder, subkategorier och kategorier som handlar om möjligheter och hinder för 

självständighet i dagliga aktiviteter.   

  

Exempel på koder Subkategorier Kategori 

Vill klara själv 
Inte ge sig 
Kämpa 
Inte roligt 
Orkar inte 
Inte komma sig för 
Rädd att ramla 
Det kan hända något 

Motivation 
Energinivå 
Rädsla 
 

Psykiska egenskaper 

Fumlig 
Ser dåligt 
Yrsel 
Ont jämt 
Ont många år 

Nedsatt funktion 
Värk 
 

Kroppsliga besvär 

Ta bussen 
Svårare vid halka 
Trottoarerna sluttar 
Tung dörr 
Hjälp med ramper 
Köpt promenadscooter 
Säkrare med rollator 
I vägen för andra 
Jobbigt att inte veta 
Bra att vara två 

Den fysiska miljön 
Hjälpmedel 
Sociala förutsättningar 
 

Omgivningens påverkan 

Acceptera 
Inte begära mer 
Strunta i det 
Bli ogjort 
Uppfinningsrik 
Sitta och dammsuga 
Förbereda 
Planera 
Sova en stund 

Acceptera sin situation 
Avstå aktiviteter 
Anpassa eget utförande 
 

Att hantera situationen 

5.1.1 Psykiska egenskaper 

Psykiska egenskaper uttrycktes både som stödjande och hindrande för att uppleva 

självständighet i dagliga aktiviteter för den äldre personen. Hög motivation upplevdes 

möjliggöra självständighet i dagliga aktiviteter medan låg motivation, låg energinivå samt 

rädsla hindrade den äldre från självständighet i vardagen. Motivation möjliggjorde 

självständighet när den var hög likväl som den kunde hindra självständighet om den var låg. 

Att ha en egen drivkraft till att klara sig själv framstod som en viktig faktor för att möjliggöra 
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självständighet i aktivitet. Det var också viktigt att inte ge sig när man försökte utföra en 

uppgift. Att vara envis och kämpa för att komma vidare och bli mer självständig kunde 

förekomma både som inre och yttre motivation. Att fortsätta försöka utföra aktiviteterna som 

var svåra var en viktig del i den ökade självständigheten.  

Nej men skära och när jag ska hålla telefonen så här till exempel. Jag har blivit väldigt stel. 

Men jag testar hela tiden. Jag måste liksom tvinga mig till det och sen håller jag på med alla 

rörelser som jag har fått från dem för att träna. 

Patientens drivkraft att vara självständig var beroende av de konsekvenser som ett beteende 

fick. I vissa fall var det hur personen kände sig inför andra människor som gav motivation att 

fortsätta kämpa. Att inte behöva tappa ansiktet inför andra människor eller att få känna sig 

stolt över en avklarad uppgift kunde bidra till en fortsatt motivation att klara uppgiften själv. 

Att uppleva en egen drivkraft påverkade både de små momenten i vardagen så som att hjälpa 

till att damma när hemtjänsten kom för att städa, såväl som större uppgifter som att ta sig 

runt kvarteret för att köpa det som saknas i kylen. Det förekom också beskrivningar av låg 

motivation i form av att inte ha lust att utföra en aktivitet. Det kunde bero på att intresset för 

aktiviteten aldrig hade funnits eller att det inte kändes roligt att utföra den när kroppen inte 

längre fungerade som tidigare. Ibland var nedsatt lust en konsekvens av trötthet och 

avsaknad av energi men det förekom även att personen helt enkelt inte ville utföra en 

aktivitet för att den ansågs tråkig eller meningslös. Matlagning var en aktivitet som kunde 

kännas meningslös när man var ensam och inte hade någon att dela måltiden med. 

Att vara trött och sakna ork var vanligt förekommande och hos flertalet äldre var symtomet 

inte nytillkommet utan hade succesivt växt fram i takt med åldrandet och de sjukdomar och 

skador som personen drabbats av under livet. Initiativförmågan kunde vara nedsatt på grund 

av avsaknad av lust och ork men förekom även i form av att minnet försämrats eller att 

intresset av att sköta sin hälsa minskat. Att sakna ork och initiativförmåga var en 

förekommande anledning för att inte utföra aktiviteter själv i hemmet.  

Nja, jag vill göra allting, jag har så stor lust för när jag ligger raklång på sängen eller innan jag 

har gått upp, då. Då kan jag ligga och tänka på vad jag skulle göra, vad jag ska göra och sen 

orkar jag inte göra det. 

Rädsla framkom ha en stor påverkan vad gällde att göra saker självständigt. Framför allt 

handlade det om rädsla för att ramla eller att känna sig osäker på sin förmåga. De som var 

rädda att ramla hade ofta erfarenhet av fall som orsakat skada och varit anledningen till att 

behöva rehabilitering och hjälp i hemmet.  

Ja då bröt jag foten och låg på lasarettet i tio dagar och sen fick jag de här insatserna och det 

gör ju att jag är väldigt försiktig. Livrädd alltså, det är det tråkigaste. För förut har jag inte 

varit rädd för någonting, men det är jag nu. Jag vill inte bli liggande och få hit folk som hjälp, 

för jag kommer inte upp alltså. 

Rädslan för att ramla kunde mynna ut i en oro som gjorde att den äldre personen ville ha 

trygghet i form av mänsklig kontakt. Det handlade inte nödvändigtvis om hjälp för att 
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undvika skada utan också för att inte vara ensam en längre tid om det skulle hända 

någonting. 

5.1.2 Kroppsliga besvär 

Kroppsliga besvär uttrycktes som en hindrande faktor för självständighet i vardagen. 

Besvären var inte nödvändigtvis kopplade till den nya skadan utan kunde vara ett symtom 

som förekommit under en längre tid. De kroppsliga besvären förekom i nedsatt funktion så 

som försämrad syn, yrsel eller att känna sig fumlig och ”tafflig”. Att ha värk och smärta var 

också vanligt förekommande. Ibland kunde personen klara aktiviteten trots värk men 

symtomet kunde också innebära att den äldre behövde hjälp att utföra aktiviteten.  

Men jag har haft så ont i knäna väldigt länge, i många år. Så jag har inte kunnat gått och rört 

mig som jag har velat heller. (…) Ja, men det har vi ju gjort, promenerat. Men det kan jag ju 

inte nu, jag kan ju inte gå någon länge med rullatorn heller, för knänas skull. Det är ju inte 

bara ett. 

Nedsatt funktionsnivå och värk uppgavs påverka flertalet aktiviteter både i och utanför 

hemmet. Symtomen kunde innebära både att aktiviteten tog lång tid, att den tog för mycket 

energi eller att den helt enkelt inte gick att utföra. 

5.1.3 Omgivningens påverkan 

Flera delar i omgivningen påverkade självständigheten både positivt och negativt. Den 

fysiska miljön, hjälpmedel och de sociala förutsättningarna kunde alla bidra till både 

möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter. 

Den fysiska miljön bestod bland annat av bostadens och närmiljöns utformning samt väder 

och närhet till olika samhällsfunktioner så som busshållsplats och affär. Anpassning av 

bostaden med till exempel ramper eller borttagande av trösklar underlättade att utföra 

förflyttningar och aktiviteter självständigt. En svårtillgänglig fysisk miljö som tunga dörrar, 

sluttande trottoarer och ojämna gångvägar lyftes fram som hinder för aktivitet. Att hyllorna i 

affären var svårtillgängliga och matförpackningar svåra att öppna var också exempel på hur 

miljön kunde orsaka beroende av hjälp. Att ha tillgång till färdmedel för att kunna ta sig iväg 

på olika aktiviteter framstod som viktigt och en förutsättning för att klara av till exempel 

sociala aktiviteter och inköp. Alternativ som användes var färdtjänst, taxi och buss. 

Utformningen av bussarna och närhet till busshållsplats kunde vara avgörande om det var 

möjligt att använda bussen som färdmedel.  

Mm jo jag skulle försöka skulle ju bli rörligare då, för att jag har faktiskt åkt buss själv en gång 

men det är ju så jobbigt med dom här nya bussarna dom är så tokigt... vad ska jag säga... det 

är två sittplatser så här och så är det då här som rullatorn ska stå den här servicebussen, men 

tack vare att det är två sittplatser här vet du så får man inte fram rullatorn där det står rullator 

här. 
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Vädret kunde vara avgörande om personen gick ut själv eller inte. Fint väder underlättade att 

ta sig fram själv, speciellt vintertid. Det kändes tryggare att gå ute själv om gatorna var isfria. 

Att få tillgång till hjälpmedel underlättade rörelse och att kunna gå med rollator som stöd 

lyftes fram som en känsla av trygghet och en möjlighet att till exempel ta sig till affären själv.  

Men hjälpmedel kunde också göra att personen kände sig i vägen för omgivningen och avstod 

aktiviteter för att inte vara till besvär för andra.  

Att kunna få hjälp av anhöriga eller bekanta med olika sysslor var något som lyftes fram som 

positivt. Att kunna välja vem som skulle hjälpa i olika aktiviteter till ökade känslan av 

självständighet. Att leva tillsammans med någon som kunde utföra mycket av det 

gemensamma hushållsarbetet gav en känsla av självständighet, eftersom det inte krävdes 

hjälp utifrån. För personer som delvis var i behov av hjälp i sin vardag kunde det upplevas 

hindrande för övriga aktiviteter i vardagen. Att behöva anpassa sig efter andras tider och 

uppleva en osäkerhet inför om och hur hjälpen skulle förekomma gjorde att resten av 

aktiviteterna under dagen blev påverkade. En person uttryckte att det var svårt att disponera 

sin dag när hemtjänsten inte hade några fasta tider. Det kunde också kännas hindrande och 

en brist på frihet att vara beroende av skjuts för att handla eller ta sig till sociala aktiviteter.  

5.1.4 Hantera situationen 

Att hitta framkomliga vägar genom att hantera den situation som personen befann sig i var 

en faktor som möjliggjorde självständighet. Här handlade det om acceptans av situationen, 

att avstå aktiviteter och att anpassa utförandet av aktiviteterna. Känslan av att ha levt ett 

långt och bra liv kunde underlätta att acceptera en situation där vardagen inte längre 

fungerade som vanligt. Någon person uttryckte också en förnöjsamhet att inte göra så mycket 

och acceptera ett liv som inte innehöll lika mycket aktivitet. En viktig del när kroppen inte 

fungerar som tidigare var att kunna anpassa utförandet av aktiviteten eller anpassa sig själv 

och utföra aktiviteten på ett annat sätt.  

Ja, jag kan inte massera håret som jag skulle vilja och så har jag väldig klåda i huvudet. Och 

jag vet inte vad, om det är schampo eller vad det är för någonting som gör att, eller jag har 

väldigt torr hud. (…) Ja, jag försöker i den mån det går. Ja, men jag…ska till frissan och klippa 

av mig håret, så kanske det går lättare. 

För att klara vissa aktiviteter kunde det krävas ett visst mått av planering eller förberedelser. 

Det var inte alltid möjligt att klara hela aktiviteten på en gång men att då ha fungerande 

rutiner under dagen möjliggjorde att personen själv klarade av utförandet. Att vila på 

dagarna, eller sätta sig ner en stund, kunde underlätta. Ett annat sätt att inte behöva ta hjälp i 

sin vardag var helt enkelt att avstå eller minska ner på de aktiviteter som inte fungerade.  
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5.2 Resultat av latent analys 

Den latenta analysen resulterade i tre teman som är genomgående för hinder och möjligheter 

som framhålls i den manifesta analysen. De teman som framträder är; samhället innehåller 

många utmaningar för äldre med funktionsnedsättning, förlorad självständighet är en 

långvarig process och att det är viktigt att få styra sin egen tillvaro. Flera av kategorierna 

passar in i flera teman.  

5.2.1 Samhället innehåller utmaningar för äldre med funktionsnedsättning 

Samhället innehåller utmaningar på flera plan när en person blir äldre och får nedsatta 

funktioner. Det kan vara allt ifrån hur en butik eller buss är utformad, om gatorna är plogade 

och sandade, vilka insatser hemtjänsten erbjuder och hur de sociala normerna är. Händelser 

som för en ung och frisk person är av mindre betydelse kan ge stora konsekvenser i den 

äldres vardag, till exempel ombyggnation av en butik eller skador i asfalten. Sociala normer 

som hur man ska bete sig när man äter eller hur man får se ut kan göra att den äldre 

undviker eller minskar ner på aktiviteter ute i samhället.   

5.2.2 Förlorad självständighet är en långvarig process 

Att tappa funktioner och därmed en del av sin självständighet är ofta en långvarig process. 

Även om en nytillkommen skada blir definitiv så har förändringar som spelar roll för 

självständigheten ofta skett innan skadan. Flera av deltagarna vittnar om nedsatt ork som 

påverkat livet under en längre tid. Den nedsatta orken och tröttheten kan leda till att lusten 

eller initiativet att göra aktiviteter i vardagen minskar. Även smärta är en faktor som kan ha 

spelat en roll under en längre tid i personens liv men som blir extra påtaglig i samband med 

en ny skada. Anpassning av vardagen och sin omgivning har skett succesivt för att försöka 

bibehålla möjligheten till ett självständigt liv trots nedsatta funktioner.  

5.2.3 Det är viktigt att få styra sin egen tillvaro 

Att få styra över sin tillvaro är en viktig aspekt av självständighet i samtliga delar i livet. Den 

äldre personen behöver få ta egna beslut och anpassa sin vardag utifrån upplevda behov. 

Besluten kan röra vilka hjälpmedel som ska användas, när och hur länge vila behövs och vilka 

aktiviteter som ska utföras. Men det handlar inte bara om att styra över vad man vill göra och 

när utan också att få ta beslut de gånger som hjälp behövs om vem som ska hjälpa till och när 

hjälpen ska ske. Att själv få styra över alla delar i livet oavsett om personen är helt 

självständigt, delvis självständig eller har ett stort behov av hjälp ger en känsla av 

självständighet.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur äldre personer som genomgått reablement 

upplever möjligheter och hinder för självständighet i dagliga aktiviteter. Resultatet beskrivs i 

en manifest analys med fyra kategorier och en latent analys med tre teman. Studien visar att 

äldre personer som genomgått reablement upplever att möjligheter och hinder för 

självständighet beror på psykiska egenskaper, kroppsliga besvär, omgivningens påverkan och 

att hantera situationen. Den latenta analysen visar att förlorad självständighet är en långvarig 

process, samhället innehåller utmaningar för äldre med funktionsnedsättning och det är 

viktigt att få styra över sin egen tillvaro.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien visar på att förlorad självständighet är en långvarig process. 

Flertalet äldre lever med nedsatt fysisk eller psykisk funktion under en längre tid som 

påverkar deras vardag. En ny skada i en redan påverkad kropp kan göra att den äldre 

personen förlorar sin självständighet. I återhämtningen och rehabiliteringen är det dock inte 

bara den nya skadan som har betydelse utan även allt annat som personen bär med sig. En 

studie om äldres upplevelser av att återhämta sig efter höftfraktur visade på att 

återhämtningen tog lång tid samt att multisjuklighet påverkade återhämtningen. Även om 

den nya skadan blev bättre så fanns det andra besvär som kunde påverka hur väl man kunde 

återuppta tidigare sysslor (Langford, Edwards, Gray, Fleig & Ashe, 2018). Detta stämmer 

väl överens med denna studies beskrivning om hur förlorad självständighet är en långvarig 

process. Fysioterapeuten kan erbjuda ett viktigt stöd för att hjälpa den äldre att hitta vägar 

framåt till ett aktivt och självständigt liv. Att bibehålla sin aktivitetsnivå är ett sätt för den 

äldre att trots sina åldersrelaterade funktionsnedsättningar kunna känna sig stolt och 

tillfreds (Haak et al., 2007). 

Studien visar även att det är viktigt för den äldre att kunna styra över sitt eget liv för att 

kunna vara självständig, oavsett vad det gäller. Det kan handla om att välja vilken tid som en 

aktivitet ska utföras så väl som vilket hjälpmedel som ska användas eller vilka aktiviteter som 

överhuvudtaget ska genomföras och prioriteras. Även tidigare studier har visat att 

upplevelsen av självständighet påverkas av möjligheten att ta egna beslut och göra egna val 

(Leibing et al., 2012). Självständighet handlar dels om att kunna utföra aktiviteter så 

självständigt som möjligt men även att kunna fortsätta styra över sitt liv (Haak et al., 2007). 

Självständighet behöver inte vara likställt med oberoende. För den äldre kan det även betyda 

att acceptera hjälp, att själv kunna organisera och betala för den hjälp man behöver. 

Självständighet kan också ha olika betydelse beroende på vilken sammanhang den äldre 

personen befinner sig i (Hillcoat – Nallétamby, 2014). Reablement har beskrivits som ett 
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förhållningssätt som kan stödja patienten att bygga självförtroende och där den enskilde 

tillåts att ta kontrollen över sitt liv (Rabiee & Glendinning, 2011). En viktig aspekt att ta 

hänsyn till är dock att begreppet självständighet och upplevelsen av att vara självständig 

skiljer sig mellan individer och att kulturella skillnader kan ha stor betydelse (Secker, Hill, 

Villeneau & Parkman, 2004). 

Höga krav från omgivningen kan hindra individen från att leva ett självständigt liv. Både den 

fysiska, sociala och psykiska miljön har betydelse för hur personens vardag fungerar (Nilsson 

et al., 2015). Att omgivningen har stor betydelse för hur den äldre upplever sin 

självständighet blir även tydligt i denna studie där resultatet tyder på att samhället innehåller 

utmaningar för äldre med funktionsnedsättning i så väl den fysiska miljön som det sociala 

sammanhanget. Utmaningar i miljön fanns både inomhus och utomhus och kunde bestå av 

allt ifrån svåröppnade förpackningar, brister i allmänna kommunikationer, administrativa 

uppgifter med mera. Men utmaningarna upplevdes också vara normer för vad som är ett 

accepterat socialt beteende vilket i vissa fall kunde påverka huruvida den äldre valde att 

utföra aktiviteter i samhället självständigt. Detta stöds av en tidigare studie som kom fram till 

att den äldres förmåga till rehabilitering med målet att återfå ett självständigt liv påverkades 

av många olika faktorer. Produkter så som hjälpmedel, fysisk miljö däribland även 

väderförhållanden, relationer och stöd, attityder, och samhällsfunktioner innefattande bland 

annat allmänna kommunikationer och utformning av vården var alla faktorer som påverkade 

hur den äldre kunde vara aktiv (Randström, Asplund & Svedlund, 2012). Flera studier har 

visat att självständighet påverkas av det sociala sammanhanget och miljön, såväl fysisk som 

social, ekonomisk och psykisk (Leibing et al., 2012; Nilsson et al., 2015.) Gignac och Cott 

(1998) skapade en modell för hur självständighet hos äldre med kronisk sjukdom och 

funktionsnedsättning påverkades av olika faktorer. De menade då att grad av självständighet 

beror på demografi, fysisk miljö, social miljö, personliga resurser, attityd och coping samt 

värderingar.  

I denna studie framkom flera faktorer i den manifesta analysen som äldre upplevde 

påverkade deras möjligheter att vara självständiga i dagliga aktiviteter. Hög motivation var 

en av de faktorer som framstod som viktig för att klara av ett självständigt liv. Motivation kan 

komma i form av både inre och yttre drivkraft vilket betyder att omgivningen kan ha 

betydelse för den äldres vilja att klara sig själv. Samma resultat framkommer i en studie av 

von Heideken Wågert et al. (2018) som genomfördes på ensamstående äldre män. Männen 

hade en stor drivkraft att klara så mycket som möjligt själva men den fysiska miljön och det 

sociala stödet spelade roll för hur det fungerade. Även vårdpersonal har lyft fram motivation 

som en viktig framgång för att förbättra utförandet av dagliga aktiviteter efter rehabilitering 

(Rabiee & Gledinning, 2011; Tuntland et al., 2017). Att klara sitt dagliga liv kan vara en kamp 

mellan den inre motivationen och upplevda begränsningar. Det blir en strävan efter att 

återgå till sitt liv där sociala och fysiska faktorer har en stor påverkan och där hälsomässiga 

komplikationer efter den nya skadan försvårar återhämtningen (Rasmussen, Nielsen & 

Uhrenfeldt, 2018). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Randstr%C3%B6m%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22004413
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Asplund%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22004413
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Svedlund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22004413
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Rasmussen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30704373
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Nielsen%20CV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30704373
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Uhrenfeldt%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30704373
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Denna studie beskriver även den äldres förmåga att hantera situationen genom att acceptera 

sin situation, avstå aktiviteter och anpassa utförandet av aktiviteter som möjliggörande för 

självständighet i vardagen. Här finns likheter med studier som visar att rörlighet och 

självständighet beror på personens inställning till sitt sjukdomstillstånd samt attityder och 

hantering av uppkomna utmaningar (Kobylańska et al., 2018; Andreasen, Lund, Aadahl & 

Sørensen, 2015). Rehabilitering innehållande komponenter så som coping, smärthantering 

och beteendeförändring har visat sig ha god effekt i rehabilitering för personer med smärta 

(van Erp et al., 2019). Äldres upplevelser av att återhämta sig efter höftfraktur handlar till 

stor del om förlusten av självständighet och hur det påverkar den äldre att ändra sina rutiner 

(Langford et al., 2018). Resultatet att motivation är viktigt samt att det krävs anpassningar 

för att klara sitt dagliga liv efter en skada stärks därmed av tidigare forskning.  

Hinder till självständighet i dagliga aktiviteter framkom bland annat som psykiska 

egenskaper i form av låg energinivå och rädsla samt kroppsliga besvär som värk och nedsatt 

funktion. Trötthet, smärta och rädsla uppkom även som faktorer som påverkar återgång till 

vardagen efter kortare vistelse inom akutvården i en studie av Nielsen, Østergaard, Maribo, 

Kirkegaard och Petersen (2019). Smärta har identifierats som en av de tillstånd som kan 

förutse ett sämre resultat av rehabilitering gällande utförande av dagliga aktiviteter 

(Tuntland et al., 2017). Fysiska begränsningar och symtom kan i sig orsaka stress och oro för 

äldre personer (Andreasen et al., 2015).  

De faktorer som framkommer i denna studie är till viss del inre beteenden i form av 

motivation, rädsla och acceptans. Denison och Åsenlöf (2012) beskriver att yttre beteenden 

så som ord och handlingar är lätta att observera medan inre beteenden så som tankar och 

känslor kan vara svårare att upptäcka. Enligt operant inlärning finns ett starkt samband 

mellan beteenden och hur kroppen används och fungerar i rörelse och aktivitet. Exempel från 

denna studie kan vara att rädsla inför att gå ut själv kan vara anledningen att personen ber 

om sällskap för att gå ut. Att klara av en uppgift kan ge en känsla av stolthet som gör att 

beteendet fortsätter. En av deltagarna ger också exempel på att beteendet utförs för att inte 

behöva ge upp inför andra, en form av beteendeförstärkning där känslan av inkompetens 

undviks.  

Denna studie visar, i enlighet med social kognitiv teori, att en persons agerande i vardagen 

beror på såväl personliga egenskaper som miljö. I resultatdelen för denna studie återfinns 

fysiska och psykiska komponenter inom den medicinska delen i ICF men även individuella 

faktorer och omgivningsfaktorer tillhörande den sociala delen i ICF. Resultaten stärker 

tanken om att rehabilitering bör ha ett biopsykosocialt förhållningssätt där biologiska, 

psykologiska och sociala förhållandes tas i beaktande vid utvärdering av hälsa och ohälsa 

vilket även von Heideken Wågert et al. (2018) lyfter fram i sin studie. ICF ger en bra struktur 

för att få med samtliga delar för ett biopsykosocialt förhållningssätt. Dock krävs kompentens 

inom det fysioterapeutiska arbetet för att veta hur de aktuella områdena ska undersökas och 

vid behov även behandlas. Trots att fysioterapeuter anser att det är viktigt att ha kunskap om 

psykosociala strategier samt att kunna erbjuda dessa strategier inom behandling av en 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Andreasen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26037333
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Lund%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26037333
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Aadahl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26037333
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=S%C3%B8rensen%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26037333
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patient anser de sig ha för lite kunskap om de olika behandlingsmetoderna, bland annat 

motiverande samtal (Driver, Lovell & Oprescu, 2019).  

Enligt WHO ska alla ha rätt till ett hälsosamt åldrande. Miljöer ska utformas till fördel för 

den äldre och det ska finnas möjligheter att uppleva saker av värde. Healthy Ageing innebär 

bland annat möjligheter att klara basala behov, vara rörlig och kunna bygga och bibehålla 

sociala kontakter (WHO, u.å-b). Tidigare studier som visat att ett aktivt åldrande gynnas av 

coping (Salazar-Barajas et al., 2018; Salazar-Barajas, Salazar-González et al., 2017) samt en 

positiv attityd till åldrandet (Korkmaz et al., 2017). Detta ses även i denna studie i form av 

acceptans för sin situation och förmåga att anpassa sin vardag efter gällande förutsättningar. 

Enligt den här studien behöver hänsyn tas till både fysisk och social miljö, psykiska och 

fysiska funktioner samt förmågan att hantera sin vardag för att ge äldre förutsättningar för 

ett aktivt och hälsosamt åldrande. Fysioterapi utgår från ett biopsykosocialt perspektiv och 

tar därmed hänsyn till såväl fysiska som psykiska, känslomässiga och sociala aspekter för att 

stödja ökad rörelse och aktivitet (WCPT, 2017; Broberg & Linné, 2017). Fysioterapeuter är 

numer en etablerad profession inom den kommunala äldreomsorgen och därmed en viktig 

del av teamarbete i hemmet (Socialstyrelsen, 2007). Reablement som är en 

interprofessionell, personcentrerad och målinriktad intervention (Aspinal et al., 2016) kan 

därmed vara ett sätt för fysioterapeuter att som en del av teamet stötta individen till att 

bibehålla eller återfå funktion efter sjukdom eller skada. Denna typ av rehabilitering kan leda 

till ökad livskvalitet (Tessier et al., 2016) och ökad självständighet i dagliga aktiviteter 

(Whitehead et al., 2015; Nordström et al., 2018; Tuntland et al., 2015), vilket går i linje med 

WHO:s beskrivning av Healthy ageing. Trots viss oenighet av effekten av reablement har det 

visat sig kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att möta den åldrande befolkningens behov av 

rehabilitering och omvårdnad (Kjerstad & Tuntland, 2016). 

6.3 Metoddiskussion 

Samtliga deltagare som genomgått rehabilitering under 2016 i det primära projektet, 

Reablement – intervention för äldre genom ett interprofessionellt hemrehabiliteringsteam, 

erbjöds en uppföljande intervju. Att alla deltagare inkluderades gav ett urval av deltagare 

med olika erfarenheter vilket ökar möjligheten att belysa frågeställningen från flera aspekter 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det var endast kvinnor som genomförde intervjuer eftersom 

de tillfrågade männen tackat nej vilket kan leda till att resultatet får färre nyanser än om båda 

könen hade deltagit. Det finns dock en relativt god spridning av ålder över 65 år samt en 

variation av tidigare utbildning, arbete och nuvarande social situation vilket är positivt för 

nyanseringen och trovärdigheten i resultatet. Deltagarna som rekryterades till intervjuerna 

var specifikt utvalda för att de genomgått en rehabilitering med fokus på självständighet i 

vardagen. De kunde därför antas ha upplevelser kring hur vardagens aktiviteter fungerar och 

vilka utmaningar de stöter på. Malterud, Siersma och Guassora (2015) menar att mängden 

data som behöver samlas in beror på studiens syfte, specificitet i data, användandet av 

teorier, kvalitet i dialogen och analysmetod.  Att intervjuerna utförts av tre olika personer kan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuntland%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjerstad%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27165345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuntland%20HK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27165345
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ha påverkat hur intervjuerna genomförts, till exempel vilka följdfrågor som ställs, och 

därmed påverkat vilket material som intervjuerna resulterade i. Detta eftersom de tre 

intervjuarna har olika erfarenhet, intresse och personligheter. I de intervjuer som genomförts 

har en tydlig frågemall följts vilket stärker pålitligheten. Samtliga deltagare har fått frågor 

inom samma frågeområden, dock med olika antal följdfrågor. Med ett så pass omfattande 

material som samlades in så finns det en risk för inkonsekvens under datainsamlingen. Det 

viktigt att ställa frågor inom samma områden för alla deltagare, samtidigt som nya insikter 

kan göra att fler följdfrågor eller ett smalare fokus krävs i datainsamlingen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Möjligheten till detta påverkades dock av att flera intervjuare varit 

involverade och därmed inte upplevt hela kedjan av intervjuer och kunnat anpassa sig till det. 

Intervjuerna hölls i deltagarnas egna hem vilket kan vara en fördel för att skapa trygghet. Det 

kan också vara lämpligt att intervjua deltagaren i den miljö som frågorna handlar om vilket i 

detta fall var vardagliga aktiviteter och utförande i hem och närmiljö (Troja, A., 2012). 

Utifrån intervjumaterialet upplevde författaren att deltagarna hade lätt att sätta sig in i och 

återberätta om vardagliga situationer.  

Författaren till denna studie fick materialet från intervjuerna efter transkribering. 

Transkriberingen är fullständig och innehåller både beskrivning av känslouttryck som skratt 

samt alla ljud som mmm och aha. Det förekom meningar som inte kunnat transkriberas på 

grund av dålig ljudkvalitet. Detta bedömdes inte påverka studiens resultat då det oftast bara 

var något ord som missats och antalet ofärdiga meningar var få till antalet. Att författaren till 

denna studie har inte själv utfört någon av intervjuerna innebär att sammanhanget och 

känslan för deltagarna i intervjuerna går förlorad. Samtidigt kan det underlätta att göra en 

opartisk tolkning av materialet eftersom just det nära samspelet med deltagarna inte finns 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Att utgå från ett redan befintligt material som följt en viss 

frågemall har till viss del påverkat vilket syfte som valts för studien.  

Analysen för denna studie gjordes av etiska skäl på samtliga intervjuer som genomförts i det 

primära projektet vilket var 23 stycken. Bedömningen efter att analysen gjorts är att det 

eventuellt hade varit tillräckligt med några färre intervjuer för att nå samma resultat och 

uppnå mättnad och rikhet i resultatet (Malterud, Siersma & Guassora, 2015). Analysen är 

utförd med kvalitativ innehållsanalys som är ett lämpligt alternativ för att analysera 

intervjuer och få fram personers upplevelser, både vad som sägs i text och den underliggande 

meningen i texten (Lundman & Graneheim, 2017). För att få svar på studiens syfte, det vill 

säga de äldres upplevelse, så krävdes en öppen metod som ger utrymme för informanten att 

ge en djupare förklaring av sina tankar vilken den kvalitativa metoden erbjuder till skillnad 

från kvantitativ forskning (Tjora, A. 2012). Ansatsen i analysen har varit induktiv med en 

intention att förutsättningslöst leta efter hur deltagaren klarar sin vardag. Det är dock så att 

teorier och förklaringsmodeller som är relevanta för området och som forskaren har satt sig 

in i, i detta fall biopsykosociala modeller och beteendeinlärning, kan påverka vad forskaren 

ser i analysen. Syftet har också varit att leta efter hinder och möjligheter vilken även det till 

viss del påverkar analysprocessen. Analysen har dock inte utförts utifrån specifika begrepp 

inom en teori och anses därför inte vara deduktiv (Tjora, A. 2012). Författarens förförståelse i 
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ämnet intensiv hemrehabilitering kan också ha påverkat vad som uppmärksammats i 

analysen. 

Då intervjuerna innehöll tre olika områden eller domäner blev den data som handlade om 

den dagliga livsföringen relativt begränsad. Förutom vardagslivets dilemman blev deltagarna 

intervjuade angående upplevelser av hemrehabilitering och existentiell hälsa. Denna analys 

har enbart fokuserat på de frågor som relateras till vardagslivets dilemman. För att ge en 

transparens i analysen och visa hur likheter och skillnader i kategorierna har hanterats 

används flertalet citat som visar på intervjuernas innehåll vilket är ett sätt att öka 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). I studien finns också en tabell som visar 

vilka koder som har hamnat i vilken kategori så att läsaren själv kan följa delar av 

analysprocessen. Det underlättade en manifest analys att deltagarnas svar var korta vilket 

gjorde de meningsbärande enheterna lätta att plocka ut och risken för att de innehöll flera 

betydelser eller att betydelsen splittrades var låg (Graneheim & Lundman, 2004). De teman 

som framkommit i analysen är baserade på den manifesta analysens koder och kategorier. 

Det har alltså inte gjorts någon latent kondensering av meningsbärande enheter. Det gjordes 

ett försök till detta men då informanternas svar och därmed de meningsbärande enheterna 

ofta var korta och okomplicerade gav det inte något större utrymme för tolkning. Den latenta 

tolkningen gjordes istället utifrån de koder och kategorier som framkom i den manifesta 

analysen gemensamt med de ursprungliga meningsbärande enheterna. 

I denna studie har två av de forskare som utförde intervjuerna läst igenom analysen vid 

flertalet tillfällen under arbetets gång och bedömt giltigheten i förhållande till de 

ursprungliga intervjuerna som de genomfört. Det har använts som ett sätt att göra analysen 

mer trovärdig eftersom andra forskare/experter som läser analysen och avgör om koder och 

kategorier känns lämpliga ökar trovärdigheten (Lundman & Graneheim, 2017). Ett annat 

alternativ hade varit att be informanterna att läsa igenom resultatet för att se om de kände 

igen sig i det resultat som framkommit. Detta har dock inte varit aktuellt i denna studie då 

författaren endast hanterat avidentifierade data och inte haft någon kontakt med 

intervjudeltagarna.  

Genom att deltagarna och det sammanhang de befunnit sig i beskrivits tydligt samt att det 

getts en noggrann beskrivning av hur analysarbetet har gått till finns det möjlighet för 

läsaren att själv bedöma huruvida resultatet är överförbart till en annan grupp (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det finns flera studier som tyder på samma resultat som denna studie 

vilket stärker överförbarheten till gruppen äldre med olika typer av sjukdom och skada.  

6.4 Etikdiskussion 

I denna studie har de forskare som hanterat ansökan av informerat samtycket samt utfört 

intervjuerna inte varit involverade i vården vilket är särskilt viktigt då informerat samtycke 

ska hämtas in från personer som kan vara i beroendeställning (World Medical Association, 
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2018). Samtliga män tackade nej vilket kan tyda på att informationen om att intervjun var 

frivillig var tillräckligt tydlig och att ett nekande inte upplevdes påverka vårdsituationen.  

Intervjuerna har hanterats enligt konfidentiella krav genom att de avidentifierats innan 

författaren till denna studie tog emot dem. De citat som används i resultaten innehåller inga 

personliga uppgifter som skulle kunna spåras till någon av deltagarna.  

Intervjuerna innehöll frågor som kan vara av känslig karaktär för informanten, bland annat 

om åldrandet och döden, vilket kan leda till uppkomst av tankar och känslor under och efter 

intervjun. De som deltog i intervjun blev tillfrågade om de behövde någon att prata med 

utöver de kontakter som personen redan hade vilket följer de etiska reglerna (Troja, A., 

2012). Det finns ett ansvar hos forskaren att se till deltagarnas välbefinnande, såväl fysiskt 

som psykiskt. (CODEX, 2018a). Ingen av intervjudeltagarna tyckte sig dock ha behov av en 

samtalskontakt efter intervjun.  

6.5 Konklusion 

Äldre personer över 65 år som genomgått reablement upplever att möjligheter och hinder för 

självständighet i dagliga aktiviteter beror på psykiska egenskaper, kroppsliga besvär, 

omgivningens påverkan och att hantera situationen. Sammantaget framstår att samhället 

innehåller utmaningar för äldre, att förlorad självständighet är en långvarig process och att 

det är viktigt att få styra över sin egen tillvaro. Resultatet i denna studie tillsammans med 

tidigare forskning tyder på att ett biopsykosocialt förhållningssätt som tar hänsyn till 

biologiska, psykiska och sociala förhållanden är till nytta för den äldre personen vid 

utvärdering av hälsa och ohälsa. Fysioterapeuter som är specialister inom rörelse och 

aktivitet är en viktig profession för att hjälpa den äldre personen att återfå ett aktivt och 

självständigt liv. Det krävs dock specifik kompetens för att kunna erbjuda undersökning och 

behandling utifrån ett biopsykosocialt perspektiv till äldre personer som råkat ut för sjukdom 

eller skada.  

6.6 Nytta i klinik 

Nyttan av att veta vilka faktorer som äldre upplever påverkar deras självständighet i dagliga 

aktiviteter är att fysioterapeuter kan lägga större fokus på dessa faktorer under 

rehabiliteringen. Att möta den äldre personen där den är har stor betydelse för framgången i 

rehabiliteringen och därmed är det viktig kunskap för fysioterapeuten att veta inom vilka 

områden frågor behöver ställas och observationer behöver göras. Bilden av vad som påverkar 

den äldres självständighet i dagliga aktiviteter är komplex. Reablement som är en 

interprofessionell, personcentrerad och målinriktad intervention med syfte att stödja 

individen till ökad självständighet har goda förutsättningar att möta dessa behov av ett 
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biopsykosocialt perspektiv. Fysioterapeuter behöver ha kunskap om äldres behov för att 

kunna förse sig med kompetens inom relevanta områden.  

6.7 Vidare forskning 

Det finns en del forskning kring vilka faktorer som upplevs påverka äldres självständighet. 

Det finns även studier som tyder på att ett biopsykosocialt förhållningssätt gynnar 

rehabilitering. Det behövs ytterligare forskning för att se hur reablement påverkar individens 

självständighet i dagliga aktiviteter och även hur rehabiliteringen påverkar de faktorer som 

anses kunna vara positiva för individers självständighet så som psykiska egenskaper, att 

hantera vardagen samt omgivningsfaktorer.  

Reablement riktar sig till äldre personer oavsett diagnos. RCT-studier innefattande alla typer 

av diagnoser skulle kunna bidra med ytterligare information om effekten av reablement. En 

sådan studie skulle kräva många deltagare eftersom interventionen är komplex och mängden 

diagnoser skapar en heterogen grupp. I en sådan studie vore det även intressant att mäta 

motivation, self-efficacy för utförande av dagliga aktiviteter och förekomsten av adaptiva 

copingstrategier för att se om arbete i interprofessionella team påverkar dessa faktorer hos 

den äldre personen.  

Det är också viktigt att titta djupare på interventionen reablement för att ta reda på mer om 

vilka personer som har nytta av denna typ av rehabilitering. Det skulle kunna ske genom 

retrospektiva studier där man utgår från resultaten och ser om det finns gemensamma 

nämnare för de som haft bra effekt respektive mindre bra effekt av interventionen.  

En annan del som är värd att forska vidare på är teamets betydelse för effekten. Där skulle 

det behövas mixade studier som med kvantitativa metoder utvärderar effekterna av 

reablement i flera olika team och därtill kvalitativt studerar hur teamen fungerar. Det skulle 

kunna ge information om vilka faktorer i teamet som påverkar resultatet av interventionen.  
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE  

 

Hej och många tack för du vill delta in en intervju om din situation. Jag heter…………….och är 

forskare från Mälardalens högskola och arbetar med att följa upp den intensiva 

multiprofessionella hemrehabiliteringen som du deltog i för några månader sedan. Jag är 

också intresserad av hur du upplever din vardag idag samt vill veta mer om hur du ser på din 

framtid på ålderdomen och på döden och att livet går mot ett avslut. 

Arbetslivet; 

Vilken typ av arbete eller sysselsättning har du haft som ung och vuxen? 

Vardagslivets dilemman; 

Hur ser din livssituation ut idag? 

Kan du beskriva hur din vardag fungerar?  

Har du svårt att klara dej själv i hemmet? 

Har du svårt att klara att göra det du vill utanför ditt hem? 

Kan du beskriva ett eller flera tillfällen i vardagen, helst under den senaste veckan, när du 

hindrats av eller blivit påmind om att du har haft svårigheter att klara dej själv utan hjälp av 

någon närstående?  

Hur hanterade du dina svårigheter i den specifika situationen? 

Vilka konsekvenser fick dina svårigheter? 

Upplevelser av hemrehabilitering; 

Hur tyckte du det fungerade med att få hemrehabilitering? 

Skiljer din situation sig från hur det var innan du fick hemrehabilitering eller gör den inte 

det? 

Kan du beskriva en eller flera situationer som du kommer ihåg från hemrehabiliteringen? 

Vad hände vad gjorde du/ni och hur upplevde du den specifika situationen? 

Var specifik och nämn gärna både positiva och negativa konsekvenser och hur du själv 

hanterade situationen. 

Utifrån ditt perspektiv vad fungerade och vad fungerade inte med hemrehabilitering för dej? 

 

 



Existentiell hälsa; 

Tänker du på ditt åldrande? 

Hur ser du på döden är det något du funderar över? 

Finns det något/någon som är extra betydelsefull för dej när det gäller att klara av att hantera 

åldrandet och en kommande avslutning av ditt liv? 

Om du hade möjligheten vad skulle du allra helst få gjort innan det är för sent? 

Tycker du att du har behov av att prata mer med någon professionell om det vi just pratat 

om? 

Avslutande frågor; 

Vad tycker du om vårt samtal? 

Är det något vi borde ha pratat om som inte tagits upp och som du själv skulle vilja lyfta fram 

i förhållande till vardagslivets utmaningar, hemrehabilitering eller åldrandet eller döden? 

Eller något annat du vill fråga eller säga innan vi avslutar vårt samtal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA B; INFORMATION TILL DELTAGARE 

 

Vill Du medverka i en studie som handlar om att vetenskapligt utvärdera olika 

former av rehabilitering för äldre? 

 

Eskilstuna kommun prövar olika sätt att utveckla och förbättra rehabilitering och hemtjänst 

för äldre. Forskare från Mälardalens högskola utvärderar resultaten vetenskapligt. 

Erfarenheter från rehabiliteringsprojekt i Sverige och Danmark har visat att sättet att 

rehabilitera har betydelse för hur snabbt de äldre kan återvinna självständighet och öka sin 

livskvalitet. Syftet med forskningsprojektet är därför att jämföra en ny form av 

hemrehabilitering och dess betydelse för äldres hälsa, med traditionell rehabilitering för 

äldre.  

Varför blir Du tillfrågad? 

Du har fått frågan om att delta i forskningsprojektet gällande intensiv hemrehabilitering för 

äldre eftersom du hör till något av de centrala hemtjänstområdena i Eskilstuna, och har 

ansökt om någon form av omsorgsinsats.  

Hur går studien till? 

Deltagarna i studien kommer att lottas till att vara med i en grupp som får intensiv 

rehabilitering under 1-3 mån, eller till en grupp som får sedvanlig rehabilitering inom 

ordinarie hemtjänst. Den intensiva hemrehabiliteringen består av täta kontakter med 

hemtjänstpersonal, samt beroende på rehabiliteringsbehov fysioterapeut, arbetsterapeut och 

äldrekurator. Personalen som ger den intensiva hemrehabiliteringen samarbetar på ett nytt 

sätt jämfört med tidigare.  

Alla studiedeltagare kommer att få besvara några enkäter vid studiens början och slut samt 

vid en uppföljning. I enkäterna är det meningen att Du skall skatta Dina upplevelser om olika 

hälsorelaterade frågor. I tillägg får deltagarna utföra korta tester av funktion och styrka i ben, 

armar och händer. Tidsåtgången för enkäter och tester beräknas till 30-45 min minuter vid 

respektive tillfälle.  

Frivilligt och konfidentiellt 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att något skäl anges. Avbrytande 

kommer självklart inte att påverka Din hemtjänst i övrigt. Det utgår ingen ekonomisk 

ersättning för deltagande i studien. 

Du som forskningsperson kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. ingen kommer att kunna 

spåra Din identitet när resultaten presenteras muntligt eller publiceras skriftligt. Det är helt 

avidentifierade enkätsvar som kommer ligga till grund för den vetenskapliga analysen samt 

de vetenskapliga publikationerna. Vidare kommer personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) att 

efterföljas. Ansvarig för att PUL följs är Eskilstuna kommun.  

 

 



Finns det några risker? 

Studien kommer inte att medföra några risker eller obehag för Dig, oavsett vilken av 

grupperna Du lottas till. Samma ansvars- och försäkringsförhållanden gäller som vid annan 

hemtjänst. 

Vad händer nu? 

Om Du vill delta i studien, signerar Du samtyckesformuläret på sista sidan och skickar 

tillbaka i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt. Du får sedan ett brev med en kopia 

av samtyckesformuläret. Därefter sker lottning och Du får ett telefonsamtal från en av 

assistenterna i studien, som avtalar en tid med Dig för att komma hem till Dig och ge Dig den 

första omgången enkäter och tester. 

 



BILAGA C; SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Intensiv interprofessionell hemrehabilitering för äldre 

Jag har muntligen informerats och tagit del av ovanstående skriftliga information om 

forskningsstudien och den databehandling av personuppgifter som studien innebär. 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst 

och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt 

fortsatta omhändertagande. 

 

Ort och datum  

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Namnteckning studiedeltagare  

 

………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande studiedeltagare  

 

……………………………………………………….. 

 

 

Ifylls av ansvarig forskare: 

Ort och datum: …………………………………………………………………… 

 

Namnteckning ansvarig forskare: ………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………. 
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