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Sammanfattning 

Ortopedingenjören har rätt till legitimation sedan 1 april 2006. Hur 
ortopedingenjören upplever denna förändring av yrkets förutsättningar och hur de 
ser på den egna yrkesprofessionen saknas det i dagsläget kunskap om. 
Syftet med studien var att identifiera och karakterisera ortopedingenjörens 
yrkesparadigm, det vill säga ortopedingenjörers syn på sin profession och sitt 
yrkesutövande. Syftet var vidare att ställa ovanstående begrepp i relation till före 
och efter legitimering.  
Denna studie utfördes med en kvalitativ metod. Fyra fokusgrupper som bestod av 
fyra till sex legitimerade ortopedingenjörer i varje grupp intervjuades med 
Nominalgruppteknik (NGT). Genom kvalitativ innehållsanalys identifierades 19 
kategorier som sammanfördes i sex teman. Dessa sex teman som framkom 
relaterades till Törnebohms paradigmteori: Intresse, Kompetens, Världsbild och 
Verksamhetssyn. Resultatet visade att respondenterna upplevde att det är viktigt 
med uppföljning och utvärdering av ortopedtekniska behandlingar, men att det 
idag saknas möjligheter inom ramen för yrkesprofessionen att utföra detta på 
grund av tidsbrist. Vidare visade studien att det finns skillnader mellan 
respondenternas etiska medvetenhet och uppfattning om hur långt det egna 
ansvaret sträcker sig som legitimerad ortopedingenjör. Slutsatsen blir att det är 
viktigt att ortopedingenjörerna tar ett personligt ansvar och att verksamheten ta sig 
tid för uppföljning och utvärdering. Det är också viktigt att de etiska reglerna 
klargörs.  
 
Nyckelord: legitimation, ortopedingenjör, profession, paradigm, Törnebohms 
paradigmteori 
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Abstract 

Swedish prosthetists and orthotists have had the possibility to apply for 
certification since April 1st, 2006. How these certified prosthetists and orthotists 
(CPOs) experienced this change in the certification requirements within the 
profession is not known. The purpose of this study was to identify and 
characterize the CPO professional paradigm, views on their profession and their 
professional lives. The investigation focuses on before and after certification. 
This study is done using a qualitative research method and data was collected via 
interviews utilizing focus group methodology. Four to six CPOs were included in 
the four different focus groups. The interview technique was Nominal Group 
Technique. Data was processed with qualitative content analysis revealing 19 
categories, which were subsequently combined into six themes. These six themes 
were then related to Törnebohm’s theory of paradigm: Interests, Competence, 
World view and Field of action view. The results showed the respondents' 
expression of the importance of follow-ups and evaluations, but that they are often 
not able to do this because of time constraints. The results show the disparity 
between the respondents’ ethical awareness and the perception of their 
responsibility as a CPO. The conclusions is that it is important with personal 
responsibility taken by the CPO, that businesses take the time for follow ups and 
evaluations, and the need to clarify the ethical guidelines for the field. 
 
Keywords: license, profession, prosthetist, orthotist, paradigm, Törnebohm’s 
theory of paradigms 
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Introduktion 

Ortopedteknik har vuxit fram ur hantverket att tillverka ortopedtekniska 

hjälpmedel. Utbildningen reformerades till ett högskoleprogram på tre år 1987. I 

samband med högskolereformen 1992 fick utbildningen krav på en starkare 

forskningsanknytning och högskolemässighet med mindre praktik och mer 

biomekanik, vetenskaplig metodik och statistik. 1998 blev ortopedingenjör en 

skyddad yrkestitel (Allard, 2006, s. 104, 112-114). Sedan 1:a april 2006 har 

ortopedingenjörer rätt till legitimation. I socialstyrelsens årliga statistik över 

hälso- och sjukvårdspersonal från 2009, framgår att 434 ortopedingenjörer har 

beviljats legitimation (URL 1). Den legitimerade ortopedingenjören lyder bl.a. 

under Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). Detta innebär att behandlingar skall bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god och säker vård, vård på lika villkor samt att vid vård av patienter 

inom hälso- och sjukvården skall det föras patientjournal. Det innebär även att 

legitimationen kan återkallas om man anses vara olämplig för yrket.  

Hur ortopedingenjören upplever denna förändring av yrkets förutsättningar och 

hur de ser på den egna yrkesprofession saknas det i dagsläget kunskap om. 

Ortopedingenjörsyrket har inte varit föremål för professionsforskning och med 

anledning av detta finns det intresse för att bidra till en ökad förståelse kring 

ortopedingenjörens syn på sitt yrkesutförande. Det är även intressant att sätta det i 

relation till före och efter legitimationen.   

Bakgrund  

Legitimerad ortopedingenjör 

Regeringen beskriver i propositionen 2005/06:43 (Socialdepartementet, 

2005/06:43) att ortopedingenjören är den som utprovar olika hjälpmedel till 

människor som behöver stöd eller korrektion av en kroppsdel pga. ett 

funktionshinder. Ortopedingenjören beskrivs som den som gör ortopedteknisk 

analys, riskanalys och bestämmer hur hjälpmedlet ska utformas och provar ut 

detta på patienten. Ortopedingenjören har också ansvar för att följa upp hur 

hjälpmedlet fungerar och föra patientjournal. Regeringen beslutade i 

propositionen att ortopedingenjören har rätt till legitimation. De gjorde 
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bedömningen att ortopedingenjörer fyller de krav som man kan ställa på ett 

legitimationsyrke: utbildningens bredd och innehåll, yrkesutövning som har en 

självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt 

ansvar för patienternas säkerhet i vården (Socialdepartementet, 2005/06:43, s. 16, 

29-30).  

Legitimationen ger endast ortopedingenjörer rätt att utöva yrket under titeln 

ortopedingenjör. Det är fortfarande tillåtet att utföra samma arbetsuppgifter som 

en ortopedingenjör utan att vara legitimerad. Det som skiljer en skyddad yrkestitel 

jämfört med legitimation enligt 8 kap. 3 § i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

är att en legitimation är personlig och kan dras in om ortopedingenjören bedöms 

vara olämplig för yrket.  

Krav på den legitimerade ortopedingenjören 

Den legitimerade ortopedingenjör är skyldig att följa Hälso- och sjukvårdslagen, 

Patientsäkerhetslagen, Lagen om medicinsktekniska produkter, Offentlighet och 

sekretesslagen och Patientdatalagen. Viktiga lagar som påverkar 

ortopedingenjörens yrkesutövande är: 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller de grundläggande lagarna för all hälso- och 

sjukvård. Lagen anger mål för hälso- och sjukvården, krav på god vård och att 

vården ska vara på lika villkor för hela befolkningen. Företräde till hälso- och 

sjukvården ska ges till den som har störst behov av den. 

2 a § 3 den skall särskilt bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet.  
 
2 a § 5 Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och 
genomföras i samråd med patienten.  
 
2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt 
hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som 
finns.  
 
3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall 
landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon 
föredrar. Landstinget skall ge patienten den valda behandlingen om det 
med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna 
för behandlingen framstår som befogat.  
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3 b § 3 Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av 
hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall 
planerade och beslutade insatser framgå.  
 
2 h § Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse 
för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, 
ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och 
samhällsetiska aspekter. 
 
31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras. 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

Denna lag gick tidigare under namnet Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område (LYHS). Lagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom 

hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Med den nya lagen får 

vårdgivare ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och 

arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna får också en 

skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada. 

6 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska 
ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa 
krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.  
 
6 kap. 4 § Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 
patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren 
rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada.  

 
8 kap. 3 § Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska 
återkallas om den legitimerade 
1. har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke, 
2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt 
brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller 
3. på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket.  
 
8 kap. 4 § Legitimationen ska även återkallas om den legitimerade 
1. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva 
yrket tillfredsställande 
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Medicintekniska produkter (1993:584) 

Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter, vilka 

de är och hur de ska hanteras och dokumenteras. Ortopedteknik tillhandahåller 

ortoser och proteser som syftar till att förebygga, behandla, lindra eller 

kompensera en skada eller funktionsnedsättning och lyder därför under lagen om 

medicintekniska produkter enligt 2 §. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 

informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) 

ska uppgifter som tillgodoser spårbarhet avseende de medicintekniska 

produkterna dokumenteras och finnas tillgänglig.  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

All  personal, i offentlig och privat verksamhet, inom hälso- och sjukvården har 

tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga 

förhållanden, t.ex. sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som 

regel bara lämnas ut till andra än de som vårdar patienten om patienten har lämnat 

sitt medgivande.  

Patientdatalagen (2008:355) 

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom hälso- och 

sjukvården och syftet med att föra patientjournal är i första hand för att bidra till 

god och säker vård för patienten. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet 

att föra patientjournal.  

3 kap. 1 § Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En 
patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för 
flera patienter.  
 
3 kap. 3 § 1 Skyldig att föra en patientjournal är 
1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation 
eller särskilt förordnande att utöva visst yrke. 
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3 kap. 6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en 
god och säker vård av patienten.  
Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla 

1. uppgift om patientens identitet, 
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande 
åtgärder, 
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och 
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de  
    ställningstaganden som gjorts i fråga om val av 
behandlingsalternativ och   
    om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning.  

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss 
anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.  
 
3 kap. 9 § Uppgifter som ska antecknas enligt 6-8 § ska föras in i journalen 
så snart som möjligt.  

Etiska regler 

I andra yrken inom vård och rehabilitering har med tiden en etisk kod formulerats 

och ingått som vägledning för yrket. Det finns etiska regler på Sveriges 

Ortopedingenjörs Föreningen (SOIF) hemsida som är tillgänglig för medlemmar 

och är inget offentligt dokument. Dessa regler syftar till att medvetandegöra 

ortopedingenjören om de etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen samt 

att garantera patienterna ett värdigt och sakkunnigt bemötande. I de etiska 

reglerna lyfts bl.a. fram att ortopedingenjören skall respektera alla människors lika 

värde samt vara insatt i gällande författningar för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Ortopedingenjörens skall respektera patientens rätt till integritet, sekretess och 

självbestämmande. Ortopedingenjören uppmanas att dokumentera och utvärdera 

sin verksamhet utifrån kvalitets- och nyttoeffekt och de åtgärder som ej leder till 

avsedd effekt inom rimlig tid ska avslutas. Ortopedingenjören ska ansvara för 

utvecklingen av professionen genom fortbildning och /eller vidareutbildning för 

att utveckla den egna yrkeskompetensen (URL 2). 

Professionsforskning  

Att forska kring professioner har pågått under hela 1900-talet. Det finns olika sätt 

att genomföra professionsforskning. Inom traditionell professionsforskning har 

fokus framförallt legat på hur man åtskiljer en profession från andra yrkesgrupper. 
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Detta genom att ställa upp kriterier på vad som kännetecknar en profession 

(Selander 1989, s. 14). 

Vad som krävs för att ett yrke ska kunna anses vara en profession finns det olika 

synpunkter om från olika professionsforskare. Bentling menar att en professions 

uppgifter förändras i takt med att samhällets behov förändras. Begreppet 

profession kan sammanfattas med följande faktorer: arbete med legitimation som 

kräver högre utbildning, arbete med eget ansvarsområde och autonomi samt 

arbete som styrs av riktlinjer och etisk kod (Bentling, 1995, s. 12).  

I professionsforskning ingår begreppet paradigm och yrkesparadigm. Begreppet 

paradigm har fått en utvecklad betydelse i boken Den vetenskapliga 

revolutionernas struktur av Thomas Kuhn, en amerikanske vetenskapsteoretiker 

(Kuhn, 1981). Kuhn anknöt sitt paradigmbegrepp till föreställningar och 

värderingar inom en vetenskaplig tradition eller disciplin. Begreppet paradigm 

kan beskrivas som hur de olika förutfattade meningarna, den ”tysta kunskapen” 

inom ett vetenskapligt område, hänger samman och bildar en helhet. Ett paradigm 

är ett slags mönster utifrån vilket fakta tolkas. Alla vetenskapliga uppfattningar 

utgår från paradigm. Ett paradigm är inte något som finns ute i verkligheten. Det 

är ett sätt att uppfatta verkligheten på (Thurén, 2007, s. 136).   

Håkan Törnebohm, Sveriges första professor i vetenskapsteori och 

kunskapsutveckling vid Göteborgsuniversitet, har givit paradigm en annan 

innebörd. Han ger studier av paradigm en struktur att ha som grund för 

identifiering av paradigmens olika dimensioner och deras inbördes förhållande 

(Törnebohm, 1994, s. 23-25). Törnebohms teori om yrkesparadigm har utgjort en 

teoretisk referensram i professionsforskningen för arbetsterapi, omvårdnad och 

sjukgymnastik (Björklund, 2000; Linder, 1999; Schön-Ohlsson, 1994). 

Att identifiera yrkesparadigm kan fylla fyra funktioner: motverka yrkets 

fragmentering, konstruera regler och värderingar som tjänar som 

handlingsvägledning för yrket, utgöra en stuktur för yrket för att sortera in sina 

professionella erfarenheter och slutligen främja yrkets utveckling och tillväxt 

genom att yrkesparadigmet kan kommuniceras mellan kollegor (Schön-Ohlsson, 

1994). 
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Livsparadigm och yrkesparadigm 

Livsparadigm kan liknas vid ett isberg där endast en mindre del befinner sig 

ovanför medvetandes yta, dvs. är medveten för innehavaren av paradigmet 

(Törnebohm, 1985, s. 44). Törnebohms paradigmteori utgår från att människan 

relaterar sig hela tiden till sin omvärld. Ingen omvärld är emellertid identisk med 

världen i sin helhet, men alla omvärldar är delar av världen som helhet 

(Törnebohm, 1991). Törnebohm (1988, s. 2-4) menar att alla människor äger ett 

livsparadigm, bestående av Intresse (I); vad jag vill göra, Kompetens (K); vad jag 

kan göra, Världsbild (VB); kunskaper och uppfattningar om världsbilden i stort, 

Verksamhetssyn (VS); en syn på vad som fyller mitt och andras liv. Beskrivning 

av paradigm kan göras av en romb, se figur 1. I människans livsparadigm 

inkluderas bland annat en yrkesutövandes yrkesparadigm (Törnebom, 1994, s 

185-190). Även om Törnebohm uppfattar yrkesparadigmen som personliga för 

bäraren, menar han att summan av alla personliga yrkesparadigm utgöra ett för 

yrkesgruppen, gemensamt yrkesparadigm. Det överskrider innehållsmässigt varje 

enskilt yrkesparadigm. Om det råder en konsensus för gruppen kan man beskriva 

det som en verksamhetsideologi. Denna ideologi står för den gemensamma 

uppfattningen i gruppen om verksamhetssynen och territoriet/världsbilden, samt 

önskemål om hur forskningen bör bedrivas.  

 

FIGUR 1 Livsparadigm kan beskrivas som en romb med fyra hörn som representerar 
varje dimension av livsparadigmet. I livsparadigmet ingår yrkesparadigment.  
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En syntes, inspirerat av Björklunds (2000, s. 48-53) resultat av Törnebohms 

yrkesparadigm för arbetsterapeuter, applicerat på ortopedteknik skulle kunna vara:  

- Intresse; en naturlig lustbetonad riktning av uppmärksamheten, som ligger 

till grund för ortopedingenjörens engagemang inom olika 

verksamhetsområden. 

- Kompetens; de yttre och inre resurser som ortopedingenjören behärskar 

för att hantera och agera i yrkessituationer. 

- Världsbild; den uppfattning som ortopedingenjören har om verkligheten 

där ortopedteknik utövas, samt om aktörerna i denna verksamhet.  

- Verksamhetssyn; uppfattningar om de strategier som styr den egna 

verksamheten.  

Björklund (1994) beskriver hur paradigmkomponenterna relaterar till varandra 

men även hur de samverkar. I hennes studie visade det sig att VB och VS är de 

komponenter som till stor del innehåller faktorer som är förenade med yrket. VB 

utgör en slags idealbild för yrkets livsvärld, i hälso- och sjukvården, i samhället 

och i världen, medan VS står för realbild och beskriver den verklighet 

professionen agerar i. I och K visade sig genom analysen ha färre, för yrket 

förenade faktorer än VB och VS. De är i högre grad beroende av utövarens 

personliga intressen och färdigheter inom de olika verksamhetsfälten och påverkar 

varandra ömsesidigt. Det vill säga det man är intresserad av blir man bra på och 

det man är bra på är man intresserad av. Detta gör att man sedan väljer 

arbetsområde och plats efter I och K. Enligt Björklund är VB och VS överordnat I 

och K i yrkesparadigm. 

Litteraturgenomgång  

Vid en genomgång av litteraturen med syfte att kartlägga vad litteraturen säger om 

ortopedingenjörsyrket utifrån profession, legitimation och etisk kod gjordes 

artikelsökning i åtta databaser: PubMed, Cochrane, MEDLINE, RECAL Legacy, 

CINAHL, Science Citation, ScienceDirect, SveMed+. Olika kombinationer av 

sökorden ”prosthetist and orthotist”, ”prosthetics and orthotics”, ”profession”, 

”certification” och ”ethical code” användes. Inklusionskriterier för artiklarna var 

att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. De skulle belysa 
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ortopedteknik och förhållande till profession, legitimering och etisk kod. 

Exlusionskriterier för artiklarna var att det inte fick ha fokus på någon specifik 

patientgrupp eller behandling, gånganalys och kirurgisk behandling. Artiklar om 

utbildning utan reflektion över påverkan av professionen exkluderades. Artiklar 

som var populärveteskapliga blev exkluderades också. De inkluderad artiklarna 

resulterade i åtta stycken. Litteraturgenomgången begränsades varken i tid eller 

evidens nivå. En av åtta var en vetenskaplig artikel i form av en kvalitativ studie. 

Resterande artiklar var experters åsikter om professionen. Det hittas ingen 

litteratur skrivet angående etisk kod eller om ortopedingenjörens legitimation. 

Det som genomsyrar litteraturen var vikten av att leda egen utbildning och 

forskning inom ortopedteknik. Blocka (2008) menar att utbildning är viktigt för 

att kunna stärka professionen vilket möjliggör att kunna påverka protesers och 

ortosers erkännande som behandlingsmetod och för att kunna bedriva egen 

forskning inom området. Produktutveckling av ortopedtekniska produkter är 

viktigt men Pritman (1994) menar att det även är viktigt att professionen kan 

vetenskapligt utvärdera och jämföra produkter. Han efterfrågar mer utredning från 

produktutvecklare och tillverkare av komponenter och produkter samt fler 

kliniska studier. Ramstrand och Brodtkorb (2008) belyser att ortopedingenjörer 

behöver vara mer aktiva och ta ansvar för forskning inom ortopedteknik. De 

föreslår att Evidence Based Praxis (EBP) behöver bli prioriterad i professionen 

och att en kulturell ändring behöver initieras bland kliniker. God kommunikation 

mellan den egna professionen och andra belystes som viktigt för professionens 

utveckling. När professionen i sig själv kan kommunicera, dela information, 

samarbeta och dela idéer kan professionen skapa goda relationer till andra 

yrkesgrupper menar Blocka. Flera författare (Hovorka, Shurr, & Bozik, 2002; 

Schuch & Pritham, 1994; Startos, 1984) beskriver att egen forskning och goda 

relationer till andra professioner är nödvändigt för att bli erkänt som ett eget yrke. 

Viktigt är även att professionen har standardisering i utryck, nomenklatur och 

utvärderingsinstrument (Hovorka et al., 2002; Schuch & Pritham, 1994). Genom 

att ha en gemensam vision, menar Blocka att det kan stärka professionen. Han 

poängterar att trots behovet av att utveckla ortopedteknisk forskning så får inte 

professionen tappa fokus på den del som bör vara i centrum för behandlingarna 

och arbetet, dvs. patienterna och klienterna.  
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Problemformulering 

Som tidigare beskrivet finns i dagsläget ingen kunskap om hur ortopedingenjören 

ser på den egna yrkesprofessionen, inte heller hur ortopedingenjören upplever den 

förändring som skett av yrkets förutsättningar i och med legitimationen. 

Ortopedingenjörsyrket har inte varit föremål för professionsforskning och för att 

främja utveckling av professionen är det därför av stor vikt att identifiera och 

synliggöra ortopedingenjörens yrkesparadigm. Genom att sätta ord på den 

oartikulerade kunskapen kan yrkesparadigmet kommuniceras mellan kollegor och 

bidra till professionens utveckling.  

Syfte  

Syftet var att identifiera och karakterisera ortopedingenjörens yrkesparadigm, det 

vill säga ortopedingenjörers syn på sin profession och sitt yrkesutövande. Syftet 

var vidare att ställa ovanstående begrepp i relation till före och efter legitimering.  

Frågeställningar 

De frågeställningar som studien ämnar att svara på är baserat på Törnebohms teori 

om vilka domän som ingår i ett yrkesparadigm. De övergripande 

frågeställningarna är:   

- Vad finner ortopedingenjören inspirerande att syssla med i sitt yrke? 

- Vilken kompetens anser ortopedingenjören är viktigt för att hantera och 

agera i olika yrkessituationer? 

- Hur uppfattar ortopedingenjören den verkligheten där ortopedteknik 

utövas, samt hur uppfattas aktörerna i denna verksamhet så som andra 

yrkeskategorier i teamet? 

- Vilka regler och strategier uppfattar ortopedingenjören som styrande i den 

egna verksamheten? 

- Har något av dessa förändrats efter legitimationen, i så fall hur? 
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Metod  

Undersökningsmetod 

Till denna kvalitativa studie användes fokusgrupper, en variant av gruppintervju 

med Nominalgruppteknik (NGT). NGT är en strukturerad metod att genomföra 

intervjuer i grupp. Respondenterna i gruppen får skriva ner sin personliga respons 

på en specifik fråga utan att diskutera i gruppen. Sedan samlas responsen in och 

en öppen diskussion om frågan hålls i gruppen (McMurray AR, 1994).  

Undersökningsgrupp och urvalskriterier 

Fyra fokusgrupper blev inbokade för intervju under perioden december 2010-

januari 2011. De var 4-6 personer i varje grupp. Grupperna hade stor geografisk 

spridning och deras respektive verksamheter var olika stora. I urvalet för vilka 

som fick delta i fokusgruppen på den utvalda ortopedtekniska avdelningen (OTA) 

ställdes kriteriet att deltagarna skulle vara legitimerade ortopedingenjörer och ha 

arbetat både före och efter att legitimationen trädde i kraft, dvs. före och efter 1 

april 2006. Urvalet begränsades till Sverige.  

Tillvägagångssätt och analysmetod 

Avdelningschefen för respektive OTA blev kontaktad med brev eller e-post, se 

bilaga 1. Åtta olika avdelningar kontaktades varpå fyra grupper tackade ja, en i 

lanstingets regi och tre i privat regi. Författaren försökte få heterogenitet mellan 

grupperna vad det gäller antal arbetande ortopedingenjörer, privat- eller 

lanstingsdriven OTA och spridning i landet. Ett godkännande för medverkan från 

avdelningschefen för respektive OTA:s bekräftades via e-post och telefon. De 

avdelningar som tackat ja informerades via e-post och telefon om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och tidsplan. Därefter samordnades en tid för gruppintervjun. 

Författaren har inte tidigare jobbat på eller haft samarbete med arbetsplatserna där 

intervjuerna skedde. Varje fokusgrupp varade i 90-120 minuter. Varje inspelade 

diskussion varade mellan 30-60 minuter och det transkriberade materialet omfattade 

mellan 6-13 sidor, totalt 40 sidor. Intervjun började med en introduktion för att 

klargöra syftet och målet med intervjun. Deltagarna blev påminda om att de skulle 
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FIGUR 2 Fokusgruppernas utbildning uppdelade i 4 kategorier: A: Ortopedingenjörsexamen 3 
år, B: Ortopedtekniksutbildning innan -87, C: Ortopedskotekniker, D: Lärling + gesällprov. 
 

FIGUR 3 Fokusgruppernas år i yrket uppdelat i intervall 
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känna frihet att säga vad de tycker och att det inte kommer att framgå i studien 

vem som sagt vad,  inte heller vilken arbetsplats det gäller.  

Varje deltagare fick sedan fylla i personuppgifter så som genomförd utbildningen 

och år i yrket. Deskriptiv statistik sammanställdes av varje fokusgrupp för att 

beskriva gruppens karaktär utifrån utbildning och år i yrket och fördelning av kön, 

se figur 2, 3 och 4. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
En svårighet med undersökningsmetoden fokusgrupper, kan vara att gruppen styrs 

utifrån mer dominanta deltagare eller tidigare etablerad gruppdynamik (Wibeck, 

2010, s. 29-36). Av den anledningen användes NGT för att alla skulle få komma 

till tals. NGT kan även vara en lämplig metod om man på ett effektivt sätt vill 
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Fokusgruppernas år i yrket uppdelat i intervall. 

generera idéer och kartlägga ett outforskat område (Kitzinger, 1994). Varje 

gruppmedlem fick enskilt svara skriftligt på en fråga i taget för att sedan ha en 

gemensam genomgång. En genomgång av deltagarnas svar och tillhörande tankar 

blev presenterat i gruppen i form av PostIt lappar på en Whiteboardtavla. Gruppen 

fick tillsammans gruppera PostIt lapparna till gemensamma ämnen. Författaren 

skrev ner samtliga ämnen. Författarens roll vara att agera som moderator. 

Deltagarna fick sedan ranka de viktigaste ämnena, och de högst rankade togs upp 

igen för en djupare diskussion. Denna diskussion spelades in för att sedan ligga 

tillgrund för analys av författaren. Diskussionen kring de mest rankade ämnena, 

som spelades in, transkriberades och behandlades med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008, kap. 10). Analysen ledde fram 

till 19 kategorier som sammanfördes i sex teman. I bilaga 3 presenteras samtliga 

underkategorier, kategorier och teman. Underkategorierna utgörs av det manifesta 

innehållet i intervjuerna. Utifrån det formulerade författaren kategorier och sedan 

teman som speglar det latenta innehållet i intervjuerna. Författaren presenterar 

resultatet med utryck så som hur många eller få som ger utryck för en upplevelse. 

I tabell 1 framgår ett exempel på meningsbärande enheter, kondensering, koder, 

underkategorier, kategorier och tema. Ursprungligen var fyra frågeställningar 

tänkt för studien, men en prioriterades bort pga. av tidsbrist vid första intervju 

tillfället. Frågan ”Vad behärskar du som ortopedingenjör bäst?” uteblev. Övriga 

frågor se bilaga 2. 
 

TABELL 1 . Meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori, kategori och tema. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori Tema 

…om an man nu tänker sig 
…ett litet barn som ska ha 
första gångortoser och så 
ska vi applicera våra hårda 
material på den här lilla 
kroppen och förklara det så 
bra som möjligt för 
omgivningen, vad vi ser 
och vad vi tänker. Det är 
just det, mötet mellan 
teknik och människa. 

Applicera 
hårda material 
på kroppen 
mötet mellan 
teknik och 
människa. 
 

Människa 
och teknik 
 
 
 

Acceptans 
mellan teknik 
och människa 
 
 

Problem-
lösning 

Aspekter 
vid en 
ortoped-
teknisk-
behandling 

Det är så givande ju. 
Träffa barn och ungdomar, 
föräldrar, morfar och 
mormor…Alla runt 
omkring…olika länder 

givande... 
träffa barn, 
ungdomar, 
föräldrar…alla 
runt omkring 

Alla är 
intressanta 
 

Mötet med 
människor 
 

Sociala 
relationer 

Aspekter 
som gör 
yrket 
intressant  
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Likheter och skillnader mellan kategorier som bildar de sex teman har 

identifierats och relaterats till Törnebohms paradigmteori, vilket resulterar i 

följande: 

1. Aspekter som gör yrket intressant. Vilket inkluderar fyra kategorier: Känsla av 

betydelse, Teamarbete, Problemlösning och Sociala relationer (Intresse; I). 

2. Ett praktiskt yrke med teoretisk förankring. Vilket inkluderar: Erfarenhet, 

Teori, Kompetens (Kompetens; K). 

3. Aspekter vid en ortopedtekniskbehandling. Vilket inkluderar: Problemlösning, 

Problemanalys, Kommunikation och Dokumentation (Världsbild; VB). 

4. Ortopedingenjören, en del i hälso- och sjukvården. Vilket inkluderar: Del i 

Teamet, Del i vården, Ortopedingenjörens riktlinjer (Verksamhetssyn; VS). 

5. Yrke i förändring. Vilket inkluderar: Förändring som legitimerad 

ortopedingenjör, Förändring med tiden, Dilemma som uppstår som 

legitimerad ortopedingenjör (VS). 

6. Syn på yrkets fortsatta utveckling. Vilket inkluderar Utvecklingsområden, 

Enad profession (VS). 

Trovärdighet 

För att stärka trovärdigheten i studien har metoden beskrivits och exempel från 

resultatet illustrerats med citat från respondenterna. Vidare under metoddiskussion 

diskuteras trovärdigheten utifrån giltighet, tillförlitlighet  och överförbarhet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 169-170).  

Etiska överväganden 

Studien har beaktat de fyra etiska grundprinciperna konfidentialitets-, nyttjande-, 

informations- och samtyckeskravet. Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt 

genom att det kodades. Kodningen garanterar att respondenternas svar inte går att 

koppla till varken person eller arbetsplats. Materialet har under studiens gång 

förvaras på ett säkert ställe och oåtkomligt för obehöriga. Efter examination och 

godkännande av studien kommer intervjumaterialet att förstöras. Verksamhetschef 

på berörd avdelning informerades om syftet och tillvägagångssättet med studien 

och tillfrågades muntligt och skriftligt. Respondenterna som deltog i 

fokusgruppen fick information innan intervjun började om syftet, tillvägagångs-

sättet samt att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst under 
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processen kunde avbryta sin medverkan utan att det skulle kunna ge några följder 

för respondenten. Samtliga respondenter valde att fullfölja studien. Författaren 

exkluderade i sitt urval arbetsplatser där hon tidigare hade gjort praktik eller 

arbetat för att inte inskränka respondenternas öppenhet. 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de identifierade teman och kategorier, som framkom 

i analysen, som beskrivits tidigare. De fyra sista kategorierna har fått mest 

utrymme i presentationen av studien pga. att de har störst betydelse vid diskussion 

av yrkesparadigm.  

Aspekter som gör yrket intressant  

Första temat innehåller respondenternas utryck för vad som gör yrket intressant: 

Känsla av betydelse, Teamarbete, Problemlösning och Sociala relationer. 

 

Vad som engagerar och intresserar ortopedingenjörer verkar det vara enighet om i 

de olika fokusgrupperna. Alla fokusgrupper tar upp problemlösningen som något 

spännande och motiverande. Detta kopplat till att man gör en insats och hjälper 

någon med sin produkt motiverar ortopedingenjören i sitt arbete.  

Respondenterna beskriver att det är ”inspirerande att jobba i team genom att man 

lär av varandra”, ”ser snabba resultat” och att ”få vara med i att större beslut tas”. 

Kombinationen med att hitta en teknisk lösning och att samtidigt vara social, möta 

människor, är ett genomgående tema som intresserar och motiverar 

ortopedingenjörerna. Att ingen människa är den andra lik och att individanpassa 

produkter nämns som faktorer som gör yrket intressant. 

…att man verkligen känner att det jag gör, gör någon skillnad och har 
betydelse… uppskattningen. (Fokusgrupp 2 av 2c)  
 
Jag tycker det är extra roligt att ha problemlösning framför 
patienterna. ”Å jag tror så här?” ”Hade det hjälpt dig?’ och dom 
säger ”Men hur ska jag då komma in bilen?” ”Ja just det jag!”. Jag 
tycker det är extra roligt och diskutera med patienten, dels för att dom 
känner sig mer sedda och dels för att jag lär mig.  
(Fokusgrupp 2 av 2b) 
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Ett praktiskt yrke med teoretisk förankring 

Det andra temat innehåller respondenternas idéer om vad som krävs för att utföra 

yrket; ett praktiskt yrke med teoretisk förankring: Erfarenhet, Teori och 

Kompetens. 

 

Många utrycker att praktiskt handlag är viktigt men också erfarenheten utgör en 

bas för yrket. Det är många som nämner att trots erfarenhet så är det inte lätt att 

åstadkomma ett bra resultat. En respondent uttrycker det som att erfarenheten gör 

att man kan lyckas lättare och snabbare. Två respondenter uttryckte att när yrket 

har en teoretisk grund med utbildning och legitimation fungerar det som ett kvitto, 

att det är en person med rätt kompetens, för arbetsgivare och allmänheten.  

Hade man veta hur svårt det är, förstå mig rätt, första dagen man 
börjat… att 2 mm gör skillnad i hylsa, det är sjukt i volym när man 
börjar räkna på det. (Fokusgrupp 4 av 4c) 
… det är ju de som är fascinerande att när man bygger på med 
erfarenhet genom åren så blir man ju en …man blir ju mer erfaren… 
lyckas mer och på kortare tid. 
 (Fokusgrupp 4 av 4d) 

Aspekter vid en ortopedtekniskbehandling 

Det tredje temat som handlar om fyra aspekter som förekommer vid en 

ortopedteknisk behandling: Problemlösning, Problemanalys, Kommunikation och 

Dokumentation. 

Problemlösning 

Samtliga respondenter utrycker att vid en ortopedtekniskbehandling är 

problemlösningen en central del. Respondenterna beskriver problemlösningen 

som en del av att klura och fundera, hitta rätt lösning, sammanväva många bitar 

och att få människa och teknik att fungera tillsammans. De belyser vikten av att 

ha yrkesskicklighet och yrkeskunnande för att patienten ska få en bra produkt. Att 

skapa en god relation till patienten/kunden beskrivs som något viktigt för att det 

ska bli en lyckad behandling. Denna aspekt återkom i samtliga fokusgrupper. De 

beskriver det som att det handlar inte bara om det tekniska. Det är viktigt att skapa 

en förtrolig relation. Olika rehabiliteringsverksamheter som t.ex. Gåskolan 

(teamarbete för nyamputerade för att lära sig gå på nytt) anses fungera som en 

mötesplats för att patienten ska få en social gemenskap. 
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Om man blir ovän med en patient och protesen inte fungerar, då 
spelar det ingen roll vad du gör. Låt någon annan ta det i stället. 
(Fokusgrupp 4 av 4b) 
 
Det är något större i och med att man lyssnar. Bara genom att göra 
det så har man en vinst i vården du ger. (Fokusgrupp 2 av 2c) 

Problemanalys 

Samtliga grupper beskriver att lyssna på patienten som en central del i 

behandlingen. Som tidigare beskrivits är det viktigt att ha ett praktiskt handlag i 

yrket, men det är även viktigt att ha förmåga att kunna lyssna för att få rätt 

information för att lösa problemet. Detta är något som samtliga beskriver gång på 

gång: att hitta en bra lösning genom att lyssna på patient och anhöriga, att hitta 

lösningen genom att läsa av, hitta rätt lösning genom att ha en bra dialog både 

med patienten men även anhöriga och andra yrkesgrupper. En respondent säger att 

de är beroende av andra för att få informationen för att göra rätt analys och 

därmed kunna leverera rätt lösning. En annan respondet beskriver vikten av att 

respektera människan, skapa en god relation och förtroende för att få reda på rätt 

information och att det är viktigt för att kunna hjälpa.  

…att ha respekt för patienten …det är ju många som kommer hit i ett 
väldigt dåligt skick och att man ändå möter dom som en fullvärdig 
människa. Aldrig prata överhuvudet, det är viktigt, att dom får 
förtroende. Det är viktig för annars har man inte samma möjlighet att 
hjälpa. (Fokusgrupp 2 av 2d) 
 
….kan man inte lyssna på en patient så får du inte den information 
som man behöver. (Fokusgrupp 2 av 2c) 

 
I två fokusgrupper beskrivs hur stress kan påverka mötet. En respondet utrycker 

att stress påverkar patientens delaktighet och motivation. En annan respondent 

beskriver att mötet behöver vara utan stress och vikten av att ortopedingenjören 

har ett social engagemang, att kunna lyssna. Samma respondet utrycker att det är 

något som ortopedingenjörer är bra på eftersom professionen har så långa 

patientrelationer. 

Det diskuterades i en fokusgrupp att det är viktigt att ha konkreta mätvärden för 

att kunna mäta förbättring och kunna utvärdera. En annan fokusgrupp tar upp att 

det är viktigt för ortopedingenjören att vara uppdaterad och kunna utvärdera både 

nya behandlingsmetoder och instrument. 
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Kommunikation 

För att skapa ett bra klimat och få patient och anhöriga delaktiga beskriver en 

fokusgrupp vikten av att kunna kommunicera på olika sätt. Samma fokusgrupp 

beskriver att informationssamhället har gjort att många föräldrar är insatta genom 

att de har läst på via internet. Detta måste man kunna bemöta. En annan grupp tar 

upp vikten att kunna lyssna, men även förklara och ge information till patienten 

om ett mål inte går att uppfylla med en ortopedteknisk behandling. De diskuterar 

att det är en balans mellan att göra vad patienten önskar och vad 

ortopedingenjören anser fungerar. En respondet betonar att det är viktigt att 

klargöra målsättningen.  

…och så ska vi applicera våra hårda material på den här lilla 
kroppen och förklara de så bra som möjligt för omgivningen, vad vi 
ser och vad vi tänker… men det är just det, mötet mellan teknik och 
människa. (Fokusgrupp 1 av 1e) 

 
…just att man får anpassa sig själv också utifrån de personer man 
träffar… att man försöker se bakgrunden och finns det trauma t.ex. 
hur har det påverkat dom. … skapa ett klimat, en bra diskussion … det 
är många som inte kan prata men kommunicerar på annat sätt. Då är 
det enklaste att glida över att prata med assistenten eller mamman 
eller någon annan men försöka hitta det kommunikationssättet som 
det här barnet har. (Fokusgrupp 1 av 1a) 

Dokumentation 

Att journalförandet är en del av behandlingen beskriver samtliga fokusgrupper. 

Att det är till hjälp och en förutsättning för god och säker vård. Det är en hjälp i 

och med att man ska kunna lämna över jobb men också för sin egen skull för att 

minnas inför nästkommande möte. Diskussion kring vad en journal ska innehålla, 

att det inte ska vara för mycket men inte heller för litet diskuterades i en 

fokusgrupp. En respondent tog upp att det är att det är viktigt med noggrannhet 

och tydlighet i dokumentationen, annars kan man bli av med legitimationen. 

”Det kan jag känna att någon, jag vet inte vem men någon… någon 
från vårat företag eller någon från Socialstyrelsen kan jag tycka. Jag 
skriver det jag tycker men man vet ju inte mer än det. Jag kan tycka 
att man skulle fått ledning på något sätt i journalförandet.” 
(Fokusgrupp 3 av 3b) 
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Ortopedingenjören, en del i hälso- och sjukvården 

Det fjärde temat som handlar om fyra aspekter om ortopedingenjörens upplevelse 

av att vara en del i hälso- och sjukvården: Del i Teamet, Del i vården och 

Ortopedingenjörens riktlinjer. 

Del i teamet 

Ortopedingenjörerna har en positiv uppfattning om teamverksamhet och tycker att 

det är både givande för dem personligen men också att det ger en bättre vård till 

patienten. En respondet beskriver att vid alla teamverksamheter blir det 

uppföljning vilket är bra för patienten. I de teamverksamheter som är etablerade 

och inarbetade, upplever samtliga att de har en given plats i teamet. Då är 

uppgiften att initiera hjälpmedel, stå för den tekniska kunskapen kring vad man 

skulle kunna åstadkomma med ett hjälpmedel i en specifik situation. Det finns 

dock områden där ortopedingenjörerna önskade att verksamheten fungerade bättre 

t.ex. Gåskola.  

En respondet beskriver att med erfarenhet får man en tydligare plats. En annan 

respondent i samma grupp upplevde att som ny kände man sig osäker och 

bevakad. Problem som tas upp är i de sammanhang där den privata verksamhetens 

blir sammankopplad med säljare och inte en vårdgivare vilket kan göra att det 

skapar en känsla av utanförskap.  

Del i vården 

Upplevelsen i att vara en del i hälso- och sjukvården kan upplevas olika. En 

fokusgrupp som jobbar i privat regi upplever att trots att de är privata är de 

delaktiga och efterfrågade av övriga i vården. Respondenterna diskuterar vad det 

är som gör att man kan uppleva ett utanförskap från övriga vården och de 

diskuterade hur olika journalsystem påverkar och att det inte finns rutin på 

remissvar. En grupp som är från lanstingsdriven verksamhet beskriver att de 

upplever att de inte alltid får respekt som en riktig vårdenhet. 

Ortopedingenjörens riktlinjer 

Hur man som verksamhet i privat- och landstinget regi känner till, förhåller sig 

och diskuterar de lagar och riktlinjer som ortopedingenjören råder under förefaller 

olika mellan de olika fokusgrupperna. För en fokusgrupp som jobbade i privat 
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regi ansåg man att de regler och riktlinjer som finns är reglerade i avtalen. I en 

annan fokusgrupp beskriver en respondet att det händer att man får påminna 

varandra i vardagen medan en annan menade på att det är inget man går runt och 

tänker på i vardagen. En respondent utrycker att han inte har koll på alla 

förordningar men att han känner till hur man tar hand om patienten och att 

journalföringen är viktig. Han uttrycker att det man fokuserar på är att patienten 

får ett fungerande hjälpmedel. En annan menar att etiska riktlinjer bygger på sunt 

förnuft; behandla andra som du själv vill bli behandlad. En annan upplever 

osäkerhet i hur man skriver journal på korrekt sätt; önskar utbildning eller bättre 

information. Vid en fokusgrupp diskuterades vikten av att man som 

ortopedingenjör är tydlig i skrift, vad man har sagt och att ge ett bra bemötande.  

På frågan vilka viktiga riktlinjer som ortopedingenjören råder under svarade en 

fokusgrupp att skyldrigheter och riktlinjer går ihop med företaget. Att det är en 

förutsättning för avtalet och att de är sammankopplade. Att det även grundar sig i 

deras landstings värderingar så som att ”den som har mest behov ska få mer” och 

”att man ska göra gott”. Andra svar på frågan om viktiga riktlinjer: 

 
Först ska dom få ett hjälpmedel som håller och som är bra. Sen 
kommer det andra in [regler] om det händer något… först då! 
(Fokusgrupp 4 av 4c) 
…fast det [regler] finns ju där hela tiden. Som dom etiska riktlinjerna 
det är ju en vis som vi lever efter och jobbar efter hela tiden, men det 
är ju inget som är uppspaltat och inramat på väggen så. Det är ju 
något man har fått från början… vi har riktlinjer och följa där 90% är 
sunt förnuft, förutsatt att man äger den förmågan att veta vad sunt 
förnuft är. (Fokusgrupp 4 av 4e) 
 
Jag kan inte alla deras [socialstyrelsens] förordningar som man ska 
följa, en del är journalföringen, hur man tar hand om patienten, jag 
har inte läst hela. (Fokusgrupp 3 av 3d) 
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Yrke i förändring 

Det femte temat har tre kategorier som handlar om förändring i yrket: Förändring 

som legitimerad ortopedingenjör, Förändring med tiden och Dilemma som uppstår 

som legitimerad ortopedingenjör. 

Förändring som legitimerad ortopedingenjör och Förändring med 

tiden 

Den fokusgrupp som jobbar i landstingets regi upplever att de skärpta regler kring 

vilka diagnoser som får hjälpmedel på bidrag, har påverkar yrket. De belyser att 

det har blivit en tuff del av arbetet att informera patienten om att de får inte sitt 

hjälpmedel på bidrag.  

Att informera på ett bra sätt om strängare förskrivningsregler var tufft 
från början. (Fokusgrupp 4 av 4d) 

 

En fokusgrupp belyser att i och med legitimeringen finns det ett uttalat ansvar. 

Detta upplevs både som en trygghet och säkerhet. Två fokusgrupper upplever att 

vem som gör behovsanalysen har lagts på ortopedingenjören i stället för på 

ordinatören som det var tidigare. En fokusgrupp upplever att det har förändras att 

man utgår från behovsbedömning i ställer för regelverk om vem som ska få 

hjälpmedel och hur många hjälpmedel per person. De beskriver även att förut 

tillhandahölls en produkt, nu ska man lösa ett problem, ge en behandling. En 

annan fokusgrupp upplever att numera skrivs det funktion i stället för produkt på 

remissen.  

… jag som har jobba så länge, förut kanske man såg mer produkten, 
att det var den som var den viktiga, att patienten inte hade så mycket 
talan, utan var det här att, man fick , sen kunde man väll alltid 
utveckla, men det känns som om man tar med personen mer nu i 
diskussionen, så känner jag inte att det var förut, utan vi tillhandahöll 
förut. (Fokusgrupp 1 av 1e) 

 

Hur ortopedingenjörer uppfattar det ökade personliga ansvaret i och med 

legitimation är olika. Två respondenter diskuterar individens ökade ansvar. 

Legitimeringen är individuell men det åligger företaget att ta fram rutiner kring 

arbetet, anser en respondent.  

Att ha detta ökade ansvar i behovsbedömningen upplevs som ökad frihet, men 

upplevs också som något svårt. Att besluten kommer närmare de som besitter 
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kunskapen upplevs som något positivt, som en respondent utrycker sig. Två 

respondenter som har jobbat i ca 30 respektive 40 år inom ortopedteknik beskriver 

att de upplever ingen större skillnad än titel och krav på journalföring. De 

upplever större skillnad mellan att vara ortopedtekniker och ortopedingenjör än 

ortopedingenjör och legitimerad ortopedingenjör. Många beskriver att sättet att 

skriva journal har utvecklats sedan legitimeringen. De har till exempel försökt få 

ett gemensamt sätt att skriva på. Ökad stress för att hinna med de ökade 

administrativa uppgifterna, så som journalföring belyses av många.  

Evidens kring de behandlingar som utförs nämner några som något som har ökat i 

och med förändring av yrket. En fokusgrupp diskuterar huruvida detta har med att 

samhället har förändras, större miljömedvetenhet, krav på evidens och 

ekonomiska medvetenhet eller om det har med legitimeringen i sig att göra. En 

respondent uttrycker att ökad fokus på evidens beror på att utbildningen har fokus 

på det. 

… det har förändras genom åren kontinuerligt... ingen stor skillnad 
bara för att det blev legitimation. Allt utvecklas. Det är nya material 
och då är det klart att det blir nya regler. Allt är ju förändligt. Men 
journalföringen har kommit till i och med legitimeringen. 
(Fokusgrupp 2 av 2b) 

 
…men tror du att det [förskrivningen och patientens delaktighet] har 
att göra med att vi är legitimerade eller är det ett resultat av att hela 
vården har förändrats, att man har lite ett annat synsätt på vården? 
(Fokusgrupp 1 av 1b) 
Det är säkert en viss utveckling på hela vad som är vad, men det är 
nog en stor del av legitimeringen, när vi blev legitimerade blev vi 
också förskrivare. Men sedan har dess värden funnits innan vi blev 
legitimerade, absolut. (Fokusgrupp 1 av 1e) 

Dilemma som uppstår som legitimerad ortopedingenjör 

Huruvida ortopedingenjören upplever att det kan uppstå dilemman i och med att 

vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal råder olika uppfattningar om. En 

fokusgrupp upplevde inte att dilemman eller att olika värden motsätter varandra i 

arbetet som legitimerad ortopedingenjör eftersom avtalen inte strider mot 

socialstyrelsen. En annan fokusgrupp diskuterade det dilemma som kan uppstå 

med att vara legitimerad personal som arbetar i  privat verksamhet. 

Just med att initiera är det ju ganska känslig… kan jag känna… vad 
man har för plikt eg. som privat … men att dom frågar efter våra 
tjänster och då är det ju i princip så att man som legitimerad har en 
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yrkesroll och samtidigt finns det ju ändå där att man säljer. Jag tycker 
inte att det varit så, absolut inte, men man kan ändå känna att det 
ligger där. Men så är det ju mycket i vården idag, alla privata 
instanser, det är ju inte bara vi, det är vårdcentraler osv. Men det 
ligger lite outtalat: ”Måste verkligen den här patienten träna in sin 
protes?” (Fokusgrupp 1 av 1b) 
 

Samma fokusgrupp pratade om vad det personliga ansvaret som legitimerad 

innebär och att det inte är så mycket tal om det på arbetsplatsen. 

Jag kan känna att det ligger mycket ansvar i och med att man är 
legitimerade som man inte riktigt pratar om, ett personlig ansvar. 
Företaget säger att du ska göra si och så… så mycket tid för 
modellering eller vad det nu är …men att man har ju ett oerhört 
personlig ansvar som legitimerad och du kan inte skylla på någon om 
det skulle hända något. Det pratar vi sällan om. (Fokusgrupp 1 av 1b) 
Det är ju viktigt det du säger. Den regeln stå över alla andra. Det är 
ju faktiskt så…(Fokusgrupp 1 av 1e) 

 

En respondent från en annan fokusgrupp belyste andra vardagshändelser där olika 

värden står emot varandra. Det kan vara huruvida man kan diskutera fall på 

lunchen pga. sekretessen, ägna mer tid till en patienten fast företaget kräver att det 

ska ta en viss tid, leverera ett dåligt jobb, kostnad mot kvalitet, att orka kontakta 

ordinatör om något inte stämmer med ordinationen eller att det borde vara 

annorlunda.  

Syn på yrkets fortsatta utveckling  

Det sjätte temat har två kategorier som handlar ortopedingenjörens syn på yrkets 

fortsatta utveckling: Utvecklingsområden och Enad profession. 

Utvecklingsområden 

Områden som ortopedingenjören skulle kunna jobba mer med eller ta med ansvar 

för nämner alla uppföljning och remissvar. Anledningen till att remissvar inte 

fungerar enlig en fokusgrupp är att det inte finns något bra system. Uppföljning, 

fler teamverksamheter och att få hela vårdkedjan att fungera bättre anser en annan 

fokusgrupp att de skulle kunna jobba med. Anledning till att inte uppföljning 

fungerade bra var att avstånden för patienterna är för långa för att det ska vara 

motiverande. Ytterligare en fokusgrupp belyser att uppföljningen som något de 

skulle kunna jobba med mer, men inte på alla patienter för det är för dyrt och 
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skulle skapa längre köer. Evidens för att veta vad som är bra borde det läggas mer 

fokus på, men tiden saknas menade en respondent. En fokusgrupp diskuterar att 

ortopedingenjören kan jobba mer med forskning och utveckling, men utrycker att 

det inte finns tid till det, trots att det är viktigt för yrket för att visa vad 

professionen är bra på. 

Enad profession 

En fokusgrupp diskuterar huruvida professionens utveckling är beroende av en 

gemensam förening eller om företaget själv är starkt nog. En respondent trycker 

på att det skulle stärka yrket genom en enad förening. Den kan ta upp 

gemensamma frågor och skapa en känsla av enighet. En annan respondent i 

samma fokusgrupp upplever styrkan i företaget och känner inte ett behov av en 

mer enad förening för ortopedingenjörer. En annan respondet menade att det är 

viktigt att ha en organisation som kan driva frågor som har med yrket generellt att 

göra, för att slippa att man hamnar i en sits att man kopplas ihop med företaget. 

En gemensam förening kan fungera som en symbol för yrket, ge en tyngd åt yrket 

och hålla samman alla ortopedingenjörer, som hon beskriver det. 

Samma fokusgrupp tycker inte att andra ska primärt forska på våra områden, 

exempelvis utvärdera ortoser: ”varför ska dom göra det, ska inte vi göra det?”. 

Att professionen ska ta ansvar för forskningen upplever många som något som 

måste ske. Att det är viktigt med evidens för att kunna ändra behandlingsmetod 

och kunna försvara det ortopedingenjören gör diskuterar en fokusgrupp. De 

belyser en önskan om att bli respekterad som en riktigt vårdenhet.  

Sedan tror jag att om vi kan bli ännu bättre på journalföring och så 
kanske vi med tiden kan få respekt som en riktig vårdenhet, inte bara 
en verkstad där dom står och snickrar träben…utan att det är 
verkligen… (Fokusgrupp 4 av 4d) 
Det är många som har den uppfattningen att det är en tomteverkstad, 
speciellt bland vissa sjukgymnaster. (Fokusgrupp 4 av 4e) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Inledningsvis kommer en summering av de viktigaste resultaten och författarens 

egna reflektioner kring de. Sedan följer en fördjupad diskussion med teoretisk 

koppling till Törnebohms teori kring yrkesparadigm och annan forskning i ämnet 

professionellutveckling. 

 

Att ortopedingenjören får ett mer uttalat ansvar i och med legitimationen upplevs 

som något positivt och att de uppfattar dokumentation i form av journalföring som 

en förutsättning för god och säker vård, är uppmuntrande eftersom det är det 

primära syftet enlig 3 kap. 2§ i Patientdatalagen (2008:355). Några upplever detta 

dock som något svårt och önskade en bättre förutsättning till de ökade kraven i 

och med legitimationen. Några är osäkra på vad journalen ska innehålla. I och 

med legitimationen är det egna ansvaret betonat och därför är det viktigt att den 

enskilde ortopedingenjören är påläst och uppdaterad på vilka regler som gäller för 

legitimerad personal. Legitimationens syfte är att ansvaret ska vara personligt. Att 

den personal som behandlar patienten ska bära ansvara för säkerheten av 

behandlingen (URL 3). Att ortopedingenjörer sitter väntande på att ”någon” ska 

komma och visa hur man skriver journal är bekymmersamt. En fokusgrupp 

uttryckte sig att de väntar på kursen som aldrig blev av. Ansvaret är enligt lagen 

tydligt ålagd individen.  

Respondenterna utryckte en positiv inställningen till teamverksamhet. Vid de 

situationer då teamverksamheten fungerar mindre bra eller inte finns, antas att 

ortopedingenjörerna inte funderar på att vara den som aktivt tar initiativ till 

teamverksamhet. Kanske detta kan bero på att ortopedingenjören traditionellt inte 

har fungerat som teamledare. Författaren ser inget hinder i att ortopedingenjören 

skulle kunna ta mer ansvar och initiera, leda och utveckla teamverksamheter, 

särskilt nu när ortopedingenjören är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Ett 

problem som några tar upp är den barriär som kan upplevas så som svårigheter 

med kommunikation, olika journalsystem och misstänksamhet mot ett privat 

företag, som uppkommer när privat entreprenör ska skapa gott förtroende och 

samarbete med landstinget. Detta kan även författaren se och tror det är viktigt att 
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professionen stärker sin yrkesroll och definierar vad professionen kan och visa 

effekten av ortopedtekniska behandlingar genom att investera i klinisk forskning, 

utvärderingsinstrument och uppföljning. En annan konflikt, eller dilemma, tar en 

fokusgrupp upp som kan uppstå, är mellan de privata företagens ekonomiska 

vinstintresse och det personliga ansvaret som det innebär i och med 

legitimationen. Detta är något som borde lyftas till diskussion inom branschen. 

Vad ska styra utveckling? Måste värden så som vinst och god och säker vård stå 

emot varandra? Kanske finns det en vinst i att ge god och säker vård?  

Resultatet visade låg kunskapsnivån gällande vilka riktlinjer som gäller för den 

legitimerade ortopedingenjören, olika mellan fokusgrupperna. Hur man känner 

till, förhåller sig till och diskuterar de lagar och riktlinjer som ortopedingenjören 

råder under förefaller olika. Att denna medvetenhet skiljer sig åt kan ha att göra 

med huruvida man pratar och diskuterar om detta på arbetsplatsen. Författarens 

tes är att de arbetsplatser som diskuterade ortopedingenjörens ansvarsområden 

och behov av en enad profession har arbetsgivaren givit utrymme för diskussion 

och vidareutbildning. Att arbetsplatsen tillåter diskussioner kan ge professionen 

utrymme att växa. 

Några respondenter utrycker att de inte upplever någon skillnad före och efter 

legitimeringen vilket är överraskande för fattaren och undrar vad detta kan bero 

på. Vad säger det om den enskilde ortopedingenjören, arbetsplatsen och 

professionen? Det är viktigt att ortopedingenjören är väl medveten om sitt 

uppdrag och de krav som ställs på legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal för 

att ortopedingenjören ska behålla en plats i vården; för att inte andra yrkesgrupper 

ska ta över att utföra ortopedteknik. 

Gruppernas etiska medvetenhet skilde sig också åt i resultatet, vilket visar skillnad 

huruvida respondenterna upplevde att olika värden ställs mot varandra i och med 

arbetet som legitimerad ortopedingenjör. En fokusgrupp, som tidigare nämnts, 

kunde se dilemma mellan att vara legitimerad ortopedingenjör och att jobba i 

privat regi och en respondent i en annan fokusgrupp kunde se dilemman uppstå i 

vardagliga situationer. Hos andra saknades etisk medvetenhet, dvs. reflektion över 

sitt moraliska handlande. Respondenter som bestod av ortopedingenjörer genom 

internutbildning från tekniker, hade inte någon uppfattning om vilka regler som 

ortopedingenjören lyder under och om det uppstår dilemman mellan olika värden. 
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Kommentaren att ”avtalen strider aldrig mot socialstyrelsen” beskriver detta 

tydligt. Att etiska riktlinjer bygger på ”sunt förnuft”, som en respondent utryckte 

sig, kan visa på en svag etisk medvetenhet. Vems sunda förnuft ska man gå efter?  

Vad som gör yrket intressant är inga överraskande resultat. De beskriver yrket 

tydligt och respondenterna nämner liknande aspekter som intresserar 

ortopedingenjören. Andra temat, Ett praktiskt yrke med teoretisk förankring, har 

även det ett resultat som överensstämmer med det som kan förväntas. Att det är 

ett praktiskt yrke med krav på teoretisk förankring är givet med tanke på 

arbetsuppgifterna och den utbildning som ges. I det tredje temat som handlar om 

Aspekter vid en ortopedteknisk behandling, vill författaren lyfta fram 

problemlösning och problemanalys. Att yrket handlar om problemlösning är inte 

oväntat eftersom det överensstämmer med vad yrket handlar om som tidigare 

nämnt i bakgrunden: ortopedteknisk analys, utformning och utprovning av 

hjälpmedel (Socialdepartementet, 2005/06:43, s. 29-30). Att samtliga anser att 

patientens medverkande har betydelse i lösningen/behandlingen och upplevs som 

positivt av ortopedingenjörerna, ligger i linje med Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) 2 a § om att vården och behandlingen skall så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. De lyfter även fram att det har 

ändrats med tiden, att tidigare tilläts inte patienten att vara lika delaktig i 

behandlingen som idag. Idag upplever ortopedingenjören att man ger en 

behandling, där man förut tillhandahöll en produkt. Detta tror författaren har att 

göra med att yrket som legitimerad personal ger större ansvar än att bara leverera 

en produkt; ett ansvar för en vårdinsats, en behandling.  

Teoretisk koppling i en fördjupad diskussion 

Törnebohms teori om yrkesparadigm kan, som tidigare nämnts utgöra en teoretisk 

referensram i professionsforskningen (Björklund, 2000; Linder, 1999; Schön-

Ohlsson, 1994). Här följer en diskussion kopplat till denna paradigmteori som 

beskrivits tidigare i bakgrunden. Resultatet visar att temat Aspekter som gör yrket 

intressant, rådde det stor enighet mellan alla grupper. I Törnebohms paradigmteori 

står detta temat för Intresse (I). Fokusgrupperna beskriver vad som gör yrket 

intressant och ger en tydlig beskrivning över vad som gör ortopedingenjören 

engagerad och drivande. Andra temat Ett praktiskt yrke med teoretisk förankring 

kan kopplas till Kompetens (K), som beskriver vad som krävs som verksam 
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ortopedingenjör. Som tidigare beskrivits i bakgrunden (Björklund, 1994) är I och 

K sammankopplat men inte avgörandet för yrkesparadigmet utan är mer kopplat 

till det personliga intresset och färdigheter. Det man är intresserad av blir man bra 

på och det man är bra på blir man intresserad av. Paradigmkomponenternas 

inbördesförhållande enligt Törnebohm (1985, sid. 35) förstärker I och K varandra, 

I påverkar Världsbild (VB), medan Verksamhetssyn (VS) och VB bestämmer 

varandra parallellt.  

Resultatet i denna studie visar att det som krävs för att lyckas med problemlösning 

är ett praktiskt handlag och en teoretisk bas. Därmed visar sig I och K spela stor 

roll för yrkets förenade faktorer, eftersom respondenterna uttrycker i VB att 

viktiga aspekter som förekommer vid en ortopedteknisk behandling är 

problemlösning, problemanalys och kommunikation. 

Världsbild (VB) och Verksamhetssyn (VS) ska vara de faktorer som är förenande 

med yrket. VB utgör ett slags idealbild för yrkets livsvärld, i hälso- och 

sjukvården, i samhället och i världen, medan VS står för realbild och beskriver 

den verklighet professionen agerar. Under temat Aspekter vid en 

ortopedtekniskbehandling beskriver respondenterna vikten av att skapa en bra 

relation och att kunna lyssna för att lyckas lösa problemet och hjälpa 

patienten/kunden på bästa sätt. Respondenterna beskriver även att det är viktigt att 

ha konkreta mätvärden för att mäta förbättring och kunna utvärdera. Detta kan 

beskrivas enlig Törnebohms paradigmteori som den uppfattning man har om sin 

omvärld, Världsbild (VB). De kan även beskrivas som synen på sig själv som 

ortopedingenjör och på yrket. Om man samtidigt tittar på teman som kan ordnas 

under Verksamhetssyn (VS), dvs. sådant som kan beskrivas som de uppfattningar 

som tillhör hur verksamheten fungerar, kan man se att respondenterna utrycker att 

det inte finns tid för utveckling och utvärdering trots att de tidigare belyser att det 

är viktigt. De uttrycker även vikten av att visa vad ortopedingenjören är bra på 

men upplever att det finns inte tid för utvärdering. Som nämnts tidigare kanske 

professionen inte har som vana att ta ett mer tongivande ansvar. Detta innebär att 

VB och VS skiljer sig åt med tanke på ansvar för uppföljning och utvärdering, och 

yrkesparadigmet blir därmed inte helt. De uttrycker vikten av uppföljning och 

utvärdering men att de inte har möjlighet att utföra det. Har det med 

verksamhetens upplägg eller finns inte viljan att utföra det?  
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Som tidigare beskrivits i diskussionen så uppfattade en fokusgrupp att de 

fortfarande 4 år efter legitimationen väntar på kursen som aldrig blev av i vad 

legitimation skulle innebära och hur journalskrivandet skulle se ut. Vad syftet är 

och vad en journal ska innehålla samt vilka skyldigheter den legitimerade 

ortopedingenjören har, beskrivs i kapitel 3 i Patientdatalagen (2008:355). 

Författarens anser att det är viktigt att varje ortopedingenjör efterfrågar tid för 

utbildning om så saknas och tar ett personligt ansvar för vad legitimationen 

innebär. Enligt Hallin (2009) är professionell utveckling ingen självklarhet. Hon 

beskriver att ansvaret för utveckling finns först och främst hos den enskilde men 

också i arbetskulturen och ledarskapet. I hennes avhandling, som fokuserar på 

sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, visade det sig vara av vikt att det 

vid utövandet av yrket finns utrymme för reflektion kring ämnet för att hitta nya 

arbetssätt, samt behov av handledning och vidareutbildning (Hallin, 2009, s. 43, 

46, 48, 49). Enligt Bentling (1995, s 16) karaktäriseras en profession av 1) 

Kunskapsmonopol, vilket är att en bestämd utbildning ger rätt att utöva yrket 2) 

Yrkesmonopol, vilket innebär att en yrkesgrupp i kraft av lagar eller allmänt 

omfattande normer har rätt till en viss verksamhet. När kunskapen är oåtkomlig 

eller inte förstås helt av andra människor ökar det möjligheten till autonomi vilket 

ger makt. Ortopedingenjörsyrket har inte yrkesmonopol, men kan genom att 

tydliggöra kunskapsområdet och ta ansvar för klinisk forskning, stärka 

professionen. Ramstrand och Brodtkorb (2008) presenterar i sin studie att 12 % 

respektive 34 % av artiklarna i de två vanligaste vetenskapliga tidskrifterna inom 

ortopedteknik är skrivna med ortopedingenjörer som första författare. De föreslår 

i sin studie att Evidence Based Praxis (EBP) behöver bli prioriterad i professionen 

och att en kulturelländring behöver initieras bland kliniker. Författarna belyser det 

nödvändiga med att ortopedingenjörer blir mer aktiva i att generera forskning i 

stället för att förlita sig på andra professioner. Detta är nödvändigt då det stramas 

åt ekonomisk inom hälso- och sjukvård vilket leder till prioritering av vård. Detta 

innebär att det fodras evidens för förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel och 

ortopedingenjörs professionen behöver bevisa effektiviteten i ortopedteknisk 

behandling, i jämförelse med andra behandlingar inom hälsa och sjukvård 
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(Ramstrand & Brodtkorb, 2008). Detta är något som branschen behöver ta ett 

gemensamt ansvar för; att skapa tid och utrymme samt rutiner.  

Som tidigare nämnts så anser Hallin (2009) att det är viktigt att det finns utrymme 

för reflektion kring ämnet för en professionell utveckling. Att en fokusgrupp inte 

upplever någon skillnad före och efter legitimation förutom titel och 

journalföring, är det ett uttryck för individens okunskap kring vad legitimeringen 

innebär eller välfungerande rutiner på arbetsplatsens sedan tidigare? Att det brister 

i etisk medvetenhet i denna studie hos ortopedingenjörerna beror även det på 

okunskap eller arbetsplatsens otillåtande klimat för diskussion?  

Socialstyrelsen handbok för God vård (URL 4) belyser två aspekter som hälso- 

och sjukvårdspersonal skall arbeta med: förbättringskunskap och professionell 

kunskap så som ämneskunskap, personliga färdigheter, etik och värderingar. 

Genom professionsforskning kan ortopedingenjören börja tala om det 

oartikulerade och diskutera det som är underförstått och outtalat. Etisk 

medvetenhet beskriver även Blennberger (2005, s. 386) som något viktigt för att 

professionen och verksamhetsområdet ska fördjupas. Viktiga faktorer enligt 

honom är att etikämnet får en självständig plats inom grundutbildningen, 

forskning kring etiska problem, värden och normer för yrkesområdet, dialog på 

arbetsplatserna samt yrkesetisk kod som stödstruktur.  

Metoddiskussion 

Genom en kvalitativ forskningsstrategi observerades verkligheten. Med kvalitativ 

innehållsanalys har variationer genom att identifiera skillnader och likheter i 

textinnehåll använts för att besvara frågan hur ortopedingenjören ser på sitt eget 

yrkesutövande (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 164). I enlighet med 

det deskriptiva syftet i denna studie och att inget tidigare gjorts inom ämnet fann 

författaren det lämpligt att använda sig av denna kvalitativa metod. Författaren är 

själv ortopedingenjör sedan 2004 och är legitimerad sedan 2006 och är därför 

lämplig för tolkning av texter som förutsätter kunskap om det sammanhang i 

vilket studien är genomförd. Samtidigt finns det en risk med denna förförståelse 

att när man försöker hitta ett paradigm har man en teoretisk tanke vad paradigmet 

är. Thomas  Kuhn uttrycker att sällan upptäcks de fenomen som inte passar in i 

formen (Kuhn, 1981, sid. 32).   
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För att diskutera trovärdighet i relation till de valda metoderna används begreppen 

giltighet, tillförlitlighet  och överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008, s. 169-170).  

En aspekt av trovärdighet är giltigheten av materialet över tid och om resultatet 

lyfter fram de karaktäristiska som är representativt för det som avser att beskrivas 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 169). 

För att materialet ska vara pålitligt över tid skedde intervjuerna med två månaders 

intervall. Detta för att författaren ska hålla intervjuerna med liknande 

förutsättningar för fokusgrupperna och inte riskera förändra förfaringssättet med 

tiden. Under metodbeskrivningen, tabell 1 och bilaga 3 ges en noggrann 

beskrivning av urval och analysarbetet, vilket ger läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten i tolkningarna. Strategier av val av deltagare har även betydelse för 

resultatets giltighet, därför valdes fokusgrupperna utifrån geografisk spridning och 

deras respektive verksamheter hade olika många anställda ortopedingenjörer 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008, s. 169). Önskvärt var även att få med 

både verksamheter i privat- och lanstingets regi. Detta uppfylldes delvis då endast 

en fokusgrupp var från landstingets regi. Författaren valde ut fyra ortopedtekniska 

avdelningar som passade in för de kriterierna som ställdes för studien. Gav en 

avdelning beskedet att de ej ville/kunde delta i studien så kompletterade 

författaren med ytterligare en passande OTA i samma storlek.  

Genom att välja deltagare i studien med varierad erfarenhet, stärker det 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). I urvalet för vilka som fick delta 

i fokusgruppen på den utvalda ortopedtekniska avdelningen ställdes kriteriet att 

deltagarna skulle vara legitimerade ortopedingenjörer och ha arbetat både före och 

efter att legitimationen trädde i kraft, dvs. före och efter 1 april 2006. Därmed 

kunde inte författaren styra vilka respondenterna blev i variation av kön, ålder, 

utbildning och år i yrket. Trots detta blev urvalet varierat. I figur 2-4 kan detta 

utläsas av läsaren. För att stärka tillförlitligheten är det också viktigt att forskaren 

verifierat sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008, s. 170). Ett kritisk ögonblick enligt Graneheim & 

Lundman (2004) är då meningsenheter plockas ut ur analysarbetet. Författaren har 

genom att själv reflektera men även diskutera med handledaren och andra insatta i 
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metoden, över olika meningsenheter, abstraktioner och hur man kan tolka ut koder 

och kategorier som sedan bildar skilda teman. 

Överfarbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras eller 

tillämpas till andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008, 170). Författaren har gett förutsättningarna för läsaren att bedöma 

överförbarheten genom att ge en beskrivning av urvalet (val av fokusgrupper), 

deltagarna (figur 2, 3 och 4), beskrivning av datainsamlingen och exempel på 

analysmetoden (tabell 1). Under resultatet har det givits exempel i form av citat, 

vilket ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004).   

 

Kvalitativ innehållsanalys kan både vara deduktiv och induktiv. Om det redan 

finns en existerade teori eller beskrivning om ett fenomen kan man använda ett 

mer riktant tillvägagångssätt till innehållsanalysen (Hseih & Shannon, 2005). Det 

var inte författarens mening att testa Törnebohms teori om yrkesparadigm utan 

använda det som en teoretisk referensram i diskussionen. I denna studie har 

Törnebohms paradigmbegrepp fungerat som en deduktiv utgångspunkt när det 

gäller vad författaren har valt att fokusera på inom ortopedteknik. När det gäller 

hur författaren innehållsmässigt har valt att analysera detta har angreppssättet varit 

induktivt. Resultatet har sedan återkopplats i diskussionen till paradigmteorin. 

En kompletterande fråga kring vad ortopedingenjören behärskar bäst skulle ännu 

tydligare identifiera ortopedingenjörens yrkesparadigm utifrån Intresse och 

Kompetens. Det var planerat men uteblev pga. av att tiden inte räckte till vid 

intervjutillfället. Författaren valde att fokusera på frågorna Världsbild och 

Verksamhetssyn eftersom de beskrivs i litteraturen vara de som är överordnat i 

yrkesparadigmet (Björklund, 1994). 
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Slutsats och framtida forskning 

Genom att göra en kvalitativ studie med fokusgrupper har ortopedingenjörens 

yrkesparadigm kunnat identifierats och karaktäriserats. Varje fråga avslutades 

med vad respondenterna tyckte om hur yrket förändrats i och med legitimationen. 

Resultatet i denna studie visar att Intresse och Kompetens spelar en stor roll för 

yrkets förenade faktorer eftersom respondenterna uttrycker i sin Världsbild att 

viktiga aspekter som förekommer vid en ortopedteknisk behandling är 

problemlösning, problemanalys och kommunikation. 

Det har även visat att Världsbild och Verksamhetssyn skiljer sig åt med tanke på 

ansvar för uppföljning och utvärdering. De uttrycker vikten av uppföljning och 

utvärdering men att de inte har möjlighet att utföra det pga. tidsbrist.  

Kunskap kring ortopedingenjörens yrkesparadigm är värdefullt av den 

anledningen att det kan ge en större medvetenhet bland yrkesverksamma 

ortopedingenjörer och vara en början på en utvecklande diskussion på 

arbetsplatserna. Detta kan även ligga till grund för vidare forskning. Studien har 

visat att det finns ett behov inom professionen att arbeta med att synliggöra de 

etiska reglerna för samtliga ortopedingenjörer, samt för allmänheten för att stärka 

professionens ställning. Etiska frågor är något som ständigt måste diskuteras och 

värderas för att de ska vara funktionella för professionen.  

Denna studie har givit en grund för vidare forskning då det skulle det vara 

intressant att intervjua fokusgrupper men med ortopedingenjörer från olika 

arbetsplatser. Detta för att få en större dynamik i gruppen och därmed fördjupad 

kunskap om ortopedingenjörens yrkesparadigm med fokus på Världsbild och 

Verksamhetssyn. Intressant skulle det även vara att göra en nationell 

enkätundersökning av ortopedingenjörens uppfattning om sin profession. Att då 

mer specifikt inrikta sig på hur ortopedingenjören förhåller sig till de krav som 

finns på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt deras etiska medvetenhet.  

  



35 

 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till de ortopedtekniska avdelningar jag fått besöka. Tack 

för att ni tog er tid att genomföra intervjun. Jag vill tacka SOIF för stipendiet som 

har möjliggjort mina resor och boende runt om i Sverige. Tack Anita Björklund 

för att du har tagit dig tid för mina frågor kring paradigmteori och hjälpt mig att 

hitta ursprungslitteratur samt den inspiration du varit för mig. Vidare vill jag även 

tacka de personer som hjälpt mig i form av givande diskussioner och stöttat mig 

under genomförandet av denna studie.   
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BILAGA 1 Brev om förfrågan till intervjupersoner 

Till Avdelningschef eller Personalansvarig 

Förfrågan om intervjupersoner 

Mitt namn är Jennifer Viberg och är ortopedingenjör sedan 2004. Jag är 

i färd att genomföra en magisterutbildning i Hälsovetenskap vid 

Mittuniversitetet. I denna utbildning ingår det att skriva ett 

examensarbete (magister nivå, 15 hp). I det arbetet ska jag undersöka 

ortopedingenjörens syn på sitt yrkesutövande före och efter 

legitimeringen, som skedde 2006.  Syftet är att identifiera och kartlägga 

ortopedingenjörens syn på sitt yrkesutövande och jag hoppas att detta 

ska leda till utveckling av ortopedingenjörens profession. 

 

Inom er verksamhet önskar jag att komma i kontakt med personer som 

är legitimerade ortopedingenjörer och har jobbat som ortopedingenjör 

innan och efter 2006. Intervjuerna sker i grupp och beräknad tid för 

gruppintervjun är 1-2 timmar. Jag önskar 4-6 ortopedingenjörer för 

intervjutillfället. 

 

Jag vore tacksam om du kan ta kontakt med mig för att diskutera om 

och när det passar er att avsätta lämplig tid för genomföra detta på er 

arbetsplats.  

 

Uppgifter om arbetsplats och intervjupersonerna kommer behandlas 

konfidentiellt och uppgifterna kommer enbart att vara tillgängliga för 

mig och min handledare. 

 

Tack på förhand och jag hoppas att min förfrågan behandlas positivt! 

 

Med vänliga hälsningar  

Jennifer Viberg 

 

 

Jennifer Viberg 

Leg. Ortopedingenjör 

Telefonnummer 

E-postadress 

 

 

Handledare 

Namn 

Titel 

Telefonnummer 

E-postadress 
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BILAGA 2 Intervjuguide 

1. Vad tycker du är mest inspirerade att syssla med som ortopedingenjör? 

a. Följdfråga: Tycker du att det har förändrats efter legitimation, i så 

fall hur? 

2. Vad tycker du är ortopedingenjörens uppgifter i arbetet med patienter för 

att uppnå god vård? 

a. Följdfråga: Finns det andra områden som ortopedingenjören kan 

arbeta med? 

b. Följdfråga: Tycker du att arbetet har förändrats efter legitimation, i 

så fall hur? 

3. Vilka regler/skyldigheter finns det att följa för dig som ortopedingenjör? 

a. Följdfråga: Upplever du att det uppstår konflikt mellan olika 

värden, dilemman mellan olika krav som legitimerad 

ortopedingenjör, i så fall mellan vad? 

b. Följdfråga: Tycker du att regler/skyldigheter har förändrats efter 

legitimation, i så fall hur? 
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BILAGA 3 Resultat: Tema, Kategori och Underkategori 

Underkategori Kategori Tema 
Kunna bidra med något 
Tillfredställande i att hjälpa 
Hjälpa genom att prata 
Känsla av betydelse 

 
Känsla av betydelse 
 

Aspekter som gör 
yrket intressant 

 

Givande 
Utvecklande 
Delaktighet i jobbet/processen 

 
Teamarbete 
 

Träffa människor 
Mötet med människor 

Sociala relationer 

Teknik och människa 
Individanpassat 
Hitta rätt lösning 

 
Problemlösning 
 

Beprövad erfarenhet 
Hitta rätt lösning  
Svårt att hitta rätt lösning trots erfarenhet 
God patientrelationer 

 
Erfarenhet 
 Ett praktiskt yrke 

med teoretisk 
förankring 

 

Kunskap kring fungerande  
Säker vård genom utbildning och legitimation 

Teori 
 

Kunskap kring fungerade hjälpmedel 
Praktiskt handlag 

Kompetens 
 

Hitta rätt teknisklösning till problemet 
Hitta rätt teknisklösning 
Acceptans mellan teknik och människa 
Individanpassad lösning 
Ett bra bemötande löser problemet 
Lösa problem genom att lyssna 
Sociala relationer 

 
Problemlösning 
 

Aspekter vid en 
ortopedteknisk-

behandling 

Hitta rätt lösning genom lyssna till patientens behov 
God kommunikation 
Mätbara värden för utvärdering 
Vara uppdaterad 
Information från många för analys 
Få ut mesta möjliga information för analys 
Analys av problemet 
Respektera människan 
Skapa ett förtroende 
Få rätt information  
Stress påverkar behandlingen 

Problemanalys 
 

Kunna motivera och kommunicera sitt val 
Acceptans för hjälpmedlet 
Anhörigas krav på delaktighet 
Information en del av behandlingen 

 
Kommunikation 
 

Vad en journal bör innehålla 
Skapat rutin kring journalföring 
Journalföring på rätt sätt 
Journalföring till stor hjälp 
Bättre vård genom journal 
Journalföring som hjälpmedel 
Kunna förbereda sig 

 
Dokumentation 
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Känsla av en naturlig del av teamet 
Ta plats då det berör ortopedteknik 
Erfarenhet ger en tydligare plats i teamet 
Kan uppleva osäkerhet som oerfaren och ny 
Bättre vård genom team verksamhet 
Känsla av delaktighet 
Otrygg med eget ansvar 
Avlastning i teamet 
Uppföljning i teamet 
Kunskap kring fungerade hjälpmedel 

Del i Teamet 
 

Ortopedingenjören, 
en del i hälso- och 

sjukvården 
 
 

Kan upplevas osäkert som privat 
Känsla för utanförskap p.g.a. privat OTA 
Känsla för delaktighet trots privat OTA 
Känsla av utanförskap  

 
Del i vården 
 

Påverkan av Landstingets krav 
Påverkas av lagar, avtal etiska riktlinjer 
Etiska riklinjer bygger på sunt förnuft 
Osäkerhet kring vilka krav vi står under som leg 
personal 
Personligt ansvar som leg. ortopedingenjör 
Lagen, inget man tänker på varje dag 
Vill inte ha dålig anseende 
Ökad ansvar, inte bli prickad 

Ortopedingenjörens 
riktlinjer 
 

Ansvarsfördelning 
Legitimeringen, en säkerhet och trygghet 
Behovsbedömning i stället för regelverk 
Utmaningen i behovsanalys 
Ansvar genom riskanalys 
Personligt ansvar som legitimerad personal 
Känsla av trygghet genom att vara påläst 
Journalföring 
Skapats rutiner för standardiserade lösningar  
Mer fokus på evidens 
Förändring i vem som gör behovsanalysen 
Hittar nya områden p.g.a. att man är mer påläst 
Ingen förändring förutom titel och krav på journal 
Upplevelse av ökat ansvar 
Ingen förändring 
Kvalitetssäkring med journalföring 
Administrativa uppgifter skapar stress 
Utveckling av journalskrivandet 
Ökar kvalitén 
Större ansvar vid bedömning 
Dokumentation 
Mer fokus på evidens 
Produkter eller behandling 

Förändring som 
legitimerad 
ortopedingenjör 
 

Yrke i förändring 
 
 
 

Samhället har förändras 
Fokus på evidens 
Har ej med legitimation att göra 
Ökad medvetenhet 
Ansvarsfördelning 

 
Förändring med tiden 
 

Dilemma mellan sin arbetsgivare och att vara 
legitimerad 
Dilemma mellan vara privatanställd och legitimerad 
personal 
Dilemma mellan olika värden 
Ej upplevd dilemma eftersom avtalen följer 
socialstyrelsen 

 
Dilemma som uppstår 
som legitimerad 
ortopedingenjör  
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Uppföljning borde ske men det finns ingen rutin 
Uppföljning och mer teamverksamhet borde ske 
Forskning och utvärdering men det finns inte tid 
Uppföljning fungerar inte pga. avstånd för patienten 

 
Utvecklingsområden 
 

Syn på yrkets 
fortsatta utveckling 

 

Känsla för enighet, styrka, gemenskap 
Känsla för behov av enighet 
Ortopedingenjörens ansvar för utvecklingen av 
professionen 
Evidens, veta vad vi gör 
Kunna försvara vår verksamhet?  

  
 
Enad professionen 
  
 

 
 

 


