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SAMMANFATTNING 

Björkman Randström, K. (2013). Hemmet som arena för äldres rehabilitering. 

Östersund, Sverige: Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.  

ISBN 978-91-87103-68-1   

 

Avhandlingens övergripande syfte var att studera multidisciplinära teams,      

äldre personers och familjemedlemmars erfarenheter av hemrehabilitering. 

Avhandlingen baseras på fyra studier (I-IV). Alla studierna har en kvalitativa 

beskrivande design. Datamaterialet utgjordes av fokusgruppsintervjuer med 

personal arbetande i team i kommunal hälso- och sjukvård (I), intervjuer med 

äldre personer, över 65 år, som vårdats på sjukhuset och därefter fortsatt 

rehabilitering i hemmet (II,III,IV), samt familjemedlemmar involverade i de äldres 

rehabilitering (II).  

 

Studie I visade på betydelsen av att möta äldres individuella behov och att arbeta 

utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt i avsikt att ge en hjälp som inte innebär 

att ta över handlingar från den äldre. Väsentligt var att i teamet reflektera över hur 

man agerar utifrån den egna professionen för att kunna utveckla ett 

rehabiliterande förhållningssätt i det dagliga arbetet. I resultatet framkom att 

teamen uppfattade hemrehabilitering som positiv för de äldre, men mindre 

lämpligt om de äldre var svårt sjuka och de kände sig otrygga i sitt hem. Respekt 

för de äldres integritet i deras hem och att göra de närstående delaktiga i 

rehabiliteringen betonades. Resultatet visade på att för att kunna utveckla 

samarbetet i teamet finns behov av att diskutera varje professions ansvarsområde 

och klargöra gränser mellan varandras ansvarområden. Behovet av att tillföra 

psykosocial kompetens i teamet framhölls för att möta de äldres behov. I studie II 

framkom att de äldre upplevde rehabiliteringen vara en balansgång i att känna av 

vad kroppen orkar med för dagen och vad som är realistiskt att uppnå för att 

känna välbefinnande. Tryggheten i att ha någon i familjen nära sig i hemmet var 

oumbärligt för att våga utföra träning och vardagliga aktiviteter. Resultatet visar 

på de äldres upplevelse av otillfredsställelse med att vara beroende av andra. 

Familjemedlemmar var engagerade i de äldres rehabilitering genom att finnas till 

hands, hjälpa till och vara stödjande, vilket var en självklar handling men också 

utmanande i att kunna hjälpa på rätt sätt. Bristande information om hjälpmedels 

funktion och användning skapade frustration. Resultatet visar att både de äldre 

och deras familjemedlemmar ser hemmiljön bidra till att underlätta rehabilitering. 
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Det som försvårar är när gränsen för det egna hemmet inskränkts i och med att och 

personal ofta gick ”in och ut” i det egna hemmet.  

 

Studie III visar på ett flertal faktorer i de äldres vardag och i det omgivande 

samhället som inverkat underlättande eller hindrande på aktiviteter och 

delaktighet vid hemrehabilitering. Resultatet beskrivs utifrån Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) i 19 kategorier i domänen 

omgivningsfaktorer. Som underlättande faktorer framträder bl.a. tillgång till 

hjälpmedel, en fysisk miljö tillgänglig för aktiviteter samt att få stöd från 

närstående, vänner och personal i hälso- och sjukvård och omsorg. I resultatet 

framkom betydelsen av ett empatiskt förhållningssätt när personal möter den äldre 

personen i dennes hem. Resultatet indikerar att hemrehabilitering inte till fullo 

tillgodoser äldres behov av rehabilitering. I studie IV framkommer personliga 

faktorer som inre styrka, motivation, engagemang och tålamod för att nå positiva 

resultat i en rehabilitering som sträcker sig över flera år. Rehabilitering beskrivs i 

fysiska och psykiska faser som övergick i att hantera en fysisk 

funktionsnedsättning med svårigheter att gå i dagligt liv. Resultatet visar på 

betydelsen av adekvat information, vikten av socialt stöd och tillgänglighet till 

hälso- och sjukvårdspersonal under rehabiliteringsprocessen.  

 

Avhandlingen bidrar till en ökad kunskap om hur multidisciplinära team, äldre 

personer och familjemedlemmar upplever rehabilitering i hemmiljö. Nyttan med 

avhandlingen kan medföra att hemrehabilitering som vårdform kan bli föremål för 

diskussioner om hur det utformas och organiseras för att på bästa sätt stödja de 

äldre och närstående med utgångspunkt från de äldres och närståendes 

erfarenheter och upplevelser. Detta kan ses gagna deltagarna på individnivå men 

även för utveckling inom yrkesprofessionen. Avhandlingen har även visat på 

möjligheten att implementera ICF i rehabiliterande omvårdnad. 

 

Nyckelord: Aktivitet, delaktighet, familjemedlem, hem, ICF, intervju, 

multidisciplinära team, rehabilitering, äldre   
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ABSTRACT IN ENGLISH 

 

Björkman Randström, K. (2013). Home as an Arena for Rehabilitation of the 

Elderly. Östersund, Sweden: Mid Sweden University, Department of Health 

Sciences. ISBN 978-91-87103-68-1   

 

The aim of the thesis was to study home rehabilitation as experienced by 

multidisciplinary teams, older people and their family members. The thesis is 

based on four studies (I-IV), all of which used a qualitative descriptive design. The 

data consisted of focus group interviews with rehabilitation practitioners working 

in teams in local health care services (I), interviews with seniors, i.e. over 65 years, 

who, because of illness or injury had been hospitalized and where their 

rehabilitation continued in their own home environment (II,III,IV) and interviews 

with  family members  involved in home rehabilitation (II).  

 

Study I showed the importance of meeting the individual needs of the elderly 

person while applying a rehabilitative approach to provide help, without 

compromising the individual´s independence. It was imperative that the team 

reflected on how to perform professionally in order to develop a rehabilitative 

approach in their daily work. The results show that the team regarded home 

rehabilitation as having a positive effect on the seniors. However, it was less 

suitable if the individuals in question were seriously ill and therefore felt less safe 

at home. Respect for the integrity of the individual in their own homes as well as 

the involvement of their family members in the rehabilitation process, were 

emphasized. The results showed that in order to develop cooperation within the 

team of team members it was necessary to clarify the duties and responsibilities of 

the different groups of healthcare professionals involved. It was emphasized, that 

there was a need to enhance the psychosocial competence of the team regarding 

senior care. Study II revealed that the elderly individuals themselves experienced 

their rehabilitation as a balance between sensing what their body could actually 

cope with and what was realistically acceptable to achieve a feeling of well-being. 

The feeling of security that a member of the family was at hand, proved vital for 

the individuals to dare to attempt the rehabilitation exercises and other everyday 

activities. Results show that the individuals are uncomfortable with having to be 

dependent on others. Family members were involved in the rehabilitation process 
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by being on-hand, providing support and generally helping out, all of which can 

be considered as quite ordinary, yet it was challenging to know when to help in the 

right way. Unfamiliarity with technical aids and appliances was cause for 

frustration. Results showed that the elderly individuals and their families alike 

consider the home environment to be a contributing factor in facilitating the 

rehabilitation process. However, what made this difficult was when the 

boundaries for the home were breached by healthcare staff coming and going in 

and out of one´s own home. Study III shows several aspects of senior care, in 

everyday life and society in general, that have facilitating or hindering impacts on 

participation in exercise rehabilitation in the home environment. The results are 

described according to International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) in 19 categories in the domain of environmental factors. Facilitating 

factors include access to aids and equipment, a physical environment which 

enables exercise and support from family members, friends and healthcare 

practitioners. The results showed the importance of an empathetic approach when 

healthcare practitioners meet older people in their own home environment. The 

results indicate that home rehabilitation does not fully meet the rehabilitation 

needs of the elderly. Study IV describes personal factors such as inner strength, 

motivation, commitment and willingness to achieve positive results in 

rehabilitation extending over several years. Rehabilitation is described in physical 

and psychological phases that evolved into dealing with physical impairment 

effecting everyday activities. The results showed the importance of adequate 

information, the importance of social support and accessibility to healthcare 

professionals during the rehabilitation process. The thesis contributes to an 

increased understanding of how multidisciplinary teams, the elderly individuals 

themselves and their families experience rehabilitation in the home environment. 

The findings in this thesis can contribute to discussions about how home 

rehabilitation as a form of senior care can be organized in ways to best support 

elderly individuals in need of rehabilitation and their family members according to 

their own experiences. This can benefit individual participants and also promote 

the development of the healthcare profession. This thesis has also demonstrated 

the possibility to implement the ICF as a tool for describing healthcare needs in 

rehabilitation nursing. 

 

Keywords: Activity, family member, home, ICF, interview, multidisciplinary team, 

older people, participation, rehabilitation 
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INTRODUKTION 

Mitt intresse för rehabilitering började när jag arbetade som distriktssköterska i 

hemsjukvården och besökte de äldre i deras hem. I mötet med de äldre såg jag hur 

de i hög ålder kunde behålla ett aktivt vardagsliv trots brister i hälsan, men även 

hur de kunde behöva omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser och omvårdnad. En 

väl fungerande rehabilitering blir då ett angeläget område i ett samhällsperspektiv 

och i ett individperspektiv för att möta den äldre personens behov av att stärka, 

behålla eller återvinna funktioner. Närstående har en central roll i omsorgen om 

den äldre. Hemrehabilitering innefattar ofta insatser från flera olika discipliner och 

professioner. Min profession är distriktssköterska med den specifika förförståelse 

och erfarenhet som det innebär att kunna uppfatta behovet av rehabilitering och 

att utföra rehabiliterande insatser. Förförståelsen kan även vara en begränsning till 

att utföra oreflekterade tolkningar och handlingar. En uppfattning är att 

rehabilitering inte nog tydligt beaktas ur den äldres perspektiv. Rehabiliteringens 

betydelse för välbefinnande i dagligt liv är oomtvistat, trots detta kan det finnas 

hinder som gör att den äldre inte får den rehabilitering som behövs. Vad 

rehabilitering innebär är inte alltid föremål för medveten reflektion, speciellt vad 

begreppet rehabilitering innebär i den dagliga omvårdnaden för vårdpersonal, den 

äldre personen och närstående. Avhandlingen består av fyra delstudier, som på 

olika sätt kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen för de äldres 

rehabilitering.  

 

BAKGRUND 

Hemmet 

En allt mer integrerad hälso- och sjukvård och socialtjänst erbjuds idag till äldre 

personer i deras hem. Hemmet blir en arena för den specialiserade vårdens 

behandling, rehabilitering med funktionsträning och aktivitet, samt omvårdnad 

och omsorg. Det medför att olika synsätt från olika discipliner och professioner ska 

integreras i den vård som ges till den äldre i hemmet (Coxon et al. 2005). Rätten att 

bo kvar i det egna hemmet – kvarboendeprincipen, är en vägledande princip i 

svensk äldreomsorg (URL 1). Hemmet spelar en central roll i det dagliga livet där 

hemmet har omfattande associationer och innebörder. I litteraturen beskrivs 

”hem” som den primära och centrala utgångspunkten från vilken resten av 

världen upplevs och avgränsas. I det samspel som sker mellan individen och 

dennes hemmiljö och de processer som pågår i hemmet ges hemmet dess mening 

(Moore 2000).  Att ”vara hemma” innebär dagliga rutiner och samspel med andra 

personer (Case 1996). I litteraturen ses åtskilda innebörder av begreppet ”hem”, 
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mellan på den ena sidan psykologiska och fenomenologiska närmanden och på 

den andra sidan sociologiska närmanden. Ett mer multidisciplinärt närmande till 

begreppet ”hem” med stöd av de tre nyckelbegreppen privatliv, identitet och 

förtrolighet gör att rumsliga, psykologiska och sociala dimensioner införlivas i 

begreppet hem (Sommerville 1997). Uppfattningen om ”hem” som en fysisk plats 

och psykologiskt begrepp är ofta positivt. I hemmet råder värme och trygghet, fritt 

från offentlig inblick. Men hemmet kan även vara platsen för orättvisor i relationer, 

som kan ges uttryck i psykiska anspänningar. Hemmet blir en komplex plats för 

sociala och ekonomiska förhållanden och könsaspekter, med hänsyn taget till 

maktutövande och patriarkat, hushållsarbete och omsorg samt utrymme och plats 

för aktiviteter. Dessa processer ”utgör hemmet”. Det rådande synsättet från det 

lokala, nationella och internationella samhället påverkar bilden av hemmet 

(Bowlby et al. 1997). 

 

Gränsen mellan det offentliga och det privata blir oklar när yrkesmässig vård och 

omsorg flyttar in i det privata hemmet. Det egna hemmet blir andras arbetsplats 

(Borell & Johansson 2005). Att inte beröva individen ”makten” i sitt eget hem 

ställer höga krav på professionernas etiska och moraliska ställningstaganden i 

vårdsituationerna (Liaschenko 1994). Det egna hemmet representerar individens 

personliga livsstil, livsberättelser, tingen som omger individen, materiella värden, 

värderingar och relationer till andra. I detta sammansatta hem ska en hemlik miljö 

bevaras, samtidigt som vårdpersonal på en lämplig nivå ska vårda och bevara 

individens autonomi (Gaunt & Lantz 1996). För personer som insjuknat i stroke har 

hemmet varit en miljö som inbjudit till ett mer aktivt deltagande i rehabiliteringen 

jämfört med sjukhusmiljö (von Koch et al. 1998). Hemmet har av äldre beskrivits 

som en plats de är fäst vid, känner sig trygga med att vara i och inte vill lämna 

(Dahlin-Ivanoff et al. 2007; Gillsjö & Schwartz-Barcott 2011; Gillsjö et al. 2011). I en 

metasyntes av kvalitativa studier framkom att hemmet är en fysisk och existentiell 

plats och en privat plats där individen genom livet är i en process att integrera sig 

själv med omgivningen (Molony 2010). Betydelsen av den egna bostaden blir 

viktig i samband med åldrandet, då hemmet oftast innebär en trygghet och där de 

äldre strävar efter att vara självständiga i vardagliga aktiviteter (Haak et al. 2007).  

 

 

Rehabilitering – ett samhällsperspektiv 

Äldre personer ska ha möjlighet att leva aktiva liv med bevarat oberoende och med 

inflytande över den egna vardagen och i samhället (Proposition 1997/98:113; 

Walker & Maltby 2012; Världshälsoorganisationen [WHO] 2002).  Äldres egna 

önskemål, en ökad medvetenhet att använda hälso- och sjukvårdsresurser effektivt 

och intentionen att reducera vårdtiden på sjukhuset är faktorer som bidragit till att 
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hälso- och sjukvårdsservice inkluderande rehabilitering decentraliseras från 

institutioner till kommunal verksamhet och till individens egna hem (Arai et al. 

2012; Barnes & Frock 2003; Heseltine 2001; Saltman & Bergman 2005; Ward et al. 

2008). 

 

Rehabilitering beskrivs av WHO som en process där målet är att upprätthålla och 

förbättra individens fysiska, psykologiska och sociala funktionsnivå samt verka för 

den enskildes självständighet och självbestämmande i dagligt liv (URL 2). 

Rehabiliteringsprocessen innefattar även att stödja och underlätta med hänsyn 

tagen till individens värderingar, styrkor och svagheter (Clay & Wade 2003; 

Donaghy & Baikie 2002; Young et al. 1999). Begreppet rehabilitering är 

mångfacetterat och kan ha olika innebörd för olika intressenter och i olika 

sammanhang (Davis & Madden 2006). Rehabilitering beskrevs som en del i 

sjuksköterskans arbetsfält redan av Florence Nightingale (Derstine & Drayton 

Hargrove 2001). 

 

Sverige, liksom den övriga västvärlden, har en åldrande befolkning (Salomon et al. 

2012; URL 3). En demografisk rapport för perioden 2012 - 2060 visar att andelen 

äldre i befolkningen i Sverige väntas öka. År 2011 var 19 procent av befolkningen 

65 år eller äldre. I slutet av perioden beräknas 25 procent av befolkningen att vara i 

dessa åldrar (URL 4). Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsättningar och 

ohälsa men även hälsomässiga förändringar i befolkningen innebär att en allt 

större andel äldre kan behålla ett aktivt vardagsliv i hög ålder (Baltes & Smith 

2003; Salomon et al. 2012). I hälso- och sjukvårdslagen framgår alla individers rätt 

till hälso- och sjukvård och rehabilitering. I Sverige är rehabilitering en integrerad 

del i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SFS 1982:763; 2001:453).  I hälso- och 

sjukvård för de äldre samverkar landsting och kommun, utvecklingen visar att allt 

fler av Sveriges kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården (Andersson & 

Karlberg 2000; URL 5). Utvecklingen i Sverige under det första decenniet under 

2000-talet har varit mot en alltmer integrerad hälso- och sjukvård och omsorg samt 

främjande av den enskilda individens möjlighet till fria vårdval (Ahlgren & 

Axelsson 2011). När hälso- och sjukvård, rehabilitering, omvårdnad och omsorg i 

allt större utsträckning kommer in i det privata hemmet kommer olika insatser av 

vård att vara i fokus beroende på den enskilda individens behov (Malmqvist 2012). 

I nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre anges att resurser till 

kommuner och landsting behöver förstärkas för att förbättra vården och omsorgen 

om de mest sjuka äldre, där rehabilitering ingår som ett av flera prioriterade 

områden (Proposition 2005/06:115). Betydelsen av statliga stimulansmedel för 

utveckling av kommunernas hemrehabilitering varierar. Hemrehabiliteringens 

organisation och upplägg påverkas av storleken på kommun och storlek på 
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organisation. Stimulansmedlen har bl.a. använts för att främjat ett bättre samarbete 

mellan huvudmännen kommun och landsting, utarbeta rutiner för 

hemrehabilitering, inrätta rehabiliteringsteam och göra satsningar på utbildning. 

Kunskaperna om rehabiliterande arbetssätt anges ha ökat (Socialstyrelsen 2012).   

 

Äldre personer kan ha en åldersrelaterad funktionsnedsättning eller en 

funktionsnedsättning på grund av ett plötsligt insjuknande som t.ex. stroke, 

höftfrakturer eller andra frakturer, fallskador eller hjärtinfarkt, där rehabilitering 

görs med olika interventioner för att motverka funktionsnedsättning och 

handikapp (Cameron et al. 2000;  Chudyk et al. 2009; Hogan 2005;  Intiso et al. 

2012; Langhorne et al. 2011;  Oerkild et al. 2011; Pinter & Brainin  2012; Sinclair et 

al. 2005;  Tolmie et al. 2009). Rehabilitering för personer med stroke som efter tidig 

utskrivning från sjukhuset fått hemrehabilitering har jämförts med de alternativ 

som tillämpas på sjukhus, i dagvård, vid öppenvårdsbesök eller i olika 

kombinationer av detta.  Resultaten indikerade på fördelaktiga utfall avseende 

personens funktionsförmåga och aktivitet i dagligt liv samt minskad vårdtid på 

sjukhus och lägre kostnader för hemrehabilitering jämfört med vård på sjukhus 

och dagvård. De största fördelarna har funnits där insatser gjorts av 

multidisciplinära team och för personer som drabbats av stroke med lätta till 

måttliga symtom (Brewer & Williams 2010; Chaiyawat et al. 2009; Cochrane review 

2003; Crotty et al. 2008; Langhorne et al. 2005; Langhorne & Widen-Holmqvist 

2007). Hemrehabilitering för äldre personer med höftfraktur indikerade att 

vårdtiden på sjukhuset reducerades. Funktionsförmåga och livskvalitet hos äldre 

efter höftfraktur visade ingen betydande skillnad beroende på vårdform (Cameron 

et al. 2000, Crotty et al. 2002; 2003). Rehabilitering för äldre där grupper som 

jämfördes innefattade blandade diagnosgrupper visade på att rehabilitering i 

hemmet har likvärdiga resultat jämfört med dagrehabilitering (Parker et al. 2009). 

Att bedöma och jämföra effekter av rehabiliterings service i olika miljöer som 

sjukhus och hemmet kan vara komplicerat då det innebär undersökning av 

komplexa system (Ward et al. 2008).   

 

 

Äldre och rehabilitering 

Det kan vara svårt att finna en bestämd gräns mellan äldre och andra. Att bli äldre 

kan ses ur flera olika aspekter som den kronologiska åldern, den funktionella 

åldern, den upplevda åldern och den allmänna uppfattningen om när man är 

gammal. En uppdelning kan göras i åldersgrupper eftersom ohälsa och försämrad 

funktionsförmåga (på gruppnivå) ökar med stigande ålder. En annan indelning 

kan vara att skilja på personer som klarar sig själva och personer som är beroende 

av hjälp från andra (Thorslund & Larsson 2002). I denna avhandling definieras 
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äldre som personer 65 år och äldre. Den avgränsningen är vald då 65 år är den 

ålder i Sverige som är den officiella pensionsåldern.  

 

Individens kapacitet att agera i sin vardag är beroende av kroppsliga resurser. 

Kroppsliga förändringar vid sjukdom eller skada eller kroppsliga resurser som 

sviker med åldrandet får konsekvenser för individen i dagligt liv (Jeppson 

Grassman 2005) där funktions nedsättning medför att den äldre kan få svårt att 

utföra aktiviteter liksom en begränsad delaktighet i samhällslivet (Kielnhofer 

2012). Äldre personers behov av hälso- och sjukvård och omsorg är 

mångfacetterad och varierar över tid (Kinsella & Phillips 2005; Larsson & 

Thorslund 2006; URL 6; Wells et al. 2003; Wreder 2005). I samhällspolitiken betonas 

delaktighet och inflytande för äldre personer. I de grundläggande principerna för 

svensk äldreomsorg framhålls värden såsom trygghet, värdighet, integritet, 

delaktighet och självbestämmande (SFS 1982:763; 2001:453; URL 7). 

Rehabiliteringsbehovet bör ses ur ett helhetsperspektiv utifrån den miljö som 

personen vistas i (Wade & de Jong 2000) och en central aspekt är individens 

autonomi för delaktighet i rehabiliteringen (Cardol et al. 2002; Hunt & Ells 2011; 

Proot et al. 2007).   

 

Omfattningen av att ge informell hjälp och omsorg har ökat över tid i det svenska 

samhället. Att ge omsorg kan innebära t.ex. att hjälpa med praktiska sysslor, att 

hjälpa i kontakten med vård och omsorg, ge personlig omvårdnad, tillsyn och 

socialt stöd.  Hjälp ges till vänner, grannar och kollegor i allt större utsträckning 

och inte enbart inom familjen (Jegermalm & Jeppson Grassman 2012; Sundström et 

al. 2006; URL 8). För de personer som ger omsorg kan det upplevas att det tas av 

den egna tiden och som psykiskt och fysiskt påfrestande. Att ge omsorg uttrycks 

även som något som är förbundet med meningsfullhet, glädje och att bli 

uppskattad för det som görs (URL 8).   

 

När hälso- och sjukvårdsservice som rehabilitering utförs i individens hem ställer 

det krav på involverade att integrera det i hemmet som plats och i de 

interpersonella relationer som finns i hemmiljön (Hunt & Ells 2011; Jester 2007). I 

litteraturen ses tre områden som är i fokus när närstående är delaktiga i 

hemrehabilitering. Det första området visar på att den närstående påverkas 

negativt psykologiskt av att vara delaktig. Det andra området visar på de positiva 

psykologiska aspekterna för närstående av att vara till hjälp i rehabilitering. Det 

tredje området visar på närståendes betydelse för utfallet av resultatet av de 

rehabiliteringsinsatser som görs (Andersson et al. 2000; Byrne et al. 2011; Crotty et 

al. 2003; Dow 2003; Widén-Holmqvist et al. 2000).  Begreppet närstående, i 

betydelsen en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till, har 
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använts övergripande i denna avhandling. I delstudie II i avhandlingen har 

begreppet familjemedlem använts för att beskriva deltagarnas relation till den 

äldre som make/maka eller barn. 

 

 

Teamarbete och äldre 

Teamarbete ses som ändamålsenligt och effektivt för att möta äldre personers 

behov av vård och rehabilitering (Johansson et al. 2010) där integrerade insatser 

behövs för att möta äldres olika och komplexa behov för att minska personens 

beroende i dagligt liv (Beswick et al. 2008; 2010; Boechxstaens & De Graaf 2011; 

Maslin-Prothero & Bennion 2010; Nygren 2003).  Litteraturen skiljer mellan hur 

team på ett flertal olika sätt kan vara sammansatta och organiserade, oftast 

fokuserande på multidisciplinära team och interdisciplinära team (Barnes & 

Radermacher 2001; Johansson et al. 2010; Momsen et al. 2012; Neuman et al. 2010; 

Norrefalk 2003; Webster 2002). Teamarbete beskrivs som en dynamisk process 

involverande flera olika professioner och kompetensområden som samarbetar mot 

gemensamt satta mål (Hastings 2002a; Xyrichis & Ream 2008). Framgångsfaktorer 

för effektivt teamarbete beskrivs vara tydligt uppsatta mål, definierade roller och 

uppgifter, ömsesidig förståelse för varandra i teamet och utveckling av tydliga 

strukturer och processer för kommunikation och samarbete (Cioffi et al. 2010; Clay 

& Wade 2003; Croker et al. 2012; Quinlan & Robertsson 2010).  

 

Personal som finns i den äldres vardag bör ha ett hälsovårdande perspektiv för att 

kunna väva in aktivering och träning i den äldres dagliga liv (Hastings 2002b; URL 

9). I team kring den äldres rehabilitering kan ingå yrkesgrupper som läkare, 

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska, hemtjänstpersonal 

och biståndshandläggare (Hastings 2002b; Hellström Muhli 2003). Sjuksköterskans 

uppgift i rehabiliterande team har beskrivits som fokuserande på områdena 

bedömning, koordinering, kommunikation och omvårdnad specifikt riktat mot 

psykosocialt stöd (Kirkevold  2010; Kneafsey et al. 2003; Long et al. 2002; 2003; 

Routasalo et al. 2004). 

 

 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

 – ICF 

 

WHO’s International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF], 

svensk version Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 

visar på hur individens hälsotillstånd kan beskrivas i termer av hans eller hennes 



7 

möjligheter att utföra aktiviteter i dagligt liv där omgivningen har betydelse för 

individens hälsa och livssituation (Socialstyrelsen 2003; WHO 2001). Det 

övergripande målet med ICF är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och 

struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Ett flertal revideringar 

har genomförts av modellen sedan den ursprungligen presenterades år 1980. 

Revideringarna speglar ett paradigmskifte från ett medicinskt perspektiv till ett 

mer biopsykosocialt och holistiskt perspektiv (WHO 2001). Rehabilitering kan 

beskrivas med ICF som referensram (Stucki et al. 2002; WHO 2001). ICF, 

organiserar information i två delar funktionstillstånd och funktionshinder samt 

kontextuella faktorer, där varje del innehåller två komponenter. Funktionstillstånd 

och funktionshinder består av komponenterna kroppsfunktioner och 

kroppsstruktur samt aktivitet och delaktighet. Aktivitet är en persons utförande av 

en uppgift eller handling. Delaktighet beskrivs som individens engagemang i en 

livssituation. Aktivitet och delaktighet kan användas för att beteckna enbart 

aktivitet eller delaktighet eller båda tillsammans. Kontextuella faktorer består av 

komponenterna omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Omgivningsfaktorer 

utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen i vilken människor 

lever och formar sina liv. Personfaktorer klassificeras inte i ICF, men beskrivs 

innefatta bl.a. personens bakgrund, ålder, kön och livsstil. ICF visar hur 

delaktighet och aktivitetsutförande påverkas av olika faktorer i en kontext (WHO 

2001). ICF anses kunna bidra till mer enhetligt och gemensam kommunikation för 

olika professioner som arbetar med rehabilitering (Bornamn 2004; Stucki et al. 

2002). ICF kan även ligga till grund för design och utformning av miljöer för äldres 

boende (Paulsson 2012). I en reviewartikel visas på den omfattande tillämpningen 

av ICF i forskning och klinisk praxis i olika kontexter (Cerniauskaite et al. 2011).  

 

I jämförelse med andra professioner i hälso- och sjukvården är ICF ett relativt nytt 

system för klassificering inom omvårdnad där framför allt ”disability”-begreppet 

inte har använts i samma utsträckning inom sjuksköterskeprofessionen (Kearney & 

Pryor 2004). I en studie utförd av Eldh et al. (2010)  visade patienternas 

beskrivningar av delaktighet stämma väl överens med definitionen i ICF. Van 

Achterberg et al. (2005) har studerat användbarheten av ICF i omvårdnad och har 

funnit att ICF kan användas som ett verktyg för att klassificera och att 

kommunicera aspekter av hur individen fungerar fysiskt, psykiskt och socialt. Men 

även och att göra bedömningar utifrån aktivitet och delaktighet och inte enbart ur 

aspekter som kan relateras till individers kroppsfunktioner.  
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MOTIV FÖR STUDIEN 

Många äldre har behov av rehabilitering på grund av nedsatt eller förlorad 

funktionsförmåga. Alla personer kring den äldre såsom närstående, hälso- och 

sjukvårdspersonal och hemtjänstpersonal kan ha betydelse för den enskildes behov 

och förutsättningar. Därför är det viktigt att alla inklusive den enskilde själv, har 

ett gemensamt mål. Eftersom gruppen äldre blir allt större så är det nödvändigt att 

arbeta med förebyggande och rehabiliterande insatser för bevarande av individens 

bästa möjliga aktivitetsförmåga. Antalet äldre med behov av rehabilitering med 

kommunal insats kommer troligen att öka, då allt fler äldre bor i kvar i det egna 

hemmet. Sjukvården har effektiviserats vilket påverkar antalet vårddagar i sluten 

vård som blivit färre vilket medför att personer skrivs ut i ett tidigt skede för 

fortsatt rehabilitering i hemmet. Detta är inte alltid gynnsamt för den äldre 

populationen då de ofta har en åldersrelaterad skörhet och som ger en sämre 

möjlighet att återhämta sig under en förkortad vårdtid.  

 

För att kunna tillgodose behovet behöver personalen kring den äldre personen 

kunskap om hur det kan uppfattas att vara delaktig i hemrehabilitering och vad 

som underlättar aktivitet. Detta för att bemöta den äldres behov på ett optimalt sätt 

och möjliggöra för ett välbefinnande. För att och stödja den äldre personen och 

närstående vid hemrehabilitering och vidareutveckla hemrehabilitering som 

vårdform behövs ytterligare kunskap. I Sverige har äldres och närståendes 

erfarenheter av hemrehabilitering utifrån deras egna berättelser studerats i mindre 

omfattning. Studier genomförda i andra länder medför att studierna inte är direkt 

applicerbara på svenska förhållanden. Detta gör det angeläget att studera 

hemrehabilitering i kontexten kommunal hälso- och sjukvård i Sverige för att 

utveckla kunskapsmassan. Studier gjorda kring rehabilitering av äldre fokuserar 

på utvärdering av ekonomiska effekter, bedömning av funktionsförmåga och 

livskvalitet främst skattat med olika typer av bedömningsinstrument. Genom 

individers egna berättelser ges en möjlighet att få en helhetsbild av det 

sammanhang i vilken rehabilitering utförs likaså vad personerna anser vara 

viktigt. Beaktande den begränsande forskningen som fokuserar på 

hemrehabilitering framträder det som betydelsefullt att få en fördjupad förståelse 

för äldre personers, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av 

hemrehabilitering. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Studierna i avhandlingen görs utifrån en kvalitativ ansats i syfte att förstå 

erfarenheter och upplevelser, visa på komplexitet och mänskliga erfarenheter i sin 

naturliga miljö och i sitt sociala sammanhang. Kunskap fås av de som berättar om 

sina erfarenheter (cf. Cresswell 2003). Epistemologiskt interagerar och påverkar 

forskaren och undersökningspersonerna varandra (Guba & Lincoln 1994). Jag har 

inspirerats av den franske sociologen Pierre Bourdieus teori då Bourdieu har 

betonat vikten av att upphäva distinktionen mellan teori och empiri vilka bör 

smälta samman till ett. De bärande begreppen i Bourdieus teori är kapital, fält och 

habitus. Begreppet kapital diskuteras av Bourdieu på olika överbryggande sätt 

(Broady 1990).  Kapital refereras till som resurser av antingen reell eller symbolisk 

karaktär, relaterat till de specifika fält eller arenor där kapital används. De fyra 

grundläggande formerna för kapital är ekonomiskt kapital, symboliskt kapital, 

socialt kapital och kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital, t.ex. pengar, hänförs till 

kapital av reell karaktär. Symboliska kapital relateras till kunskap och det som 

erkänns, t.ex. titel eller attribut som är värdefulla för olika grupper. Symboliskt 

kapital är grundläggande i Bourdieus teori. Språklig kapital utgör en specifik del 

av det symboliska kapitalet. Socialt kapital inkluderar sociala positioner eller de 

fördelar som det innebär att ha ett nätverk. Kulturellt kapital refererar till den 

värdegrundade eller dominerande kulturen i ett samhälle eller grupper i 

samhället. Kulturellt kapital kan användas för att ge privilegier till vissa grupper 

(Bourdieu 1977; 2000; Broady 1990).  

 

Begreppet fält definieras som en konstellation av objektiva relationer mellan olika 

positioner och referera till kompetens som genererats av tidigare individuella och 

kollektiva erfarenheter och lärande. Fältet är en produkt av historien. Dessa 

erfarenheter skapar individuell eller kollektiv praktik baserad på en specifik syn på 

utbildning och socialt kapital. Habitus beskrivs som ett system av dispositioner 

som tillåter människor i olika sammanhang eller konstellationer att tänka, handla 

och orientera sig i den sociala världen. Habitus grundläggs genom de vanor 

hon/han tar till sig och införlivar i t.ex. familj och skolan eller de olika sfärer 

individen befinner sig i. Habitus ses som ett förkroppsligat kapital. Ovanstående 

begrepp används i relation till varandra i teorin (Bourdieu 1977; Broady 1990). 

Studier har visat på hur Bourdieus teori kan appliceras inom hälso- och sjukvård 

och omvårdnad (Kontos & Naglie 2009; McDonald 2009; Moberg et al. 2012; 

Petersen 1999; Rhynas 2005; Townsend 2011).    
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SYFTEN 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att studera och beskriva 

multidisciplinära teams, äldre personers och familjemedlemmars erfarenheter av 

hemrehabilitering.  De specifika syftena var: 

 

Delstudie I   Att beskriva multidisciplinära teams erfarenheter av 

hemrehabiliterig för äldre personer.  

Delstudie II   Att beskriva äldre personers och familjemedlemmars 

erfarenheter av hemrehabilitering med fokus på aktivitet och 

delaktighet. 

Delstudie III   Att beskriva äldre personers erfarenheter av faktorer i 

omgivningen av betydelse för aktivitet och delaktighet vid 

hemrehabilitering. 

Delstudie IV         Att beskriva en äldre persons erfarenhet av rehabilitering efter 

en höftoperation. 

 

 

 

 

METOD 

 

Design 

Avhandlingen har en kvalitativ ansats för att uppnå syftet med delstudierna I-IV. 

Data har samlats in genom intervjuer. Erhållna data har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Översikt över deltagare, datainsamling och analys i avhandlingen 

ges i tabell 1. 
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Tabell 1.  Översikt av avhandlingens olika delstudier 

 

Studie Deltagare  Datainsamling Analys 

I  

 

n=28 

28-61 år 

n=5 Fokusgrupp-

intervjuer 

2007 

Kvalitativ  

innehållsanalys 

II n=12 

6 äldre, 66-92 år 

6 familjemedlemmar, 52-84 år 

n=15 Intervjuer   

2005 - 2007  

Kvalitativ  

innehållsanalys 

III  n=10 

68-93 år 

n=10 Intervjuer 

2005 - 2006  

Kvalitativ  

innehållsanalys 

IV  n=1 

78 år 

n=4 Intervjuer 

2006 - 2011 

Kvalitativ  

innehållsanalys 

 
 
Studiens kontext 

Studien genomfördes i en norrländsk kommun som inkluderade en mindre stad 

med omgivande landsbygd. I kommunen påbörjades år 2000 ett arbete i syfte att 

stärka kvaliteten i hemrehabilitering samt erbjuda patienter tidig hemgång från 

sjukhuset. Vid tiden för studiens genomförande utfördes hälso- och sjukvård vilket 

inkluderande rehabilitering för äldre personer boende i det egna hemmet, av 

personal organiserade i team. Varje team utförde insatser inom ett geografiskt 

definierat område i kommunen. I varje team ingick arbetsterapeut, 

biståndshandläggare, distriktssköterska, enhetschef, biträdande enhetschef, 

sjukgymnast, undersköterska och vårdbiträde. Den medicinska vården av läkare 

var organiserad via primärvård och på sjukhus.   

 

 

Urval och procedur 

I studie I rekryterades deltagare efter kontakt med medicinskt ansvarig för 

rehabilitering i kommunen som ordnat en kontaktperson i vart och ett av de 17 

teamen i kommunen. Från de 17 teamen valdes fem team slumpmässigt ut för 

deltagande. Kontaktpersonen, en arbetsterapeut eller sjukgymnast, informerades 
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om studiens syfte och om planeringen av genomförandet av fokusgruppintervjuer 

med varje team. Kontaktpersonen informerade övriga teammedlemmar om 

studien, ordnade tid och plats samt sammankallade till intervjuer. Deltagarna i 

studie I utgjorde fem team med totalt 28 deltagare. Antalet deltagare i varje 

fokusgrupp var från 4 - 8. Deltagarna var sjukgymnast (n= 6) arbetsterapeut (n=3), 

distriktssköterska (n=5) undersköterskor (n=5) sjukvårdsbiträde (n=1) 

biståndshandläggare (n=3) och biträdande enhetschefer (n=5). Deltagarnas ålder 

var från 28 - 61 år, med tid i yrket från 3 - 28 år och tid som de arbetat med 

hemrehabilitering från 2 - 7 år.        

 

Urvalet av deltagarna i studie II-IV har skett vid en ett norrländskt sjukhus. 

Personal i vårdplaneringsteamet (distriktssköterska eller biståndshandläggare) vid 

sjukhuset ombads utifrån givna inklusionskriterier, som gavs muntligt och 

skriftligt, att genomföra rekrytering av deltagare konsekutivt och överlämna 

informationsbrev om studien. Inklusionskriterier var 65 år eller äldre, vårdad på 

sjukhus för sjukdom eller skada, en förväntad rehabilitering i hemmet mer än fyra 

veckor och talar det svenska språket. Äldre med nedsatt kognitiv förmåga eller i 

behov av palliativ vård innefattades inte i studien. De äldre personerna tillfrågades 

av personalen i vårdplaneringsteamet om de kunde namnge någon person som 

stod dem nära och som förväntades bli involverad i deras fortsatta rehabilitering i 

hemmet. Den äldre personen tillfrågades också om samtycke till att denna 

namngivna person tillfrågades att medverka i studien. Vid samtycke tillfrågade 

personal i vårdplaneringsteamet den namngivna personen om denne accepterade 

att ingå i studien. Samtliga namngivna var familjemedlemmar (II).  

 

Efter det att de äldre personerna och familjemedlemmarna lämnat muntligt och 

skriftligt samtycke att delta i studien förmedlade personal i vårdplaneringsteamet 

kontaktuppgifter på deltagare. Därefter togs telefonkontakt med deltagarna för 

upprepad information om studiens syfte, hur intervjuerna skulle gå till och att det 

som berättades behandlades konfidentiellt. Tid och plats för intervju bestämdes. 

Det informerades att deltagandet var frivilligt och att deltagande kunde avslutas 

när som helst utan att ange skäl. Det upplystes att ingen ur forskargruppen var 

delaktig i vården och rehabiliteringen. Rekryteringsprocessen pågick under 

perioden september 2005-september 2006. Under denna period rekryterades 27 

äldre personer och sex familjemedlemmar. Vid telefonkontakt för planering av tid 

för intervju tackade elva äldre personer nej till deltagande, av icke angivet skäl 

eller hälsotillstånd som gjorde att de avböjde deltagande. 
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Datainsamling 

 

Intervjuer 

Data samlades in genom fokusgruppsintervjuer med personal arbetande i team i 

delstudie (I). Fokusgruppintervjuer valdes för att generera data där deltagare ges 

möjlighet att dela sina erfarenheter och upplevelser med andra personer (cf. 

Krueger & Casey 2009). Fokusgruppintervjuerna leddes av en moderator och där 

jag var med som bisittare. Alla intervjuer började med en öppen fråga där 

deltagarna inbjöds att berätta om erfarenheter av hemrehabilitering. Deltagarna 

var engagerade och reflekterade över upplevelser och erfarenheter som framkom 

under samtalet. Fokusgruppintervjuerna genomfördes i en lokal vald av teamen på 

deras arbetsplats. Varje fokusgruppintervju varade cirka 45 minuter, spelades in på 

band och skrevs ut ordagrant till text.  

   

Data samlades in genom intervjuer med äldre personer och familjemedlemmar (II) 

och med äldre personer (III,IV). Intervjuer med äldre och deras familjemedlemmar 

genomfördes, som enskilda intervjuer och parintervjuer utifrån den äldres och 

familjemedlemmens önskemål, efter en månad och sex månader (II), med äldre 

efter månad (III) och med en äldre person efter en månad, sju månader, ett år och 

fem år (IV) efter de äldres utskrivning till hemmet från sjukhuset. Intervjuerna i 

studie (II, III, IV) genomfördes i deltagarnas hem. Samtliga intervjuer 

genomfördes av mig (II, II, IV). Intervjuerna kan liknas vid ett informellt samtal 

(cf. Patton 2002) där områden som t.ex. delaktighet och aktivitet berördes. 

Intervjuerna började med en öppen fråga där deltagarna ombads berätta om sina 

erfarenheter av hemrehabilitering. Reflekterande följdfrågor ställdes som ”Hur 

kände du då?”, Vad hände då?”, Hur har du det nu?” Ofta talade 

intervjupersonerna spontant i om sina erfarenheter av rehabilitering. Intervjuerna 

varade mellan 25 till 90 minuter. Alla intervjuer, utom en intervju i studie I där 

anteckningar fördes enlig deltagarens önskemål, spelades in på band och skrevs ut 

ordagrant till text.  

 

 

Analys 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Patton 

(2002) i delstudie I, II och IV. I delstudie III analyserades datamaterialet med 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Hsieh och Shannon (2005), där strukturen 
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för ICF’s omgivningsfaktorer (WHO 2001) användes för att koda meningsenheter 

till ICF kategorier och ICF koder enligt riktlinjer beskrivna av Cieza et al. (2005). 

Analysprocessen inleddes med att intervjuerna lästes upprepade gånger för att få 

en första förståelse om vad texterna handlade om. Därefter delades texten in i 

meningsenheter, d.v.s. ord, meningar eller hela stycken med samma innehåll. Varje 

meningsenhet kondenserades till en textnära beskrivning som därefter kodades, 

och sorterades i kategorier. Analysförfarandet har inneburit ett fram och 

tillbakagående mellan textens helhet och delar, meningsenheter, koder och 

kategorier. 

 

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har följts i arbetet genom att värdet av förväntade 

kunskaper har vägts mot möjliga risker för berörda deltagare i studierna (I-V). 

Godhetsprincipen och att inte skada har varit vägledande i mötet med den 

enskilde deltagaren. Principen att göra gott är även det grundläggande motivet för 

studiens genomförande, d.v.s. med en förhoppning om att den kunskap som 

utvinns kommer att gagna äldre personer i framtiden i samband med 

hemrehabilitering. Rättviseprincipen beaktades genom hur deltagarna valdes ut 

samt att alla yrkesgrupper fanns representerade i studie I. Respekt för den 

enskildes självbestämmande, autonomiprincipen, har följts genom att deltagandet i 

undersökningen har byggt på informerat och frivilligt samtycke (Medicinska 

forskningsrådet 2003; Vetenskapsrådet 1:2011). Till deltagare i studie II-IV gavs all 

information muntlig och skriftligt och till deltagarna i studie I gavs information 

muntligt.  Denna information upprepades inför varje intervju. Information gavs 

om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att deltagandet kunde 

avbrytas när som helst utan att ange skäl, samt att insamlat materialet behandlades 

konfidentiellt.  Alla deltagarna fick information om hur de kunde kontakta 

forskare i projektet om de så önskade. Skriftligt tillstånd för studiens 

genomförande har inhämtats av verksamhetsföreträdare. Etiskt godkännande för 

studien har lämnats av regionala etikprövningsnämnden i Umeå, Dnr 05-040M. 
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RESULTAT 

Delstudie I 

 

Working with ‘hands-off’ support: a qualitative study of multidisciplinary 

teams’ experiences of home rehabilitation for older people 

 

Fokusgruppintervjuerna i studie I beskriver multidisciplinära teams erfarenheter 

av hemrehabilitering. Innehållsanalysen ledde fram till två kategorier med fyra 

underkategorier. Kategorin ”rehabiliterande förhållningssätt i vardagligt liv” med 

underkategorierna ”att arbeta med händerna på ryggen” och ”att vara i hemmiljö” 

beskriver hur teamen arbetade för att möta äldres individuella behov och att arbeta 

utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. För att nå positiva resultat i 

rehabilitering är det viktigt att se de äldres resurser och möjligheter för att stödja 

den äldre personen under rehabiliteringen. Som personal gäller det att inte agera i 

avsikt att ge en hjälp som innebär att ”ta över” handlingar från den äldre. Det 

beskrevs som betydelsefullt att i teamet reflektera över hur man agerar utifrån den 

egna professionen för att kunna utveckla ett rehabiliterande förhållningssätt i det 

dagliga arbetet. Ett flexibelt arbetssätt eftersträvas, som medlem i teamet och i 

teamet som helhet, för att möta de äldres varierande och individuella 

rehabiliteringsbehov. Teamen beskrev att personcentrerad rehabilitering för de 

äldre har utvecklats i och med att sjukgymnast och arbetsterapeut handlett teamet i 

att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt. Resultatet indikerar att de äldre 

har medicinska vårdbehov och specifika omvårdnadsbehov som behöver bedömas 

och följas upp av läkare som en del i de äldres rehabilitering. I resultatet framkom 

att teamen uppfattade rehabilitering i hemmet, i de äldres välkända miljö, som 

positiv för de äldre, men mindre lämpligt om de äldre var svårt sjuka och de kände 

sig otrygga i sitt hem. Resultatet visar att det är en utmaning för teamet att 

kommunicera budskapet att vardagliga aktiviteter och sysslor är en naturlig och 

viktig del i rehabiliteringen. Respekt för de äldres integritet i deras hem och att 

göra de närstående delaktiga i rehabiliteringen betonades av teamen. 

 

Kategorin ”arbete över professionsgränser” med underkategorierna ”samordna 

resurser” och ”lära av varandra” visar på att arbeta i team, i stället för som 

traditionellt att arbeta på egen hand, är stimulerande. För att ytterligare utveckla 

samarbetet i teamet finns behov av att diskutera varje professions ansvarsområde 

och klargöra gränser mellan varandras ansvarområden. Studien visar att teamen 

eftersträvar att använda de olika kompetenser och resurser som finns i teamen, 

”samordna resurser”, som svarar mot den äldre personens specifika behov av 

rehabilitering och målet med rehabiliteringen. Resultatet visar på teamens föresats 
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att visa respekt för den äldres privata sfär i hemmet. I studien framhölls 

hemtjänstpersonalens betydelsefulla insatser i utförda rehabiliteringsinsatser och 

för teamet, genom deras skicklighet i att observera de äldres hälsotillstånd och 

rehabiliteringsbehov och att förmedla informationen till övriga i teamet. Resultatet 

visar också på att hemtjänstpersonal inte alltid känt sig trygga i att utföra 

delegerade rehabiliteringsinsatser. Genom att ta del av varandras olika 

kunskapsfält, ”lära av varandra”, finns möjlighet att utveckla kompetensen, den 

individuella och för hela teamet. Behovet av att tillföra psykosocial kompetens i 

teamet framhölls för att möta de äldres behov.  

   

 

Delstudie II 

 

Activity and participation in home rehabilitation - older people’s and family 

members’ perspectives 

 

Intervjuerna en månad och sex månader efter de äldres utskrivning från sjukhuset 

till hemmet i studie II beskriver äldre personers och familjemedlemmars 

erfarenheter av hemrehabilitering med fokus på aktivitet och delaktighet. 

Innehållsanalysen ledde fram till kategorierna ”leva med en skör kropp”, ”sträva efter 

välbefinnande i dagligt liv” och ”känna sig beroende i dagligt liv” ur de äldres 

perspektiv och kategorierna ”vara nära till hands” och ”kämpa för att orka fortsätta” ur 

familjemedlemmarnas perspektiv, samt kategorin ”sträva efter att vara hemma” ur 

de äldres och familjemedlemmarnas perspektiv.  

 

De äldre beskrev i kategorin att ”leva med en skör kropp”, en fysisk 

funktionsnedsättning och smärta som hindrat aktiviteter i dagligt liv då förmågan 

att gå var begränsad. Målet med rehabiliteringen, att återhämta sig och träna för att 

återfå sin tidigare fysiska styrka beskrivs vara en balansgång i att känna av vad 

kroppen orkar med för dagen och vad som är realistiskt att uppnå i att ”sträva efter 

välbefinnande i dagligt liv”. I resultatet framkom den äldres vilja och motivation att 

nå sina mål samt att hantera och anpassa sig till en förändrad kropp. De äldre 

beskrev att även om den fysiska funktionsträningen varit intensiv så har det varit 

svårt att kunna uppnå tidigare funktionsförmågor och aktiviteter. Tryggheten i att 

ha någon person nära sig i hemmet var oumbärligt för att våga utföra träning och 

vardagliga aktiviteter. Rädsla för att falla är ett hinder för att utföra aktiviteter. De 

äldre beskrev att det behövdes tydliga träningsinstruktioner och information om 

hur hjälpmedelskulle skall användas för att de ska känna sig trygga med att träna 

självständigt i hemmet. Det framkom att instruktioner och information inte alltid 

varit tillfredställande. 
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Kategorin ”känna sig beroende i dagligt liv” visar på de äldres otillfredsställelse med 

att känna sig begränsade och att vara beroende av andra. Den nedsatta 

funktionsförmåga som den äldre drabbats av har medfört att aktiviteter initialt fått 

inskränkas till det egna hemmet, vilket även begränsat deltagande i social samvaro 

med andra utanför hemmet. Detta beskrev de äldre som psykiskt påfrestande. 

Likaså är det en psykisk påfrestning att känna oro för att åter insjukna och att 

rehabilitering inte kommer att leda till en funktionsförbättring. Några av de äldre 

har upplevt att de saknat psyksocialt stöd från teamet medan andra har upplevt 

stöd i de samtal och i bemötandet de fått från teamet. Att vara beroende av 

familjens hjälp, som att få hjälp med personlig omsorg eller vardagssysslor, har 

gjort att de äldre upplevt en känsla av att vara en börda för sina närmaste. De äldre 

skildrar sin familjs engagemang och delaktighet i rehabiliteringen som mycket 

betydelsefullt för att kunna genomföra rehabilitering i hemmet. 

 

I kategorin ”vara nära till hands” framkom på vilket sätt familjemedlemmar har 

varit involverande i de äldres rehabilitering. Det beskrivs i termer av att hjälpa till, 

ge akt på, att vara stödjande och uppmuntrande. Det har upplevts som en 

utmaning att kunna se och avgöra hur det varit lämpligast att agera för att hjälpa 

och stödja den äldre utan att ta över i för stor utsträckning. Familjemedlemmarna 

beskrev sitt engagemang som en självklar handling för de sina men också som ett 

krävande extra arbete.  I kategorin ”kämpa för att orka fortsätta” framkom familje-

medlemmars hopp om den äldres tillfrisknande men även oro att en förbättring 

skulle utebli samt oro för den egna hälsan och att orka vara behjälplig till den äldre 

så länge det krävs. Bristande information om hjälpmedels funktion och 

användning har skapat frustration. För att orka för egen del och för att orka vara 

ett stöd för den äldre har familjemedlemmar berättat hur de prioriterat bort 

praktiska sysslor i hemmet, samt att de tillåtit sig att ta emot hjälp i hemmet. 

Möjlighet till egen återhämtning beskrivs som otillräcklig på grund av att tiden 

inte räckt till och tvekan inför att den äldre skulle lämnas ensam i någon annans 

omsorg. I kategorin ”sträva efter att vara hemma” visades på att både de äldre och 

deras familjemedlemmar ser hemmet som en bra plats för rehabilitering, där 

hemmet och miljön i omgivningarna har bidragit till att underlätta rehabilitering. 

Det som skapade oro har varit när gränsen för det egna hemmet inskränkts i och 

med att och personal ofta gått in och ut i hemmet. Resultatet visar att de äldre och 

deras familjemedlemmar känt sig delaktiga i rehabiliteringen när de upplevt 

förtroende för personal i teamet och bemöttes med respekt för individuella behov.   
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Delstudie III 

 

Impact of environmental factors in home rehabilitation - a qualitative study 

from the perspective of older persons using the International Classification of 

Functioning, Disability and Health to describe facilitators and barriers. 

 

Resultatet visar på ett flertal faktorer i de äldres vardag och i det omgivande 

samhället som inverkat underlättande eller hindrande på aktiviteter och 

delaktighet vid hemrehabilitering. Resultatet beskrivs utifrån Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa i 19 kategorier i domänen 

omgivningsfaktorer. Som underlättande faktorer framträder att ha tillgång till 

hjälpmedel och teknologi, att vara i en fysisk miljö utformad och tillgänglig för 

aktiviteter samt att få stöd från familj, vänner och personal i hälso- och sjukvård 

och omsorg. Resultatet visar på hemmet som en miljö som underlättar för 

meningsfulla aktiviteter. I resultatet framkom betydelsen av ett empatiskt 

förhållningssätt när personal möter den äldre personen i dennes hem. Ett hinder 

för autonomi och delaktighet i rehabilitering har varit när kontinuitet bland 

personal varit bristfällig. Att möta många olika personer beskrivs skapa otrygghet 

för den äldre. Resultatet indikerar att hemrehabilitering ses som en begränsning 

från samhället att inte beakta att äldre personers behov av rehabilitering 

tillgodoses på specifika rehabiliteringsavdelningar.  

 

 

Delstudie IV 

 

“I have to be patient” - A longitudinal case study of an older man’s 

rehabilitation experience after hip replacement surgery  

 
I resultatet från den longitudinella fallstudien framkom erfarenheter av 

rehabilitering hos en äldre person efter en komplicerad höftoperation som medfört 

känselbortfall i ett ben och nedsatt förmåga att gå. Innehållsanalysen ledde fram 

till kategorierna ”lära sig gå igen”, ”vara ansvarig” och ”rehabiliterande stöd”.  I 

kategorin ”lära sig gå igen”, visades att den initiala rehabiliteringen var en strävan i 

att bemästra och förhålla sig till fysiska och psykiska aspekter av att ha drabbats av 

nedsatt förmåga att gå och balanssvårigheter. Att ständigt känna oro för att ramla 

beskrevs som mycket påfrestande. Ett framtida scenario har upplevts innefatta att 

inte kunna komma utanför sitt hem. I resultatet framkom att värdefull tid i hög 

ålder upplevs ha gått förlorad. Rehabiliteringen övergick i en fas av anpassning till 

ett liv med ett handikapp och en strävan att förhoppningsvis kunna gå till affären, 
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ta sig ut i naturen och besöka vänner och andra meningsfulla aktiviteter som 

tidigare. Detta dock med vetskap om att aldrig kunna gå som tidigare.  Det 

specifika målet för rehabiliteringen var ett oberoende av andra personer i dagligt 

liv och att kunna bo kvar i det egna hemmet. I kategorin ”vara ansvarig” relateras 

till personliga faktorer som inre styrka, motivation, engagemang och tålamod för 

att nå positiva resultat av daglig träning. Att inhämta information från vården och 

få kunskap om utfallet av höftoperationen var väsentligt i den första fasen av 

rehabiliteringen. Kategorin ”rehabiliterande stöd” visar på att social samvaro med 

familj och bekantskapskrets är centralt för att underlätta en lång rehabilitering. Det 

var betydelsefullt att det gick att få snar hjälp av rehabiliterande personal om så 

önskades då träningen allt eftersom utfördes på egen hand.    

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Avhandlingen baseras på en kvalitativ ansats vilket sågs som en lämplig metod 

utifrån studiens syfte. All fyra delstudierna är beskrivande. Sandelowski (2000) 

menar att kvalitativa studier, där samtal mellan intervjuare och intervjupersoner 

skapar förståelse och leder till att kunskap växer fram, är en lämplig design för 

beskrivning av ett fenomen eller en situation.  De kvalitativa studierna i denna 

avhandling ger möjlighet att få en fördjupad och holistisk förståelse för hur 

deltagarna i studierna har beskrivit olika aspekter av hemrehabilitering och vad 

som kan vara underlättande eller hindrande i rehabilitering. Styrkan med de 

kvalitativa studierna är att de bidrar till att åskådliggöra hur rehabilitering upplevs 

ur olika perspektiv (team, äldre och familjemedlemmar) i en miljö (hemmet) som 

inte har studerats i någon större omfattning. Emellertid finns en del metodologiska 

frågor att relatera till i studierna som behöver belysas. En viktig aspekt i forskning 

är sökandet efter resultat som ger trovärdighet vilket kan beskrivas i termer av 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Lincoln & Guba1985; Shenton 2004).  

 

Min förförståelse är central i denna avhandling och jag har haft intentionen att 

sätta min medvetna förförståelse åt sidan för att undvika att materialet har 

påverkats subjektivt. I avhandlingen används ICF (WHO 2001) som referensram 

för rehabilitering (Gladman 2008; Stucki et al. 2007a; 2007b), vilket kan ses som 

lämpligt för att beskriva hur rehabilitering relateras till ur multidisciplinära team, 

äldre personers och familjemedlemmars perspektiv i kontexten hemmiljö. En 

aspekt av tillförlitlighet berör förfarandet vid urval. Urval av team gjordes 

slummässigt (I) i syfte att undvika att urvalet baserades på någon form av 

personlig kännedom om teamen. Vidare kan tillförlitligheten ses stärkt av att alla 

yrkesgrupper som ingår i teamen fanns representerade i studien och därmed 



20 

möjliggjordes olika perspektiv av det studerade. Denna avhandling har syftat till 

att beskriva äldre personens erfarenheter av rehabilitering i dagligt liv snarare än 

sjukdomen eller skadan i sig. Forskning i allmänhet har valt att fokusera på 

specifika diagnostiska grupper av individer snarare än den erfarenhet som 

individer i allmänhet med behov av rehabilitering kan dela. I studie II-III var 

urvalet konsekutivt och pågick under l2 månader. I studie IV var urvalet 

ändamålsenligt. Sammantaget i studie II-IV inkluderades äldre personer med 

fysisk funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom med behov av 

hemrehabilitering och i studie II familjemedlemmar, namngivna av de äldre.  

 

Resultaten i studierna (I-IV) formades i samtal mellan deltagarna och intervjuaren, 

där intervjuaren ställde en utgångsfråga och där diskussionerna skapades av 

deltagarna med stöd av intervjuarens sonderande frågor. Randall et al. (2006) har 

visat hur interaktionen mellan intervjuare och den intervjuade variera beroende på 

om det är olika personer som intervjuar. Detta bl.a. genom de följdfrågor som ställs 

av intervjuaren. Genom att en och samma person genomförde alla intervjuer (II-

IV) kan det ses stärka stabilitet i intervjuer över tid. Giltighet etablerades genom 

att ge deltagarna identisk information vid introduktion av fokusgruppintervjuerna 

(I) och likaså vid introduktion av intervjuerna i studie II, III.   En annan aspekt att 

ta hänsyn till i intervjusituationen är den som berör makt och jämtställdhet mellan 

intervjuare och de intervjuade (Nunkosing 2005). Stor vikt lades vid att deltagarna 

skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och att lyssna noga och empatiskt 

till deltagarnas berättelser. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats (I) 

och i deltagarnas hem (II-IV). Att deltagarna intervjuades på en för dem känd 

plats antas ha bidragit till att de kände sig bekväma och trygga i 

intervjusituationen och likaså att deltagarna i studie I var kända för varandra. 

Upprepade intervjuer (II, IV) gjorde att deltagarna hade möjlighet att reflektera 

över sin situation, vilket kan ha underlättat för dem att uttrycka sina erfarenheter.  

I syfte att stärka studiernas trovärdighet och minska risken för ensidiga tolkningar 

involverades alla medförfattarna i analysarbetet. För att ge en läsare möjlighet att 

bedöma om resultaten är överförbara till andra grupper och sammanhang har det 

gjorts tydliga beskrivningar av studiernas kontext, urvalsprocess, datainsamling 

och analysprocess (I-IV). 

 

Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med avhandling var att studera och beskriva 

multidisciplinära teams, äldre personers och familjemedlemmars erfarenheter av 

hemrehabilitering. Resultatet kommer att diskuteras utifrån två avseenden. Det 

ena är betydelsen av den samhälleliga miljön och sociala miljön. Det andra är 

betydelsen av olika aspekter av aktiviteter, delaktighet och engagemang som de 
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äldre och familjemedlemmar beskriver i förhållande till hemrehabilitering.  Detta i 

syfte att fördjupa förståelsen av det som sker när äldre rehabiliteras i det egna 

hemmet. För att anknyta till praxis används Pierre Bourdieus begrepp fält, habitus 

och kapital i diskussionen (cf. Bourdieu 1977; Broady 1990).  

 

Sammantaget visar resultatet den samhälleliga och sociala miljöns centrala 

betydelse i de äldres rehabilitering (I-IV). Samhällets inflytande återspeglas i 

organisationen av rehabilitering i kommunen och i samverkan med primärvård 

och den slutna vården (I,IV), miljöns betydelse (III) rehabilitering över tid (II, IV) 

samt formellt stöd för äldre (I-IV) och familjemedlemmar (I,II). Den sociala miljöns 

inflytande framträder genom de äldres interaktion och relation med personal i 

team (I-IV), med äldres relation till familjemedlemmar och andra betydelsefulla 

personer (II-IV) och familjemedlemmars interaktion och relation med personal i 

team (II). Resultatet visar hur samhället och den sociala miljön både underlättar 

och utgör svårigheter i äldres rehabilitering (I-IV) och för familjemedlemmars 

delaktighet och engagemang (II).  

 

Hemmet (I-IV) som platsen för äldres rehabilitering kan ses som ett fält där olika 

aktörer och krafter verkar och där flera verksamhetsområden med olika 

inriktningar möts (cf. Bourdieu 1977; Broady 1990). I detta fält ingår ett 

rehabiliterande synsätt med funktionsträning och aktivitet, omvårdnad och 

omsorg samt den mer medicinskt inriktade vården och behandling. De olika 

professioner som är involverade ska tillsammans med den äldre och dennes familj 

planera och utföra rehabilitering utifrån den enskildes behov och önskemål (I-IV). 

I detta framkommer komplexiteten av rehabilitering i hemmet då det sker i ett 

gränsöverskridande och med integrering till olika nivåer i vårdkedjan (I-IV). Detta 

är i linje med studier som belyser strategier för att utveckla en integrerad hälso- 

och sjukvård för att möta äldres behov (Beswick et al. 2010;  Metzeltjin et al. 2013).  

 

Personal i teamen som utför rehabiliterande insatser arbetar utifrån olika lagar som 

styr hälso- och sjukvård och social tjänst, vilket framkom som väsentligt för de 

olika professionerna att förhålla sig till och att klargöra varandras ansvarsområden 

för att ge god service och att känna sig trygga i att utföra arbetsuppgifter (I). Hur 

olika lagar och förordningar inverkar på rehabiliteringens utformning för den 

enskilda personen och gruppen äldre personer i behov av rehabilitering, samt hur 

och vilka insatser som ska tolkas som specifik eller allmän rehabilitering kan ligga 

till grund för fortsatt forskning inom området äldres rehabilitering. Om det i en vid 

tolkning innebär att merparten av insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst 

tolkas som rehabilitering kan det finnas en risk att äldres behov av en specifik 
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rehabilitering inte tillgodoses. Rehabilitering i hemmiljö är inte alltid optimal för 

de enskilda individerna (I,II, III).   

 

Hemmet som fält, i enlighet med Bourdieu, består av ett strukturerat system av 

sociala positioner vars karaktär bestämmer situationen för de individer som är 

verksamma inom fältet.  Fält innefattar ett system av krafter som finns mellan de 

sociala positionerna som gör att fältet struktureras kring maktrelationer. Det som 

bestämmer vilka individer eller grupper som dominerar eller blir dominerade är 

beroende på i vilken utsträckning det kapital som olika individer eller grupper 

innehar tillgång till eller vilket kapital som erkänns värdefullt. Den sociala 

verkligheten uppstår i mötet mellan system av dispositioner och system av 

positioner. System av dispositioner, som Bourdieu benämner habitus innefattar det 

människor bär med sig från tidigare erfarenheter (Bourdieu 1977; 2000; Broady 

1990). Resultatet visar på det habitus aktörerna (teamen) förfogar över när de med 

respekt träder innanför hemmets gränser och utför rehabiliterande insatser (I). 

Resultatet visar även på det spänningsfält som blir i hemmet när aktörer från det 

offentliga träder in och gränsen för det privata minskar (II,III), vilket även beskrivs 

av Moe (2013). Att organisera rehabilitering så att utförandet inte inverkar negativt 

på de involverade i hemmet är en nyckelfråga i ett samhällspolitiskt perspektiv och 

ur ett organisatoriskt perspektiv (Dyck 2005).  

 

Ett rehabiliterande förhållningssätt är grundläggande i teamens arbetssätt vilket 

förenar allmän och specifik rehabiliteringen (I). Professionernas samarbete i team 

kan ses som en följd av den socialisering, habitus, genom utbildning som skapar 

normer och kulturer för varje yrkeskår. Detta kan innebära att olika grupper och 

individer i gruppen inte alltid är medvetna om hur de agerar i olika sammanhang 

och mot varandra som kan visa sig i olika symboliska och språkliga uttryck 

(Bordieu 1999). Att arbeta med ett personcentrerat och rehabiliterande 

förhållningssätt innebär att utförande av uppgifter och handlingar inte enbart vilar 

på varje specifik professions traditionella roll och kompetens utan att det mynnar 

från en sammansatt helhet av de olika professionernas kompetens och erfarenhet i 

teamet (I). Studier visar att sjuksköterskors erfarenheter är att patienter uppfattar 

att rehabilitering äger rum mellan patient och sjukgymnast, medan 

sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten (Elo et al. 2012; Routasalo et al. 2003). 

Att närstående i stor utsträckning bidrar med stöd och hjälp till äldre med nedsatt 

funktionsförmåga är väl känt (Stoltz 2004; URL 8). Närståendes insatser är viktiga 

för genomförande av äldres rehabilitering och aktiviteter som utförs är av olika 

karaktär (II, III, IV). Aktivitetsutförandet är ett samspel och sociala interaktioner 

mellan involverade är av avgörande betydelse för närståendes delaktighet eller 

bristande delaktighet (II). Behovet av information och kunskap om rehabilitering 
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behöver utvecklas för att tillgodose individuella behov (II,III,IV). Även behovet av 

förbättrat psykosocialt stöd framkom (I-IV).  Hammarström och Torres (2010) fann 

hos äldre som fick hjälp i hemmet en tydlig distinktion mellan att få hjälp och 

känna beroende och att få hjälp och vara aktiv trots beroende av hjälp. Resultatet 

indikerar att närstående och betydelsefulla andra ger stöd som kan ses socialt 

kapital i en nära relation (cf. Bourdieu 1977; Broady 1990) vilket gagnar en 

personlig ”växt” men å andra sidan kan försvåra tillvaron (II, III, IV). Johansson et 

al. (2012) illustrerar hur informella nätverk kan bidra med att stödja aktiviteter för 

äldre och integreras till sociala insatser i samhället som kan underlätta för äldre 

och närstående. Lindahl et al. (2010) har funnit att kärnan i att värna om det privat 

i hemmet är att personal utvecklade en professionell vänskap med de äldre och 

närstående.    

 

Rehabiliteringens fokus är inriktat på att träna rörelseförmåga och att gå (II, III,IV). 

Som en väsentlig del i äldres rehabilitering framkom värdet av att utvidga 

aktiviteter utanför det egna hemmet (II,III, IV). Resultatet åskådliggör det centrala 

i den fysiska miljöns utformning och tillgång till transportservice för att underlätta 

rehabilitering (III). Detta kan relateras till studier som visar på betydelsen av att 

utemiljön är tillgänglig för att kunna utföra vardagsaktiviteter som promenader, 

träffa vänner och vara delaktig i det sociala livet. Likaså det centrala med goda 

transportmöjligheter i samhället för social delaktighet och hälsofrämjande 

aktiviteter för äldre utanför den egna bostaden (Borst et al. 2009; Fristedt 2012).  

 

Rehabilitering ses som en process i att återfå eller skapa funktion (URL 2). De äldre 

fungerar från att träna med någon till att bli självständiga och aktiva i varierande 

grad, med eller utan någon form av hjälpmedel.  Det visades att de successivt 

prövat hur mycket kroppen klarar i mobilisering och att de har en stark tilltro till 

egen förmåga och är motiverade. Mål med rehabiliteringen har satts upp, men som 

man ibland varit tvungen att ompröva då en skör kropp inte alltid orkar med 

träning i den utsträckning de önskat. Hemmet är en trygghet för aktiviteter men 

även en källa till frustration när beroende av andras hjälp varit påtaglig (II, III, 

IV). Med tillämpning av Bourdieus teori (cf. Bourdieu 1999; Edwards 2003) ses det 

kroppsliga kapitalet och habitus som grundläggande i rehabiliteringsprocessen. De 

förkroppsligade erfarenheterna, habitus, där kroppen från att ha varit ett starkt 

kapital försvagas pga. funktionsnedsättning och ger ett förändrat kroppsligt 

kapital. Detta medför ett socialt kapital med förändrade positioner till familjen och 

vänner och minskad delaktighet i det sociala livet (II, IV). Liknande resultat har 

framkommit i studie gjord av Townsend (2011). Samtidigt framträder ett positivt 

kapital i de personliga styrkor som visade sig hos de äldre (II, IV) vilka kan 

relateras till rescilience (Lundman et al. 2010; Richardson 2002; Wild et al. 2013). 
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Sammantaget visar resultaten på att rehabiliterande insatser i hemmet för äldre bör 

utformas med hänsyn taget till aspekter av fält, habitus och kapital (I-IV).  

 

Att försöka förstå och förklara studiens resultat utifrån Bourdieus begrepp har 

varit utmanande och inspirerande. Jag har sökt reflektera över empiri och se något 

mer i fältet hemrehabilitering som det utgör för aktörerna än som det först 

framträtt.  Bourdieus teori har varit till hjälp att visa på möjligheter och svagheter i 

hemrehabilitering och till att visa på nya områden i behov av att forska vidare på.     

 

Implikationer och fortsatt forskning 

Resultaten som presenters i avhandlingen har implikationer för klinisk praxis inom 

olika områden, specifikt för personal som arbetar inom området äldres hälsa. En 

övergripande implikation utifrån avhandlingens resultat (I-IV) är betydelsen av 

dagliga handlingar och aktiviteter i hemmet, i den välbekanta närmiljön och andra 

miljöer av social betydelse samt att det införlivas som en del i de äldres vardagliga 

rehabilitering. Detta både ur ett hälsofrämjande och rehabiliterande perspektiv. 

Vidare bör begreppsramen för rehabilitering ur äldres perspektiv utvecklas och 

studeras ytterligare. Forskning med longitudinella studier behövs för att följa 

effekter av interventioner vid hemrehabilitering. Tillämpbarheten av ICF och 

lämpliga effektmått för aktivitet och delaktighet inom området äldres hälsa bör 

prövas.  

 

Ytterligare att studera är vilka prioriteringar som tillämpas för att erbjuda äldre 

rehabiliterande insatser; skiljer det sig mellan olika vårdgivare, skiljer det sig 

mellan de äldres olika diagnoser och skiljer det sig mellan olika grupper äldre där 

funktionsnedsättning har olika förlopp. Närståendes behov av stöd och utfall av 

insatt stöd över tid bör studeras.  Detta för att gynna äldres och närståendes 

intresse inom området äldre och rehabilitering. I utbildning inom hälso- och 

sjukvård och omsorg är det viktigt att forma utbildningar där samarbete med olika 

professioner är i fokus. I studie II framkom de multidisciplinära teamens 

erfarenheter av hemrehabilitering. Fortsatt forskning kan specifikt studera 

distriktssköterskans roll i hemrehabilitering.  

 

 

KONKLUSION 

Avhandlingen har genom att ta del av erfarenheter av hemrehabilitering från äldre 

personer och familjemedlemmar samt personal arbetande i team i kommunal 

hälso- och sjukvård och social omsorg och service bidragit till 

omvårdnadsvetenskap genom att visa på området äldre och rehabilitering och 
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betydelsen av en vårdform under utveckling. Avhandlingens slutsats är att bilden 

av äldres rehabilitering i samhället behöver utmanas då många av de äldre bor och 

klarar sina liv självständigt och vill så göra när behov av rehabilitering uppstår. 

För äldre är det väsentligt att upprätthålla sina dagliga göranden under 

rehabiliteringsprocessen och att få rehabiliterande stöd individuellt anpassat från 

hälso- och sjukvården och olika professioner. Närståendes insatser och behov 

behöver beaktas vid implementering av hemrehabilitering. Sammantaget visar 

resultat betydelsen av att beakta den samhälleliga och sociala miljön i klinisk 

praxis i genomförandet av rehabilitering tillsammans med den äldre i dennes hem. 

Vidare att fortsätta utveckla rehabilitering som en integrerad del i hälso- och 

sjukvård och social omsorg och service för äldre, där närstående, formellt och 

informellt stöd är viktiga för äldres aktiva deltagande i hemrehabiliteringen.  
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