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Sammanfattning    
 
Många äldre patienter i eget boende upplever behov av sjukgymnast och arbetsterapeut, både 
praktiskt och teoretiskt, vid rehabilitering av förlorad eller nedsatt funktions- och 
aktivitetsförmåga. Kommunal hemsjukvård erbjuder hemrehabilitering med sjukgymnast och 
arbetsterapeut. För att kunna tillgodose behovet behöver rehabiliteringspersonalen veta hur 
det kan uppfattas att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Detta för att bemöta patientens 
behov på ett optimalt sätt och möjliggöra för välbefinnande och eventuellt en bättre 
livskvalitet.  
 
Studien är en intervjuundersökning av sju patienter i ålder mellan 77 till 89 år som deltagit i 
hemrehabilitering tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut. Syftet är att belysa 
erfarenheten som äldre patienter har av att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering 
tillsammans med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. 
 
Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet beskrivs 
i fem kategorier; att tilltro egen förmåga, tillåta sig testa, att ha vägledare, träna inför 
morgondagen och att förhålla sig till den förändrade kroppen. Vidare presenteras resultatet i 
två teman; strävan att återta kontroll och lotsad att ta befäl. 
   
I metoddiskussionen förs ett resonemang kring metoden. I resultatdiskussionen ställs 
kategorierna i relation till forskning och en dialog förs mellan teman och vårdvetenskapens 
grundantagande om människa, hälsa och välbefinnande samt lidande. 
 
Nyckelord: Rehabilitering, hemsjukvård, sjukgymnast, arbetsterapeut, aktiv delaktighet, 
erfarenheter 
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INLEDNING 
Många äldre människor har frekvent kontakt med kommunal hälso- och sjukvård. 
Forskningens framsteg som resulterat i förbättrad teknik och effektivisering i slutenvård, 
innebär kortare vårdtid innan utskrivning till hemmet. Inom primärvård sker rehabilitering 
främst genom att patienten söker upp och kommer till primärvårdens lokaler. Kommunens 
rehabilitering sker oftast i hemmiljö. Äldre personer med multisjuk bakgrund klarar inte att ta 
sig till primärvården. Med tidigare hemgång från sjukhus och med multipatologisk historia 
blir den äldre patienten ofta inskriven på sjukgymnastisk och/eller arbetsterapeutisk 
rehabiliterande orsak i kommunal hälso- och sjukvård. Detta har givit kommunen ett ökat 
ansvar kring rehabilitering av äldre personer. Det vore lämpligt att få beskrivit av denna 
patientgrupp hur de uppfattar hemrehabilitering för att kunna bemöta och hjälpa dem på bästa 
sätt.  
 
Som kommunalt anställd sjukgymnast kommer jag dagligen i kontakt med äldre patienter som 
behöver hemrehabilitering. Det kan ibland kännas som om denna patientgrupp inte har fått 
komma till tals kring hur de ser på sin rehabilitering. Det finns många instanser och personer 
omkring äldre personer som uttrycker hur de ser på hemrehabilitering. Att vara aktivt 
delaktig1 i sin hemrehabilitering medför att både öppna sitt hem för vården och att själv vara 
engagerad i sin rehabilitering. Sällan hör man denna patientgrupp uttrycka sina önskningar 
och behov. Detta har väckt mitt intresse att vilja belysa, ur ett patientperspektiv, hur det 
uppfattas att vara aktiv delaktig i sin egen rehabilitering i hemmiljö. Avsikten är att 
föreliggande studie ska kunna ge en ökad förståelse för hur hemrehabilitering uppfattas av den 
äldre patienten och därmed gynna för bättre vård och eventuell ökat välbefinnande för 
patienten. 

BAKGRUND 
I följande stycke ges först en presentation av kommunal hemsjukvård, patientgruppen och 
rehabiliteringsenheten som äldre kommer i kontakt med i kommunal hemsjukvård. Därefter 
beskrivs rehabilitering och hemrehabilitering i kommunal regi, sjukgymnastens och 
arbetsterapeutens yrkesroll som vårdgivare med huvudrollsinnehavaren patienten aktivt 
delaktig i sin rehabilitering.  
 
Vårdgivaren är kommunen och sjukgymnaster och arbetsterapeuter representerar de som utför 
vården. Vårdgivare uppfattar författaren av föreliggande studie inte bildligt korrekt då det i 
rehabiliterande interventioner oftast innebär aktiva behandlingar2. I texten har författaren 
anammat auktoritet3 vilket blir ett samlingsbegrepp för sjukgymnast och/eller arbetsterapeut i 
bemärkelse vårdgivare. Slutligen görs en vårdvetenskaplig förankring och en skildring från 
tidigare gjord forskning.  
 
Kommunal hemsjukvård 
Äldreomsorgen i Sverige är en fråga som berör många människor på olika sätt. Statistiska 
centralbyrån (2006) förutspår att den äldre befolkningen kommer att öka. År 2050 förväntas 

                                                 
1 Aktiv delaktighet innebär genomförande av en uppgift eller handling med engagemang i en livssituation och 
med bästa förmåga vid utförandet. 
2 Aktiv behandling innebär ett interagerande av patienten, till exempel styrketräning och bakning. Passiv 
behandling är till exempel taktil stimulering och paraffinbehandling. 
3I Nationalencyklopedin beskrivs innebörden av auktoritet som: ”relation där en person har inflytande över en 
annan person och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare”.
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det finnas drygt 900 000 fler äldre över 65 år jämfört med år 2006. Många äldre har erfarenhet 
av kommunal hemtjänst eller särskilt boende, år 2004 var de över 230 000 personer. Det var 
totalt 132 000 personer över 65 år som fick hemtjänst i ordinärt boende4. Det innebär att var 
tolfte eller 8,5 procent av ålderspensionärerna hade hemtjänst ( Thorslund & Wånell, 2006). 
Den offentligt finansierade äldreomsorgen är en av de största arbetsgivarna i Sverige, totalt 
var cirka 250 000 anställda inom äldreomsorgen år 2004. Tillsammans uppgår anställda och 
personer med hemtjänstinsatser till ett antal av 480 000 personer. I de kommuner som 
ansvarar för hemsjukvård5 i ordinärt boende var det drygt 32 000 personer som år 2004 fick 
kommunal hemsjukvård6. Knappt 15 000 av dessa personer hade enbart hemsjukvård utan 
andra stödinsatser (Thorslund & Wånell, 2006). Enligt en rapport av Socialstyrelsen (2003a) 
arbetade våren 2002, i heltider, 1390 arbetsterapeuter och 780 sjukgymnaster totalt i 
kommunala äldreomsorgen. Sammanlagt blir det 2 170 legitimerade heltidstjänster, vilket 
korrelerar med Svenska Kommunförbundets (2002) personalstatistik för år 2001. Siffror för år 
2004 talar för ett ungefärligt tal på 1 miljon personer som frekvent kom i kontakt med 
kommunal äldreomsorg om närstående, anställda och vårdtagare sammanslås. Med tanke på 
att den äldre populationen blir fler kommer antalet involverade likaså att öka. 
 
Sedan 1950-talet har kvarboendeprincipen, att få bo kvar i ordinärt boende och sin invanda 
miljö, varit vägledande för svensk äldreomsorg. I Ädelreformen 19927, Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763; HSL) och andra författningar har kommunens hanterande av 
äldrefrågor under åren successivt förändrats. De nationella målen för äldreomsorgen i Sverige 
innebär att kommunerna ska ansvara för att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha 
inflytande i samhället och över sin vardag (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsens uppdrag 
på hälso- och sjukvårdsområdet är att på nationell nivå arbeta för en ständig förbättring av 
vård och omsorg och att stärka patientens rätt till trygghet och säkerhet (Ibid.).  
 
Patienter kan ha rätt till hemsjukvård om de har en diagnos eller ett funktionshinder som 
motiverar att sjukvården ges i hemmet. Vidare ska de inte utan stora hinder kunna ta sig till 
primärvården eller sjukhusets mottagningar och det är en avgiftsbelagd tjänst (Borås Stads 
hemsida, Hemsjukvård, 2008). Hemsjukvården inkluderar tre yrkeskategorier; arbetsterapeut, 
sjukgymnast och sjuksköterska.  
 
Vård8 som sjukgymnaster och arbetsterapeut utför i kommunal regi är främst i hemmiljö9 
men även i särskilda boenden samt på korttidsboenden. Kommunal vård lyder under Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Legitimerad personal10 arbetar under lagen om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS 1998:531) och 
patientjournallagen (1985:562) samt sekretesslagen (1980:100). Detta innebär förpliktelse att 
utföra behandlingar och åtgärder på evidensbaserad och beprövad erfarenhets basis och 
journalföra detta. Både sjukgymnast- och arbetsterapeutyrket innefattar suveränitet. Detta 
innebär att sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar självständigt men i kollegialt samarbete 
med varandra, läkaren och sjuksköterskan. Yrkesprofessionernas arbete utförs utifrån den 
analys som föreligger för bedömningen.  Läkaren, sjukgymnast eller arbetsterapeut har 
likvärdigt ansvar inför behandlingar och har kontakt med varandras yrken via rådgivning och 

                                                 
4 Eget privat valt boende. 
5 Kommuner som bedriver äldreomsorg på entreprenad exkluderas i denna statistik. 
6 Denna uppsats innefattar endast hemsjukvård som utförs i ordinärt boende. 
7 Innebar bl a. att kommunen övertog ansvaret om äldreomsorg från landstinget. 
8 I denna uppsats upplyser vård utifrån sjukgymnastens och arbetsterapeutens åtagande och arbetsbeskrivning. 
9 Se fotnot 4. 
10 Sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt dietister. 
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rapporter. Beskrivning av arbetsuppgifter som dessa yrken utför i kommunal hemsjukvård är 
uttryckt i termer som sedvanlig sjukgymnasts och arbetsterapeuts arbetsuppgift11(Broberg, 
1997; Socialstyrelsen, 2004).  
 
Hemtjänsten12 har viss betydelse för äldres rehabilitering delvis pga. kommunernas ansvar för 
rehabilitering i ordinärt boende. Rehabilitering av äldre är oftast en långsiktig och ständigt 
pågående process (Svenska kommunförbundet, 2002). Målet för äldrerehabilitering är att de 
äldre ska få leva ett så normalt liv som det går så länge det är möjligt. Detta innebär dels 
fokus på kroppsfunktioner men även på aktivitet och delaktighet (Månsson, 2007). Alla 
aktiviteter under dygnet har betydelse för rehabiliteringsprocessens förlopp. Därför bör 
rehabilitering integreras i vardagen för uppmärksammandet mellan sambandet att utföra 
vardagliga sysslor och rehabiliteringsinsatserna. Personer som finns i individens vardag, som 
hemtjänstpersonal och närstående, bör ha ett rehabiliterande synsätt13 (Månsson, 2007; 
Socialstyrelsen, 2003a).  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat internationella klassifikationer för att 
tillämpas på olika aspekter av hälsa14(Broberg, 1997). I ”International Classification of 
Function (ICF)” klassificeras domäner som hälsodomäner och hälsorelaterade domäner. 
Dessa beskrivs ur kroppsliga, personliga och sociala perspektiv genom två grundläggande 
förteckningar. Ena förteckningen är kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, den andra är 
aktiviteter och delaktighet (Socialstyrelsen, 2003b). Syftet med en klassifikation är att den ska 
kunna användas för flera skilda yrkeskategorier. Detta för att ge en vetenskaplig grund, ökad 
förståelse och möjlighet att studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och 
bestämningsfaktorer. Genom ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd är tanken att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och 
sjukvårdspersonal, forskare, politiker och allmänhet (Socialstyrelsen, 2003b). I ”Förenta 
Nationernas deklaration med principer för äldre personer”, redan år 1991, redogörs att äldre 
människor bör ha tillgång till hälsovård som hjälper dem att bibehålla eller återfå den bästa 
möjliga fysiska, psykiska och emotionella välfärd. Standardregler är antagna för att 
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (Social- och 
Hälsovårdsministeriet, 2003).  
 
Patientgruppen äldre 
Det går inte att tala om äldre som en homogen grupp. Andersson (2006) skriver att ju äldre vi 
blir, desto mer olika blir vi. Med alltfler äldre får Sverige även fler resursrika personer med 
stor livserfarenhet. En persons ålder får allt mindre informationsvärde ju högre upp i åldrarna 
man kommer. Högre upp i åldern är det svårare att utifrån ålder bilda sig en uppfattning om 
personens funktionella förmåga och färdighet. Ju äldre desto mindre sannolikhet är det att 
åldern skildrar hur personen fungerar socialt, psykologiskt och biologiskt. De senaste 
decennierna i Europa har vi bevittnat hur levnadsloppet blir alltmer varierat (Ibid.). Andersson 
(2006) fortsätter att redogöra för två typer av åldersskiktning; kronologisk och funktionell. 
Funktionell åldersskiktning har länge funnits; den vanligare är barn, ungdom, vuxen och 
                                                 
11 Beskrivs mer ingående under rubriken Rehabenheten inom kommunal hemsjukvård. 
12 Delegerad personal utför HSL beställda insatser från sjukgymnast och arbetsterapeut. I denna uppsats 
utforskas yrkesrelaterade arbetsuppgifter utförda av sjukgymnast och arbetsterapeut endast. 
13 Rehabiliterande förhållningssätt innebär att ha en stödjande och inte hjälpande inriktning, väcka individens 
intresse för sina egna resurser samt uppmuntra till egen problemlösning och eget handlande. 
14 WHO-familjen av internationella klassifikationer erbjuder en begreppsram för kodande information om hälsa 
(t.ex. diagnoser, funktionstillstånd och funktionshinder samt orsaker till kontakt med hälsovård och service) och 
använder ett standardiserat gemensamt språk som möjliggör kommunikation världen över om hälsa och 
hälsovård inom olika yrkesområden och vetenskaper. 
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gammal. Den kronologiska åldersskiktningen är en förenklad beskrivning; en tid för arbete 
och en tid för pensionärsliv och den blir tydlig då denna preciseras genom lagstiftning 
(skolålder, pensionsålder). Ålderspension inträder vid 65 år. Därefter indelas ålderskiktningen 
i antingen 65-74 år, 75-84 år och 85+ eller, vilket blir allt vanligare, i kategorisering som den 
tredje åldern och den fjärde åldern (Ibid.).  
 
Den tredje åldern är tiden från man slutat arbeta eller åtminstone inte arbetar av nödvändighet 
eller på heltid, och så länge som man klarar sig själv. Den fjärde åldern betecknar den tid man 
är beroende av andra för att klara sig eller åtminstone är mycket skröplig (Laslett, 1991). I 
föreliggande studie tillhör patientgruppen den fjärde åldern.   
 
Åldersrelaterade sjukdomar såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen 
tillhör att bli äldre. Fall och risk för fallskador blir allt vanligare högre upp i åldern. Kognitiva 
problem föreligger ofta (Thorslund & Wånell, 2006). Detta kan ge besvär och funktionella 
begränsningar som kan medföra att individen får svårt att utföra aktiviteter (Kielhofner, 
2002). Med hjälp och stöd, dels av närstående dels av kommunal äldreomsorg bor och 
kommer äldre att bo i ordinärt boende i framtiden. Det är av stor vikt att den hjälp som äldre 
behöver går att erbjuda (Wånell, 2006). Betydelsen av bostaden ökar i samband med åldrandet 
och hemmet blir ofta en trygghet. Sammanhanget att tillhöra en familj som hemmet innebär är 
en förutsättning för självständighet (Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin Ivanoff, 2007). Miljön, 
som vardagsmiljön, inkluderar vanor och beteende som påminner om ens identitet och Haak 
et al. (2007) menar att äldre kämpar för att vara självständiga i de vardagliga aktiviteterna 
hemma. Det är mycket viktigt för de äldre att åtminstone själva kunna ha möjlighet att styra 
och bestämma över sin vardag. 
 
Den vanligast förekommande offentliga platsen som äldre vill besöka är affärer, men även 
parker är viktiga miljöer att besöka. Men närmiljöns omgivning innehåller problem så som 
ojämn beläggning, trappsteg och tunga dörrar (Valdermarsson, Jernryd & Iwarsson, 2005). 
Att utemiljön är tillgänglig har även stor betydelse för sociala kontakter och att bibehålla 
funktion som gång och balans. En parkbänk kan bidra till bibehållen styrka i form av 
promenader och en känsla av att vara delaktig i det sociala livet. Betydelsefullt för äldres 
hälsa och välbefinnande är att kunna utföra vardagsaktiviteter och att kunna gå på promenad 
samt träffa vänner (Silverstein & Parker, 2002). Det kan vara svårt att utföra dessa aktiviteter 
på grund av fysiska funktionshinder eller otillgänglig miljö. Eftersom gruppen äldre blir allt 
större så är det viktigt att utföra förebyggande och rehabiliterande insatser för bibehållande av 
bästa möjliga aktivitetsförmåga. 
 
Rehabiliteringsenheten inom kommunal hemsjukvård 
En västsvensk kommuns hemsida (Borås Stads hemsida, Hemsjukvård, 2008) uttrycker att de 
arbetsuppgifter som arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för i hälso- och sjukvården 
är att ge instruktion för enskild patients genomförande av behandling/träning av 
funktioner/förmågor utifrån arbetsterapeut och/eller sjukgymnastbedömning. Detta kan vara 
funktions-, förflyttnings- eller handträning. Det kan även vara andningsgymnastik, 
kontrakturprofylax eller träning i personlig vård samt träning i boendeaktivitet. Vidare 
deklarerar samma kommuns hemsida att rehabiliteringsenheten utför mer yrkesspecifika 
åtgärder och interventioner. Det innefattar ödemprofylaktiska åtgärder, 
kompressionsbehandling, fysikalisk behandling, eliminering av risker kring användning av 
ortos, apparatbehandling, hjälpmedelsanvändning förenad med särskild risk, anpassning av 
förskrivet hjälpmedel samt inlärning av hjälpmedelsanvändning (Borås Stads hemsida, 
Hemsjukvård, 2008).  
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Socialstyrelsen gjorde en enkätundersökning våren 2002 för kartläggning kring 
rehabiliteringsresurser och för att belysa arbetssituationen för landets arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster som arbetar med äldre i kommunal äldreomsorg och landstingens primärvård. 
Konklusionen blev att sjukgymnaster och arbetsterapeuter i den kommunala äldreomsorgen 
uppger mer sällan än deras kollegor i landstingets primärvård att de ägnar mest tid åt 
individuell träning/behandling. Istället läggs en större andel på utredning/bedömning, 
bostadsanpassning/hjälpmedel, handledning av personal/anhöriga och träning/behandling 
(Socialstyrelsen, 2003a). 
 
Rehabilitering, inklusive hjälpmedel, kan anses vara självklar på basnivå för var människa. 
Förenta Nationernas deklaration med principer för äldre personer (2003) som kom redan år 
1991, beskriver att äldre människor bör ha tillgång till hälsovård. Syftet är att hjälpa dem att 
bibehålla eller återfå den bästa möjliga fysiska, psykiska och emotionella välfärd, och 
motverka eller fördröja sjukdomsutbrott. Rehabilitering ska genom avgränsade individuella 
behandlingsinsatser stödja patienten. 
 
Rehabilitering 
En definition av rehabilitering är, enligt Månsson (2007, s. 49):  

…det som avses av tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden 
och verksamheter som innebär att medicinska, omvårdande, psykologiska, andliga, 
pedagogiska, sociala, kulturella och tekniska insatser kombineras efter den enskildes behov, 
förutsättningar och intressen. 
 

Genom samarbete mellan rehabiliteringspersonal och andra yrkeskategorier, t.ex. baspersonal 
och sjuksköterskor avses att få till stånd ett rehabiliterande förhållningssätt. Målet ska vara att 
upprätthålla och förbättra de äldres funktionsförmåga samt verka för den enskildes psykiska, 
fysiska och sociala välbefinnande (Socialstyrelsen, 2003a). Detta mål är väsentligt för den 
äldre populationen som involveras av det naturliga åldrandet. Äldre åldrande innefattar 
sarcopeni15, minskande av resurser16 och mindre marginaler17. Detta gör att den äldre 
personen blir svagare, dels muskuloskeletalt dels fysiologiskt och har svårare att återhämta sig 
efter en tids sjukdom eller trauma (Evans, 1995). 
 
Ändamål och inriktning kring hemrehabilitering är att äldre ska få fortsätta leva ett 
självständigt och normalt liv så länge det är möjligt i sin valda närmiljö. Det är viktigt att 
kunna berika vardagen med aktiviteter och färdigheter så att personen upplever livskvalitet 
(Socialstyrelsen, 2000). Vidare framgår att hemrehabilitering handlar om arbetsuppgifter som 
medför att brukaren kan utveckla, återvinna, bibehålla eller fördröja försämring av sina 
förmågor (Månsson, 2007). Hemrehabilitering är insatser och verksamhet som bedrivs i 
patientens hem och omgivning med fokus på kroppsfunktioner men även på aktivitet och 
delaktighet (Månsson, 2007; Socialstyrelsen 2000; Socialstyrelsen 2003a). Aktiviteter under 
dygnet har betydelse för rehabiliteringsprocessens förlopp. Rehabilitering bör integreras i 
vardagen för uppmärksammandet mellan sambandet att utföra vardagliga sysslor och 
rehabiliteringsinsatser (Månsson, 2007; Socialstyrelsen, 2003a).  

                                                 
15 det naturliga åldrandets muskelförtvining. 
16 Kroppsegen resurs som ex. vitalitet. Vid påfrestning av kroppen sker katabolisk inverkan, resursen kroppen 
har är bevara vitalitet. Vid naturligt åldrande förändrar kroppens fysiologiska smidighet. 
17 Yngre ålder finns goda fysiologiska marginaler, återhämtning sker snabbt och vidare tål människokroppens 
system mer. I högre ålder tar det längre tid att återhämta sig fysiologiskt och det är ibland t o m så kroppen inte 
klarar att återhämta sig till en nivå innan symtom visat sig. 
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Rehabiliteringsprocessen innebär att inta en flexibel och öppen inställning, en följsamhet för 
förändring både för patient som auktoritet. Syftet med samarbetet vid en 
rehabiliteringsprocess är att uppnå ett bestämt mål och rehabiliteringsprocessen är vägen dit. 
Det innebär att rehabilitering är del av en förändringsprocess för patienten mot något, inget 
status quo. Det kräver olika typer av agerande som deltagare. Det är ett aktivt agerande både 
från auktoritet som från patient vid rehabilitering. Grundelement är aktivitet och delaktighet 
samt fysisk aktivitet. En definition av aktiv delaktighet är, enligt ”International Classification 
of Functioning, Disability and Health” (ICF) och Socialstyrelsen (2003b), att aktivitet 
definieras som en persons genomförande av en uppgift eller handling. Bedömningsfaktorn för 
genomförande beskriver vad en person gör i sin aktuella omgivning. Vidare definieras 
delaktighet som engagemang i en livssituation. Eftersom den aktuella omgivningen för in ett 
samhälleligt sammanhang, kan genomförande bedömt med denna bedömningsfaktor också 
uppfattas som ”engagemang i en livssituation” eller ”upplevd erfarenhet” av personer i det 
aktuella sammanhang som de lever i. Detta sammanhang innefattar omgivningsfaktorer, dvs. 
alla aspekter av den fysiska, sociala och attitydmässiga världen, vilka kan kodas genom 
användning av omgivningsfaktorer. Bedömningsfaktorn för kapacitet beskriver en persons 
förmåga att utföra en uppgift eller handling. Denna bedömningsfaktor identifierar den högsta 
möjliga funktionsnivå som en person kan uppnå vid ett givet tillfälle. Aktiv delaktighet 
innebär således genomförande av en uppgift eller handling med engagemang i en livssituation 
och med bästa förmåga vid utförandet (Socialstyrelsen, 2003b). Med fysisk aktivitet avses all 
kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i 
ökad energiförbrukning (Faskunger & Hemmingsson, 2005). Begreppet fysisk aktivitet 
innefattar sålunda kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av 
kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv. 
 
Äldres rehabilitering bygger i hög grad på att rehabiliteringspersonal arbetar indirekt genom 
att informera och undervisa omsorgspersonalen. Insatser utförda av personal med väl mening, 
”snällt tänkta” eller ”sparar tid”, kan ibland leda till passivitet (Socialstyrelsen, 2003a) för 
patienten. Hjälp med påklädning som exempel då patienten kan göra det själv innebär att som 
personal stå och bistå och stötta så att patienten med viss ansträngning får utföra det 
självständigt. Aktiviteten kan förväntas vara utformad så att den äldre själv kan vara delaktig i 
vissa moment då detta kan ge känslan av att själv ha gjort något vilket är viktigt (Karlsson, 
2006). 
 
Sjukgymnastens roll 
Sjukgymnastiska verksamhetens främsta syfte är att främja individens rörelseförmåga och 
rörelsebeteende utifrån de rörelseförutsättningar som finns. Rörelseförutsättningarna utgörs av 
anatomiska, fysiologiska och psykologiska villkor.  Enligt Tyni-Lenné (1988) kan 
sjukgymnastikens påverkan i det hierarkiska systemet beskrivas från vävnadsnivå till 
personnivå. Rörelsehierarki i sjukgymnastiken i relation till ett systemteoretiskt synsätt är att 
utgå från rörelsens förmåga, beteende och förutsättning. Denna grund, kinesiologi, som 
sysselsätter den friska människans rörelser, ger genomslagskraft på både ett hälso- och ett 
sjukdomsorienterat perspektiv på rörelse (Tyni-Lenné, 1988). Det innebär att 
sjukgymnastikens främsta syfte är att återställa människans rörelsebalans (Holmström, 
Johnsson & Lundbladh, 1993).  
 
Varje sjukgymnastisk åtgärd kräver adekvat analys och bedömning för att få en uppfattning 
om patientens resurser och förutsättningar. En persons förutsättningar förutom befintlig 
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motorisk funktion är förmågor som motivation och kognitiva färdigheter18 (Faskunger, 2004). 
Enligt Madsen (1970) är motivation en sammanfattande beteckning på alla de inre (psykiska) 
processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, aktiverar och motiverar handlingar. 
Ett enklare sätt att tydliggöra innebörden i begreppet motivation vore att likna motivation som 
själva drivkraften och katalysatorn för att påbörja och bibehålla en förändring19 (Faskunger & 
Hemmingsson, 2005). Patientens förutsättningar lägger grunden till sjukgymnastens 
medicinska bedömning. Utifrån den analys som sjukgymnasten gör och presenterar till 
patienten tas därefter ett gemensamt beslut kring målsättning och tillvägagångssätt i 
behandlingen. Mål kan vara att patientens självkänsla ska förbättras och att ge patienten 
redskap att hantera nyfunnen förmåga och resurs (Bandura, 1997).  Tillsammans fortsätter 
arbetet med symptomen för att få dem att avta eller minska i betydelse. Holmström et al. 
(1993) hänvisar till att sjukgymnasten ser människan som ett biologiskt system och beskriver 
att ett av sjukgymnastikens centrala begrepp är rörelser, de naturliga rörelserna. Dessa är 
rörelser och rörelsemönster vilka utvecklas under barndomen som ett resultat av 
neurofysiologisk mognad och utan speciell träning. De naturliga rörelserna indelas i 
hållning/kroppshållning, rörelse och att flytta sig i rummet.  Rörelsen är central för hälsan och 
handling är inte möjlig utan rörelse (Holmström et al., 1993). Detta innebär att som 
sjukgymnast se helheten kring rörelsen och därefter diskutera kring rimlig målsättning 
tillsammans med patienten. Genom en aktiv delaktighet är patienten aktiv i sin rehabilitering, 
dels i beslutstagande dels i ansvarsfrågan kring målsättning. 
 
Genom de fynd som den sjukgymnastiska medicinska bedömningen ger, grundar sig 
behandlingsförslagen. Dessa presenteras för patienten som tillsammans med sjukgymnasten 
kommer fram till den behandlingsform som uppfattas optimal. Behandlingar baseras på 
evidens och beprövad erfarenhet och det ändamål patienten har med behandlingen. Denna 
relation mellan patient och sjukgymnast kan likna ett förbund mellan två parter och det 
väsentliga är att båda innehar aktiva roller. Det innefattar intresse och engagemang för en 
utvecklande relation av båda parter. Genom att ha gemensamt mål kring samarbetet innebär 
det ansvarstagande av båda parter.  
 
Enligt Roxendal (1987) kan sjukgymnastiska behandlingsmetoder klassificeras i tre 
kategorier; traditionell sjukgymnastik, terapeutiska metoder och biopsykosocial inriktad 
sjukgymnastik. En sjukgymnastisk behandlingsform är individuellt anpassad och det går inte 
att generalisera efter diagnos eller symtom. Behandlingsplanering utgår från två 
huvudområden; problemet och resurserna, vilket är patientens tillgängliga kroppsliga 
förmåga, motivation, och sjukgymnastens kompetens och insats. Roxendal (1987) fortsätter 
beskriva att varje medveten rörelse har psykologiska element. Människor har en avsikt med 
varje rörelse och att psykosociala aspekter på välbefinnande och förebyggande vård måste 
beaktas (Ibid.). Sammanfattningsvis kan sägas att den sjukgymnastiska behandlingen består 
av både sjukgymnastens konkreta ingripande i form av handgrepp, taktil stimulering och 
patientens mer eller mindre självständiga träning. De olika sjukgymnastiska inriktningarna 
och rollerna ger i sin tur skild karaktär åt mötet mellan sjukgymnast och patient. 
Behandlingsmetod som intas är beroende av människosyn, den sjukgymnastiska inriktningen, 
rolltagandet och mötets utformning inkluderat syftet i mötet. Mötet mellan människor 
aktiverar krafter hos de inblandade. Sjukgymnastens uppgift är att använda mötet så att 
patientens tro på sig själv och hans förmåga till medverkan aktiveras (Roxendal, 1987).  
 

                                                 
18 Spatial förmåga, orientera sig i tid och rum. 
19 Sando Rados motivationsnivå och transteoretiska förändringsmodell. 
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Arbetsterapeutens roll 
Inom arbetsterapi är aktivitet ett vanligt förekommande begrepp. Ett grundläggande antagande 
i arbetsterapi är att deltagande i meningsfulla aktiviteter ger välbefinnande och främjar hälsa 
(Kielhofner, 2002; Townsend, 1997).  
 
Aktivitetsutförandet påverkas alltid av den kontext där personen befinner sig i vid utförandet 
av aktiviteten. Det finns ett samspel mellan aktiviteten, kontexten och individen med sina 
fysiska och psykiska komponenter, där alla delar kan påverkas av varandra (Kramer, Hinojosa 
& Royeen, 2003). Sammanhanget kan delas in i kulturell, fysisk och social kontext och den 
kan både främja och hämma utförandet av aktiviteten. Problem med aktivitetsutförandet 
uppstår alltså om kraven som finns i miljön eller i aktiviteten är för höga i förhållande till 
individens kapacitet (Kielhofner, 2002). 
 
Enligt Kielhofner (2002) kan aktiviteter delas in i tre områden. Ett är det dagliga livet (ADL) 
som innefattar sysslor som människor gör varje dag, exempelvis egenvård, äta och städa. 
Område två är lek och fritidsysslor samt hobbies. Slutligen den tredje som är arbete, obetalt 
som betalt. Christiansen och Baum (1997) utvecklar tanken kring ADL och uttrycker att då 
personen inte klarar ADL självständigt kan det bli aktuellt med hemtjänst. Det är del av den 
service som kommunen erbjuder för att äldre skall kunna bo kvar i den egna bostaden. ADL 
kan delas upp i personlig ADL (P-ADL) och instrumentell ADL (I-ADL). P-ADL består av 
aktiviteterna äta och dricka, förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning, personlig hygien 
och övrig kroppsvård. I-ADL består av kommunikation, resor, matlagning, tvätt och städning 
(Christiansen & Baum, 1997). 
 
Enligt Kielhofner (2002) är samspelet mellan personen, aktiviteten som utförs och miljön där 
aktiviteten äger rum det som utgör en väsentlig del inom arbetsterapin. Mellan individ, miljö 
och aktivitet finns ett utvecklingsmässigt perspektiv enligt arbetsterapeutisk teoribildning. 
Relationerna mellan dessa faktorer förändras under ett livsspann där antalet aktiviteter ofta 
minskas på grund av åldrande, sjukdomar och förändringar i omgivningen. Detta innebär att 
under en livslång period förändras interaktionen mellan aktivitet, individ och miljö 
(Kielhofner, 2002).  
 
”International Classification of Functioning” (ICF), ger en struktur för att beskriva hälsa och 
hälsorelaterade tillstånd (Socialstyrelsen, 2003b). Funktionshinder har en betydande effekt på 
delaktighet. Delaktighet minskar när personer blir äldre. Familj och vänner har även en stor 
inverkan på delaktighet, oavsett ålder (Law, 2002). Det innebär att en funktionsnedsättning, 
t.ex. nedsatt gångförmåga, kan leda till minskad aktivitet och delaktighet (WHO, 2001). 
Genom livet förändras personers aktiviteter som man utför samlat i de aktivitetskategorier 
som de tillhör som till exempel personliga dagliga aktiviteter, produktivitet och fritid. 
Exempelvis består äldre personers aktiviteter främst av fritidssysslor, men personliga dagliga 
aktiviteter kräver mer tid ju äldre man blir (Law, 2002).  
 
Kielhofner (2002) menar att aktivitetsroller organiserar handlingar på huvudsakligen tre olika 
sätt. För det första påverkar rollerna sättet vi utför handlingar och innehållet i handlingarna. 
För det andra innehåller varje roll en rad handlingar som vi utför och som utgör rollen.  
Slutligen innefattar vår vardag olika roller som kan överlappa varandra. Detta visar att våra 
olika roller har stor betydelse när det gället vårt aktivitetsmönster. Rehabilitering kan ses som 
att skapa möjlighet för individen att återvinna slumrande färdigheter eller för att bibehålla den 
funktionella kapaciteten. Personer som inte använder sina färdigheter riskerar att förlora 
förmågan att använda dem vilket innebär problem i utförandet av aktiviteter (Socialstyrelsen, 
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2003a). Kielhofner (2002) menar att för att bedriva effektiv rehabilitering bör denna vara 
baserad på personens egna intressen och erfarenheter.  
 
Hemmet är mycket centralt för delaktighet och äldre personers upplevelse av delaktighet i 
hemmet och närmsta omgivningen likaså. Det är av stor betydelse att ta hänsyn till varje unik 
individs intressen då alla individer är olika (Townsend, 1997). För de äldre är innebörden i 
delaktighet både utförandet av aktuella aktiviteten och samhörighet med andra. Delaktigheten 
kan förändras, allt eftersom personernas hälsa sviktar och de blir mer begränsade till hemmet. 
Utifrån att ha upplevt delaktighet genom att vara aktiv deltagare i aktiviteter, intas rollen som 
en passiv åskådare (Haak et al., 2007; Law, 2002). Med hemrehabilitering sätts ett ökat krav 
på arbetsterapeuten som yrkesutövare. Det gäller att klara av att vara flexibel när man som 
yrkesutövare arbetar kring individen i sin närmiljö. Att vara lyhörd inför varje patients behov 
och genom god kommunikation samarbeta med hemtjänst och patienten. Vidare kan 
hemrehabilitering se olika ut från kommun till kommun, men huvudsyftet är att den ska ske 
som individuellt utformad träning i hemmet och främja ett så aktivt och tillfredställande liv 
som möjligt (Karlsson, 2006). 
 
Arbetssättet för arbetsterapeuten styrs av ett patientcentrerat tänkande, vilket innebär att man 
grundar rehabiliteringsinsatser på de mål patienten väljer (Townsend, 1997). Patientens 
delaktighet i utarbetandet av målet för rehabiliteringen ökar motivationen, vilket är en 
förutsättning för ett gott resultat. Strävan att utveckla människans förmåga till aktivitet med 
exempelvis stöd av träning, hjälpmedel eller inövande av nya strategier är arbetssätt i 
arbetsterapi. Arbetsterapeuternas helhetssyn av människan innebär att man tar hänsyn till 
aktiviteten i den miljö de utförs i och inte bara fokuserar på aktiviteten. Det krävs även en 
tillgänglig miljö för att underlätta och i vissa fall även möjliggöra aktivitet (Kielhofner, 2002). 
 
Sammanfattningsvis visar källorna att rehabilitering kan beskrivas som en fråga om 
funktionell rörlighet och aktivitetshandlingar. Syftet kring hemrehabilitering är att återskapa, 
bibehålla eller befrämja motorisk funktion och rörelseutveckling. Genom detta läggs grunden 
för patienten att utöva aktiviteter och handlingar i sin sociala kontext. Detta inklusive vikten 
att hemtjänsten arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt kan generera i att patientens 
förmåga bibehålls. Samarbetet mellan patienten, sjukgymnast och arbetsterapeut med ett 
gemensamt mål utgör grundstommen i rehabiliteringens ändamål och där värdegrunden är 
patienten i centrum (Månsson, 2007; Holmström et al,. 1993; Roxendal, 1987; Kielhofner, 
2002; Townsend, 1997). 
 
Vårdvetenskaplig förankring  
Livsvärldsforskning utgår från sakerna eller fenomenen. Husserl, den tyske filosofen, talade 
om att gå till sakerna själva för att uppnå förståelse. Han ville att forskningen skulle behandla 
den värld där människorna finns, livsvärlden, och han var den som först beskrev livsvärlden 
som teoretiskt perspektiv (Bengtsson, 2001; Dahlberg, 1997b).  

Bengtsson (2001) beskriver livsvärlden genom den franske existensfilosofen Merleau-Ponty’s 
ord så som den värld som vi dagligen lever våra liv i. Livsvärlden är med andra ord den värld 
som är levande närvarande i våra känslor, som vi förnimmer och som därmed är oupplösligt 
förbunden med ett likaledes varseblivande subjekt. Merleau-Ponty talar om ”den subjektiva 
kroppen” och menar att människans kropp aldrig kan förstås som en sak. Människan lever 
som subjekt i och genom sin kropp. Människan erfar världen genom att erfara ett fenomen så 
som det visar sig och det finns inget som visar sig om det inte finns någon att visa sig för. Det 
innebär ömsesidig relation mellan subjekt och objekt (Ibid.).  
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Patientperspektiv, som vilar på vårdvetenskapens grundantaganden om människan och hälsan, 
är en hållning och en värdegrund som kännetecknas av integritet och värdighet. Patienten 
betraktas som den främsta experten på sig själv, sitt lidande och välbefinnande, och sin 
livssituation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg. 2003). Detta är 
framträdande i samspelet mellan patient och rehabiliteringspersonal. Vid en intervention 
kommer ofta arbetsterapeut och/eller sjukgymnast ofta i kontakt med patienten vid en 
funktions- eller aktivitetsförändring. Patienten beskriver sin vy av eventuell dysfunktion i 
anamnesen, rehabiliteringspersonal genomför en undersökning och sammanställer en 
bedömning. De funna fynden ställs gentemot patientens ändamål. Detta lägger grunden till 
hur och på vilket sätt behandlingsinterventionen kommer att vara. Patienten likväl 
rehabiliteringspersonal behöver vara engagerade och involverade efter bästa förmåga och 
agerande. Efter behandlingstiden sker en utvärdering som rehabiliteringspersonal och 
patienten utför genom en dialog kring förbättringar och om måluppfyllelse. Detta är så som 
författaren av föreliggande studie ser på en vårdrelation, ur ett etiskt patientperspektiv. En 
struktur som har sin teoretiska utgångspunkt i hur patientens eget perspektiv på sin hälsa och 
vårdande kan förstås (Dahlberg et al., 2003). 

 
Människan ”är” sin kropp. Det betyder att människan inte kan förstås fullt ut om hon inte 
betraktas som en levande helhet (Dahlberg, 1997b; Dropsy, 1987; Roxendal, 1987; Rosberg 
2000). Subjektet är den levda kroppen. Kroppen och själen är en sammanflätad helhet där inte 
var och en är tillräckliga i sig själv (Bengtsson, 2001). Kroppen är alla handlingars subjekt, 
kroppen utför handlingarna. Människan och dess livsvillkor kan förstås om man betraktar dem 
som en helhet (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Men människan är beroende av andra 
människor. Att betrakta människan som ett absolut oberoende väsen som har möjlighet och 
rätt att förvalta sitt eget liv på egen hand avvisas klart utifrån moraliska principer, eftersom 
människan är en kollektiv varelse som endast kan existera i beroende av andra människor 
(Ibid.).  
 
Att vara människa innebär att behöva andras omsorg (Henriksen & Vetlesen, 1998). Att vara 
beroende innebär att man behöver något som andra kan ge. Detta är en väsentlig punkt vid 
rehabiliterande interventioner. Rehabiliteringspersonalen kan vid behandlingsintervention 
guida patienten på sådant sätt att patienten hela tiden har en strävan och vilja till att utveckla 
färdighet. Denna vårdrelation mellan patient och arbetsterapeut och/eller sjukgymnast är 
asymmetriskt men det är viktigt att ha i åtanke att rehabilitering är en doserad behandling 
under en viss tidsperiod. Denna vårdrelation är en föränderlig process mot självständighet och 
därav förändras rollkaraktären beroende var i rehabiliteringsfasen man befinner sig.  
 
Både för patienten och rehabiliteringspersonal. Rehabiliteringen struktureras genom 
uppföljningar och utvärdering, interventionen har redan från början bestämda hållpunkter. 
Detta är viktigt för patientens förberedelse för att framledes överta ansvar. Det innebär att 
vardagsrehabilitering inte är rehabilitering i samma bemärkelse. Men det är viktigt att påpeka 
att genom hela rehabiliteringen är patienten i en beroende position.  Genom att behöva ta 
emot något som patienten inte själv kan utföra innebär det att patienten inte kan ge något 
tillbaka och därmed uppstår en obalans i förhållandet mellan den som ger hjälp och den som 
tar emot hjälp (Henriksen & Vetlesen, 1998). Dahlberg et al. (2003) menar att god vård kräver 
att patienten får inflytande över hälso- och vårdsituationen. Detta är att respektera patientens 
värdighet. Författarna, refererande till Bengtsson (1998), varnar för ett mekaniserat intellekt. 
Detta kan vara en fara för arbetsterapeuten och/eller sjukgymnasten i och med att dessa 
professioner är väl förankrade i naturvetenskapliga positivistiska tankebanor och har sitt 
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förflutna under den biomedicinska traditionen. Holmström et al. (1993) delar denna oro och 
påtalar vikten av att den professionella rollen i rehabiliteringen avväger en jämvikt och balans 
(Holmström, et al., 1993). 
 
Människa är en enhet, där kropp, psyke, själ och ande är olika begreppsliga aspekter av denna 
enhet. I själva verket kan man egentligen inte tala om vare sig kropp/psyke, själ, och/ eller 
ande, utan bara om en "människa", vilket därmed är en väsentlig vårdvetenskaplig 
utgångspunkt (Wiklund, 2003). Rehabilitering i hemmiljö kan utlysa starka reaktioner då 
kroppen bär på en historisk erfarenhet i den miljön. Det kan vara gott som mindre bra att 
kroppen har referens i något förflutet och upplevt. Det kan ge inspiration och öka 
motivationen. En rehabiliterande vårdrelation startas oftast p g a. en kroppslig förändring. 
Genom en kognitiv relationsteori hänvisar Rosberg (2000) till att öka förståelse av kroppen 
och innebörder i den sjukgymnastiska behandlingen. En kognitiv relationsteori bygger på att 
stress och emotioner är sammanflätade med varandra. Teorin kan ses som en process där 
emotioner är överordnat till stressbegreppet. Kroppen använder sig själv som referens och 
reagerar ur historisk erfarenhet. Emotionen är en känsla som ger en stark analytisk kraft och 
som uppstår ifrån olika historier om relationer mellan människa och omgivning (Rosberg, 
2000). Stress är en inre eller yttre faktor som både affekterar vårdare som patient. Dahlberg et 
al. (2003) menar att den yttre stressfaktorn kan påverka vårdandets kvalitet vilket kan 
generera i konsekvenser för patienten. Rosberg (2000) involverar de psykosociala faktorerna. 
Dessa är, anser författaren, en nödvändig förutsättning för igångsättandet och upprätthållandet 
av den kroppsliga upplevelsen. Rosberg hänvisar till Bullington (1999) som är inspirerad av 
Merleau-Ponty’s filosofi och människoförståelse. En kroppslig reaktion kan vara ett resultat 
av ett sammanbrott i patientens förmåga. Kroppen blir ställföreträdare när tankar, känslor och 
handlingar blir omöjliga. Sjukdom eller symtom är en strävan att uppnå harmoni mellan 
aktuell livssituation och patientens respons på denna livssituation. Genom konkret saklighet, 
råd och information av rehabiliteringspersonal kan symtomen bli en del i processen mot hälsa. 
Dahlberg et al. (2003) talar om att hälsa är en strävan efter balans och en upplevelse av att 
vara hel människa. Hälsa speglar människans aktuella och totala livssituation. Författarna 
menar om livet saknar mening har hälsan ingen betydelse vilket innebär att hälsa har djupare 
innebörd än frånvaro av sjukdom.  
 
Bullington (1999) använder Merleau-Ponty’s strukturbegrepp i de kroppsliga psykologiska 
mönster som utvecklar sig i en människas sociokulturella relation med världen. När en 
människa är oförmögen att transformera sina strukturer och skapa ny mening så stagnerar 
flödet i en relation med livet. Världen kommer mindre till uttryck och därmed blir livet mer 
stereotypt (Bullington, 1999). Boten vore om patienten åter kan bli förmögen att medverka 
genom att rehabiliteringspersonal positivt förstärker och berömmer så att en transformation av 
mening kan ske, så att fokus riktas mot omvärlden i stället. På så sätt blir omvärlden en större 
arena. Detta perspektiv fokuserar individens meningsskapande och innefattar kroppen som 
meningsbärare. Ohälsa kopplas här till en bristande förmåga att skapa mening. Bengtsson 
menar (1998) att livsvärlden är den levda världen, och det är genom livsvärlden vi 
älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och 
en mening. Alltså finns vi till i världen via vår livsvärld och så länge vi lever kan vi aldrig 
komma ur eller ifrån vår livsvärld (Ibid.).  
 
Ju mindre den enskilde kan göra själv, ju större är beroendet och utsattheten. Själva beroendet 
skapar förlust av inflytande över den egna situationen. Ju svagare hjälptagare, desto större blir 
hjälpgivarens makt och inflytande (Henriksen & Vetlesen, 1998). Hjälptagarens beroende kan 
alltså betraktas utifrån den enskildes förmåga till självständighet. Att vara beroende av andra, 
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att inte klara sig på egen hand skapar en känsla av hjälplöshet i sig som kan upplevas sorglig. 
Eriksson (1994) uttrycker antagandet att lidandet utgör en del av allt mänskligt liv. Just detta 
är en väsentlig del av vardagsrehabilitering som rehabiliteringspersonal instruerar övrig 
personal. Att låta patienten få lov att klara så mycket som möjligt själv eller få stöd så att 
handlingen kan bli en del av patientens vardag. Genom stöd och eventuellt hjälpmedel erbjuds 
patienten möjlighet att till viss del bibehålla självständighet. Där livet segrar har lidandet 
utgjort en kraftkälla till nytt liv. Lidandet kommer dock alltid att framstå som en gåta, då var 
människas lidande är unikt (Eriksson, 1994). Dahlberg et al. (2003) fortsätter att uttrycka 
patientperspektivets betydelse för att patienterna ska känna förtroende för och i 
vården. Vårdvetenskapens utgångspunkt är således ett patientfokus med betoning av 
patienternas eget perspektiv på sin hälsa och ohälsa, på sin livssituation, samt på vårdandet. 
De menar att på att vårdandets basala idé är att förändra, upprätthålla och igångsätta eller 
stödja. Det som är framträdande enligt författarna, är att kvaliteten i de omvårdande formerna 
kan få en avgörande betydelse för patientens välbefinnande. De lyfter fram och betonar vikten 
av de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld och vårdrelation (Ibid.). Välbefinnande är inte ett 
statiskt begrepp. Detta har delvis att göra med att den medicinska utvecklingen förändrat 
karaktär på välbefinnandet. Med utgångspunkt i relation kring att lindra har idag 
välbefinnande nära relation med komfort och befriande av smärta (Tutton & Seers, 2003). 

Arman och Rehnsfeldt (2006) uttalar innebörden av att som professionell vårdare använda sig 
själv i mötet. Författarna uttrycker, stödd på danske filosofen Lögstrup, att människan har i 
universell mening fått förmågor som kommunikation, medlidande och barmhärtighet. Hur 
själva kommunikationen och gemenskapen mellan människor utformas är dock inte givet. 
Detta betyder att människan formar själv mötet utifrån sin egen livsförståelse och att 
livsförståelse innebär att människan blir berörd av den andres lidande och sårbarhet (Arman & 
Rehnsfeldt, 2006). Det främsta redskapet som arbetsterapeut och/eller sjukgymnast har är 
oftast deras kropp. Med empirisk och implicit kunskap utvecklar arbetsterapeuten och/eller 
sjukgymnasten en känsla kring bemötande och färdighet. Dahlberg, et al. (2003) uttrycker att 
vårdaren kan komma i situationer, goda som mindre goda, och att det optimala är att bearbeta 
situationerna med att bejaka deras existens. Upplevelser förankras även i vårdarens egen 
kropp. Det är väsentligt att som arbetsterapeut och/eller sjukgymnast vara medvetet och öppen 
kring sina egna känslor då arbetsuppgifter ofta är kroppsliga kontakter både på fysisk som 
psykisk nivå. Wiklund (2003) tillägger att med utgångspunkt i sig själv kan både patient som 
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast uppleva en mening och sammanhang.  

Mening beror på syfte och mål. Mening som lyfts från patientperspektiv är uppenbart inte 
likvärdigt mening som lyfts från auktoritet, exempelvis läkare. Det framkommer klart av 
Toombs (1993). Hon beskriver berättande om denna uppfattning som läkare har och hur 
annorlunda det kan vara för patienten. Det framkommer i Toombs bok (1993), för att förstå 
hur en patient erfar situationen måste rehabiliteringspersonal ha upplevt likvärdig situation. 
Detta menar författaren behövs för att kunna förstå situationen i helhet. 
Rehabiliteringspersonal bör därför kunna visa empati och se varje patientfall som en unik 
vårdrelation. Det innebär att rehabiliteringspersonal bör registrera och ha förståelse för den 
otrygga känsla som patienten kan innesitta med när de behandlar patienter som, i ur 
professionell synvinkel är en relativ vanlig åtgärd.  

Meningen är patientens, likadant som känslan. Rehabiliteringspersonal kan förstå, agera som 
stöd och informatör. På så sätt kan rehabiliteringspersonal vara medaktör kring handlingar. 
Men känslan innehar endast patienten som kan deklarera sina känslor. På det sätt kan 
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast inbjudas att stödja patienten i sin livsvärld och skapa en 

 12



trygg arena och omvärld för patienten.  Smärta, exempelvis, är för arbetsterapeut och 
sjukgymnast en sensation. Smärta definieras att vara en upplevd eller så som upplevd 
obehaglig diffus känsla. Detta innebär att ingen kan komma och uttala sig kring en annan 
människas uppfattning om att det gör ont. Rehabiliteringspersonal utför en analys och 
bedömning angående smärtan. Vilken smärttyp den tillhör; nociceptiv, neurogen, psykogen 
eller idiopatisk. Detta görs genom kroppsliga reaktioner och kommunikation om hur patienten 
upplever sin situation och meningen är helt det som patienten uttrycker. Utifrån kroppslig 
undersökning och kommunikation uppstår fynd och det är genom dessa som 
rehabiliteringspersonal får en delad förståelse. Toombs (1993) trycker på punkten angående 
förståelse och menar att det enda sätt att få reda på patientens uppfattning är att fråga 
patienten. 

En vårdrelation uppstår i och med att patienten finner behov av kontakt med 
rehabiliteringspersonal. Det är från patientperspektiv och patientens uppfattning som 
lidande/välbefinnande och hälsa gör sig gällande i vårdrelationen. Det som patienten uttrycker 
bör beaktas. Att inte bli tagen på allvar kan upplevas kränkande och eventuellt som ett 
vårdlidande (Wiklund, 2003). Det karaktäristiska för mötet i vårdrelationen är att vårdaren 
aldrig kan kräva att få något tillbaka. Denna kravlöshet tillsammans med livsförståelse 
bestämmer vårdarens engagemang. Detta medför att vårdrelation inte intar ett statiskt tillstånd 
utan förändras av människans upplevelser och handlingar. I vården uppstår mötet som har sin 
grund i livsförståelse och denna ligger till grund för människans val och handling. Dahlberg et 
al. (2003) menar att grundmotivet i vårdandet är att vilja en annan människas väl, att lindra 
lidande samt att patientens hälsa och livsvärld beaktas. God vård utgår från en fungerande 
vårdrelation där vårdaren har ett förhållningssätt med ändamål för ett vårdande möte. I detta 
asymmetriska möte innebär det av den professionella vårdaren att fokusera kring att mötet 
uppfattas utifrån patientperspektiv tryggt och värdigt (Dahlberg et al., 2003).  
 
En vårdrelation med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast innebär att patienten intar en aktiv 
roll. Rehabilitering förutsätter motivation och möjlighet till engagemang från både vårdaren 
och patienten. Detta är viktigt men kan vara svårt för patienten att förstå. Västerländsk 
vårdkultur inbjuder inte ofta till en aktiv patientroll utan ofta passiviseras patienten. Det är 
viktigt att som arbetsterapeuten och/eller sjukgymnasten möjliggöra för patienten att kunna 
vara engagerad genom att invitera till gott samarbete. Vidare är det viktigt, som Wiklund 
påpekar (2003), att utveckla en hållning till patienterna och vårdandet där det etiska kravet får 
spelrum. Kravet kan vara både tyst och uttalat. Det handlar bland annat om att som 
rehabiliteringspersonal medvetandegöra och träna kognitiv såväl som emotionell kompetens. 
Det är viktigt att hela tiden underhålla en strävan efter att öka sensibiliteten för den andre. För 
arbetsterapeuten och/eller sjukgymnasten är hela tanke- och känsloarsenalen hjälpmedel i 
strävan att utveckla optimal vård (Ibid.).  
 
Tidigare forskning  
Vid efterforskning vad som publicerats kring äldre patienter och hemrehabilitering med 
sjukgymnast och/eller arbetsterapeut kunde inte författaren till föreliggande studie hitta någon 
forskning. Tidsperioden då sökning utförts var under 30/9 -30/12 år 2007 och har gjorts i 
databaser som Cinahl, PubMed samt SamSök. Studier äldre än 1990 exkluderades för att hålla 
sig till relevant och aktuell forskning. Den forskning som författaren funnit relaterad till äldre 
och hemrehabilitering, är främst inriktad kring vårdens och/eller ur biomedicinskt perspektiv. 
Det finns ingen studie som inriktar sig kring hur äldre patienten erfar rehabilitering i 
hemmiljö. Det är även en majoritet av studierna som använder sig av en kvantitativ 
forskningstradition. Holmström et al. (1993) uttrycker att ur sjukgymnastiskt perspektiv finns 
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det en historik i den positivistiska andan och att forska med naturvetenskaplig bakgrund har 
varit den klassiska modellen. Följande studier var de, som författaren av föreliggande studie 
fann, som utifrån denna föreliggande studie, intressanta. Eventuellt kan någon studie ha 
missats men författaren av föreliggande studie har haft som intention att utforska mycket 
grundligt och med de medel som biblioteket och skolan erbjudit. 

Fyra studier utgår från en diagnosrelaterad rehabiliteringsintervention. En studie var en 
intervjuundersökning angående hur äldre patienter upplever mening med hälsa, efter insjuknat 
i stroke (Takahashi, Liehr, Nishimura, Ito & Summers, 2005). Resultat var att hälsa beskrevs 
som en fundamental gåva. De äldre uttryckte att med referenser från tiden före insjuknandet 
gjorde de försök att justera dagens situation och därigenom skapa nya dimensioner över 
hälsans mening. Konklusionen av studien var att de relaterade i hälsoaspekter från det liv som 
levts innan insjuknande. Informanter uttryckte att hälsa är att kunna andas med enkelhet och 
att äta.  Bendz, (2003) har gjort en fenomenografisk studie och ur vårdperspektiv dels ur 
patientperspektiv kring hur det uppfattas att ha fått stroke. Patienterna uttryckte rädsla att 
förlora kontrollen, trötthet och rädsla för återinsjuknande medan rehabiliteringspersonal 
uttryckte termer med fokus på träning, aktivitets- och funktionsnedsättning. Konklusionen var 
att det behövs utvecklas ett öppet samarbete och att patienten får en starkare position i detta 
samarbete med rehabiliteringspersonal. En annan studie med strokediagnos som inklusion är 
följande, som vars syfte var att utröna akupunkturbehandling vid spasticitet efter stroke. 
Resultatet visade inte någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna som fick 
elektroakupunktur eller som fick botoxinjektioner (Wayne, Krebs, Macklin, Schnyer, 
Kaptchuk, Parker et al., 2005). Enligt Doolittle (1992) finns det lite erfarenhet om hur det är 
att rehabiliteras efter fått en stroke. Deras berättelse kretsade kring återinlärning av kroppen 
och försök att klara saker. Miljö- och omgivningsfaktorer som berättelserna kretsade kring var 
familjen och de drabbade extremiteterna. 

Fyra studier hade som syfte att utröna en förbättrad behandlingsintervention. Studien av 
Stenmar och Nordholm (1994), hade som syfte att utröna vad sjukgymnasten trodde var de 
viktigaste faktorerna för lyckad behandling. Resultatet visade att sjukgymnasterna ansåg att 
faktorer som patientens resurser, inställning och patient/sjukgymnastrelationen hade stor 
betydelse för resultatet. I konklusionen uttrycker författarna att de hade förmodat att det 
biomedicinska perspektivet av sjukgymnastik skulle vara det framträdande vilket uteblev och 
istället var det ett vårdande perspektiv som yttrade sig. Macleod, Chesson, Blackledge, 
Hutchinson och Ruta (2005) belyser närstående och vårdarens perspektiv. Det framkom att 
närstående verkar vara en osynlig grupp och om de är synliga uppfattar de som om de kan 
vara i vägen för de professionella vårdarna. Studien visar att det stöd och den hjälp som 
närstående ger inte kan ersättas med någon yrkesprofession. Konklusionen av studien innebär 
att en närstående inte går att ersätta av en yrkesprofessionell utan ska ses som en resurs. I 
studien av Caris-Verhallen, Kerkstra och Bensing (1999) var syftet att analysera icke verbal 
kommunikation mellan vårdare och patient. Studien visade även vårdare i hemmiljö använder 
oftare en så kallad affektiv kroppslig kontakt än vårdare i institutionell vård. Roberts och 
Bucksey (2007) har i en studie kommit fram till att kommunikation är en av det viktigaste 
redskap som vårdpersonal behöver behärska. Resultatet visade att sjukgymnasten spenderade 
dubbelt så mycket tid att tala (anamnes samt rådgivning). De flesta icke verbala kontakterna 
togs av sjukgymnasten och för patienten var de majoritet att ta ögonkontakt.  

Det finns även kvantitativ forskning kring patientgruppen med syfte till prevention och 
implementering av träningsmodeller. Annaswamy, Giddings, Della Croce och Kerrigan, 
(1999) hade antagit att gången påverkades av hastighetsförändringar och förändrad 
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gångteknik i sin studie. Resultatet författarna fann var att muskelns aktivitet i olika faser i 
gången och olika hastigheter var likvärdigt för personer med som utan funktionshinder. Deras 
hypotes förkastades då det visade sig att rectus femoris muskeln inte var så betydelsefull som 
de antog. En annan studie innebar att jämföra traditionell rehabilitering efter höftfraktur med 
mer specifikt riktad multifaktoriell intervention (Tinetti, Baker, Gottschalk, Williams, 
Pollack, Garrett et al., 1999). Resultat visade ingen skillnad vare sig 6 eller 12 månader på 
ADL förmåga eller i social aktivitet, rörlighet, balans eller styrka.  Det var dock en signifikant 
skillnad kring färdighet. Konklusion var att specifik träning inte var mer effektiv än den 
traditionella. 
 
Rasch, Dalén och Berg, (2005) hade som syfte med studien att finna metoder för att upptäcka 
svaghet och gångproblematik för patienter med osteoartrit. Resultatet visade att äldre som 
yngre utvann likvärdig muskelvinst. Detta sätt att testa var inte kostnads- eller tidskrävande 
och enkelt att genomföra. De patienter som deltog i interventionen utvärderades och hade 
blivit starkare. Utifrån intresse att minska fall har Tromp, Pluijm, Smit, Deeg, Bouter och Lips 
(2001) gjort en cohortstudie på äldre personer. De fann fynd som visade att potentiella 
prediktorer var tidigare fall, syn nedsättning, inkontinens och mediciner i form av 
benzodiacepiner. En annan studie vars syfte var att finna eventuell möjligt mätinstrument 
angående prediktion av fall. Genom mätning av postural svajning, reaktionstid, Bergs 
balansskala och använda en aktivitetspecifik förtroendeingivande skala (ABC) var att utröna 
dessa instrument som prediktor för fall. Författarna för studien vilka var Lajoie, Girard, Guay 
(2002) fann som resultat efter att ha testat dessa fyra instrument, att reaktionstiden var det 
bättre mätinstrumentet för att förhindra fall. 
 
Sammanfattningsvis är att det finns en bredd och olika synsätt kring rehabilitering beroende 
på professionellt perspektiv och inriktning. De flesta studier i ämnet rehabilitering, är ofta i 
diagnosrelaterat hänseende eller utformade modeller. Den äldre patienten har dock ofta en 
multisjuk bakgrund vilket innebär viss svårighet att implementera interventioner som är 
diagnosrelaterade. I den tidigare gjorda forskningen framkom det i studien av Roberts och 
Bucksey (2007), vikten av kommunikation i en rehabiliterande vårdrelation. Likaväl kom 
Stenmar och Nordholm (1994) fram till att vikten av att behandling låg i vårdandet mer än i 
det behandlingstekniska. De här studierna är ur ett professionellt perspektiv, men ingen har 
vänt sig till patienten och belyst det ur patientens perspektiv. Det vore intressant att få ta del 
av patientens erfarenhet angående rehabilitering och få höra deras åsikt. Genom att få en 
beskrivning av den äldre patienten som har erfarenhet av en vårdrelation vid en 
hemrehabiliterande intervention kan insikt ökas. Här framkommer ett behov att vidga 
förståelsen av den äldre patientens uppfattning om rehabilitering och hur denne ser på 
hemrehabilitering med sjukgymnast och arbetsterapeut.   

PROBLEMFORMULERING 
Antalet äldre patienter med behov av rehabilitering av kommunens sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter är många och kommer att öka. Detta beror på många faktorer både på 
organisationsnivå och på personnivå. Äldre personer är fler och fler äldre bor i ordinärt 
boende. Sjukvården har blivit mer effektiv och utvecklat förbättrade metoder, vilket påverkat 
att vårddagar i slutenvård har blivit färre bl a. för utskrivningsrutin är förändrad. Detta är inte 
alltid gynnsamt för den äldre populationen då de ofta har en multisjuk bakgrund och 
åldersrelaterad naturlig skörhet som ger sämre möjlighet att återhämta sig under förkortad 
vårdtid. Detta påverkar den äldre populationen starkt och patienten har oftare idag behov av 
sjukgymnastisk och/eller arbetsterapeutisk åtgärd vid hemgång. 
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Rehabilitering utförs av legitimerade sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i 
kommunens olika rehabiliteringsenheter, under kommunens kommundelars regi. 
Huvudansvaret för rehabiliteringsåtgärder åläggs legitimerade rehabiliteringspersonal. För att 
tillgodose patientens behov av medicinsk säkerhet har kommuner idag en medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR). MAR’s uppgift är att trygga, beakta och föra patientens talan så 
patienten får optimal och adekvat behandling.  
 
Rehabilitering innebär att vara aktivt delaktig20 tillsammans med sjukgymnast och/eller 
arbetsterapeut. Funktions- och aktivitetsnedsättning är ofta orsak till rehabilitering och denna 
sker främst i kommunen som hemrehabilitering. Ett beskrivande optimalt hemrehabiliterande 
scenario kan vara att först samarbetar patienten med en sjukgymnast i ett syfte att befrämja 
rörelse och funktion och sedan fortsätter samarbetet med arbetsterapeut för att få möjliggöra 
att funktionen ska generera i ökad aktivitet och socialt deltagande. Tillsammans resulterar det 
i bevarad autonomi, god livskvalitet och välbefinnande. Den forskning som finns sen tidigare 
har inte belyst fenomenet att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering. Det finns inte någon 
forskning hur detta uppfattas utifrån patientens vy. 
 
I rehabilitering kan förväntningar finnas hos patienten inför uppgiften av aktiv delaktighet. 
Detta fenomen att vara aktivt delaktig med sjukgymnast/arbetsterapeut i hemmiljö upplevs  av 
patienten utifrån sin förmåga och bakgrund. Undran som ger drivkraft till denna uppsats är att 
se det som visar sig och tydliggöra det som kan ha adekvat betydelse av aktiv delaktighet i 
rehabilitering i hemmiljö för patienten. Rehabiliterande sjukgymnastiska och 
arbetsterapeutiska interventioner är aktiva behandlingar som innebär interaktion mellan 
rehabiliteringspersonal och patient mot givet mål. Interaktion innebär krav av delaktighet från 
båda parter. Vad betyder det för patienter att vara aktivt delaktiga i hemmet med rehabilitering 
och hur uppfattar patienten att vara aktiv tillsammans med sjukgymnast/arbetsterapeut i 
hemmiljö? 

SYFTE 
Syftet med föreliggande studie är att belysa äldre patienters erfarenheter av att vara aktivt 
delaktiga i hemrehabilitering tillsammans med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. 

METOD 
Studien är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats, enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008). Insamling av data har skett i form av kvalitativ forskningsintervju (Kvale, 
1997) och sju intervjuer genomfördes.  
 
Kvalitativa studier, enligt Kvale (1997), grundar sig ofta på data från intervjuer då intresset är 
av subjektiv karaktär, hur något upplevs eller erfars. Syftet med en kvalitativ studie är att låta 
människor uttrycka sig kring sina erfarenheter och upplevelser. Kvale (1997) uttrycker vidare 
att den kvalitativa forskningen möjliggör till förståelse genom samtal. Genom dialogen ges 
den enskilde möjlighet att uttrycka sin uppfattning om fenomenet. Syftet med samtalen är att 
samla information om upplevelsen av en viss företeelse. Den kvalitativa intervjun beskrivs 
som komplex där syftet ska vara att få informanten att reflektera över fenomenet (Kvale, 
1997).  
 

                                                 
20  Definition av aktiv delaktighet enligt  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
är att aktivitet definieras som en persons genomförande av en uppgift eller handling. Se även fotnot 14. 
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Författaren i föreliggande studie har efter datainsamling och transkribering använt som 
analysmetod en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). 
Denna analysmetod fokuserar på tolkning av texter. Författarna (Ibid.) beskriver att forskaren 
är i denna metod en medspelande person, men påtalar vikt att forskaren kan växla mellan 
distans och närhet. En forskare som använder intervju som verktyg kan inte ställa sig utanför 
det kontextuella sammanhanget. Det gäller att bjuda in intervjupersonen att berätta fritt samt 
stimulera berättandet. Författarna (Ibid.) beskriver att forskaren är medskapande till texten. 
För att vara medskapare behöver forskaren förförståelse och erfarenhet av fenomenet. 
Tolkningen sker på olika nivåer av abstraktion och det möjliggör, en förutsättningslös analys 
av text. Denna analysform och metod innebär att texten får mening genom läsaren. Texten 
bejakas av läsaren men det finns inte en given mening utan ”sanningen” är i betraktarens 
ögon. Det betyder att också att texten som är föremålet för analys, bör ses i sitt sammanhang. 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
 
Graneheim och Lundman (2004) talar om att en kvalitativ innehållsanalys består både av en 
manifest som latent innehållsanalytisk del. Den manifesta innehållsdelen är vad texten säger. 
Författarna beskriver det som det synbara textinnehållet. Det som ordet och texten uttrycker 
betydelsefullt är det manifesta innehållet. Den latenta innehållsdelen är den tolkande 
processen som analyserar texten kring hur texten talar om fenomenet (Ibid.). Det innebär ett 
antagande av att verkligheten kan tolkas på flera sätt och att förståelsen är beroende av en 
subjektiv tolkning. Författarna (Ibid.) tillägger att kvalitativ forskning baserad på data från 
berättelse kräver förståelse och samverkan mellan forskaren och informanter och att text 
utifrån intervju hänger samman med innehållet kontextuellt (Graneheim & Lundman, 2004).   
 
Genom att intervjuerna transkriberats till en text, så skapas föremål för analys, en analysenhet. 
Denna analysenhet är en helhetsbild. Den är också ett ställningstagande av forskaren av hur 
fenomenet ska identifieras. Utifrån detta val har sedan de delar av texten som bildar olika 
domän sitt ursprung. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) behövs helhetsbilden 
för att reflektera över innehållet av forskaren. Det är dock endast de domäner som handlar om 
det kontextuella sammanhanget som behandlas. I föreliggande studie är det att vara aktivt 
delaktig i hemrehabilitering med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som identifierats i 
analysenheten. Det är meningsenheter som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. 
Det är de innehållsrika meningsenheterna som kondenseras. Kondensering är 
analysprocessens del där det centrala innehållet bevaras. Texten koncentreras och vidare 
genom kondensering kommer kategorier att framträda. Dessa kategorier är sammanförda 
textmaterial på en beskrivande nivå. Kategorier svarar på ”Vad?” är det texten säger angående 
fenomenet. Kategorier är sedan grunden i den latenta mer abstraherade delen av kvalitativ 
innehållsanalys. Teman uppstår via kategorier i den manifesta innehållsdelen. Ett tema svarar 
på frågan ”Hur?” texten säger det och utgör en tråd av mening genom kategorier, på en 
tolkande nivå. Temats framväxt kan ses som pågående under hela analysprocessen (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Urval  
Grundkriteriet att inkluderas i föreliggande studie var att den enskilde varit aktivt delaktig i 
hemrehabilitering tillsammans med sjukgymnast/arbetsterapeut. Då tillvägagångssättet var 
intervju förutsattes också att de personer som skulle ingå i urvalet kunde föra ett samtal och 
att de förstod syftet med intervjuarens besök. Brytpunkt av kriterier sattes vid tredje 
urvalskriteriet vilket var att personen nyligen genomfört en rehabiliteringsperiod med 
sjukgymnast/arbetsterapeut och där insatserna var av sekundär preventivt behov. Sekundär 
prevention innefattar rehabiliterande sjukgymnastiska och/eller arbetsterapeuters 
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behandlingsinterventioner med ett återskapande och befrämjande ändamål.  Under insamling 
av data genomfördes ett hemrehabiliteringsprojekt i en kommun i västra Sverige. Projektet 
pågick och hade som ändamål att utröna och utveckla arbetssätt som förbättrar 
hemrehabiliteringen i denna kommun. Författaren tog kontakt och presenterade föreliggande 
studies intention vid ett möte. Syftet var att komma i kontakt med personer som erfarit att vara 
aktivt delaktiga i rehabilitering inom kommunal regi. Härmed togs även beslut att inte 
särskilja sjukgymnast och arbetsterapeut då det kunde vara svårt att skilja vem som var vem 
när situationen oftast är sådan att båda professioner kommer samtidigt. Åtta personer 
inkluderades varav en patient avböjde att delta per telefonsamtal via närstående pga. trötthet. 
Av de sju intervjupersonerna var fyra kvinnor och tre män. Informanternas ålder var mellan 
77 till 89 år. Tre personer bodde ensamma och av de fyra personerna som var samboende var 
det en kvinna och övriga män. Fyra personer bodde i villa medan tre bodde i lägenhet, två 
med hiss och en med endast trappor.  I det fortsatta arbetet uppges kön och ålder vid citaten. 
 
Datainsamling 
Informanten fick skriftlig information (se Bilaga 1) och muntlig förfrågan efter avslutad 
hemrehabiliteringsperiod av ett kollegialt nätverk. Informanten tillfrågades om författaren fick 
ta kontakt med informanten. Informanten kontaktades av författaren per telefon efter detta 
medgivande. Informanten fick en muntlig presentation och information samt vidare bestämdes 
tid och plats inför intervju. Vid intervjutillfället lämnade samtliga sju informanterna den 
skriftliga informationen undertecknad (se Bilaga 2). Alla intervjuer skedde i hemmiljö enligt 
informanters önskan. Sju enskilda intervjuer genomfördes som spelades in på digital 
audioplayer, bandspelare i fickformat. Intervjuerna varade mellan 42 – 82 minuter. 
Datainsamlingen pågick under perioden 29/10 -10/12 2007. Inspelning av intervju valdes dels 
för att undvika missuppfattningar dels för att intervjuerna skulle rikta fokus på samtalet och 
inte av vad som skulle antecknas. Användning av bandspelare var också ett hjälpmedel för att 
eliminera risk för bortfall av viktig information. 
 
Intervjun initierades genom öppningsfråga: ”Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av 
att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering tillsammans med sjukgymnast eller arbetsterapeut i 
hemmet?” Val av denna intervjuform valdes för att den intervjuade skulle få möjlighet och 
utrymme att prata så fritt som möjligt utan att bli avbruten eller känna sig begränsad i sin 
berättelse (Mishler, 1986). Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. 
 
Etiskt ställningstagande 
De etiska principer som beaktats är: att inte skada någon, rätten till anonymitet, öppenhet och 
att inte kränka privatlivet, vilka enligt Henriksson och Månsson (1996) återfinns i de flesta 
etiska råd utarbetade av professionella organisationer eller forskningsråd. 
 
Då ämnesvalet var erfarenheter av att vara aktivt delaktig med sjukgymnastik/arbetsterapeut 
hemma i avseende rehabiliterande åtgärd, var intervjuaren noga med att betona att denne inte 
arbetade i kommunen både i brevet och vid besöket. Vidare förtydligades att personlig 
information inte kom att redovisas för kommunen. Med denna information ville författaren 
visa att intervjun inte skulle kunna påverka relationen mellan den intervjuade och kommunen. 
Samtidigt som det var viktigt att markera oberoende mot både kommunen och den äldre 
personen. 
 
I det informationsbrev som intervjupersonerna fick informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att intervjun kunde avbrytas när som helst. Detta upprepades också vid intervjun 
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och intervjuaren bad också om tillstånd till att banda samtalet samt informerade om att 
råmaterial och dataförfarandet kom att hanteras på betryggande sätt samt att informanternas 
anonymitet inte skulle avslöjas i det skrivna arbetet. Information gavs om studiens syfte och 
hur den skulle genomföras både till projekt samt till de intervjuade. Genom öppenheten om att 
studien var en del i en kurs hoppades författaren att inte någon skulle misstänka något dolt 
syfte med intervjuerna. För att inte kränka privatlivet gavs också möjlighet till att genomföra 
intervjun på annan plats än i hemmet. Ingen valde detta. 
 
Data analys 
En kvalitativ innehållanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har använts för att i 
föreliggande studie analysera data. Datainsamling skedde genom en kvalitativ 
forskningsintervju vilket innebar berättande svar (Kvale, 1997; Malterud, 1998; Mishler, 
1986; Morse 1999; Polit & Hungler, 1999; Denscombe, 2000). Polit och Hungler (1999) 
påpekar att forskaren bör ställa frågor inom samma område till alla informanterna då målet 
med analysen är att få djupare kunskap om ett fenomen. Vikten av detta är att få belyst 
fenomenet varierat men med visst djup. Under analysprocessen har det inneburit att vara 
medveten om att som forskare påverkas man över tid och förändrar sitt förhållande till 
fenomenet i och med att förförståelsen också förändras (Downe-Wamboldt, 1992). 
Tillförlitlighet bedöms genom trovärdighet, sammanhang, överförbarhet (Downe-Wamboldt, 
1992; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
 
Analysprocessens förfarande efter en kvalitativ innehållsanalys och enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008) är att intervjuerna transkriberats till en text som blir föremål för 
analys, en analysenhet. Denna analysenhet är en helhetsbild. Det behövs en helhetsbild för att 
reflektera över innehållet av forskaren. Det är dock endast de domäner som innehåller och 
handlar om det kontextuella sammanhanget, som uppehåller forskaren (Ibid.). Domäner 
indelar analysenheten i sin tur, vilket möjliggör för meningsenheter att framträda. Dessa 
meningsenheter sammanförs, kondenseras, till kategorier. Kategorierna är vad texten säger 
och är den manifesta innehållsanalytiska delen. Dessa kategorier är grunden till den latenta 
delen av kvalitativ innehållsanalys. Den latenta delen i innehållsanalys utröner frågan: ”vad 
talar texten om?”. Därmed kan analysprocessen fortsätta vidare med en latent innehållsdel, 
som resulterar i tema. Tema uppstår därmed genom kategorier i den manifesta 
innehållsanalytiska delen. Temats framväxt kan dock ses som pågående under hela 
analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008 ; Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Analysprocessen, beskrivet av Lundman och Hällgren Graneheim (2008) och så som 
författaren i föreliggande studie gått tillväga, är följande; 
 
Genom att närma sig texten så inleddes analysprocessen med att hela materialet lästes 
upprepade gånger. Beroende på kontext valdes domäner ur analysenheten och kontextuella 
sammanhanget som uppehöll författaren i föreliggande studie var att vara aktivt delaktig i 
hemrehabilitering med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. När författaren bearbetade 
datamaterialet kunde denne skönja två domäner, vilka var ensamhet och gemenskap. 
Graneheim och Lundman (2004) uttrycker att domäner är något som kan likna med en grov 
indelning av data, en fingervink och en första tolkning. Processen fortsatte vidare och i nästa 
steg framträdde meningsenheter. Författaren i föreliggande studie har med hjälp av 
färgmarkering fått meningsenheter att framträda, vilket bestod av fraser omgivna av text. 
Dessa meningsenheter har genom kondensering fått kategorier att framträda. Genom att 
författaren i föreliggande studie ställde frågan: ”Vad säger texten om fenomenet aktiv delaktig 
i hemrehabilitering tillsammans med sjukgymnast/arbetsterapeut.” har fem kategorier som 
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återspeglar det centrala i intervjuerna och uttalar det synbara, manifesta innehållet i 
intervjuerna framträtt.  
 
Ur dessa fem kategorier framträdde två teman. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 
påpekar att tema finns med under hela processen som en tråd, men dolt. I den latenta 
innehållsdelen framträder temat som det som texten talar om. Detta skedde genom att ge 
texten frågan: ”Hur talar texten?” I föreliggande studie uppstod två teman genom de fem 
kategorierna i den manifesta innehållsdelen när författaren ställde frågan: ”Hur talar texten 
om att vara aktiv delaktig med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut?” 
 
För att få struktur och en överskådlighet har författaren använt sig av en tabell där 
tillvägagångssättet tydliggör analysprocessen. Genom att utgå från meningsbärande enhet via 
kondensering till kategori framträder tema (se Bilaga 3). Innehållsanalys är emellertid inte en 
enkelriktad process utan under hela bearbetningen sker återblickande och tillbakagång för att 
gå framåt. Stegvis har materialet bearbetats så som ovan beskrivits.  

RESULTAT 
Resultatet framställs i två delar. Första delen beskriver det som framstod i den manifesta 
analysen: ”Att ha en vägledare”, ”Att förhålla sig till den förändrade kroppen”, ” Träna inför 
morgondagen”, ”Tillåta sig att testa” samt ”Att tilltro egen förmåga”. Den manifesta 
analysdelen innebär det texten uttryckte enligt innehåll och synliggjorde kategorier. Den 
andra delen, den latenta analysen beskriver vad texten talar om och två teman framkom: 
”Strävan att återta kontroll” och ”Lotsad att ta befäl” (se Bilaga 4). 
 
Intervjupersonernas uttalande, i kursiv stil, är ordagranna citat från de olika intervjuerna. 
Hårdklammer i citaten står för förtydligande, angående syftning och förtydligande, gjorda av 
författaren. När intervjupersonen avbryter sig själv eller förblir en längre stund under tystnad 
markeras det med tomrum. Ett överhoppat stycke inom samma intervjusekvens markeras med  
//. Ett stycke under intervjun som innebär utsvävning från händelsefrekvens markeras med 
/…/  Vidare antingen när slutet inte involveras i citatet eller början utan att citat börjar längre 
in i meningen markeras …. Versaler innebär att det uttryckts starkt. xxx innebär uteslutande 
av namn och slutligen inom parentes och I: innebär fråga från intervjuaren. 
 
Del 1: Kategori 
Att ha en vägledare  
En personlig vägledning uppfattas viktigt. Genom att bli ledd kan det innebära rikare innebörd 
kring att försöka återfå förlorad resurs eller nedsatt funktion. Att guidas av auktoritet21 till att 
återskapa fysisk resurs upplevs tryggt. Genom återkoppling verbalt av det man utövat 
praktiskt ökas möjligheten att aktivt medverka och vara delaktig i hemrehabilitering, vilket 
ger potential till optimalt resultat. 

Jo det tycker jag är viktigt, då blir jag själv    i mig själv    blir jag så glad då när dom 
säger att det är bra å då tänker jag   ÅÅ vad bra tänker jag då. Då blir jag så nöjd och 
glad så jag kan nära på skratta åt mig själv  (Kvinna 86 år). 

 
Försäkran kring hur träning på bästa sätt kan ske visas vara viktigt. Att förlita sig till erfaren 
och kunnig personal som har kunskap kring intensitet, frekvens och typ av övningar är viktigt 
för att få bästa träningsvinst. Genom en personlig kontakt som förklarar, visar och stödjer 
vägleds informanten till egen fortsatt rehabiliteringsprocess. Det uttrycks betydelsefullt att få 

                                                 
21 Inkluderar legitimerad erfaren sjukgymnast och/eller arbetsterapeut 
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vägledning för att senare klara en självständig aktivering på sådant sätt att det känns tryggt att 
fortsätta förbättra, befrämja och bibehålla sina resurser. 

JAA det kan en    så det slutar inte när dörren stängs liksom    gör det inte     utan man bär 
med sig det på ett sätt  //  Både psykiskt och fysiskt och inlett mig att  ja man har satt upp 
mål och gett insikt   Det är bara gott (Kvinna 84 år). 

 
Genom muntlig som skriftlig information och praktisk instruktion skapas en arsenal av 
övningar. Patienten får på så sätt vetskap om hur övningsuppgifterna fungerar och hur de ska 
utföras. Det kan bli innehållsrikt material för att klara av att fortsätta egenträna självständigt. 
När inlärning skett i ett samarbete finns kunskapen som inlärts kvar en tid efteråt. Samarbetet 
med en vägvisare ger färdighet att klara av självträning på ett bra sätt. Man lär så länge man 
lever om man finner vikt och förståelse i det som lärs ut. 

Jo det va var jätte jättebra då. Som visa en vissa saker  //   Jo det är klart, jag försöker ju 
å göra sånt som dom sa    dom har skrivit upp på papper dom här olika träningar som en 
kan göra        det får en inte nonchalera och lägga dän ett när dom stänger sin dörr utan 
en tänk på det      så nu när dom inte är här då får en         det tar vi idag tänker jag       
En får inte nonchalera det å tänka det att   nu var det över        man vet vilka saker som e 
bra …en vet vicket vicke saker som e jättebra    eller små saker gå med fötterna med  i 
med de benena så  Så det tycker jag        en får en får inte  en får inte slappa när dörren 
stängs (Kvinna 84 år). 

 
Flertal lyfter vikten av att få svar på frågor kring rörelse och aktivitet. Att kunna rådfråga 
någon över sin fysiska situation och ha kontinuerlig kontakt med en person med erfarenhet 
kring rehabilitering vid hemkomst uppfattas som ett gott stöd. Möjlighet att delge sin 
upplevda erfarenhet med en person som har tidigare erfarenhet av likvärdig 
rörelseproblematik kan upplevas som att ha en samarbetspartner att förtro sig till.  

Alltså som när jag tar med den där [sussy slynga]    förut så innan xxx [sjukgymnast] då 
körde jag en hundra tjugo hundra trettio fyrtio gånger å de då fick jag ont i axlarna      nu 
kör jag inte mer än precis så att jag känner att det börja å  ( Man 79 år). 

 
Informanten uttrycker vikten av att ha kontinuerlig kontakt med kunnig personal som inger 
förtroende och stödjer till att utföra aktivitet. Genom återkommande besök av auktoritet 
uppstod ett igenkännande som gav trygghet. Vikten av rehabilitering är att skapa eller 
bibehålla färdighet som ska kunna användas i vardagshandlingar. Om det uppstår en känsla av 
hemmastaddhet i träningens aktivitet ökar chansen att realisera målsättning av användning av 
nyvunnen färdighet i vardagen. Genom att utföra övningar i sitt hem och med stöd uttrycks 
viktigt. Det som kan uttryckas som ”att arbeta med händer på ryggen” inom vård vilket 
innebär att personalen är i närheten utan involvering i moment mer än eventuellt 
handräckning. Det räckte att ha ett levande stöd som kunde sin sak för att informanten blev 
självsäkrare och därmed vågade mera. Genom återkommande besök med samma person 
uppstod en möjlighet att fråga och återkoppling skedde i närtid. 

…dom blev bekanta     Det är  väldigt svårt för mig att komma in på andra människor men 
dom gick bra allihopa som var här /…/    Det har gått ovanligt bra för att dom har vart 
trevliga och öppna och så     så att    det har inte vart nånting   ja jag tycker dom har skött 
sig bra och de har de har blivit lite granna som om det här va nåt som tillhörde hushållet 
här //  xxx [sjukgymnast]) kunde sin sak ju    JAA det tycker jag är bra      när hon   …hon 
gör ju inte så mycket ju utan det är bara lite lite granna (Man 81 år). 

 
Det uttrycks vara viktigt att instrueras och få information kring hjälpmedel. Hjälpmedel kan 
innebära att klara av att bibehålla autonomi. Det ger ökad möjlighet att vara engagerad kring 
vardagsaktiviteter och aktiviteter i dagliga livet. Det känns bra att ha någon att vända sig till 
som man redan har fått förtroende för angående hjälpmedel och rehabilitering. Det uppfattas 
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värdefullt att kunna föra en dialog kring sin vardagsverklighet och få råd riktat just till en 
specifik situation. Det finns bestämmelser och mycket olika hjälpmedel som upplevs 
krångligt. Det underlättar när man kan vända sig till en redan etablerad kontakt som man har 
kontakt med frekvent. Det upplevs underlättande att få hjälp med hjälpmedelsfrågor och om 
hur hjälpmedlet på säkert sätt används. Det känns tryggt att ha ett komplement till egen fysisk 
styrka. 

[använda el-ryggstödet ]  Jo ja men det tar jag inte upp   jag har bara   jag lyfter det bara   
lutar lite det grann // Det va xxx[sjukgymnast]  hon ville ju att jag skulle resa det när jag 
skulle sätta mig upp i sängen   För jag har väldigt svårt att sätta mig upp vet du        Eh 
hon ville ju använda det stödet men jag ville inte använda det för att när jag kört upp det 
och kör tillbaka så blir madrassen liggande på fel sida då glir den va  // Jo naturligtvis … 
skulle det krångla så använder jag det va men jag kör inte det nu (Man 79 år).
       

Det kan vara svårt att bibehålla motivation att träna då visshet finns att den utförda aktiviteten 
inte ger mer kraft eller rörelseutslag. Den eventuella vinsten är att klara av sin vardag så som 
nu. Det är svårt att se funktion som du besitter i ett sammanhang och än svårare hur det är att 
vara utan. Det kan vara svårt att träna efter bästa förmåga och att återskapa energi till att 
dagligen utföra samma övningar med entusiasm. Med den gemenskap som uppstår kring 
samarbete av två partners kan motiv och energi förändras. Att få återbesök frekvent och 
kontakt med auktoritet upplevs som en tillgång. Det kan kännas mindre ensamt.  

Jajemän det måste jag det vet jag med med så det gör jag vet du    sen är det det att det 
blir inte eh detsamma när man är ensam vet du för eh jag har inte riktigt den där 
pådrivarstilen på mig själv va        jag gör ju grejerna varje dag och grejar och tar ut dom 
här rörelserna och alltihop /… / när hon är med gör jag ju mer naturligtvis för då blir det 
nåt annat alltså det är eh  en vill eh det blir i alla fall inte så jädra långtråkigt utav att 
hålla på (Man 79 år). 
   
      

Att förhålla sig till den förändrade kroppen 
En momentan och eventuell traumatisk förändring funktionellt som skett kan uppfattas 
svårgripbar. Likaledes som det är svårt att sätta sig in att förlora funktioner som utförs 
automatiserat i vardagsaktivering. Auktoritet som har kunskapen kan ge stöttning och 
utveckla en trygghet till att lära om och lära in nygammal funktion. Ett samarbete med 
sjukgymnast och arbetsterapeut, för att återfå funktion eller skapa nytt rörelseregister beskrivs 
vara en god hjälp. Genom att lära sig hantera kroppens förmågor just så som de är för 
närvarande innebär att vara närvarande i ett skeende som hela tiden är föränderligt.  

Jaa, hon [sjukgymnast] hon som har haft hand om om mitt ben,    eller min arm hon 
[arbetsterapeut]  hon som såg vad jag tog på mig å hur jag var som människa å så     de 
har hjälpt mig undan för undan  Jaa, så ser ja på det   dom gjorde så att ja blev 
medveten på ett sätt som e jag egentligen (Man 77år). 

 
Samarbete innefattar delvis att få stöd och struktur kring förloppet av rehabilitering. Efter 
längre sjukhusvistelse kan svårighet uppstå att förbereda sig för vardagsaktiviteter i hemmiljö. 
Det kan vara svårt att i sitt förändrade tillstånd återgå till det som tidigare var en naturlig och 
van omgivning. Samarbetet uppfattas tryggt och informanter uttrycker att det är viktigt att den 
som hjälper är trygg i sin roll. Auktoritet kan uppfattas som betryggande stöd och därmed 
inge lugnande effekt för fortsatt samarbete. Viktigt är att auktoritet är trygg så att 
informanterna upplever sig guidade på denna för dem icke synbara väg tillbaka till funktion 
och aktivitet. I samverkan tillsammans med auktoritet kan en inbjudan ske till ökad aktiv 
delaktighet, vilket ger en möjlighet att ta fortsatt eget ansvar. Detta kan återskapa en känsla av 
tillhörighet i den förändrande kroppen. 
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Jag har fått svara på hennes frågor å fått göra det som ja kan göra  å jag har fått göra 
vad jag kan med min hand/arm, va     sen de som e i mitt ben idag det   de va värre förr 
än va det är idag på nåt vis ja kunde inte höja tån till exempel jag minns så väl än när  
jag låg inne // kunde känna att jag kunde röra tån igen ordentligt       idag kan jag röra 
foten  det e väldigt mycket , va ska man säga , de va hårt förr benet     men det e det inte 
idag    så de går framåt undan för undan  (Man 77år). 
      

Rehabiliteringsprocessen startar med att informanten inbjuds till ett samarbete av 
sjukgymnast/arbetsterapeut. Rehabiliteringsprocessens undersökning och medicinska 
bedömning blir underlag till vidare rehabiliteringsprocess. Denna bedömning och 
informantens sätt att se på sin rehabilitering ligger som grund till rehabiliteringen. Detta är 
utgångsläget som patienten och sjukgymnast/arbetsterapeut utgår från under 
rehabiliteringsprocessen och som målsättningen för processen har som utgångspunkt från. 
Informanten uttrycker att man är en ansvarig person i sin rehabilitering och belyser vikten av 
att ha ett stöd från auktoritet då det känns trögt eller då man inte ser att några framsteg görs. 
Genom uppföljning och utvärdering ges en klarhet för informanten kring sin kapacitet. På 
detta sätt möjliggörs det för informanten att följa med i de förbättringar som skett. 
Uppföljningar uppfattas av informanten som möjlighet att återkoppla och att det ger en 
upplevelse av att bli stärkt att fortsätta. Utvärderingen av rehabilitering ger informanten en 
möjlighet att reflektera kring sin förmåga. Informanten beskriver hur de finner sina egna 
redskap för fortsatt bibehållande aktivering av den nya förändrade kroppen. 

Jo det får en   ja så ibland så tycker en att det är la ynkligt men att    Nu nu går det 
bättre …en känner att det blir lite bättre …Då känns det skönt vet du … JAA det kan en 
… så det slutar inte när dörren stängs liksom    gör det inte     utan man bär med sig det 
på ett sätt (Kvinna 84 år). 
      

Det finns uttryck från informanten att en traumatisk plötslig förändring kan ge en 
aktivitetsbegränsning i form av osäkerhet, obalans och att inte våga. Det är viktigt att 
återvinna trygghet i att genomföra handlingen och detta görs genom ett praktiskt övande 
tillsammans med auktoritet. Sin egna trygga arena vidgas när man på ett naturligt och säkert 
sätt har möjlighet att utföra vardagshandlingar. Informanten uttrycker välbehag att klara av 
aktiviteten med stöd och längre fram klara av att utföra dessa vardagshandlingar själv. 

Förste gången som jag skulle över på brädan [sittbräda i badkar] det var inte lätt… 
Jaa, du vet jag stod ju bredvid sen satte jag så som hon sa [arbetsterapeut] till mig   så 
satte jag rumpa då först å sen när jag skulle ha över benet förstår du   puh  det var inte 
balans i nånting men det gick. Å hon duschade mig och  … Ja men ja men att det var 
himlans jobbigt å så men att…  
…Ja det går lätt nu du vet …För då då var ju nästan precis omöjligt Jo det är klart att 
det gjorde gott och nu vet du nu när jag kan göra så vet jag att jag kan göra så vet du 
(Kvinna 84 år).  
      

Hjälpmedel kan vara ett substitut för att klara av den allmänna dagliga aktiviteten på egen 
hand. Med hjälp av ett elektriskt ryggstöd kan informanten klara av att ta sig från liggande till 
sittande självständigt. Men det kan vara ett komplement till att resa sig genom handräckning 
av levande stöd. Att få vara verksam tillsammans med det levande stödet kan också vara 
självständighet. Likvärdig hjälp från personal eller ryggstöd kan ges men innebörden som 
informanten här uttrycker är att ha kontroll. Att samarbete kring rörelsen är en viktig 
komponent till det friska. Informanten ger här uttryck för ett engagemang. Ett sätt att se på sin 
förändrade kropp är att visa delaktighet i dagliga göromål och förflyttningar.    

 [hjälpmedel] Om vi säger att jag ligger    och så ska jag ta den och kör upp det här 
ryggstödet   …det är väl bra på ett vis  men… får ja hjälp så tar jag väl chansen av 
fruntimrerna eller vem det nu är som ska hjälpa mig till sängen /…/ 
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 [ett levande stöd]… Så så är greppet  [visar handkrok, styrkan urspringer från handled 
och inte fingergreppet] …jag har ju kortisonarhud också    det räcker ju att dom tar så 
jag åker på ett sår    det det är  och jag förstår dom eh dom glömmer av sig och dom ska 
hjälpa mej och så får jag ryta till låt bli armen     ta där det händer ingenting och det 
(Man 79 år). 
        

Att drastiskt få funktionsbortfall och därmed aktivitetsbegränsningar kan uppfattas som en 
tillgång. Informanter belyser vikten kring synsätt och attityd. Genom att få ett gemensamt 
engagemang med utomstående kan förutsättningar synliggöras kring en daglig 
aktivitetshöjande syssla. Fysisk funktionell aktivitet som befrämjar och bibehåller kan ge en 
förstärkt självrespekt. Vid en drastisk förändring upplever informanten trygghet i 
auktoritetens yrkesskicklighet vilket som uttrycks här inte en lekman kan ha. 

Nä, å det [jobbigt] tycker jag inte än idag    jag tycker det är enbart roligt egentligen å 
att det finns nån som intresserar sig för oss... Jag e jätteglad,  
 För mig har det inte varit jobbigt, på nåt sätt. // Jag tycker att det har varit kanon, 
alltså . Att de e nån som bryr sig om en sån som mig  /…/ de visste hela tiden vad de va 
de jobba med å det visste inte jag.      jag har aldrig varit sjuk med detta innan (Man 77 
år). 
      

Nedsatt funktion i nedre extremitet med stelhet som följd innebär att det kan finnas behov av 
mobiliseringshjälp. Genom att personal utför rörelseträning i form av aktivt avlastade rörelser 
kan informanten därefter röra sig efter bästa förmåga. Informanten beskriver ett dilemma att 
realisera behov av hjälp. Informanten beskriver svårigheten att inse att för att kunna fungera i 
dagliga vardagshandlingar är det nödvändigt att ta emot den offererade hjälpen.  Informanten 
ger intryck av att komma till insikt, Det kan innebära att skapa en acceptans kring sin 
funktionsbegränsning. Informanten ger en beskrivning i vikten av att bibehålla sin auktoritära 
profil och samtidigt klara av att ta emot hjälp för att behålla rörelseomfång. Resultatet är att ta 
emot hjälpen av rörelseträning för att klara av dagens vardagliga göromål mer självständigt. 

Jag har ju tränat efter    bäste förmågan höll jag på att säga för jag vet ju att det är det 
enda som hjälper men eh  som sagt var sen har jag   //  … vet du så på mornarna är jag 
stel vet du… den som kommer och hjälper mig på morron  hon måste hjälpa å mjuka 
upp benet annars kan jag inte gå upp vet du //  jag får inte ut benet själv förresten så det 
är bra med det  jag orkar inte hålla upp det på nåt vis va. Så     dom måste hjälpa mig å 
lea upp ett så att … (Man 79 år). 
      

 
Träna inför morgondagen 
Det är viktigt att praktiskt klara av vardagshandlingar på ett smidigare sätt. Då känner sig 
informanten säkrare. Detta ger ett förtroende till att vilja och våga utöka sina dagliga göromål. 
Uttryckligen genererar det att utföra upprepande övningar i form av träning med auktoritet, en 
känsla och upplevelse av förbättrade funktioner. Denna upplevda träningsvinst gör att 
informanten återupptar dagliga sysslor och ökar vardagsaktiviteten och oron minskar.  

Inte nähä det [vardagssysslor] hade jag inte gjort. Nu försöker jag göra lite utav varje     
kokar kaffe å jag diskar å såna där småsaker / / …så på det viset har jag nog bättrat mig    
jag är  inte alls så orolig som jag vart. /…/ (I: Får träningen i sig     kan  det ge dig i sig 
mer kurage, mer mod att våga?) DU DET ÄR DET det gör ser du         jag vågar mer nu   
å att eh jag inte så rädd ( Kvinna 86 år). 

      
Informanterna uttrycker att det känns tryggt med ett skriftligt övningsprogram, genomgång 
och kontinuerlig uppföljning samt aktiv träning av övningar med auktoritet. Att ha en 
schemalagd rutin kring sin funktionsträning, ger möjlighet att förbereda sig och att klara av att 
genomföra övningar på egen hand. Struktur med skrivet program, bestämda och klara besked 
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kring träningsförfarande uttrycks som bra. Ett skriftligt program uppfattas dels säkerhetsställa 
att man gör rätt dels gör det enklare att komma ihåg rörelseövningarna. Detta kan resultera i 
att informanten känner nyfikenhet att längre fram i tiden utföra egenträning. Informanterna 
beskriver att vid återkommande tillfällen få repetera och gå igenom övningar med auktoritet 
upplevs lärorikt. En osäkerhet finns bland informanterna att utföra rörelser felaktigt. Men ett 
övningsprogram i form av illustrationer, ett bildspel utgör dels säkerhet att utföra rörelsen 
korrekt dels att komma ihåg rörelsen. Instruktion kring rörelse och dosering skapar 
trygghetskänsla. Att ha en kunnig person som man kan rådfråga och få bekräftat att man gör 
på rätt sätt inför fortsatt aktivitet upplevs positivt.  

Jag har fått papper på hur, vi träna minst två gånger om dan å hon va ju här en gång om 
dan utom det va nån dag i veckan som hon inte kom, vet jag, men att nån av dom va här 
alltid  å särskilt på morgonen    å eftermiddan så    så gjorde jag själv   ja precis som   jag 
vet inte men jag tror [tar fram ett rörlighetsprogram]  Å det har jag följt    …det de jag 
har gjort varje dag Många gånger om dan  men där står det att jag ska göra det morgon 
och kväll alltså    så att e, det har vart jättebra.. (Man 77 år). 
      

Informanten har via auktoritet en möjlighet att få en ökad kunskap kring rörelse, funktion och 
aktivitet. Sjukgymnast/arbetsterapeut ledsagar informanterna samt informerar om vikten av att 
utföra rörelserna korrekt. Det informanterna uppvisar är svårighet att sätta ord på rörelsen i 
sitt utförande. Det är svårt för informanten att greppa vikten av rytm, balans och den 
finmotoriska delen i rörelsen. Genom att få stöd och förklaringar till innebörder i 
rörelseutförandet skapas en möjlighet till att utveckla eget kunnande kring avpassad och 
balanserad rörelse. Auktoritet stödjer rörelseutförandet genom taktil, verbal och visuell 
guidning i rörelsefrekvensen. Med reflektion över övningen kan informanten få insikt. 
Bekräftelse ges till informanten genom en verbal guidning från auktoritet till vad som 
uppfattas korrekt utifrån rörelse och fysiologi samt kombinerat med egen erfaren känsla till 
rörelsen i sig. Framsteg beskrivs fördjupa känslan av att skapa naturligt rörelsemönster. 

Målet va ju att ja skulle kunna göra dom här rörelserna   å jag vet att när jag började här 
att jag tog i så så hon sa lugna ner dig nu, Lugna ner dig nu sa hon. Flera gånger sa hon 
det till mig  Nu kan jag ta det på det viset [visar en mer finmotorisk och rytmisk rörelse] 
Förut jag kunde göra så å    ta i alltså. Men det gör jag inte idag    utan det e bara 
naturligt     å det e dit hon vill (Man 77 år). 
      

Genom samarbetet med auktoritet uttrycktes en vision och önskan till vistelse i olika miljöer. 
Mål uttrycktes som att självständigt kunna påverka sin vistelse och skapa möjlighet för att på 
egen hand förflytta sig mellan olika miljöer, inomhus som utomhus. Målsättningen för 
informanten är att med ökad styrka och förbättrad rörelsesynergi se till att vardagen åter blir 
mer varierande. Viljan att inöva och praktisera olika rörelsesekvenser och hjälpmedel upplevs 
av informanten skapa resurs och förutsättning till att nå målet. 

Det förstår la du att det e att jag ska ut. / / Jag ska ut, gå   å så försöker jag å kröka mig 
ser du (I: vad betyder det?) [ställer sig upp och böjer bål så att båda handflatorna träffar 
marken med relativt bred fotplacering och lätt böjda knän]  (Kvinna 84 år). 
 
…jag är för svag i armarna va men du vet att det här   träna annars  // … jag ska bli 
starkare i armarna och alltihop och det är min målsättning också så det är det …att 
komma ut i på altanen  (Man 79 år).   
   
      

Tillåta sig att testa  
Informanter beskrev en genomgående oklarhet kring mobilisering och belastningsgrad. De 
gav uttryck åt en ovisshet för hur mycket och vilken typ av rörlighet eller belastning kroppen 
kan utsättas för i en optimal återanpassning. Informanterna uttrycker en känsla att vara 
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oförberedda på vad som de ska och kan tänkas klaras av. Att få support och stöd beskrivs att 
vara viktigt för att längre fram klara av och utveckla möjlighet till att fortsätta vidare i 
rehabiliteringen mer självständigt.  

Ja jag tänkte det här ”Det här går aldrig” nä /…/ Ja och sen blir det bättre och bättre  
och dom [sjukgymnast och arbetsterapeut]  var  dom var inte i takt… Dom var inte takt 
eller så där dom gav sig inte utan att    ja    ja …men sen kom ju dom [rörelser] då undan 
för undan (Kvinna 84 år). 
 

När man kan utföra självständiga förflyttningar och vardagshandlingar på egen hand inger det 
trygghet. En stärkt självkänsla uppstår genom att kunna klara sig mer självständigt. Detta 
inkluderar att våga använda hjälpmedel. Genom att anamma rekommenderade hjälpmedel 
ökas möjlighet till en mer självständig vardag. Informanten beskriver höjd förhoppning till 
ökad autonomi genom nytt hjälpmedel. Genom samarbete från auktoritet instrueras och 
informeras informanten, vilket skapar trygghet till hjälpmedel. Det gör informanten mer 
medveten om hur hjälpmedlet fungerar på ett optimalt och bra sätt, så att informanten 
upplever sig trygg och säker. 

Ja det största problemet är toaletten vet du Ja det är när man ska få på sig   vet du det är 
då  det är svårt /---/ Nu när jag har den här nye  [gåbordet] så kan jag köra och stå   och 
det kommer nog och göra enormt mycket med den här [gåbordet] // … för den har ju en 
broms på jag kan bromsa // …så den har jag en helt annan trygghet i när jag ställer den 
och den är låst så vågar jag försöka dra av och på byxorna. (Man 79 år). 

 
Informanten beskriver ett nytt sätt att förhålla sig till aktivitet. Det är viktigt att få stöd av ett 
objektivt öga som ser på håll och ger goda råd samt rekommendationer. I samarbete med 
auktoritet kan informanten bena upp problem koncentrerat kring rörelsesekvensen. Detta kan i 
sin tur mynna ut i en öppenhet till förändringar. 

Jaa det är väl att jag inte ska va för hård  och så där     Annars har jag eh i stort kört  
precis innan hon kom       …nu kör jag inte mer än precis så att jag känner att det börja å  
(Man 79 år). 
      

Rörelse skapar möjlighet till reflektion och återkommande handling ger möjlighet till egen 
bedömning. Genom ett tillbakablickande på utförd rörelsesekvens kan klarhet skapas kring 
rörelsens innehåll och kvalitet. Informanten fortsätter med att analysera resultatet länge efter 
övningen. Detta kan berika informantens vardag och vara givande dels ur funktionell och dels 
ur emotionell vy. I samarbete med auktoritet få uppleva utförandet och reflektera kring 
rörelsesekvensen upplevs av informanten intressant. De kan därmed utforska kring och 
därmed uppehålla hoppet.  

… för jag står ganska bra. // Har jag bara ställt mig upp så står jag ganska länge utan att 
ta några snedsteg eller // Dom har hjälp till de andre som har kommit med å 
sjukgymnasten på en sida. Bara jag haft nåt att lägga mina händer på så att jag känner 
att det finns ett stöd å har jag kunnat gå ganska bra här med (Kvinna 85år). 
      

Prestation kan vara förstärkare till egenträning, rörelseglädje och som bidrag till att vilja öka 
sin självständighet. För att uppleva vinst av att prestera behöver informanten få bekräftelse av 
någon som uppmärksammar det väsentliga i vardagsaktiviteter. Till en början kan en 
auktoritet upplevas som ett levande stöd för att förflytta sig säkert inomhus med hjälp av 
hjälpmedel. Vidare kan informanten utveckla detta till egenträning. Informanten har ett behov 
av att få uttrycka sig verbalt kring utövandet och i dialog med utomstående kring 
rörelsehandlingen få berätta kring känslan av att klara av. Det är viktigt att få bekräftelse som 
resulterar i att våga då rörelsestrategin övergår till automatiskt handlande. 

Jo   att jag klara mig bra å att det inte gjorde ont  å jag tyckte själv att det gick bra å det 
sa hon också att:” Det gjorde du bra  det gjorde du du bra ” det sa hon å ”det är inte 
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alla”…/---/  …jo men jag tyckte själv att jag gjorde det bra    Ja  å det gick     så bra för 
jag  jag gick till dörren å jag vände med min rollator å jag tyckte det gick jättebra /…/  att 
jag kunde vända och gå  Det är det, det är det jag tänker på  att jag kunde vända där och 
så ta rollator och fortsätta gå (Kvinna 86 år). 
 

Informanterna beskriver att testa innebär att gå förbi en osynlig gräns i att våga. Genom att 
utmana sin osäkerhet finns möjlighet att finna styrmedel bortom sin trygga sfär. Att få möta 
denna erfarenhet med en person som är ett levande stöd och en instruktör kan skapa att det 
uppstår en visshet inför rörelsen. Det får osäkerheten skingrad och tryggheten för handlingen 
skapas genom gemenskap med annan person.  

… vi gör det här inne ibland    ja går runt och flera gånger och jag hänger med haha /…/ 
Ja, ibland har jag en eh vad heter eh den[rollator]… Men den har jag så sällan för dom 
kan gå med mig. Dom går med mig alltså dom som har hand om mig så att jag inte ska 
ramla å för det ser du dom är väldigt varsamma /---/…jag vågar inte göra det själver för 
jag litar inte på det benet det som jag bröt lårbenshalsen då kan man bryta fler (Kvinna 
89 år).  

     
Det är väsentligt att genomföra aktivitet med support i sin vardag. Viktigt är att ha 
målsättningen med det som praktiseras som att klara av vardagshandlingen självständigt. 
Informanten visar att det är viktigt att få repetera tills målet uppnåtts och att det blir en daglig 
företeelse. När informanten praktiserat tillsammans med auktoritet skapas erfarenhet som sen 
blir en bakomliggande teknik vilket utvecklas och blir ett automatiserat på ett naturligt sätt. 
Med god praktisk erfarenhet tillsammans med auktoritet skapas den erfarenhet som i detta 
fall, trappa, senare tillhör en daglig vardagshandling.  

Ja de  men den [yttertrappan] den [ledstången] kan jag ta med bägge händerna i å så gå 
nedför då // …Jaa, det är inte alls så det vart hela tiden  men dom lärde mig     //   … dom 
gav en sånt förtroende //…JA, ja det blir det på ett ungefär så  // dom lärde meg att ta i 
min hand och det fick jag göra när jag gick ned  men idag när jag gick nedför trappan  så 
tog jag bägge händerna i räcket där och gick ett och ett steg och gick ned          en har 
kommit lite längre  //    och dom ingav trygghet kan en säga (Kvinna 84 år). 
    

     
Att tilltro egen förmåga  
Informanten säger sig varit beredd på att de kroppsliga resurserna inte är som innan efter 
längre tid i inaktivitet. Samtidigt uttrycker informanten att det var en del som de inte räknat 
med och att då var det gott att ha stöd av utomstående hjälp. Detta stöd uppgavs återskapa att 
våga lita på sin fysiska förmåga. En kroppslig förändring med rehabilitering som följd kan ge 
möjlighet till att förändra synsättet kring rörelseaktivitet och vidga perspektivet kring 
funktion. När patienten utsätts för provocerande rörelseaktivering av sjukgymnast eller 
arbetsterapeut upplevs en känsla av funktionell förmåga. Flertal av informanterna uttrycker att 
de innehar trovärdighet till sin egna förmåga efter samarbete med sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Det kan finnas innebörd att tillsammans med auktoritet bygga upp god 
rörelsestrategi. Genom att upprepa moment skapa en rörelsemedvetenhet. Uttryckligen 
betonas behov av att träna in moment för att få en känsla av att bli stärkt i sin tro på sin egen 
förmåga. 

Jaa, det [rörelse övningar] var inget fel   Ja, inte fel. För sånt kunde en då men just att se    
hur hur det funka  och hur man våga    vet du . Så det var inget fel. Det var inget fel 
(Kvinna 84 år). 
      

Genom att praktiskt utföra rörelser och aktivitet i rehabiliterande syfte med auktoritet 
beskriver informanten att de finner en möjlighet för en växande övertygelse till sin förmåga. 
Genom att vid återkommande tillfällen utsättas för att genomföra vardagliga rörelseövningar 
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ökar tilltron och pålitligheten till kroppen. Vid rehabilitering är kroppen verktyget vilket 
beskrivs av ett flertal informanter. Genom att utföra aktiviteter tillsammans och reflektera 
kring utförandet med någon förtroendefull person ökar tron till att besitta god förmåga i 
utförande av rörelser och vardagsaktivitet. Det medför att informanten känner det mer 
naturligt att medvetengöra handlingen och betänka funktionen utifrån resurs. 

…har jag bara ställt mig upp så står jag ganska länge utan att ta några snedsteg  
// …jag står rätt stadigt när jag väl kommer upp här nu med [sjukgymnast] men när man 
väl ska flytta fötterna så är det som om de vore klistrade (Kvinna 85 år). 

 
Det framkommer att det finns ett samband mellan oro och resurstillgång. När oron släpper 
ökar resursen att kunna klara mer självständigt. Det medför att känslan av att vilja utföra mer 
på egen hand växer. Patienten vågar tillsammans med auktoritet väcka lust och rörelseglädje 
till fortsatt aktivering. Informanten konstaterade vikten av att bli bekräftad. 

då blir jag inte så orolig för då vet jag det klarar jag å det klarar jag å det  Det känns 
tryggt för mig   … det har jag för jag har tränat å jag har gått med dom  å  jag har fått 
beröm å även gett eget beröm  Hahaha … för man blir så nöjd och glad då (Kvinna 86 
år). 

 
Informanten bedömer sin funktion innan och efter samt jämför funktionen då och nu. Genom 
att föra ett resonemang med sig själv kring funktion och aktivitet möjliggör det att kunna 
förhålla sig inom ett tryggt och säkert rörelseramverk. Tryggheten ökar ytterligare om det 
finns någon annan att reflektera med och sätta ord på handlingen. Tillsammans synliggöra det 
som annars tas förgivet. Att kunna resonera sig fram till vad för orsak det kunnat vara, ger en 
känsla av att kunna hantera sin förmåga. 

…jag är ju bättre än     innan jag föll. Det är jag så att      då vet jag inte vad det var med 
mig egentligen. Men jag är mycket bättre. Jag är inte så yr nu. Jag har ont av yrsel men 
jag är inte så yr som då. Det är jag inte        så yr utan att jag kan gå med den här 
[rollatorn] utan att    va rädd och ramla så att    //  Jag brukar sätta den där och å så 
brukar jag gå här hahaha        Jag tycker att   det blir en trygghet   så att    jag tycker det 
är bra (Kvinna 86 år).   

 
Informanten beskriver att de med stöd och i trygghet från auktoritet vågar utsätta sig för 
moment som annars upplevs riskabla och därmed utvecklar de säkerhet för momenten. Det 
område som är mest väsentligt att utöva rörelsesekvenser med auktoritet är i de 
funktionsområden som vanligtvis inte sker. Det är det som inkluderar rehabiliteringens 
målsättning, att vinna rörelseuttag i de vardagshandlingar som av någon orsak inte personen 
uppfattar känna sig trygg att utföra. Vardagshandlingar bortom de dagliga göromålen men 
som av någon anledning förhindrar informanten och inskränker på vardagsaktivering.  

Vad vi har tränat,    vi har tränat med bena   så här [visar sittande reciprok knä sträck 
och sträck av båda knä och håll en liten stund i sträckt läge] å vi har tränat så att jag fått 
upp arma på huvudet så å den får jag göra så med för det är både spikar och mer i den 
armen [visar hand till nacke med vänster, med aktivt avlastning höger samt försök till 
båda armar till nacke]   Men jag kan göra det när jag hjälper den. Å det sa hon det får du, 
ha ha. Men den går ju bra [syftar på vänster arm]   Å så fick jag ta bakom ryggen – då va 
jag lite rädder. Men det gick med den [syftar på vänster arm] men den här går inte [syftar 
på höger]    jag får inte bort den. Så är det (Kvinna 86 år). 
      

När rehabiliteringsprocessen går mot slutet finns det en vikt att tro på sin förmåga. När 
förändringen skett genom ett plötsligt trauma, kan det innebära en viss lamslagenhet till den 
egna aktiviteten och till sitt förtroendet av egen förmåga. Att vara redo att ta steget till att 
klara sig utan stöttning är i sig en utveckling och ett framsteg. Det framkommer en 
tveksamhet att våga tro på sin förmåga. Här uttrycks en beskrivning kring initial låg tilltro till 
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egen förmåga men efter att fått mogna i sin insikt resulterar det i att stärka förtroendet. 
Övningarna har skapat en gynnsam utveckling för att ge sig möjlighet till att självständigt 
fortsätta.  

(I: ... kände du då att du var klar?) 
Det tyckte jag inte första gången att: ”nu har vi bara det kvar” ja tänkte jag att det 
kommer aldrig att gå Nä  ja  ja det var ju inte emot slutet men ”vi har den och den de kvar 
va” Då tänkte jag” nu sitter jag där bakom”         …Jaa nää men sen   ja   det ändrade sig 
så dag efter dag så fort under de siste fjorton darna Så det gjorde mycket mycket förstår 
du Så jag  det är tänket  Men då   ja det är klart  och tänket  ”Vad ska jag göra om jag 
inte blir bättre” Det tror jag  DET  det tror jag (Kvinna 84 år). 
      
 

 
Del 2: Tema 
Lotsad att ta befäl 
Tre av de kategorier som framstod i det manifesta innehållet, vilka var; att ha en vägledare, att 
träna inför morgondagen och att förhålla sig med den nya förändrade kroppen mynnade ut i 
ett tema, lotsad att ta befäl. I den latenta tolkningen sammanstrålade dessa kategorier i detta 
tema med innebörden av, som patienter efter en funktionell förändring, få uppleva genom 
hemrehabilitering att bli lotsad att ta befäl. Efter en plötslig kroppslig förändring kan 
rehabiliteringen uppfattas vara en svår passage vidare. Rehabilitering är dock ett sätt att finna 
medel för att gå vidare men patienten står ofta handfallen. Oförberedd och utan kunnande 
angående vad som behövs och hur rehabilitering ska ske. Det trygga hemmet är utrustat 
genom en personlig prägel vilket gör att varje planerad hemgång är unik. Vid hemgång efter 
en tids vistelse i vård och med en förändrad generell funktionell kapacitet, kan patienter finna 
behov av att vägledas tills dess att styrfart uppnåtts. Lotsa har en innersta mening vilket är att 
vägledas till ett visst mål. Patienten innehar sällan ett färdigt koncept kring sitt 
rehabiliteringsbehov eller framför krav på stöd. Men via stöd och vägledning finns möjlighet 
att skapa möjligheter för att få igång aktiviteter och börja bygga upp visshet kring vardagens 
göromål. Vid ett somatisk förändrat tillstånd har patienterna upplevt att det finns ett stort 
behov av att få stöd av kunnig utomstående personal vid hemgång. Detta kan erbjuda en 
optimal start för återskapande kring fysisk förmåga. En auktoritet som guidar patienten för att 
slutligen klara av att överta ansvaret i sin fortsatta utveckling. Vid en rehabiliterande situation 
är det väsentligt att patienten får insikt i att det gäller en period av uppbyggande, utvecklande 
och förändring som därefter övergår att ta eget befäl kring den fysiska förmågan. 
 
Ett mänskligt karaktäristiskt drag är att det som upplevs obehagligt även är otryggt. Vid 
rehabilitering som är att återskapa funktionell kapacitet, finns det behov av att bevara hur 
funktionen var initialt. För att kunna utforska fysisk kapacitet finns ett behov av att kunna 
utföra uppföljning och utvärdering. Det innebär att under hela rehabiliteringsperioden utgår 
man utifrån den initiala aktuella funktionsbedömningen. På så vis påminns personen om hur 
det en gång var vilket kan upplevas obehagligt. Det som sker är att patienterna på detta sätt får 
en möjlighet att ventilera, reflektera och därmed bearbeta det obehagliga med auktoritet. Detta 
resulterar i att se mer naturligt på det obehagliga samt få lov att sätta ord på detsamma. Att 
närma sig det obehagliga med ledsagning av auktoritet kan minska risken att skapa 
rörelserädsla. Detta kan medföra att utveckla det som rehabilitering står för, att återskapa 
förlorad eller nedsatt funktion.  
 
För att rehabiliteringsprocessen ska fortlöpa på bästa sätt har patienterna behov av stöd av en 
utomstående. Att realisera behov och reflektera kring utförandet är under hela processen alltid 
aktuellt och något som sker genom hela rehabiliteringen. Syftet kring rehabilitering är att 
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förändra kroppens generella funktionella rörlighetsmönster i nuläget och skapa något annat. 
Detta sker i dialog med sakkunnig person i en tvåvägskommunikation. Det är patienten som 
utvecklar kommunikationens art för att skapa visshet i handlingar. Patienten är den centrerade 
personen och därmed är det auktoritet som får vara den flexibla för att möta patienten där 
patienten befinner sig. Att befinna sig är ett mångfacetterat uttryck och här inbegriper det att 
auktoritet ska med sitt kunnande möta patienten på dess nivå. Ett gott möte innebär att båda 
parter går berikade vidare. Det viktiga i vårdmötet mellan auktoritet och patient i ett 
rehabiliterande syfte är att patienten kan gå berikad med god erfarenhet och en positiv 
inställning att handla efter till nästa vårdtillfälle. Samtalet blir ett redskap för att få klarhet av 
innebörden kring rehabiliteringen. 
 
Innebörd och målsättning bör vara densamma för patient som auktoritet. Det är viktigt med 
målsättning, att båda parter styr mot gemensamt mål. Slutligen tar patienten över ansvar 
tillfullo för sin fortsatta utveckling. Genom att få stöd och ha förtroende av en utomstående 
auktoritet skapas möjlighet att få svar på frågor. Att ha kontakt med någon som kan och har 
erfarenhet av sjukdomen ger trygghet till att våga vilja och skapar entusiasm. Att lita på 
skapar en känsla att våga. Genom att ha en medspelare finner patienten stöd. Detta stöd gör att 
patienten kan börja lita på sin förmåga. Patienten uttrycker att ha förtroende till och att de litar 
på legitimerad personal. Att känna tillit och lita på auktoritet är ett genomgående 
karaktärsdrag hos patienter. För patienten kan kontakten med rehabiliteringspersonal vara att 
få en känsla av ett tillhörande. Ofta vid ett trauma går personen oförberedd från en trygg 
igenkänd vardag till något helt annorlunda. Det kan kännas tryggt att skapa relation med 
auktoritet som samarbetar kring ett återuppbyggande. Genom att ha stöd av en medspelare 
kan patienten uppleva en känsla av delat ansvar. Medspelare innebär att ha någon fysisk 
person vid sin sida som tror på patientens kapacitet. Att till en början få vägledning för att 
skapa möjlighet att lära känna den förändrade kroppen inför morgondagen är en kort 
konklusion av att bli lotsad att ta befäl. 
 
Strävan att återta kontroll 
Ett andra tema, utgående från de två manifesta kategorierna, att tilltro egen förmåga samt att 
tillåta sig testa, kan tolkas på en annan dimension av färdighet. Den dimension som innehåller 
personlig inre styrka och har att göra med självkänsla, självförtroende och självsäkerhet. Efter 
en vistelse under institutionaliserad vårdform kan patienten hamna i en slags rädsla att börja 
bruka sin kropp. Rädsla kan ha två karaktärer, varav en är att inta försiktighet vilket bidrar till 
en beroendeställning. Den andra karaktären är mer självständig men med en känsla av 
berövad av medel och därmed utan motiv att vara aktiv i sin rehabilitering. Det kan även vara 
av okunskap av kroppens fysiska förmåga och därför rädsla att göra sig illa genom att belasta 
och utsätta kroppen för starkt. 
 
 I kategorierna ”Att tilltro egen förmåga” och ”Tillåta sig att testa” beskriver patienten en 
svårighet som funktionsnedsättning kan innebära då patienten drabbas av osäkerhet kring 
mobiliserings- och belastningspotential. Det uttrycks i beskrivningar att genom möjligheten 
att testa aktiviteter under trygga former tillsammans med auktoritet, så förstärks patientens 
självkänsla och lockas till att testa vidare. Detta kan resultera i ett ökat engagemang och 
patienten uttrycker en vilja att klara sig själv som tolkas till en ökad tilltro till sin egen 
förmåga. Funktionsnedsättningen kan generera i aktivitetsbegränsning. Genom att momentant 
få funktionsbortfall eller nedsatt kroppsfunktion kan omgivningsfaktorer vara hinder för 
fortsatt aktivitet. Denna isolering kan påverka patienten negativt och inge svårighet att 
bibehålla engagemang i sin livssituation. Detta kan ske av orsak till att patienten inte längre 
har medel att hantera situationen. Patienten berövas sina intränade vanor i form av vardagliga 
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strategier. Detta kan uppfattas tröstlöst och kan ge en passiv inställning och negativ attityd 
och skapa ett livslidande på grund av att kroppen sviker. Den uppgift som auktoritet beskrivs 
fylla enligt patienterna är att genom verbal som taktil guidning skapa nya strategier. Genom 
kommunikation få möjlighet att ventilera, ifrågasätta och konversera kring sitt handlande. 
Genom att få sätta ord på utförd handling skapas en möjlighet att få en känsla av tillhörighet. 
Detta initierar tankeverksamheten att hitta lösningar och inbjuda till förändring och därmed 
skapandet av nya strategier.  
 
Det beskrivs finnas en strävan i varje individ till att vilja upprätthålla självständighet. Att vara 
aktivt delaktig innebär personligt engagemang i sin livssituation. Av olika anledningar uppstår 
svårigheter att klara av att genomföra aktiviteter. Genom hemrehabilitering med auktoritet 
beskriver patienterna att de får en möjlighet till nytänkande kring sin situation. Detta 
samarbete mot ett gemensamt mål uppfattas av patienterna skapa en vilja att fortsätta sträva 
vidare. Flera patienter poängterar just att det finns ett behov av personligt stöd. Det finns ett 
enande i att auktoritet som stödjer bör vara trygg i sin roll och vara sakkunnig för att kunna ge 
svar på frågor. Det är viktigt att auktoritet kan sin sak. Att vara saklig, att beslut vilar på en 
kunskapsgrund i form av lång erfarenhet och att vara kunnig, upplevs förtroendeingivande 
och tryggt. Detta att ha en auktoritet som kan sin sak genererar i att bli mer plikttrogen och det 
skapar strävsamhet. Det upplevs som en lång väg att gå ensam och att målet borta i horisonten 
kan skymmas på vägen. Behovet finns av ledsagare i sin strävan till att återta kontroll.  
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
För insamling av datamaterial i föreliggande studie användes en kvalitativ forskningsintervju. 
Detta uppfattas optimalt då syftet var att få beskrivet om erfarenheten av ett fenomen, vilket i 
denna studie var att vara aktivt delaktig tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut i 
hemrehabilitering. Enligt Kvale (1997) ger den kvalitativa forskningen möjlighet till 
förståelse genom samtal. Genom dialogen ges den enskilde möjlighet att uttrycka sin 
uppfattning om sin erfarna erfarenhet. Fördelarna med intervjuer, enligt Denscombe (2000), 
är att forskaren med hjälp av intervjuer kan får möjlighet till både djupgående och detaljerade 
data och att den intervjuade har möjlighet att utveckla och förklara sina synpunkter. 
Undersökningar som har gjorts om intervjuer visar tydligt att människor svarar olika beroende 
på intervjuaren. Denscombe (2000) menar att svaren som ges beror på hur informanten 
uppfattar den person som ställer frågorna. Det som påverkar svaren är intervjuarens kön, ålder 
och etniska ursprung. Det inverkar på vilket och mängden av information människor är villiga 
att ge och hur ärliga de är i sin information. Samtidigt som urvalskriterier styr vilka som 
inkluderas i informantgruppen. Författaren av föreliggande studie uppfattar urvalet, den äldre 
patientgruppen, var representerad med en bred variation. Svaren i intervjuerna var påverkade 
likvärdigt utifrån intervjuaren då detta skedde av samma person. Grundkriteriet att ingå var att 
den enskilde varit aktivt delaktig och tränat tillsammans med sjukgymnast/arbetsterapeut i sitt 
eget hem och data som ligger till grund för resultatet kan anses vara innehållsrikt. Rikt av 
anledning till den mängden och variationen av information vardera intervjupersonen 
förmedlat. 
 
Människan är unik som individ och därför är varje intervjutillfälle en unik företeelse vilket 
innebär att det inte är reproducerbart. Samtidigt är den kvalitativa intervjuformen optimal då 
den tillåter personen att uttrycka sig i dialog. Med kvalitativa intervjuer som verktyg ansåg 
författaren av föreliggande studie eventuellt kunna öka förståelsen för människors 
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individuella val. Polit och Hungler (1999) påtalar att trohet innebär fokus på det studerade och 
refererar till förtroende i hur väl data och analysprocessen gjorts. Den främsta frågan 
angående trohet reses när beslut tas om fokus på studiens val av innehåll, deltagare och 
närmandet till datainsamlingen. Att välja deltagare med olika bakgrund ökar möjligheter att få 
spridning på forskningsfrågan från olika aspekter (Ibid.). Författaren uppfattar att en variation 
förekommer bland studiens deltagare. 
 
Ålderdom innebär erfarenhet av långt liv och med en unik samlad kunskap. Författaren har 
som bakgrund tre års erfarenhet av att ha arbetat inom kommunal äldreomsorg och i 
rehabiliteringsenhet. Förförståelsen har varit viktigt faktor för att få en naturlig dialog så att 
intervjun får stöd kring fenomenet, vilket ger möjlighet till ett utvecklande i ämnet. Tanken 
var att de äldre personerna skulle få utveckla sina tankar och känslor fritt kring temat 
hemrehabilitering och aktiv delaktighet tillsammans med arbetsterapeut/sjukgymnast. 
Förförståelsen har därför varit viktigt för att försöka fånga känslorna kring att vara aktivt 
delaktig i rehabilitering tillsammans med sjukgymnast/arbetsterapeut i hemmiljö och lyssna 
på äldre personers berättelser. Detta har uppfattats viktigt både i intervjutillfället som en 
utvecklande faktor och i analysprocessen som en faktor som gav möjlighet till djup i 
innebörden. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att verklighet kan tolkas på flera sätt 
och att förståelsen är beroende på och av en subjektiv tolkning. Polit och Hungler (1999) 
påpekar att innehållsanalys är en utvecklande analysprocess med en öppen narrativ 
intervjuform och inte en stringent strukturell statisk procedur. Data vid kvalitativ forskning, 
som denna studie, är från berättelse och undertvingas förståelse och samarbete mellan 
intervjuare och informanter på sånt sätt att text utifrån intervjun är ömsesidig och gemensam. 
Författaren har under datainsamlingen varit medvetet uppmärksam att bibehålla intervjuns 
innehåll kring det kontextuella sammanhanget. Genom de kvalitativa intervjuerna anser vi oss 
kunna öka förståelsen för människors individuella val (Mishler, 1986; Polit & Hungler, 1999).  
 
Polit och Hungler (1999) påpekar att det å ena sidan är viktigt att ställa likvärdiga frågor inom 
samma område till alla informanterna, å andra sidan är intervjuformen en utvecklande process 
under vilket intervjuaren får nya erfarenheter i förhållande till fenomenet. Samma 
öppningsfråga har använts i föreliggande studie, vilket var: ”Kan du berätta om dina 
erfarenheter av att vara aktivt delaktig i hemrehabiliteringen med sjukgymnast och 
arbetsterapeut?”. Intervju kan innebära att följdfrågor fördjupas och tappar bredd under 
intervjuperioden efter att intervjuaren fått erfara ett par intervjuer och därmed fått en annan 
förförståelse av fenomenet. Detta tillhör den utvecklande process som intervjuaren deltar i vid 
datainsamling, vilket är viktigt som ensam författare att vara medveten om. Genom intervjuer 
som är en process över tid sker en förändring som naturligt påverkar innehållet av intervjun. 
Detta tycker författaren av föreliggande studie sig ha varit medveten kring, men det kunde 
eventuellt ha varit ett bättre alternativ med fler författare i studien vilket kunnat bidra till att 
föra en öppen dialog. Det har för författaren i föreliggande studie upplevts tryggt att använda 
en kvalitativ intervjuform. Det finns ett utbud av litteratur hur man går tillväga och hur man 
förbereder sig vilket upplevts betryggande (Dahlberg, 1997b; Kvale 1997; Denscombe, 2000; 
Malterud, 1998). 
 
Data från intervjuerna har analyserats genom att använda en kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004), vilket uppfattats av författaren av föreliggande studie ha varit 
berikande. Författaren har under analysförfarandet försökt att bevara i tanken att ”sanningen” 
finns i betraktarens ögon för att kunna närma sig texten på en förutsättningslöst sätt. Det har 
varit svårare ibland men ambitionen har varit att försökt vara öppen för det som framkommit. 
Det har resulterat i en mer beskrivande, manifest innehåll och i en tolkande, latent innehåll. 
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Både manifest och latent innehåll verkar med tolkning men tolkningen sker på olika djup och 
nivåer av abstraktion. Forskaren bör utgå från studiens syfte för att kunna välja relevanta 
analysenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Downe-Wamboldt, 1992). Detta anser 
sig författaren i föreliggande studie sig gjort. 
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påpekar vikten att ge en noggrann beskrivning av 
tillvägagångssätt, av urval och analysarbete för att ge läsaren möjlighet att bedöma giltighet i 
tolkningar. Vidare påtalar Malterud (1998) att det är viktigt att göra ett systematisk 
analysarbete som garanterar att alternativa tolkningar lyfts fram och ställs mot varandra. Då 
det inte genom enkla procedurer eller beräkningar går att kolla tillförlitligheten är det för 
forskaren viktigt att göra läsaren till en välinformerad följeslagare, som ges insikt i de 
förutsättningar under vilka resultaten har utvecklats (Ibid.). Detta har författaren i 
föreliggande studie försökt genom att presentera citat ge ett sätt för läsaren att bedöma 
giltighet. Noggrann beskrivning är nödvändigt också för att stärka resultatens tillförlitlighet. 
Övrigt påpekar författarna att överförbarhet är något som läsaren avgör men genom att ge en 
noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och de omständigheter som 
utgör kontext underlättar det för bedömning av överförbarhet (Ibid.) Text inbegriper flera 
meningar och det finns alltid grader av tolkning vid ett närmande av text. Detta är viktig del 
att beakta vid diskussion kring trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Texten bejakas 
av läsaren men det finns inte en given mening. Det betyder att texten som är föremålet för 
analys och bör ses i sitt sammanhang. I föreliggande studie innebär det att med urvalskriteriet 
befästa kontexten av att ha varit aktiv delaktig i hemrehabilitering med arbetsterapeut 
och/eller sjukgymnast när man är äldre. Detta uppfattar författaren av föreliggande studie ha 
förmått då denna kontext var informanternas centrala punkt i intervjuerna. Författarna 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) reflekterar kring resultatets trovärdighet och inleder 
reflektionen med att all forskning syftar till att finna ny kunskap men att det ofta inte finns en 
sanning. Det ger forskaren ett ansvar att vidta åtgärder för att visa trovärdigheten av sina 
resultat. Författaren i föreliggande studie har i resultatet låtit bekräfta det beskrivna med citat 
från informanter så att läsaren kan bedöma tillförlitlighet. 

Analysprocessen blev en förlängd process av orsak att författaren av föreliggande studie 
initierade att anamma en kvalitativ forskningsintervju enligt Kvale (1997) och med en metod 
enligt Lindseth och Norberg (2004). Initialt analyserades materialet och meningsbärande 
enheter framträdde koncentrerat och kodades (Kvale 1997; Graneheim & Lundman, 2004; 
Lindseth & Norberg, 2004). När alla sju intervjuer var klara, lästes intervjuerna igenom ett par 
gånger av författaren till föreliggande studie i syfte att skapa ett allmänt intryck. Lindseth och 
Norberg (2004) ger rådet att ställa två frågor till varje intervju: ”Vad händer i intervjun?” och 
”Vad betyder aktiv delaktig i hemrehabilitering för den äldre patienten?” och skriva en 
sammanfattning på det allmänna intrycket som framkommer kring frågeställningarna i text. 
Detta gjorde författaren av föreliggande studie. Lindseth och Norberg (2004) menar att detta 
moment ger författaren möjlighet att bekanta sig med materialet. Metoden är en beskrivning 
av fenomenologisk hermeneutisk tillvägagångssätt vid forskning. Då författaren till 
föreliggande studie inte har erfarenhet av vare sig fenomenologisk eller hermeneutisk 
forskningsrutin sen tidigare, uppfattades detta inte vara en lämplig metod. Övrigt att säga är 
att Lindseth och Norberg (2004) ger en beskrivning på tillvägagångssätt av fenomenologisk 
hermeneutisk metod utifrån filosofiskt vårdvetenskapligt håll mycket innehållsrikt. 
Författaren till föreliggande studie är medveten att detta givit en utveckling och en 
förförståelse som annars inte vore densamma vidare i studien. Detta har varit en del av 
förförståelsen vid det fortsatta arbete med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
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Lundman (2004). Husserl säger, enligt Bengtsson (2001, s. 29): ”En erfarenhet av blott ett det 
är ingen erfarenhet alls, allt vi erfar erfars som något, det har en mening.” 

En annan metod kunde säkert ha använts istället för kvalitativ innehållsanalys och insamling 
av data hade säkerligen kunnat ske på ett annat sätt än genom kvalitativ forsningsintervju som 
tillvägagångssättet varit i denna studie. Detta hade kanske eventuellt givit ett annorlunda 
resultat. Författaren av föreliggande studie anser dock att resultatet som framkommit är 
berikande och ger ökad förståelse hur det kan erfaras att vara aktivt delaktig i 
hemrehabilitering med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. 
 
Resultatdiskussion 
Det finns ofta något bakomliggande syfte eller intresse till det som görs. När en uppsats skrivs 
är det ofta både av formellt och informellt intresse. Författarens avsikt med denna studie var 
att belysa från patientens perspektiv och lyfta fram hur det uppfattas att vara aktiv delaktig i 
rehabilitering med arbetsterapeut och/eller sjukgymnast.  Dagligen möter författaren äldre 
patienter som är aktivt delaktiga i sin rehabilitering. Men informellt finns en förhoppning av 
författaren att få personal som är involverade i vårdkedjan kring den äldre patienten att börja 
reflektera kring sin roll gentemot patienten och då främst vid utförande av praktiska 
vardagshandlingar.  
 
Efter analysprocessen har författaren i föreliggande studie gjort ytterligare sökning efter 
studier med likvärdig kontext och annan relevant forskning. Detta gjordes på databasen 
Samsök och resultatet blev sex stycken studier relaterade till äldre patienter och 
hemrehabilitering. Studierna kan indelas i tre intresseområden varav ett område är ur ett 
biomedicinskt intresse och där studiens syfte är medicinskt. Evans och Pollock (1999) har 
som syfte att undersöka aerob träning och äldre personer. Deras antagande som också 
bekräftas i studien var att ökad funktionell förmåga kan minska risk för Typ II Diabetes. Det 
andra området är mer relaterat till funktionell färdighet. Två studier utgick från 
funktionsrelaterat intresse varav en RCT studie, med ett syfte att utvärdera effektivitet av ett 
balansträningsprogram för att öka rörlighet och välbefinnande hos äldre personer med 
balansnedsättning (Steadman, Donaldson & Lalit, 2003). Resultatet visar i denna studie att det 
finns samband mellan ökad rörlighet och välbefinnande. Den andra studiens syfte med ett 
funktionsrelaterat intresse var att se samband angående kost och träning relaterat till postural 
kontroll och fallrisk (Swanenburg, Douwe de bruin, Stauffeacher, Mulder & Uebelhart, 2007). 
Det framkom att nutrition i förhållande till postural kontroll korrelerar vilket även ökad 
träning och minskade fall gjorde. Det tredje intresseområdet innehåller studier av utifrån en 
vårdgivande aspekt. Rehabiliteringspersonalens arbetsmiljö och tillgänglighet till patienten i 
hemmiljö har Seymour och Kerr (1996) uppmärksammat i sin studie. Studien av Lennon och 
Hastings (1996), handlar om en rehabiliteringsform vid stroke för att återvinna självständighet 
i funktionell förmåga utifrån vårdgivarens perspektiv. Slutligen sista studien i detta tredje 
intresseområde och faktum den enda studien som utgick från patientperspektivet, handlar om 
patientens upplevelse angående hälsa och välbefinnande (Partridge, Johnston & Morris, 
1996). Genom att äldre personer fick skatta sin funktion och hälsa samt göra en jämförelse 
med jämnåriga, framkom det att uppfattning av hälsa och funktionsnedsättning relaterades till 
självständig gång och dagliga vardagsaktiviteter. De tillfrågade uppskattade sin 
självständighet hög. Men de som uppfattade sig att vara mer funktionsnedsatta, skattade även 
att vara mer i en beroendeställning.  
 
De äldre patienterna i föreliggande studie representerar, både med tanke på bakgrund och 
målsättning, en bred variation. Att vilja förmedla sin erfarenhet kan vara ett subjektivt tecken 
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på att patienten anser att det som erfarits har betydelse. Ingen informant avböjde eller hoppade 
av. Det talar för en engagerad grupp. Intervjupersonernas deltagande i ett 
hemrehabiliteringsprojekt under ett antal veckor kan ha påverkat dem eller att de från början 
kan tänka sig varit mer motiverade och engagerade i sin rehabilitering, än äldre patienter i 
allmänhet är. Resultatet kan ändå lära oss något om hur denna undergrupp av patienter, som 
också återfinns bland den äldre patientgruppen, kan erfara hemrehabilitering. Marcus och 
Forsyth (2003) skriver att alla hälsoarbetare vet att de personer som verkligen behöver hjälp 
till fysisk träning, är de personer som inte är motiverade till att träna, vilket överensstämmer 
till viss del med den äldre patientgruppen. Hagströmer (2001), menar att det som ger 
individen upplevelse av mening och värde är delvis knutit till personlighet, föreställningar och 
personlig mognad. Författarens erfarenhet är att många av äldre patienter som har behov av 
rehabilitering, inte annonserar sitt behov. Ofta uttrycks variabler som trött, ork och hög ålder 
som omskrivs till att inte vilja ta någons tid eller att det inte är någon idé när frågan angående 
rehabilitering lyfts. Ofta är första kontakten till rehabiliteringsenheten från en närstående eller 
omsorgspersonal som synliggör patientens behov. Det vore intressant att göra en liknande 
intervjustudie bland de patienter som inte deltagit i något rehabiliteringsprojekt, för att utröna 
deras upplevelser och erfarenheter. Framtida studier skulle kunna undersöka variabler som 
tilltro och testa. Denna föreliggande studie påvisar vikten av att ha stöd för att våga. Detta att 
våga och veta sig kunna uppfattas som det väsentliga steget vidare, för att senare kunna klara 
av att ta befälet och sträva vidare i sin vardagsrehabilitering. 
 
Manifest innehåll i relation till tidigare forskning 
Tidigare forskning ställs här i relation med kategorier av det manifesta innehållet. Resultatet 
visar att äldre patienter uttrycker att ha en vägledare gör att man kan bli ledd och få svar på 
frågor. De belyser vikten av att ha en vägledare så att de äldre kan koncentrera sig på att 
kunna utföra rörelser korrekt. De anser att det är viktigt att få vägledning för en fungerande 
rehabilitering och därmed kunna vara engagerad i sin rehabilitering. Enligt Hagströmer (2001) 
är en av förutsättningarna i det som utgör livskvalitetens essens just att vara engagerad. 
Livskvalitet är något som förändras och får olika innebörd under ett livsspann. Livskvalitet är 
i grund och botten en livsuppgift för alla människor, menar filosofen Gadamer (2003). Han 
uttrycker att livskvalitet är ett relativt modernt uttryck och hör hemma inom ett vittomfattande 
sammanhang. Dessa äldre patienter i föreliggande studie fann att livskvaliteten påverkas 
positivt av att få bli engagerad på det sätt som sker under rehabiliteringsprocessen. De 
uttrycker att de efter en drastisk förändring uppfattar att det finns en naturlig försiktighet som 
utlyser en känsla av osäkerhet. De äldre patienterna menar att ett stöd och en vägledning 
skapar en möjlighet till engagemang och därmed kan de äldre patienterna uppleva jämvikt 
mellan befintlig funktion och sin aktuella livssituation. Hagströmer (2001) skriver att en 
annan av förutsättningarna i det som utgör livskvalitetens essens, är att uppleva balans i sitt 
aktuella liv. Ovannämnd författare menar att uppleva balans i sitt aktuella liv är mycket viktig 
faktor i hur personen uppfattar livskvaliteten. Patienterna i föreliggande studie ger uttryck att 
inte veta hur de ska gå tillväga eller vad de ska utföra för aktivitet för att förbättra sin 
livssituation. De menar att detta gör att de blir osäkra, får låg tilltro till egen förmåga och inte 
vågar göra något. Patienterna i föreliggande studie säger sig aldrig varit sjuka på detta sätt 
tidigare och därför så vet de inte hur det ska gå tillväga. De tycker därför att få ha kontakt 
med sakkunnig personal som arbetsterapeut/sjukgymnast upplevs tryggt. De äldre patienterna 
vågar då utföra mer aktivitet även när arbetsterapeut/sjukgymnast inte är närvarande. De äldre 
patienterna känner säkerhet då de har lärt sig vad de ska göra. Det går att urskönja en 
betydelse att bli vägledd genom att äldre patienter uttrycker att det är svårt att veta hur de ska 
gå tillväga i sin rehabilitering. Svårigheten så som de äldre patienterna uttrycker den är att 
veta hur och vad som är viktigt vid rehabilitering.  
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De äldre patienterna i föreliggande studie beskriver deras sätt att vara aktivt delaktiga i 
rehabiliteringsprocessen är att först uppfatta rörelsen i sig och då lägger de hela 
koncentrationen kring rörelseutförandet. Detta är ett naturligt förhållningssätt till rörelse och 
aktivitet, vilket tidigare forskning också belyst som en viktig faktor vid rehabilitering av äldre 
patienter (Socialstyrelsen, 2003a; Månsson, 2007). Månsson (2007) beskriver att 
rehabilitering innebär att få arbetsuppgifter som medför att personen utvecklar, återvinner 
förmågor och att delmål är att personen kan få en överblick kring rörelseövning i rätt miljö 
och i aktivitet. Målsättning med rehabilitering är att ge rörelsen möjlighet att bli en del av en 
naturlig vardagsaktivitet. Detta uttrycker de äldre patienterna i föreliggande studie på ett sätt 
när de uttrycker att med ökad kunskap upplever de sig veta och därför våga mera. De 
uttrycker att en ökad självständighet visar sig på ett sådant sätt att de vågar utföra aktiviteter i 
det dagliga livet mer spontant. Steadman et al., (2003) visar ett intressant samband mellan 
gång och livskvalitet. Fynd från deras studie talar för att gånghastighet påverkar 
livskvalitetiska frågor. Vid en förlångsammad gånghastighet uppfattade den äldre personen ha 
en låg livskvalitet. De uttryckte att osäkerhet vid gång påverkade hela deras livssituation 
negativ och därmed även livskvaliteten. Det framkommer även av annan forskning att fysisk 
aktivitet associeras till ökad självständighet (Bendz, 2003; Karlsson, 2006; Socialstyrelsen, 
2003a). De äldre patienterna i föreliggande studie visade att gång har en tendens att vara ett 
signalement till att vara mindre beroende av hjälp från omgivningen. De äldre uttryckte att 
bara de kunde gå så ordnar sig mycket. De lade mycket tro på att gången är ett verktyg till 
självständighet. Hagströmer (2001) styrker detta antagande att rörelsens betydelse finns först 
när människan kan se den i ett sammanhang. Författaren fortsätter med att utveckla 
förutsättningen kring livskvalitet och menar att uppleva kontinuitet i förhållande till sig själv, 
människor i omgivning och sina värderingar är viktig för livskvalitet. Detta visar de äldre 
patienterna i föreliggande studie genom att beskriva att rehabiliteringsprocessen ger en ökad 
känsla av delaktighet i sin omgivning och sin livssituation. De äldre patienterna belyser att det 
är viktigt att få kontinuerlig kontakt med arbetsterapeut/sjukgymnast. De sätter värde på att 
det är kontinuitet i rehabiliteringsprocessen och att denna vårdrelation har djupare innebörd än 
endast ett tillfälle för praktiskt utövande.  
 
Hagströmer (2001) nämner vidare att en förutsättning som utgör vikt för livskvaliteten, är att 
kunna skapa och påverka utifrån sitt engagemang. Stöd kan behövas för att kunna överskrida 
sig själv i nuet och den reella verkligheten och fortsätta vidare i sin rehabiliteringsprocess. 
Äldre patienter i föreliggande studie upplever en oerhörd stark inre glädje genom att 
övervinna och återfå sin tilltro till egen förmåga. Patienterna beskriver att genom stöd av en 
sakkunnig person som visar vägen till de förmågor och resurser som finns, kan deras bild av 
sin funktionsförmåga bli klarare. De menar att behov finns att ha en person vid sin sida, som 
speglar och ger uppgifter. Rosberg (2000) tar upp den terapeutiska vårdrelationens betydelse. 
Författaren menar att vårdrelation med en fysisk närhet i kombination med ett ofta långt 
behandlingsförlopp innebär att många sjukgymnaster utvecklar djup insikt om kropp och 
rörelse. Resultatet från föreliggande studie visar också på vårdrelationens betydelse. De äldre 
patienterna nämner att samarbetet med rehabiliteringspersonal skapar en trygghet i det som 
annars kan kännas osäkert. De äldre menar att med detta stöd kan de öka deras tilltro till egen 
förmåga successivt och därmed klara av att vara aktivt delaktig i sin rehabilitering. Roxendal 
(1993) påpekar att varje medveten rörelse har psykologiska element och att människor har en 
avsikt med varje rörelse. De äldre patienterna i föreliggande studie beskriver att de inte visste 
något, varken vad de kunde eller inte kunde i den initiala fasen av sin rehabilitering. De 
uppfattade den tiden som lång och oviss. Men under rehabiliteringsprocessen så växte en 
tilltro till egen förmåga sig starkare och övergick till att de äldre patienterna attraherades att 

 36



tillåta sig testa och ta egenansvar. Detta uttrycker de äldre patienterna i denna studie som en 
skön känsla som gör gott. Det uppfattas, av författaren i föreliggande studie, som om de 
psykosociala aspekterna på välbefinnande och förebyggande vård uppfattats av de äldre 
patienterna i studien som mycket viktiga. Detta diskuteras i en studie gjord av Means, 
O’Sullivan & Rodell (2003). De påvisar att falltrauma kan påverka så att personer rör sig 
mindre och därmed ger en negativ psykosocial reaktion, som depression. I deras studie 
påvisas att träning gynnar självkänsla, rörlighet, social roll, social aktivitet och minskar oro 
för personer med fallbakgrund. De äldre patienterna i föreliggande studie beskriver liknande 
upplevelse. Patienterna i föreliggande studie ger uttryck såsom att de trodde att det var kört 
och att allt var förlorat innan de startat rehabiliteringen. Genom rehabiliteringsprocessen 
uppger de att ha återfått känslan av att vara aktivt delaktig för ett återskapande av funktioner 
och förbättra färdighet. De äldre uttrycker att det är väsentligt att ha ett mål men att det kan 
vara svårt att se detta mål från början. De uppger därför vikten av en vårdrelation. För att få 
klarhet av betydelsen i rehabiliteringen finner de äldre patienterna i denna studie ett behov av 
en sakkunnig person. Detta finner dessa äldre patienter essentiellt för att rehabiliteringen ska 
kunna mynna ut i en målsättning och nå sitt ändamål. De äldre patienterna i föreliggande 
studie menar att för att kunna ta över och utföra övningar måste de ha inbjudits till delaktighet 
i en rehabilitering. Denna bakgrund gör att de äldre patienterna i denna studie kan känna sig 
trygg i att praktisera övningar. Partridge et al., (1996) fann i deras studie att rörlighetsfunktion 
var ur äldre personers uppfattning ett viktigt värdesystem kring färdighet. Äldre personer 
redovisade sin uppfattning om funktion och hälsa i deras studie. Flertal personer fann sig 
friskare, rörligare och i bättre hälsa än generellt i sin ålder fram till 75 års ålder men att sedan 
föll hälsan markant. De äldre personerna uppfattade sina färdigheter och sin hälsa genom 
självständig gång och basala generella dagliga aktiviteter i hemmiljö. Detsamma uttrycker de 
äldre patienterna i föreliggande studie. De ger sitt uttryck på färdighet i termer som att åter 
kunna ta sig utomhus, kunna gå självständigt inne som ute eller göra de vardagsaktiviteter och 
handlingar som de tidigare gjort. Dropsy (1987) formulerar i sin rörelselära att kroppskänslan 
utvecklas ifrån barndomen som en omedveten kroppsnärvaro. Kroppskänslan är omedveten 
upplevelse och inte bunden till särskilda situationer. Enligt författaren beskriver människan 
sin kroppsliga identitet och uppfattning om sig själv genom variabler som stark, frisk, 
oberoende eller som svag, sjuk, beroende. Kroppskänslan affekteras och påverkas vid 
intermittent kroppslig förändring som exempelvis vid trauma. Den kroppsliga identiteten 
speglar sig i ett förflutet och kan därmed vara ett hinder i rehabiliteringen. Det är därför 
väsentligt att en sakkunnig person kan klargöra och tydliggöra kroppens för närvarande 
resurser och förklara att det är en föränderlig process. Till viss del sker detta även i ett 
naturligt åldrande men kanske mindre kännbar och under en längre tidsaspekt, som gör att den 
äldre personen har lättare att hänga med. Dropsy (1987) menar att hälsa är också en 
omedveten uppfattning. Vid en kroppslig förändring kan hälsan bli påtaglig och detta får stöd 
av flera författare som påpekar att hälsa inte är en motpol till sjukdom men att vid sådana 
tillfällen kan hälsa vara något som visar sig eller som upptar vårt medvetande (Dropsy, 1987; 
Wiklund, 2003; Gadamer, 2003; Faskunger & Hemmingsson, 2005). 
 
De äldre patienterna i föreliggande studie upplever det tryggt med en person vid sin sida som 
ger rekommendationer och råd. De uttrycker att ha ett stöd av en arbetsterapeut/sjukgymnast 
kan upplevas som att ha en person som innesitter kunskap vid sin sida vilket gör att man inte 
känner sig så vilsen. Detta kan tillåta patienten att använda sin förmåga och skapa lärorika 
situationer som genererar i stärkt självkänsla. Partridge et al., (1996) visar att de äldre var 
mycket glada över vad de kunde utföra själva. Ett intressant fynd i deras studie var att de som 
rapporterade sig ha en funktionsnedsättning ofta också uppgav ha större behov och högre 
beroendeställning än de andra äldre. Detta bekräftas av en studie gjord av Haak et al., (2007), 
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de  kom fram till att hemmet var starkt sammanlänkat med en känsla av oberoende. I denna 
studie framkom det att de äldre värderar självständighet mycket högt. De äldre patienterna i 
föreliggande studie menar att det finns en tid direkt ansluten till hemkomst efter längre 
vistelse på sjukhus, som det finns behov av konkret guidning och råd. Gallant, Beaulieu och 
Carnevale, (2002) påtalar att för att patientdelaktighet ska kunna uppstå är det utmärkande att 
det finns en relation med en annan person. Det bör vara en existerande delaktighet vilket 
medför inblandning, delande och interaktion med andra för att vara i en relation. 
Patientdelaktighet kan leda till ett stärkt patientansvar och ett åtagande till hälsa och 
hälsobefrämjande beteende. Detta uttrycker också de äldre patienterna i föreliggande studie. 
Dessa äldre beskriver att det är självklart för dem efter denna rehabiliteringsprocess att 
fortsätta bibehålla aktivitet och färdighet på eget ansvar även den dag de inte har stöd från en 
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. 
 
Resultatet i studien visar att de äldre patienterna menar att med stöd av 
arbetsterapeut/sjukgymnast vågar de tillåta sig att testa vilket ger ökad känsla att kunna råda i 
sin livssituation. I teorin om modellinlärning vid förvärvandet och förändrandet av tankar, 
känslor och handlingar uttrycker Bandura (1997) vikten att vid inlärning ha en förebild och en 
person som förtroende redan finns för. Detta behövs för att våga utmana tanken, för att våga 
känna och att gå till handling. Partridge et al., (1996) konkluderar i sin studie att 
välbefinnandet är en benämning som kan relateras till att tillåta sig att testa. Författarna menar 
att utsätta sig för ett prov och att klara detta innebär att man presterat och av det skapas ett 
välbefinnande. Resultatet visar att äldre upplever att de efter en vårdrelation med 
arbetsterapeut/sjukgymnast kan klara av att ta egenansvar i sin rehabilitering. Rehabilitering 
kan upplevas svårt att ta tag i självständigt. De uppfattar det som tryggt att ha en person vid 
sin sida. De äldre patienterna uttrycker att kunna förhålla sig till den förändrade kroppen finns 
behov att få hjälp att bli medveten kring funktion och färdighet. Dropsy (1987) uttalar att 
kroppsuppfattning gäller särskilt kroppen som helhet och är ett värdeomdöme medan 
kroppsupplevandet är på djupare nivå. Enligt författaren är kroppsupplevandet när en patient 
arbetar med sin totala uppmärksamhet (medvetenhet) på en kroppslig upplevelse, en kroppslig 
reaktion eller en kroppslig aktivitet. Det är när patienten deltar med alla tillgängliga delar av 
sin person, sitt själv i det arbetet. De äldre patienterna uttrycker att det finns behov att få 
möjlighet att reflektera kring övningar och utförande. Detta anser de äldre vara viktigt för att 
kunna komma till insikt om kroppen som medel för rörelse och aktivitet. Det går att urskönja 
av de äldre patienterna en beskrivning av vikt att lyfta fram kroppen som ett ”vi själva” och 
vårt ting och vårt medel att bibehålla kontakt till omvärlden. Existensfilosofen Merleau-Ponty 
(2006) uttrycker att se den subjektiva, unika kroppen som ett ting och att inte objektifiera 
kroppens dysfunktion till ett sakligt problem. Hälsa och livskvalitet kan förtydligas för 
patienten genom kroppsupplevandet och patientdelaktighet. Det innebär en interaktion från en 
person i omgivningen vilket sker i en vårdrelation och de äldre patienterna i föreliggande 
studie uttalar det viktigt att ha kontakt med sakkunnig person för att kunna reflektera kring sitt 
utförande. 
 
De äldre patienterna visar förståelse för att träna inför morgondagen och då måste blicken 
riktas framåt. De visar ambition och förståelse för vikten av daglig praktisk aktivitet ger en 
ökad resurs för imorgon. Av naturen är människan energibesparande och studier har visat att 
människor ofta överskattar sin fysiska aktivitet och i stället underskattar den tid de är 
stillasittande (Hagströmer, 2001). Att träna inför morgondagen påverkas av människans djupa 
strukturer på central nivå. Människan har ett bekvämt beteende som en gång i tiden tillhörde 
ett sunt beteende för överlevnad. Faskunger (2004) refererar till Hunt och Hillsdon (1996) och 
vikten av att ha ett stöd i början av aktivitetsperiod så att engagemang utvecklas för att klara 
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av ansvar kring egenträning. Enligt Faskunger (2004) finns starkt samband mellan att klara av 
att träna inför morgondagen och motivation. Metoder som är av vikt inom vården är, enligt 
Hunt och Hillsdon (1996), rådgivning, hälsovägledning individuellt med stöd, 
hälsovägledning i grupp med stöd, interna kampanjer och externa kampanjer. De äldre 
patienterna belyser i föreliggande studie behovet av en personlig rådgivare och någon att 
samtala och reflektera aktivitetsförmåga med. Det talar för att finns behov av att ha ett 
samarbete med auktoritet vid återuppbyggande av funktion. 
 
Teman och vårdvetenskapliga grundantaganden 
Här följer ett resonemang av det latenta innehållets teman och vårdvetenskapens 
grundantaganden om människa, hälsa och välbefinnande samt lidande. Resonemang sker som 
en dialog vilket innebär en öppenhet för tolkningar. Enligt en tolkning är dialogen ett genuint 
samtal, i tyske filosofen Gadamers mening. Dialogen kan ses som en öppen filosofisk 
undersökning som genom diskursiv argumentering söker sann kunskap om dialogens ämne 
som i föreliggande studie är att vara aktivt delaktig i hemrehabilitering med 
sjukgymnast/arbetsterapeut. 
 
Wiklund (2003) sammanfattar en vårdvetenskaplig hälsobild och betonar att människans hälsa 
och lidande ställs i fokus snarare än sjukdomen. Hälsa beskrivs med utgångspunkt i dess 
väsen, människan. Människobilden är avgörande för hur hälsa uppfattas. Människan är en 
mångdimensionell enhet och det innebär att hälsa är likaså mångdimensionell. Vård utifrån ett 
patientperspektiv innebär att vårdaren försöker lindra patientens lidande och ge patienten den 
hjälp och det stöd han/hon behöver för att uppleva hälsa (Wiklund, 2003). Människan kan 
vara delaktig i världen genom våra relationer och möta andra människor, som till exempel 
rehabiliteringspersonal som arbetsterapeut och sjukgymnast.  Detta uppfattar författaren i 
föreliggande studie är vad temat ”lotsad till att ta befäl” handlar om. Det ger en beskrivning 
av behov av mänsklig kontakt i form av guide och vägledare. För patienten kan 
rehabiliteringsprocessen uppfattas som möjlighet till en fysisk kontakt och att ha en personlig 
relation. Genom att finna en trygg lots betyder det mer än en fysisk individ. Det innefattar 
förtroende att våga gå utanför kroppens referens och ge hän åt något som en sakkunnig person 
uttrycker är av nytta. Att lotsas kan framkalla hos patienten en deskriptiv bild av en utrustad 
person med diverse kunskap och övrig behövlig redskap. Denna utrustade person tar täten och 
leder genom de passager som är svåra att manövrera. Dahlberg et al. (2003) uttrycker att 
människan har tillgång till livet genom kroppen. Livet levs genom kroppen. Det innebär att 
ingen kropp ger inget liv (Dahlberg et al., 2003). Rosberg (2000) menar att när människan är 
förankrad i sin kropp och när människan vågar uppleva sin kropp, uppleva livet genom 
kroppen, så blir det också möjligt att uppleva och skapa mening. Detta kan vara den mening 
som de äldre patienterna uppfattas sig gå förlorad när de vid en plötslig kroppslig förändring 
beskriver att tappa sitt fotfäste. Patienten finner sig vilsen och utan referens att uppfatta 
mening med livet som tidigare. De äldre patienterna ger uttryck för att behöva ett stöd och 
behov av vägledning tillbaka till sin kroppsliga förmåga.  
 
Dahlberg et al. (2003) refererar till Merleau-Ponty att en kroppslig förändring medför att den 
subjektiva och levda kropp är det som kommer att framträda inom människan men att en 
förändring av kroppen innebär förändrad tillgång av världen och därmed livet. Genom att vara 
aktivt delaktig i rehabilitering är det patientens färdighet som ses som ett givet resultat, men 
viktigt är även personens subjektiva tilltro till ökad förmåga. När en människa är oförmögen, 
enligt Bullington (1999) som inspireras av Merleau-Ponty, att transformera sina strukturer och 
skapa ny mening så stagnerar flödet i en relation med livet. Världen kommer mindre till 
uttryck och därmed blir livet mer stereotypt (Bullington, 1999). Boten vore om patienten åter 
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kan bli förmögen att medverka genom att rehabiliteringspersonal positivt förstärker och 
berömmer så att en transformation av mening kan ske. Wiklund beskriver (2003) att kroppen 
är en bärare av människans livshistoria, mening och självbild. Kroppen är även säte för våra 
känslor och vårt medel för kontakt med världen. Varje människa är unik i sig och alla 
människor har ett unikt förhållande till sin egen kropp. Kroppen har en väsentlig position i vår 
kognition, om var vi är placerade i förhållande till tid och rum. Vi finns genom kroppen 
(Ibid.). Genom vägledning och stöd är det uppfattas lättare och kännas tryggare att återfinna 
förhållandet med sin egen kropp. Därigenom kunna återfå kraften i initial rehabiliteringsfas att 
skapa förutsättning och vilja att sträva och därmed kunna återta kontroll och befäl över sin 
livssituation. Rosberg (2000), menar att kroppen använder sig själv som referens och reagerar 
ur historisk erfarenhet. Känslor som uppstår innebär att människan går till sitt förflutna och 
inhämtar information.  Detta kan vara en av de svårigheter som patienten uppfattar efter en 
traumatisk förändring. Genom en snabb och oförberedd förändring kan patienten förlora sitt 
inlärda beteende och vardagliga mönster. Wiklund (2003) fortsätter beskrivandet av kroppen 
som bärare av livshistoria med att, vid en förändrad kropp så innebär det att vi upplever oss 
själva på ett nytt sätt. Men även att omgivningen behandlar oss annorlunda. Wiklund menar 
att människan existerar genom våra upplevelser, som till exempel hunger och rörelse. Det kan 
därför vara väsentligt att personal förstår innebörd att hjälpsamhet. Framför allt gäller det 
under en rehabiliterande process. För äldre patienter betyder personalen ett stöd att skapa 
möjlighet att återskapa eller bibehålla färdighet. De äldre patienterna kan behöva ett levande 
stöd som trygghet vid sidan, så klarar de att praktisk genomföra handlingen. Om personalen 
utför vardagsaktiviteter, som att duka fram frukost och servera färdiggjord smörgås uteblir 
möjlighet för den äldre patienten att bibehålla färdighet. Det är genom våra upplevelser, vår 
existens, vi blir medvetna om att vi finns till (Ibid.). 
 
Hälsa är ett begrepp som utgår från att det då det är som mest fullkomligt inte syns. Wiklund 
(2003) talar om känslan av sammanhanget och refererar till salutogenes. En kroppslig reaktion 
kan vara ett resultat av ett sammanbrott i patientens förmåga. De äldre patienterna uttrycker 
att allt stannade och att de upplevde en känsla av total förlamning både fysiskt som psykiskt. 
Kroppen blir ställföreträdare när tankar, känslor och handlingar blir omöjliga. Sjukdom eller 
symtom är en strävan att uppnå harmoni mellan aktuell livssituation och patientens respons på 
denna livssituation. Genom konkret saklighet, råd och information av rehabiliteringspersonal 
kan symtomen bli en del i rehabiliteringsprocessen och ge hälsa (Bullington, 1999). De flesta 
vårdande processer i det västerländska traditionella biomedicinska vårdperspektivet utgår från 
patogenes. Vårdens insats styrs från symptom eller diagnoser. Rehabilitering är till största 
delen resursorienterad. Rehabilitering skiljer sig på så sätt. Till viss del kan den 
rehabiliterande interventionen till en början vara svår att interagera i för patienten. En aktiv 
behandlingsform som innebär en aktiv delaktighet kan vara svår att se som vårdrelation av 
omgivning och patient. De äldre patienterna finner ett behov av stöd för att få en kontinuitet i 
utförandet. Detta kan jämföras med recept och medicinutdelning. De äldre patienterna menar 
att när de får stöd av en sakkunnig person kan de koncentrera sig på att praktisera och inte på 
om de gör rätt i förhållande till rörelseprogrammet. Omgivning har också svårt att särskilja 
mellan rehabilitering och social aktivitet, vilket kan vara en bidragande faktor att närstående 
inte är det optimala som stöd. Genom att se från det friska, från bibehållna resurser och utgå 
från detta, skapas en annan karaktär i vårdrelationen. Syftet med rehabilitering är som 
Månsson (2007) uttrycker, att utveckla kraft, styrka och färdighet samt skapa förmåga och 
förutsättningar i riktning mot ett förutbestämt mål med utgångspunkt från befintlig förmåga.  
 
Genom att inte kunna bruka kroppen så som patienten är van att göra kan det innebära ett 
livslidande. Lindwall, Dahlberg och Bergbom (2001) uttrycker att människan aldrig kan gå 
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utanför sin kropp eller lämna sin livsvärld utan att människans liv är i denna mening 
förkroppsligad och att kroppen utgör den levda meningen. För att åter få makt att påverka, kan 
rehabiliteringspersonal introducera ett annat förhållningssätt till kroppen och därmed kan 
patienten bjudas in till att vara delaktig till att lyfta sig från vanmakt till att återta kontroll. 
Författarna fortsätter att påtala att kroppen är ständigt med i det människan gör. Att återta 
kontroll kan innebära att skapa möjlighet till att skapa känsla av välbehag (Lindwall et al., 
2001). Patienter beskriver, enligt Dahlberg (1997a), att kroppen responderar i förhållande till 
hur vederbörande patient uppfyller den rekommenderade träningen. Detta får följd av god 
hälsa i sin patologiska livssituation. Exempelvis utgör den muskulära träningen att smärtan 
kan hållas i schack och att sömnen kan bli fullgod. Detta är en positiv riktad spiraleffekt. 
Eftersätts träning kan det ge reaktion som ökad smärta, sömnproblematik och känsla av 
försämring och ett minskat välbefinnande. Detta kan ses som en ond cirkel. Denna onda cirkel 
kan brytas med hjälp av träning som ger ökad kroppskänsla och därmed kan detta generera i 
att patienten kan ta eget befäl över sin situation (Dahlberg, 1997a). 
 
Enligt Eriksson (1994) utgår välbefinnande från personens livsvärld och uttrycker en känsla. 
Välbefinnande har att göra med personens inre upplevelser och är unik och personlig. Enligt 
Wiklund (2003) tillhör känslan av välbefinnande personens subjektiva upplevelse och saknar 
objektiva bedömningsgrunder. Det är viktigt är att inte endast se till patientens upplevelser 
utan även se till det samarbetet som rehabiliteringsprocessen innebär. Det är en interaktion 
mellan patient och rehabiliteringspersonal som rör sig i riktning mot mål. Det är viktigt att 
realisera att vårdaren är ett viktigt instrument för patienten. Det är därmed betydelsefullt att 
rehabiliteringspersonal känner sig tillfreds med sin insats. Det innebär framför allt att den tid 
som det behövs för utförande av insats finns tillgänglig och att personalen uppfattar att de har 
tillräckligt med kunskap för att kunna utföra insatsen. Dahlberg et al., (2003) påpekar vikten 
av att vårdaren reflekterar kring hur den egna kroppen erfars. Författarna menar att det är 
viktigt för en vårdare att förnimma och realisera kroppen som sitt redskap. Det gäller att 
uppfatta kroppsupplevelser och reflektera kring egna upplevda erfarenheter. Detta gäller både 
personal som patient lika mycket. Genom att skaffa inre som yttre kunskaper kan 
rehabiliteringspersonal förkovra kunskap och utvecklas. Kroppslig kunskap är en föränderlig 
process. Kroppen kan framstå som ett objekt i det dagliga livet men vid rehabilitering och 
ohälsa uppfattas kroppen subjektivt. Den subjektiva kroppen blir påtaglig. I samma stund 
brukar hälsan bli mer märkbar. Detta genom att hälsan och kroppen övergår från ett annars 
naturliga förhållande till livet. Patienten erfar sitt kroppsliga skick genom detta naturliga 
tillstånd. Genom oförståelse kan ett onödigt lidande skapas, vilket i en 
rehabiliteringsintervention samtidigt förmodligen innebär att patientens aktiva delaktighet 
förverkas. Dahlberg et al., (2003) uttrycker att det är i den levda världen i relation till lidande 
och välbefinnande som känslan av trygghet finns. Det är detta som arbetsterapeut och/eller 
sjukgymnast skapar i samarbetet. Trygghet kommer från att våga och att testa gränser under 
ansvar från auktoritet. Det är under detta säkra förhållande som välbefinnande kan uppstå. 
Välbefinnande ger respons till att klara av att ta befäl men även att ge kraft till att fortsätta 
sträva, se innebörd, mening att fortsätta sträva mot mål.  
 
Dahlberg et al. (2003) menar att vårdandets kvalitet och den yttre stressfaktorn kan ha ett 
samband. Författaren av föreliggande studie kan uppfatta att den yttre som inre stressen kan 
vara negativt för patienten i rehabiliterande åtgärder. Genom ett inre centralstyrt stressystem 
och genom en yttre organisatorisk stressfaktor kan inverkan på patienten liksom vårdgivaren 
affekteras, vilket påverkar vårdrelationen. Det centralstyrda stressbeteendet tillhör de 
primitiva reaktionerna och var en gång ett essentiellt beteende för överlevnad. I dagens 
samhälle kan dessa beteenden vara irrationella. Vårdrelation påverkas dels av denna inre 
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stressfaktor dels av yttre stressfaktor. Som vårdgivare får man inte glömma att, som Dahlberg 
(2002, s. 7) uttrycker; ”De upplevelser som uppstår i de interpersonella mötena förstärks av 
den specifika situation som patienterna befinner sig i”. Författaren menar att det förekommer 
ett speciellt beroende i vårdrelationen. Detta betyder att rehabiliteringspersonalen bör beakta 
sin rollkaraktär så vårdrelationen innefattar ett stöd att hjälpa patienten framåt i positiv 
hälsoutveckling istället för att åsamka lidande. Båda dessa latenta innehållsteman har en 
utstrålning av initialt behov för att under rehabiliteringsprocessen få överta mer ansvar och 
endast få stöttning tills slutligen klara av att ta ansvar kring vardagsaktivitet. Rehabilitering är 
i denna form ett steg i riktning mot autonomi. Återerövra autonomi samt bygga upp kraft och 
hälsa. Hälsa är en strävan efter balans och en upplevelse av att vara hel människa. Hälsa 
speglar människans aktuella och totala livssituation (Dahlberg et al., 2003). En fysiskt aktiv 
livsstil är inte något statiskt. Det är egentligen ingen färdighet som vissa personer råkar besitta 
och andra saknar. Utan det är en långvarig och ständigt pågående process som behöver 
uppmuntras, utvecklas och upprätthållas. Faskunger (2004) ansåg att personal ibland kunde ha 
en pessimistisk syn på patienters förmåga att klara livsstilsförändringar, eftersom man oftast 
inte såg resultatet av förändringarna. Livsstilsförändringar kräver lång tid för att ge resultat, 
till skillnad från mediciner som verkar ganska omgående. Oftast följs inte 
rehabiliteringsinsatsen upp under tillräckligt lång tid så att man hinner se något resultat. Det är 
ju dessutom få patienter som vänder sig spontant till rehabiliteringsenheten och berättar att nu 
är jag mycket bättre. 

SLUTSATS 
Rehabilitering innebär en process att återfå eller skapa funktion. Den äldre patienten går från 
att våga träna med någon till att bli självständigt aktiv och slutligen implementera färdigheten 
i sitt förhållningssätt till vardagsaktivitet genom naturlig rörelse och funktion.  
 
I optimal rehabiliteringsprocess behövs en sakkunnig person, så den äldre patienten kan känna 
trygghet och få vägledning som kan resultera i ökad tilltro till egen förmåga i 
träningssituationen. Personliga vinster kan vara välbefinnande, ökad färdighet vilket kan 
generera i ökad delaktighet i dagliga aktiveringar. Rehabilitering är för den äldre patienten en 
process som har ett givet slut, ett mål. Genom att bli erbjuden möjlighet till stöd och råd, 
inbjuds den äldre patienten att vara aktivt delaktig från början i sin rehabilitering. Den äldre 
patienten uttalar behov av att få ett levande stöd och någon att dela erfarenhet och ansvar med. 
Det är viktigt för den äldre patientens autonomi att bli lotsad till att ta befäl över sin egen 
färdighet. 
 
Den äldre patienten uppfattar att få stöd och hjälp genom rehabilitering till kunskap i hur 
mycket kroppen klarar i avseende till belastning och mobilisering. Det finns en uttalad 
okunskap till att veta kroppens fysiologiska funktioner. Det finns ett underliggande behov av 
fysiskt stöd för att skapa kurage att våga utföra och tillåta sig att testa på egen hand. Detta 
stöd uppfattas vara väsentligt för att kunna ha styrfart och blicka framåt och ge känslan att 
träna inför morgondagen. Det ger ett ökat engagemang samt öppnar för en vilja att klara sig 
mer självständigt och därmed skapa tillfällen för att bibehålla färdighet. 
 
Kroppen har genom livsspann skapat identitet och uppfattning som inte längre är funktionell 
på grund av en intermittent kroppslig förändring. Genom guidning av sakkunnig person är det 
en del i rehabiliteringen att återskapa fullgod kroppsidentitet och uppfattning vilket uppfattas 
ske genom guidning till kroppslig förkovran. Den äldre patienten uppger att det finns behov 
att verbalisera och reflektera kring färdighet och kroppsliga sensationer. Genom att få konkret 
och korrekt vägledning finns det en möjlighet för den äldre patienten att skapa en vilja till att 
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sträva vidare och återfå kontroll över sin livssituation. Genom tillgång till hemmet i den 
aktiva rehabiliteringsprocessen upplevs övergången till att ta eget ansvar naturligt. Den äldre 
patienten belyser vikten av att omgivning och miljö är bekant för att vara delaktig och 
engagerad under rehabiliteringsprocessen. Äldre patienten beskriver ett ökat engagemang med 
fokus på att utföra rörelser och aktiviteter, när målsättningen är att öka möjlighet till 
vardagsaktivering 
 
 Den äldre patienten uppfattas vara målmedveten men uttrycker att det i början kan vara svårt 
att se ett mål utan en sakkunnig person då de själva uttrycker sig ha tappat sin kroppsidentitet 
och uppfattning om vad kroppen klarar utföra. Den äldre patienten tycker därför det är bra att 
bli vägledd och genom det kunna skapa kunskap som föder viljan till en färdighet vilket 
genererar i bibehållen självständighet.. Vårdrelation som sker i trygg hemmiljö antyds skapa 
ett större ansvarstagande hos patienten redan från initial fas i intervention. Behandling 
uppfattas bli en del av patientens vardag på ett naturligare sätt. Vidare vid övergång till att ta 
större ansvar och successivt starta en självständig vardagsrehabilitering uppfattas det ske mer 
naturligt när rehabilitering tillsammans med auktoritet varit iscensatt i hemmet från början. 
Det kan även vara svårt för den äldre patientens omgivning att uppfatta specifik rehabilitering 
som en aktivitet med mål att återskapa färdighet och möjliggöra för ökad vardagsaktivering. 
Det är viktigt att närstående och personal är informerade vilket målsättning den äldre 
patienten har med rehabiliteringsprocessen.  
 
Rehabiliteringsinsatser som utförs i hemmiljö uppfattas utifrån den enskildes behov vara 
intressant och skapa förutsättningar för den äldre patienten att klara av att ta ansvar och att 
vara aktivt delaktig i sin rehabilitering på ett fullgott sätt. Det kan vara viktigt att 
rehabiliteringspersonal ökar sin samverkan mellan de olika yrkesgrupper som figurerar i 
patientens vardag så samsyn kring utförande av aktivitet finns. Det vore egentligen 
självklarhet att inte ta ifrån patienten sin färdighet. Alla personer kring den äldre patienten; 
närstående, rehabiliterings- och omsorgspersonal kan ha betydelse för den enskildes behov 
och förutsättningar. Det är därför viktigt att alla, inklusive den enskilde själv, har gemensamt 
mål och att den berörda personalen tar tillvara varandras kompetens. 
 
 Det är förvånande att de flesta studier inom rehabilitering är gjorda på kvantitativ ansats eller 
med ett intresse riktat till att öka fysisk förmåga. I denna föreliggande studie visar att två 
egenskaper; att tilltro på egen förmåga och att tillåta sig testa, är uppfattningar som patienter 
delger är vinstgivande vid rehabilitering. Dessa två egenskaper kan inte undersökas om man 
inte, som Dahlberg et al. (2003) och Toombs (1993) uttrycker, går till experten patienten 
själv. Rent teoretiskt finns inte ett instrument som skulle mäta dessa upplevelsebaserade 
erfarenheter. Det finns mycket lite forskning kring äldre generellt. Mestadels som finns idag 
har ett diagnosspecificerad eller biomedicinskt intresse. Det finns behov av mer forskning 
kring äldre patienter och rehabilitering från patientens och de närståendes perspektiv.  
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