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Inledning

Hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar som innebär att nya arbetssätt 
behöver utvecklas. Den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre kommer att öka 
kraftigt. Antalet personer i befolkningen i arbetsför ålder ökar inte alls i samma takt. 
Summerat leder detta till ett ökat vårdbehov samtidigt som förutsättningarna för kompetens-
försörjning och finansiering av sjukvården ytterligare försämras. Invånarna förväntar sig att 
vården ska ge samma service som andra sektorer i samhället, utifrån sina behov och 
önskemål. För många är det viktigt att i möjligaste mån vara självständig och många vill hellre 
vara hemma istället för på sjukhus. Det ökar kraven på sjukvården men ger även stora 
möjligheter att möta patienternas behov på nya sätt vilket det arbete som beskrivs i denna 
rapport visar. 

Skånes universitetssjukhus ska, förutom att ge hälso- och sjukvård och bidra till bästa möjliga 
hälsa i livets alla skeden, även bedriva forskning och utbilda framtidens medarbetare. Det är 
ett komplext uppdrag. Denna rapport visar hur dessa delar kan sammanfogas.

En hörnsten i arbetet har varit strävan att erbjuda en jämlik och effektiv vård på rätt plats och 
i rätt tid för patienten. Patienter som inte har behov av sjukhusvård ska erbjudas vård nära 
eller i sitt hem. Patientens perspektiv har också varit i fokus för verksamheten, i det enskilda 
vårdmötet, liksom i utvärdering och utveckling av verksamheten. Förutom att få vård av hög 
kvalitet har patienter och närstående kunnat åtnjuta god kommunikation, rätt information 
samt ett respektfullt bemötande. Som chef är jag mycket stolt över det nya arbetssättet som 
framgångsrikt införts i vår akutverksamhet.

Oskar Hammar 
Verksamhetschef 
Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin
Skånes universitetssjukhus Malmö-Lund
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Sammanfattning 

Akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus (Sus) Lund introducerade i december 2016 ett nytt 
arbetssätt som innebar att arbetsterapeut och fysioterapeut fanns tillgängliga dagtid måndag - fredag.  

Syftet med föreliggande rapport var att beskriva arbetsterapeuts och fysioterapeuts arbete på 
akutmottagningen, att undersöka hur det nya arbetssättet upplevdes av läkare och sjuksköterskor, 
samt av tjänstgörande arbetsterapeut och fysioterapeut.  

Metod: Den på akutmottagningen tjänstgörande arbetsterapeuten och fysioterapeuten antecknade 
patienternas ålder, kön och inkomstorsak, samt utförda åtgärder för de 300 första patienterna. 
Beskrivande statistik användes som analysmetod. Sex läkare och två sjuksköterskor på akut-
mottagningen intervjuades under sommaren 2018 om hur de upplevde arbetssättet. Vidare 
intervjuades tjänstgörande arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen om sina 
upplevelser av arbetssättet. Kvalitativa intervjuer med frågeområden tillämpades. Intervjuerna 
analyserades med innehållsanalys. Chefsarbetsterapeut och chefsfysioterapeut vid Sus, som båda 
har forskarbakgrund, genomförde intervjuerna och analyserade dessa. 

Resultat: De första 300 patienter arbetsterapeut och fysioterapeut bedömde och/eller utförde någon 
åtgärd för, var 20 - 105 år (medianålder 82 år), drygt hälften var män och den vanligaste inkomst-
orsaken var att de fallit. Anamnestagning och bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga var de 
vanligast genomförda åtgärderna. Vid behov togs kontakter med kommun och närstående, råd och 
information gavs muntligt och skriftligt och vid några tillfällen fick patienten låna enklare hjälpmedel. 
De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna upplevde att arbetssättet bidrog till ett bättre patientflöde 
på akutmottagningen, tryggare personal och tryggare hemgång för patienterna. Målgrupp för 
arbetsterapeutens och fysioterapeutens arbete var framförallt multisjuka och sköra patienter utan 
tydliga behov av inneliggande sjukhusvård. Framgångsfaktorer visade sig vara att arbetsterapeut och 
fysioterapeut var kompetenta och tydliga i sina bedömningar och åtgärder, att de var flexibla och 
kunde anpassa sig till aktuella förutsättningar på akutmottagningen. Arbetsterapeut och fysioterapeut 
beskrev att de upplevde sin respektive profession som viktig i arbetet. I intervjun med dem framkom 
också vikten av en fungerande kommunikation på akutmottagningen, utmaningar i att arbeta på en 
akutmottagning samt i kommunikation och ansvarsfördelning mellan sjukhus och kommun. 

Rapporten påvisar att det nya arbetssättet på akutmottagningen gynnar såväl patienter som 
sjukvård. Arbetssättet har implementerats och arbetstiderna för arbetsterapeut och fysioterapeut 
vid akutmottagningen i Lund har utökats. 
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Författarnas tack
Vi vill tacka all personal på akutmottagningen i Lund för ett enastående arbete och en 
utomordentlig förmåga till ett interprofessionellt teamarbete. Utan er hade vi i rehab aldrig 
lyckats med vårt arbete! Vi vill också rikta ett tack till alla chefer inom vårt verksam-
hetsområde, som ser nyttan av interprofessionellt teamarbete och som förmedlar detta ut till 
den kliniska verksamheten. Vi vill också avslutningsvis tacka våra kära rehabkollegor inom 
vårt verksamhetsområde − tack för att ni täckt för oss, kommit med kloka synpunkter och 
varit vårt bollplank när vi behövt det.

Lund juni 2020

Maja Cronert Karin Strand
leg fysioterapeut leg arbetsterapeut

Tack till de läkare och sjuksköterskor som deltog i intervjuerna och därigenom gjorde det 
möjligt att undersöka hur ni upplevde arbetssättet med arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen! Det var mycket intressant att få ta del av era erfarenheter.

Författarna vill också tacka Marianne Edström för värdefull hjälp med rapportens layout och 
typografi.

Lund juni 2020

Sofia Hagel Birgitta Wästberg
chefsfysioterapeut, Dr med vet chefsarbetsterapeut, Dr med vet
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1. Bakgrund till införande av arbetssättet med arbetsterapeut och fysioterapeut 
på akutmottagningen 

Skånes universitetssjukhus (Sus) Malmö-Lund har en av landets större akutmottagningar med cirka 
142 000 besök per år. Sus fungerar både som lokalsjukhus och specialistsjukhus och har i sitt 
upptagningsområde 1,7 miljoner personer från flera kommuner. Akutverksamhet bedrivs vid två 
akutmottagningar, i Malmö respektive Lund. I genomsnitt har akutmottagningen i Lund 180 besök per 
dygn. Sus Lund var ett av de sjukhus i Sverige som hade längst vistelsetid på akutmottagningen för 
sina patienter (Socialstyrelsen, 2019). Denna rapport handlar om arbetet vid akutmottagningen Sus 
Lund. 

Akutmottagningarna vid landets sjukhus tar emot patienter i olika åldrar med akuta skador och 
medicinska tillstånd. Många av de sökande är äldre. En studie från Västerbotten visade att personer 
80 år och äldre utgjorde 5 % av befolkningen, men stod för 14 % av besöken. De äldre patienterna är 
ofta en skör patientgrupp med komplexa sjukdomsbilder och stor samsjuklighet (Läkartidningen, 
2015;112: DFD4). Vid akutbesök bidrar detta till svårighet att bedöma patientens förutsättningar att 
klara sig i sitt boende. Kunskap och insikt i hur olika faktorer påverkar patientens möjlighet att fungera 
och klara sina vardagsaktiviteter i hemmet krävs för att göra en adekvat bedömning, vilket kan vara 
svårt och tidskrävande för akutläkare och sjuksköterska. Detta kan bidra till att patienten vistas längre 
vid akutmottagningen och/eller läggs in för observation.  

Många äldre personer har kommunala insatser i hemmet enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
socialtjänstlagen (SOL). Exempel på insatser kan vara medicindelning, såromläggning eller hjälp med 
personlig vård, förflyttning och måltider. Pågående insatser och eventuellt förändrade behov bör 
beaktas vid en bedömning i samband med vårdsökande vid akuten. Ett besök på akutmottagningen 
registreras som ett öppenvårdsbesök och patienten är således inte inskriven på sjukhuset. Vid 
bedömning av patienten och om denne skrivs hem från akuten finns det därför ingen formell process 
för samverkan mellan sjukvård och kommun att förhålla sig till. Vid behov sker kommunikation med 
berörda vårdgivare i kommun och primärvård oftast per telefon.  
 
1.1 Arbetsterapeut och fysioterapeut 
Arbetsterapeut och fysioterapeut är namnskyddade medicinska utbildningar som efter godkänd 
examen erhåller yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. De båda professionerna bedömer och arbetar 
bland annat med förutsättningar för fysisk och kognitiv funktion, samt aktivitets- och förflyttnings-
förmåga. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har god kunskap om åtgärder och insatser som kan 
förbättra möjligheterna att klara sig i hemmet. Arbetsterapeut och fysioterapeut är skolade i ett 
salutogent förhållningssätt, att identifiera resurser och se det friska hos patienterna. De två 
professionerna kompletterar varandra genom att arbetsterapeuten har ett särskilt fokus på kognition, 
aktivitetsutförande och hemsituation, medan fysioterapeuten fokuserar på förutsättningar för fysisk 
funktion, såsom till exempel förflyttningsförmåga, andning, smärta och rörlighetsförmåga. 
 

1.2 Mål med arbetssättet 
Inskrivning inom slutenvården vid Sus Lund skall grundas på medicinska orsaker som behöver 
utredas eller behandlas inneliggande. Patienter som söker på akutmottagningen kan ha medicinska 
problem som sedan tidigare behandlas i hemmet. Problemen kan ha ökat eller nya tillkommit, vilket 
påverkar möjligheterna att fungera och klara sig i hemmet. Arbetsterapeut och fysioterapeut förväntas 
genom sin kompletterande anamnes och bedömning av aktivitetsförmåga, förflyttning samt fysisk och 
kognitiv funktion bidra med ytterligare kompetens och till helhetssyn kring patientens situation. På så 
sätt kan professionernas bedömning fungera som ett beslutsstöd åt läkaren kring huruvida patienten 
klarar hemgång eller behöver sjukhusvård, samt kring vilka åtgärder som behövs för en trygg och säker 
hemgång. Målet med att utöka teamet på akutmottagningen med arbetsterapeut och fysioterapeut var 
att förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och patientflödet. 
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1.3 Implementering av det nya arbetssättet på akutmottagningen 
Drygt 200 personer var anställda på akutmottagningen, varav cirka 45 läkare och cirka 70 sjuk-
sköterskor. Ytterligare ett hundratal läkare som utgår från andra verk-samheter/specialiteter vid Sus 
tjänstgör på akutmottagningen. Det nya arbetssättet att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle vara 
tillgängliga på akutmottagningen inleddes i december 2016. För att underlätta kontaktvägar för övrig 
personal på akutmottagningen eftersträvades kontinuitet i bemanning av arbetsterapeut och fysio-
terapeut.  

Vid start prioriterade arbetsterapeut och fysioterapeut att informera och påminna om sin tillgänglighet 
och närvaro. Informationslappar med foton och kontaktuppgifter sattes upp på samtliga team-
expeditioner på akutmottagningen. Personalen för dagen informerades vid de dagliga pulsmötena. 
Nyanställda läkare informerades i samband med sin introduktion, medan sjuksköterskor och 
undersköterskor informerades via mail och på arbetsplatsträffar. Då det var hög personalomsättning 
på akutmottagningen var det en ständigt pågående process att synliggöra närvaron av arbetsterapeut 
och fysioterapeut.  

Arbetsterapeut och fysioterapeut hade sin grundarbetsplats på Medicinavdelning akut (MAVA), men fanns 
tillgängliga för akutmottagningen mellan kl. 07.30 och 15.30 måndag till fredag. Patienterna identifierades 
oftast av läkare, men i vissa fall av sjuksköterska på akutmottagningen. Arbetsterapeut och fysioterapeut 
kontaktades per telefon. Patienterna bedömdes i befintliga lokaler på akutmottagningen, till exempel 
patientrum, väntrum och korridorer.  

Vid start fanns ingen specificerad målgrupp för arbetsterapeutens och fysioterapeutens insatser, men 
patienter som hade tydliga medicinska behov av inläggning på sjukhuset ansågs inte behöva 
bedömas av arbetsterapeut och fysioterapeut under besöket på akutmottagningen.  

Införandet av arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen vid Sus Lund var ett nytt arbets-
sätt och verksamheten ville därför kartlägga vilka patienter som bedömdes av arbetsterapeut och 
fysioterapeut och vilka åtgärder som utfördes. Vidare ville man utvärdera hur arbetssättet upplevdes 
av läkare och sjuksköterskor på akutmottagningen, samt hur arbetsterapeut och fysioterapeut själva 
upplevde sitt arbete. 
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2. Syfte med studien  
Studiens syften var: 
 Att beskriva arbetsterapeuts och fysioterapeuts arbete vid akutmottagningen 

 Att undersöka hur det nya arbetssättet med arbetsterapeut och fysioterapeut vid 
akutmottagningen SUS Lund upplevdes av läkare och sjuksköterskor 

 Att undersöka tjänstgörande arbetsterapeuts och fysioterapeuts upplevelse av arbetet 
vid akutmottagningen 

 
3. Metod 
Kvantitativ och kvalitativ data har samlats in och analyserats och redovisas i denna rapport. 
Datainsamling och analys för att beskriva arbetet och patienter presenteras först (3.1). Därefter 
beskrivs datainsamling och metod för analys av svaren från de intervjuade läkarna och sjuk-
sköterskorna samt med den huvudsakligen tjänstgörande arbetsterapeuten och fysioterapeuten (3.2).  

3.1. Beskrivning av arbetet 
För att kartlägga vilka patienter arbetsterapeut och fysioterapeut träffade på akutmottagningen och 
vilka åtgärder som utförts samlades uppgifter in om patienternas födelseår, kön, besöksorsak, utförda 
bedömningar och åtgärder samt huruvida arbetsterapeut och fysioterapeut utförde arbetet 
tillsammans. Uppgifterna samlades in för de 300 första patienterna av arbetsterapeut och fysio-
terapeut i direkt anslutning till varje patientbesök.  

Därutöver har arbetsterapeut och fysioterapeut övergripande beskrivit arbetssättet i intervjun, vilka 
presenteras i ”Resultat” rubrik 4.1.2. 

3.1.1. Analys av kvantitativ data 
Data från formulären sammanställdes i Excel. Beskrivande statistik (Polit & Beck, 2018) användes för 
ålder, könsfördelning, besöksorsaker, bedömningar och åtgärder, samt för om arbetsterapeut och 
fysioterapeut arbetat tillsammans. 

3.2. Upplevelse av arbetssättet – intervjuer  
Kvalitativa intervjuer med öppna frågor valdes för att undersöka läkares och sjuksköterskors 
upplevelser av det nya arbetssättet, samt hur arbetsterapeut och fysioterapeut upplevt sitt arbete på 
akutmottagningen. Vid samtliga intervjuer ställdes fördjupande följdfrågor när något behövde 
förtydligas (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjustudien planerades och genomfördes av chefsarbets-
terapeut (BW) och chefsfysioterapeut (SH) som båda arbetar sjukhusövergripande som professions-
företrädare på Sus Malmö-Lund. Båda har forskarbakgrund och saknar direkt koppling till 
akutmottagningen.  

Ett maximerat avsiktligt urval med personal som kom i kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut 
eftersträvades för att få fram olika erfarenheter (Polit & Beck, 2018). Läkare och sjuksköterskor var 
de som arbetade närmast arbetsterapeut och fysioterapeut. Enhetschefen för rehabilitering vid 
internmedicin och akutmottagningen ombads att välja ut och fråga läkare och sjuksköterskor som 
skulle kunna bidra med olika erfarenheter. Den huvudsakligen tjänstgörande arbetsterapeuten och 
fysioterapeuten intervjuades för att undersöka deras erfarenheter av arbetssättet.  

3.2.1. Intervjufrågor 
Frågorna som ställdes till de intervjuade läkarna och sjuksköterskorna handlade om arbetsterapeutens 
och fysioterapeutens roll på akutmottagningen, upplevd nytta med deras arbete, för vilka patienter de 
fungerade bäst samt eventuell påverkan på läkares och sjuksköterskors arbete. Frågorna handlade 
vidare om hur arbetet på akutmottagningen fungerade under kvällar och helger som var obemannade 
av arbetsterapeut/fysioterapeut, samt om kontaktvägar och information, framgångsfaktorer och 
eventuell förbättringspotential. Vid intervjun ombads deltagarna också att ge exempel på avidentifierade 
patientfall.  
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1.3 Implementering av det nya arbetssättet på akutmottagningen 
Drygt 200 personer var anställda på akutmottagningen, varav cirka 45 läkare och cirka 70 sjuk-
sköterskor. Ytterligare ett hundratal läkare som utgår från andra verk-samheter/specialiteter vid Sus 
tjänstgör på akutmottagningen. Det nya arbetssättet att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle vara 
tillgängliga på akutmottagningen inleddes i december 2016. För att underlätta kontaktvägar för övrig 
personal på akutmottagningen eftersträvades kontinuitet i bemanning av arbetsterapeut och fysio-
terapeut.  

Vid start prioriterade arbetsterapeut och fysioterapeut att informera och påminna om sin tillgänglighet 
och närvaro. Informationslappar med foton och kontaktuppgifter sattes upp på samtliga team-
expeditioner på akutmottagningen. Personalen för dagen informerades vid de dagliga pulsmötena. 
Nyanställda läkare informerades i samband med sin introduktion, medan sjuksköterskor och 
undersköterskor informerades via mail och på arbetsplatsträffar. Då det var hög personalomsättning 
på akutmottagningen var det en ständigt pågående process att synliggöra närvaron av arbetsterapeut 
och fysioterapeut.  

Arbetsterapeut och fysioterapeut hade sin grundarbetsplats på Medicinavdelning akut (MAVA), men fanns 
tillgängliga för akutmottagningen mellan kl. 07.30 och 15.30 måndag till fredag. Patienterna identifierades 
oftast av läkare, men i vissa fall av sjuksköterska på akutmottagningen. Arbetsterapeut och fysioterapeut 
kontaktades per telefon. Patienterna bedömdes i befintliga lokaler på akutmottagningen, till exempel 
patientrum, väntrum och korridorer.  

Vid start fanns ingen specificerad målgrupp för arbetsterapeutens och fysioterapeutens insatser, men 
patienter som hade tydliga medicinska behov av inläggning på sjukhuset ansågs inte behöva 
bedömas av arbetsterapeut och fysioterapeut under besöket på akutmottagningen.  

Införandet av arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen vid Sus Lund var ett nytt arbets-
sätt och verksamheten ville därför kartlägga vilka patienter som bedömdes av arbetsterapeut och 
fysioterapeut och vilka åtgärder som utfördes. Vidare ville man utvärdera hur arbetssättet upplevdes 
av läkare och sjuksköterskor på akutmottagningen, samt hur arbetsterapeut och fysioterapeut själva 
upplevde sitt arbete. 
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2. Syfte med studien  
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akutmottagningen SUS Lund upplevdes av läkare och sjuksköterskor 
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Frågorna som ställdes till arbetsterapeut och fysioterapeut handlade om deras arbetsuppgifter på 
akutmottagningen, vilka patienter de bedömt och/eller utfört åtgärder för, vad som var bra/mindre 
bra/dåligt, hur optimala förutsättningar för arbetet skulle se ut samt kring kommunikations- och 
informationsvägar på akutmottagningen. Vidare efterfrågades deras intryck av upplevelsen av deras 
arbete hos personalen på akutmottagningen, samt hos patienter och närstående. De ombads också 
ge exempel på avidentifierade patientfall.  

3.2.2. Intervjuer 
Totalt genomfördes enskilda intervjuer med fyra läkare och två sjuksköterskor. Fler intervjuer 
bedömdes därefter inte tillföra nya aspekter. Av de intervjuade var tre män och tre kvinnor, två 
personer hade en ledande position på akutmottagningen. Intervjuerna tog 19-46 minuter (median 27 
minuter). En intervju genomfördes av BW och SH tillsammans. Övriga intervjuer gjordes av BW eller 
SH. Därutöver intervjuades arbetsterapeut och fysioterapeut (n=1+1) som arbetade på 
akutmottagningen av BW och SH, vid ett gemensamt tillfälle om 96 min. Två av de totalt sju 
intervjuerna genomfördes i en administrativ byggnad på sjukhuset och fem i ett avskilt rum på 
akutmottagningen. Intervjuerna genomfördes under tidsperioden maj till och med september 2018. 
Samtliga intervjuer spelades in efter respondenternas godkännande. Intervjuerna transkriberades av 
BW och SH. 

3.2.3. Analys av intervjuer 
Intervjuerna analyserades med innehållsanalys i enlighet med Burnard (1996). Varje intervju lästes 
igenom för att få en helhetsbild av innehållet och ord och fraser av betydelse för syftet markerades. 
Därefter grupperades ord, fraser och meningar i intervjuerna under olika rubriker (underkategorier) 
baserat på sitt innehåll. I steg tre grupperades underkategorierna utifrån innehåll till kategorier. Sista, 
fjärde, steget var att läsa igenom alla kategorier utifrån vad de handlade om, diskutera dem och 
formulera förklaringar (Burnard, 1996). Under hela analysarbetet gick BW och SH fram och tillbaka 
mellan analys och intervjuer för att säkerställa samstämmigheten mellan dem. BW och SH 
analyserade intervjuerna var för sig och diskuterade därefter analyserna tills enighet uppnåtts. 
 
Intervjuerna med läkare och sjuksköterskor analyserades först och när de var klara analyserades 
intervjun med arbetsterapeut och fysioterapeut. Detta för att intervjuerna speglade olika perspektiv 
och för att den sistnämnda intervjun inte skulle påverka resultaten av läkar- och sjuksköterske-
intervjuerna.  
 

3.3. Etiska överväganden 
Ansökan till etisk kommitté har inte varit aktuellt då detta är ett kliniskt kvalitetsarbete. Patientuppgifter 
som redovisas i beskrivning av arbetssätt insamlades av arbetsterapeut och fysioterapeut som en del 
i det kliniska arbetet och sammanställdes och redovisas på gruppnivå så att ingen enskild patient kan 
identifieras. Intervjuerna med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut genomfördes 
av chefarbetsterapeut och chefsfysioterapeut som saknar direkt koppling till akutmottagningen. 
Information gavs om att deltagandet var frivilligt, att ingen enskild läkare eller sjuksköterska skulle 
kunna identifieras och att citaten skulle identifieras med kodnummer.   
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4. Resultat 
Redovisningen av resultatet inleds med beskrivning av vilka patienter som bedömts och/eller som fått 
någon åtgärd utförd, samt vilka insatser som utförts av arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen under de första 18 månaderna. Därefter redovisas hur läkare och sjuksköterskor 
respektive tjänstgörande arbetsterapeut och fysioterapeut upplevt det nya arbetssättet. Intervju-
resultaten illustreras med citat. 

4.1. Beskrivning av patienter, bedömningar och åtgärder  

4.1.1. Beskrivning av patienter 
Under tiden 5 december 2016 till 24 maj 2018 träffade arbetsterapeut och fysioterapeut vid 
akutmottagningen i Lund 300 patienter som bedömdes och/eller fick någon åtgärd utförd. Patienterna 
var mellan 20 och 105 år gamla (medianålder 82 år), 162/130 var män/kvinnor, för åtta personer hade 
uppgift om kön inte angivits. Drygt en tredjedel av patienterna (n=107) kom till akutmottagningen efter 
att ha fallit. Andra vanliga besöksorsaker var smärta i nedre extremitet, smärta i rygg, nacke och 
thorax samt avtackling och yrsel, se figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Besöksorsaker för patienter som sökte på akutmottagningen (n=300).  
Besöksorsak ”Övrigt/ej angivet” omfattar ospecifik sjukdom, bensvullnad, bensår, kramp, tremor, näsblödning, 
förstoppning, kräkningar, hypertoni, förmaksflimmer samt de fall då besöksorsak saknades (n=6). En patient 
kunde ha flera sökorsaker. 

 

Fallproblematik och förhöjd fallrisk utmärkte sig också hos en stor del av de patienter som inte inkommit 
på grund av fall. Av de 300 patienterna kunde 194 återvända hem, 93 patienter lades in och uppgift om 
inläggning eller hemgång saknades för 13 patienter vid den tidpunkt som arbetsterapeut och fysio-
terapeut journalförde besöket. Av de patienter som lades in (n=93) hade minst 42 medicinsk indikation 
för att kvarstanna på sjukhus, sex patienter blev inlagda utan medicinsk indikation och i 45 fall var 
anledningen till inläggning inte registrerad då arbetsterapeuts och fysioterapeuts insatser journalfördes. 
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4.1.2. Bedömningar och åtgärder
Ofta arbetade arbetsterapeut och fysioterapeut parallellt med den medicinska utredningen, i väntan 
på t ex laboratorieprov och röntgenundersökningar som kunde ge svar på huruvida en patient utifrån 
det medicinska behovet behövde kvarstanna på sjukhuset eller inte. Vid behov bedömdes patienter 
av arbetsterapeut och fysioterapeut vid flera tillfällen under besöket på akutmottagningen, till exempel 
före och efter administrering av smärtstillande eller intag av mat och dryck. Patientansvarig läkare 
(PAL) informerades av arbetsterapeut och fysioterapeut om resultat av deras bedömning. Vidare 
planering för patienten gjordes tillsammans med PAL. Arbetsterapeut och fysioterapeut träffade oftast 
patienterna gemensamt (80 % av patienterna). Arbetsterapeut och fysioterapeut upplevde att de 
kompletterade varandras kompetenser, kunde bekräfta varandras bedömningar och att det 
underlättade att vara två personer vid mobiliseringar samt parallellt kunna samtala enskilt med patient 
och eventuellt medföljande/närstående.

Bedömningarna som gjordes på akutmottagningen var snarlika de som görs på patienter inlagda på
internmedicinska vårdavdelningar. Ofta saknades dock bakgrundsinformation vid bedömningarna på 
akutmottagningen vilket medförde att de kunde ta mer tid i anspråk. Många patienter hade kommit in 
med ambulans och var omskakade av det som föranlett besöket på akutmottagningen. Extra vikt fick 
även ibland läggas vid att förklara för patient och närstående fördelarna med att inte bli inlagd på 
sjukhus. Vid bedömningar och samtal anpassade de arbetet efter de förutsättningar som gavs på 
akutmottagningen. Figur 2 nedan ger en överblick över de bedömningar och åtgärder arbetsterapeut 
och fysioterapeut utförde under perioden december 2016 – maj 2018.

Figur 2. Överblick över insatser som gjordes av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut på 
akutmottagningen för de 300 patienterna
”Kontakt med hemtjänstansvarig” kunde innebära kontakt med biståndshandläggare, hemtjänstsamordnare eller 
motsvarande. ”Andning” omfattar behandling, inhalation och hjälpmedel. ”Övrigt” var till exempel yrselbehandling 
och remiss till primärvården. I enstaka fall fanns behov av vidare kontakt med patient/närstående eller arbets-
terapeut och fysioterapeut i kommunen.
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Arbetsterapeuts och fysioterapeuts bedömningar utfördes ofta parallellt med andra professioners 
bedömningar och undersökningar, vilket illustreras nedan i figur 3.

Figur 3. Beskrivning av arbetsprocessen. 

Arbetsterapeuts och fysioterapeuts bedömningar användes ofta som ett beslutsstöd åt läkaren i det 
interprofessionella teamets samlade bedömning avseende om patienten behövde sjukhusvård eller 
kunde gå hem. Bedömningar och åtgärder som utförts av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut 
beskrivs nedan.

4.1.2.1. Anamnes och bedömning av aktivitets-, 
förflyttnings-, och funktionsförmåga
Patientens aktivitets- och funktionsförmåga undersöktes utifrån 
både kognitiva och fysiska perspektiv. Fallrisk, smärta och 
rörelsemönster vid till exempel toalettbesök, av- och påklädning 
och förflyttning är exempel på vad som bedömdes. Den kognitiva 
förmågan bedömdes i både samtal, förflyttningar och aktivitets-
utförande. I vissa fall upplevde arbetsterapeut och/eller fysio-
terapeut att indikation för fortsatt medicinsk utredning förelåg.

Vidare tog arbetsterapeut och fysioterapeut upp en anamnes 
avseende aktivitetsförmåga, funktion, hemsituation och boende-
miljö. Vilka hjälpmedel fanns? Hade patienten hemtjänst och i 
förekommande fall, vilken typ av insats och i vilken utsträckning? 
Vilken var patientens habituella aktivitets- och funktionsnivå? 
Resurser och hindrande faktorer för hemgång identifierades. 

4.1.2.2. Kontakt med närstående
Kontakt med närstående togs vid behov i anamnestiskt syfte 
för att inhämta och delge information i de fall patienten själv inte 
kunde redogöra för sin situation. Kontakt togs också då 
patienten hade ett utökat hjälpbehov som den närstående 
kanske tillfälligtvis kunde tillgodose. 

4.1.2.3. Kontakt med kommuner
Anamnesupptagning kunde tillsammans med bedömning av 
aktivitets- och/eller funktionsförmåga ofta vara tillräcklig insats. 
Om patientens status var oförändrat och/eller patienten hade 
erforderlig hjälp i hemmet utfördes inga ytterligare åtgärder. Vid 
hjälpbehov som översteg de beviljade och pågående 
kommunala insatserna kontaktade arbetsterapeut och 
fysioterapeut hemkommunen. Vid behov av ändrade hjälp-
insatser enligt SOL kontaktades oftast biståndshandläggare 
och/eller hemtjänstsamordnare. Arbetsterapeut, fysioterapeut 
eller kommunsjuksköterska kontaktades för att överrapportera 
status och vid behov ombesörja förändring av insatser enligt 
HSL, något som underlättades om patienten sedan tidigare var 
känd av kommunen.
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4.1.2.4. Hjälpmedel 
Till synes enkla hjälpmedel kunde vara avgörande för att patienten skulle klara sig i hemmet. På 
akutmottagningen provade arbetsterapeut och fysioterapeut ut kryckkäppar samt betastöd för 
korttidslån. Hjälpmedel såsom toalettförhöjning och rollator kunde oftast med relativt kort varsel 
tillhandahållas av kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut efter att ha initierats från akut-
mottagningen.  

4.1.2.5. Råd och information, rehabiliteringsprogram 
Information och råd gavs till patient och/eller närstående. Informationen handlade ofta om att redogöra 
för ansvarsfördelningen mellan slutenvård, primärvård och kommun, till exempel om att slutenvården 
inte kan bestämma över insatser som kommunen beviljar. Information kunde också handla om vilken 
hjälp som patienten kunde ansöka om, exempelvis hjälpmedel, hemtjänst och uppföljande besök av 
arbetsterapeut och/eller fysioterapeut, samt att patienten själv vid behov kunde kontakta primärvården 
eller kommunen. Rådgivning kunde ges generellt eller i specifik form. Ett exempel på det senare är 
rekommendation kring för patienten adekvata hjälpmedel. Rådgivning kunde också ges kring olika 
former av rehabiliterings- och träningsprogram, befintligt eller utfärdat i samband med besöket, eller 
kring hantering av till exempel axellås, nackkragar och andra ortoser. 

4.2. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av arbetssättet 
Intervjuerna gav svar på hur de intervjuade upplevde att ha arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen; vad det resulterat i och upplevelser av arbetsprocessen, det vill säga målgrupp, 
framgångsfaktorer och förbättringsområden.  

Samtliga intervjuade läkare och sjuksköterskor poängterade nyttan med att ha tillgång till arbets-
terapeut och fysioterapeut på akutmottagningen. De uttryckte att de fick hjälp och stöd i bedömningen 
av patienter utan tydliga medicinska behov av inskrivning – om de kunde återvända hem eller behövde 
läggas in. Genom att ”rätt” patienter lades in och andra kunde gå hem upplevde respondenterna att 
det blev ett bättre patientflöde på akutmottagningen och i sjukvården. De patienter som inte behövde 
läggas in behövde ibland åtgärder för en tryggare hemgång, det vill säga olika åtgärder för bättre och 
säkrare funktions- och aktivitetsförmåga i hemmet. Nedan presenteras resultatet i form av kategorier 
och subkategorier som framkommit vid analyserna av intervjuerna. Tabell 1a och 1b ger en överblick 
över kategorier och subkategorier och därefter beskrivs dessa med illustrerande citat. 
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Tabell 1a. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av att ha arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen – resultat av arbetet. 

Kategorier Subkategorier 
 
Bättre patientflöde 

 
Bedömningarna blir snabbare och säkrare  

 Rätt patienter läggs in 
 Snabbare hemgång för dem som kan gå hem 
 Om patienten läggs in finns redan en bedömning 
 Patienter och närstående får information 
 Hjälp vid provtagning, t ex med hostteknik vid sputumprov 
Tryggare personal Aktivitets- och funktionsförmåga bedöms av experter 
 Förmåga och förutsättningar att klara sig hemma bedöms av experter 
 Avlastar genom att bedöma och kartlägga 
 Avlastar genom att kontakta kommunen 
 Personalen lär sig och får kunskap 
Tryggare hemgång Lyssnar och ställer frågor om hur det fungerar hemma 
 Informerar patient och närstående om faktorer som underlättar i hemmet 
 Har kontakter med arbetsterapeut och/eller fysioterapeut i kommunen 
 Initierar hjälpmedel som behövs för att klara sig i hemmet 
 Initierar ökat stöd från kommunen 

 

Tabell 1b. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av att ha arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen – arbetsprocess. 
 

Kategorier Subkategorier 
 
Målgrupp 

 
Sköra äldre som inte har uppenbart behov av inläggning 

 Patienter med fysiskt, kognitivt och/eller psykiskt funktionshinder 
 Patienter som fallit hemma 
 Patienter, ibland unga, med smärta 
 Patienter som varit inlagda, skrivits ut och därefter försämrats 
 Patienter utan närstående eller med närstående som inte orkar 

Framgångsfaktorer 
 
Arbetsterapeut och fysioterapeut är kompetenta och har yrkes-
erfarenhet, upplevs som experter 

 Arbetsterapeut och fysioterapeut har kunskap om kommunens ansvar  
 Arbetsterapeut och fysioterapeut har kontaktnät i kommunen 

 Arbetsterapeut och fysioterapeut är flexibla och kan anpassa sitt arbete 
och sina bedömningar efter akutmottagningens förutsättningar 

 Arbetsterapeut och fysioterapeut är tydliga i bedömningar och i kontakter 

 Akutpersonalen har vetskap om arbetsterapeut och fysioterapeut och 
deras kontaktuppgifter 

 Arbetsterapeut och fysioterapeut är tillgängliga och tillmötesgående 
Förbättringsområden Utökad tid för arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen 
 Bättre kommunikation på akutmottagningen 

 
Tillgång till enklare hjälpmedel 
Mer struktur och uppföljning av arbetssättet. 
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Tabell 1a. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av att ha arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen – resultat av arbetet.

Kategorier Subkategorier

Bättre patientflöde Bedömningarna blir snabbare och säkrare 
Rätt patienter läggs in
Snabbare hemgång för dem som kan gå hem
Om patienten läggs in finns redan en bedömning
Patienter och närstående får information
Hjälp vid provtagning, t ex med hostteknik vid sputumprov

Tryggare personal Aktivitets- och funktionsförmåga bedöms av experter
Förmåga och förutsättningar att klara sig hemma bedöms av experter
Avlastar genom att bedöma och kartlägga
Avlastar genom att kontakta kommunen
Personalen lär sig och får kunskap

Tryggare hemgång Lyssnar och ställer frågor om hur det fungerar hemma
Informerar patient och närstående om faktorer som underlättar i hemmet
Har kontakter med arbetsterapeut och/eller fysioterapeut i kommunen
Initierar hjälpmedel som behövs för att klara sig i hemmet
Initierar ökat stöd från kommunen

Tabell 1b. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av att ha arbetsterapeut och fysioterapeut på 
akutmottagningen – arbetsprocess. 

Kategorier Subkategorier

Målgrupp Sköra äldre som inte har uppenbart behov av inläggning
Patienter med fysiskt, kognitivt och/eller psykiskt funktionshinder
Patienter som fallit hemma
Patienter, ibland unga, med smärta
Patienter som varit inlagda, skrivits ut och därefter försämrats
Patienter utan närstående eller med närstående som inte orkar

Framgångsfaktorer Arbetsterapeut och fysioterapeut är kompetenta och har yrkes-
erfarenhet, upplevs som experter
Arbetsterapeut och fysioterapeut har kunskap om kommunens ansvar 
Arbetsterapeut och fysioterapeut har kontaktnät i kommunen
Arbetsterapeut och fysioterapeut är flexibla och kan anpassa sitt arbete 
och sina bedömningar efter akutmottagningens förutsättningar
Arbetsterapeut och fysioterapeut är tydliga i bedömningar och i kontakter
Akutpersonalen har vetskap om arbetsterapeut och fysioterapeut och 
deras kontaktuppgifter
Arbetsterapeut och fysioterapeut är tillgängliga och tillmötesgående

Förbättringsområden Utökad tid för arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen
Bättre kommunikation på akutmottagningen
Tillgång till enklare hjälpmedel
Mer struktur och uppföljning av arbetssättet.
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4.2.1. Bättre patientflöde
Läkare och sjuksköterskor uttryckte att arbetsterapeut och fysioterapeut bidrog till ett bättre patient-
flöde både på akutmottagningen och i sjukvården i stort. Patientbedömningarna blev snabbare och 
säkrare eftersom arbetsterapeut och fysioterapeut är experter på att bedöma faktorer som är 
avgörande för patientens funktions- och aktivitetsförmåga och förutsättningar att klara sig i hemmet. 

”den bedömningen kan vi inte göra. Vi ser inte in i de delarna i en 
människas liv, hur kan vi få det att fungera, så att patienten i fråga 
kan gå hem? De behövs, deras speciella kunskaper.” (IP2, ssk)

Flera av läkarna uppgav att de upplevde det svårt att göra en egen bedömning och sannolikt hade 
behållit patienten på akutmottagningen för observation eller lagt in patienten "för säkerhets skull" om 
inte arbetsterapeut och fysioterapeut gjort sin bedömning av patienten:

”i vissa situationer är det ju en enkel lösning, att det blir för 
krångligt, att vi bara lägger in patienten” (IP7, läk)

För sjukvården innebar detta att färre patienter behövde läggas in för vård och att rätt patienter, det 
vill säga de som verkligen behövde läggas in fick plats. För patienterna innebar det en snabbare 
handläggning på akutmottagningen – de behövde inte vara på akuten så länge. De som kunde 
komma hem slapp vara på sjukhus. För de patienter som behövde läggas in fanns en aktuell 
bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga att tillgå på avdelningen. 

Genom att arbetsterapeut och fysioterapeut hade kunskap om kommunens ansvar kunde de 
påskynda hemgång: 

”Det kan bli att de påskyndar en process, att patienten inte 
behöver ligga kvar här eller gå till en avdelning. Det är någonting 
som fattas i kommunen – då kan de snabbt med ett telefonsamtal 
för de vet vart man ska ringa så…” (IP4, ssk)

Ibland hade patient och närstående på akutmottagningen olika åsikter om inläggning eller hemgång. 
Då kunde arbetsterapeut och fysioterapeut prata med dem och förklara förutsättningarna och sin 
bedömning. Patient och eventuell medföljande/närstående fick information och blev delaktiga 
samtidigt som läkare och sjuksköterskor kunde ägna sig åt andra arbetsuppgifter.

En av sjuksköterskorna framhöll också vikten av att kunna få hjälp då sputumprov behövde tas på en 
patient. Fysioterapeuten var expert på att hitta fram till rätt hostteknik för patienten.

4.2.2. Tryggare personal
Läkare och sjuksköterskor uppgav att de kände sig tryggare när arbetsterapeut och fysioterapeut, 
som sågs som experter på förflyttning och på aktivitetsförmåga, hade bedömt patienten. 

”vi har ju inte tid att höra hur patienterna fungerar, hur de kan gå 
osv. Och KAN inte heller bedöma det.” (IP6, läk)



Sida 16 av 31

Som läkare och sjuksköterska var det svårt att bedöma hur smärta påverkade en patients 
aktivitetsförmåga. Arbetsterapeut och fysioterapeut upplevdes som experter på att mobilisera 
smärtpåverkade patienter:

”när det krävs mer kunskaper, att uppmuntra någon att våga trots 
att det gör ont, och kan det här med skelett och muskler helt utantill 
– det är lättare för dem.” (IP2, ssk)

Om en patient på akutmottagningen verkade förvirrad kunde arbetsterapeuten göra en bedömning 
av hur allvarligt det var. Patienten fick också mera tid att berätta och ”landa” i det som hänt. Patienten 
blev grundligare bedömd genom att arbetsterapeut och fysioterapeut ställde riktade frågor om hur 
han/hon klarade sina vardagsaktiviteter och miljön hemma. 

”Generellt jättebra till rätt sorts patienter, dels frågan om hemgång 
hjälper de ofta till med, att bara mobilisera en patient och se hur 
det fungerar, om de kommer fram till att det behövs något stöd 
inför en hemgång från akutmottagningen för att det överhuvud-
taget ska fungera. Sådana bedömningar är ju svåra för oss läkare 
och övrig vårdpersonal att göra det.” (IP7, läk)

Läkarna kände sig tryggare i sin bedömning av om en patient skulle läggas in eller kunde gå hem, 
vilket bland annat uttrycktes: 

”… jag använder rehab på akuten när jag egentligen tycker att 
patienten kan gå hem, men vet/ser att det är andra bitar som jag 
inte kan bedöma. Då har jag tyckt att det har varit skitbra att kunna 
ställa den konkreta frågeställningen – kan den här patienten gå 
hem? Skulle det fungera för den här patienten så att vi inte får 
tillbaks honom i morgon för att han har trillat.” (IP6, läk)

Utöver att de kände sig tryggare uttryckte läkare och sjuksköterskor att de sparade tid och blev 
avlastade genom att de inte behövde ställa frågor om och bedöma icke-medicinska faktorer som 
påverkar patienternas förutsättningar för att klara sig hemma. Genom att arbetsterapeut och 
fysioterapeut tog kontakterna med kommunen behövde inte personalen på akutmottagningen göra 
det: 

”de gör ju sitt jobb. Skulle de inte finnas så är det någon annan 
som ska göra det.” (IP2, ssk)

Läkare och sjuksköterskor lärde sig och blev mer medvetna när de observerade hur arbetsterapeut 
och fysioterapeut arbetade med patienterna vid förflyttning och aktivitetsbedömning. Arbetsterapeut 
och fysioterapeut hade också vid något tillfälle undervisat personalen i ergonomi och lyftteknik. 
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4.2.3. Tryggare hemgång
Läkarna och sjuksköterskorna uttryckte att arbetsterapeut och fysioterapeut bidrog med åtgärder för 
att underlätta eller möjliggöra hemgång för de patienter som inte behövde läggas in. Det blev en 
tryggare hemgång för patienterna och deras närstående genom att patientens möjligheter att klara 
sig blivit bedömda av experter som ställde fördjupande frågor om hur patienten klarade sina 
vardagsaktiviteter:

”ibland kommer det fram saker om hur patienten klarat sig hemma 
som inte kommit fram i våra samtal, så det är en bedömning från 
en annan vinkel och kring andra saker än vad vi gör.” (IP6, läk)

Arbetsterapeut och fysioterapeut hade kunskaper om förflyttningstekniker och olika strategier för att 
underlätta vardagsaktiviteterna i hemmet och kunde informera patienter och närstående om hur de 
skulle göra och vad de skulle tänka på. Arbetsterapeut och fysioterapeut hade också kontakter med 
kollegor i kommunen:

”Vi läkare har inte alltid en lika bra uppfattning om hur man 
utvärderar detta och hur man kommer åt kontakterna i kommunen” 
(IP5, läk)

Arbetsterapeut och fysioterapeut hade i vissa fall kontaktat kommunen för insatser i form av snabbare 
tillgång till hjälpmedel, utökad hemtjänst och i något fall ordnat en plats på korttidsboende. Detta 
gjorde att det blev en tryggare hemgång för patienten:

”Man har kanske till och med ringt kommunen eller kanske en 
anhörig, då känns det hux flux lite säkrare.” (IP3, läk)

och

”hemåt kan vi inte skicka om vi inte kan se till att den människan 
kan få en rollator eller något viktigt som behöver åtgärdas så att 
man klarar av den här helgen och sen blir det en ordentlig vård-
planering i hemmet, med anhöriga, med personal som jobbar ute 
i kommunen.” (IP2, ssk)

4.2.4. Målgrupp
Vid intervjuerna med läkare och sjuksköterskor frågades också efter vilka patienter som hade nytta 
av att träffa arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen. Svaren var framför allt sköra äldre 
personer utan uppenbara medicinska behov av inneliggande sjukhusvård. Ofta var dessa patienter 
trötta och allmänt nedgångna. Det kunde också röra sig om personer med någon form av 
funktionshinder, fysiskt, kognitivt eller psykiskt, ofta i eget boende. Arbetsterapeut och fysioterapeut 
kunde hjälpa till att bedöma patienternas möjligheter att klara sig hemma:

”man behöver underlag för sin bedömning, sitt beslut – är det 
inläggning eller är det hemgång? Är det möjligt eller görbart att 
skicka hem en patient med dessa funktionella inskränkningar?” 
(IP2, ssk)

Patienter som fallit hemma var ytterligare en upplevd målgrupp där arbetsterapeut och fysioterapeut 
kunde hjälpa till att ta reda på varför de fallit och om man kunde förebygga framtida fall.
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Läkarna upplevde också att patienter i alla åldrar med smärta kunde ha nytta av arbetsterapeuts och 
fysioterapeuts bedömning: 

”om den unga patienten fått mycket smärtlindring och jag tycker 
faktiskt att patienten skulle kunna gå hem, men det finns ett gap… 
Och då kan jag få en bedömning till av några som är vana att 
mobilisera patienter.” (IP6, läk)

En annan målgrupp var patienter som varit inlagda på sjukhus, skrivits ut och sedan blivit sämre. 
Arbetsterapeut och fysioterapeut kunde göra en bedömning av deras nuvarande förmåga att klara sig 
hemma jämfört med hur det var vid utskrivningen och om nya svårigheter hade tillkommit:

”tant eller farbror i 85-årsåldern med ganska svår lungsjukdom och 
ganska svår hjärtsjukdom, som har legat inne i fem dagar, kanske vård-
planerats, kanske bedömts av rehabteam på avdelningen och skickats 
hem, är hemma över helgen, äter sämre och på måndagen så tycker 
man att de är så trötta och tagna och andfådda igen.” (IP3, läk)

Patienter som saknade närstående eller där närstående inte längre vågade eller kunde hantera 
situationen hade också nytta av att träffa arbetsterapeut och fysioterapeut. Patientens förmåga att 
klara sig hemma blev bedömd och i vissa fall initierades kontakt med kommunen för vidare stöd och 
insatser. 

4.2.5. Framgångsfaktorer
Tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut var en förutsättning för att arbetet skulle kunna 
genomföras. På frågan om vad som var viktigt svarade läkare och sjuksköterskor att arbetsterapeut 
och fysioterapeut behövde vara kompetenta och trygga i sin profession för att kunna vara en del i 
teamet på akutmottagningen. Erfarenhet från olika arbetsområden, såsom internmedicin, neurologi, 
kirurgi och kommunal hemsjukvård var viktigt. Vidare behövde arbetsterapeut och fysioterapeut ha 
kunskap om kommunens ansvar i hälso- och sjukvården och ha kontakter i kommunen så att de lätt 
kunde få tag i dem som var ansvariga. 

”Veta vilka knappar man ska trycka på… inte minst vilka lagar och 
regler som gäller.” (IP7, läk) 

En av de intervjuade menade att arbetsterapeut och fysioterapeut hade ”magiska nummer” att ringa 
till, medan en annan respondent uttryckte: 

”de har ju det externa kontaktnätet, i hemsjukvården alltså i 
kommunerna, som vi inte ens är i närheten av.” (IP4, ssk)

Annat som upplevdes viktigt av läkare och sjuksköterskor var att arbetsterapeut och fysioterapeut var 
flexibla och kunde göra snabba prioriteringar i sitt arbete eftersom arbetet på en akutmottagning inte 
är förutsägbart. Det gällde därför att kunna göra bedömningar utifrån de förutsättningar som fanns för 
stunden. Här framhöll några av respondenterna att det var viktigt att arbetsterapeut och fysioterapeut 
inte behövde en egen lokal. Flexibiliteten, att kunna smälta in på akutmottagningen, uttrycktes av en 
respondent som ”att inte kräva för mycket dansutrymme”. Vidare var det viktigt när man arbetar på 
en akutmottagning att tycka om gamla människor och inte vara rädd för en ”blöja på trekvarten”.
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Arbetsterapeut och fysioterapeut skulle vara tydliga i sina bedömningar och vad de kom fram till 
gentemot läkare och sjuksköterskor. 

”För det är ju viktigt att personen vågar fatta ett beslut, inte helt själv, 
men i sak för det som är viktigt för mig är ju, hur är den här patienten 
jämfört med hur den brukar vara? För om vi skickar hem någon som 
inte är ok, så får vi ju bara tillbaks den… Men någonstans har jag 
uppskattat just NN:s attityd. För någon gång har jag känt mig väldigt 
tveksam och så kommer hon tillbaka och säger ’det här är inget 
problem, det här kommer att gå bra’. […] Och likadant – ’nä – det 
här blir inte bra’. Och det har jag uppskattat väldigt mycket, den 
tydligheten… För jag kallar ju på rehab för att jag vill ha underlag för 
ett beslut. Inte bara någon som skriver en fin anteckning och sen är 
det bara upp till mig ändå. Så det krävs någon som vågar göra 
det…”(IP6, läkare)

Tydligheten var också viktig i kontakterna med kommunen: både i deras bedömning och i att 
tydliggöra för kommunen vilket ansvar de hade. 

En framgångsfaktor var att personalen på akutmottagningen kände till att de kunde kontakta 
arbetsterapeut och fysioterapeut och på vilket telefonnummer. Det upplevdes viktigt att arbets-
terapeut och fysioterapeut hade presenterat sig upprepade gånger och att de deltog på 
morgonmötena. Det upplevdes också viktigt att de var tillmötesgående och positiva och kom så fort 
som möjligt, eller gav besked på när de kunde komma: 

”Men från vår sida fungerar det jättebra. Vi ringer – de kommer – 
de gör sitt underverk.” (IP2, ssk)

4.2.6. Förbättringsområden
Ingen direkt kritik av arbetssättet uttalades trots anmodan om detta vid intervjuerna. På frågan hur 
man kunde förbättra arbetet ytterligare tog någon respondent upp att det var bra som det var, medan 
flertalet tyckte att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle finnas på akutmottagningen i större 
utsträckning. De skulle gärna vara där senare på vardagskvällarna för att träffa patienter som söker 
sent på eftermiddagen. Det hade varit bra att ha tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut även på 
helgerna, eftersom patienter ibland remitteras till akutmottagningen från primärvården fredag 
eftermiddag eller kommer in akut på helgen. Ett annat förslag var att anställa och dela upp arbetet på 
flera arbetsterapeuter och fysioterapeuter, så att det inte blir så personbundet och sårbart vid frånvaro. 
Någon föreslog att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle anställas direkt på akutmottagningen om 
det fanns behov av detta.

Kommunikationen kunde också förbättras. I det snabba arbetet på akutmottagningen glömde 
personalen ibland att de kunde kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut. Det var därför bra om 
akutpersonalen kunde påminna varandra. Någon ville att all inblandad personal skulle få återkoppling 
om resultatet av de bedömningar och åtgärder som gjordes av arbetsterapeut och fysioterapeut.

En respondent ville att arbetssättet och målgruppen skulle ”protokolliseras” mera:

”något sätt att identifiera exakt vilken grupp som kanske har störst 
nytta av detta, och kanske sedan skicka någon signal att: ja ska ni 
inte kontakta rehabteamet om den här patienten?” (IP7, läk)

Ett annat förslag till förbättringsområde var att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle ha tillgång till 
läsglasögon och enkla hörselhjälpmedel att dela ut.
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4.3. Arbetsterapeut och fysioterapeuts upplevelser av arbetssättet
Vid intervjun med arbetsterapeut och fysioterapeut fick de berätta om sitt arbete och reflektera kring 
arbetet och arbetssättet. Vid analysen framkom förutom beskrivning av arbetet även utmaningar, fram-
gångsfaktorer och förbättringsmöjligheter, utifrån deras perspektiv.

Målet med deras arbete var att förbättra kvaliteten för de patienter som besökte akutmottagningen, att 
ge stöd i läkares bedömning om patienten skulle läggas in eller skickas hem, samt att bidra till en säker 
hemgång för den som skickades hem. En av respondenterna upplevde sin insats som:

”ja, hade jag inte haft detta samtal nu, så hade antagligen patienten 
gått hem ändå, MEN nu är liksom mottagaren på andra sidan 
informerad, förberedd”. 

Analyserna av intervjun med arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar på akutmottagningen 
ledde till två kategorier och sju underkategorier, vilka presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier som framkom ur analyserna av intervjun med arbetsterapeut 
och fysioterapeut. 

Kategorier Subkategorier

Beskrivning av arbetssättet Bedömningar
Åtgärder
Kommunikation

Beskrivning av arbetsprocessen Upplevd målgrupp
Utmaningar
Framgångsfaktorer
Förbättringsmöjligheter

De olika subkategorierna har använts som rubriker i resultatet som presenteras nedan.
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4.3.1. Bedömningar
Arbetsterapeut och fysioterapeut observerade patienten vid förflyttning och andra aktiviteter och 
ställde frågor om hur han/hon brukade klara sig hemma, vilket stöd eller vilka insatser han/hon hade 
och hur hemmiljön såg ut, med utgångspunkt att det skulle bli så bra som möjligt för patienten. 
Arbetsterapeut och fysioterapeut fördjupade frågorna:

”vi bryter ned det på ett helt annat vis. Det här också, när man 
ställer en fråga till patienten: ’Fungerar det bra därhemma?’ ’Ja det 
fungerar bra.’ Men sedan så kan man ändå känna… att man inte 
ger sig. Att man ställer de här kontrollfrågorna, fast på ett annat 
vis. ’Är det någonting som är problematiskt därhemma?’ Det är 
inte samma frågor som ’hur fungerar det därhemma?’ […] ’Har du 
någon hemtjänst?’ ’Nej jag har ingen hemtjänst?’ ’Nej, okej. Hur 
löser du inköp?’ ’Ja men det gör ju flickorna från kommunen.’”

Arbetsterapeut och fysioterapeut var eniga om att det var en styrka att vara två, en från varje 
profession: 

”Vi ser ju på patienten med lite olika ögon eftersom vi är två olika 
professioner”. 

De stämde alltid av med varandra efter en bedömning, för att säkerställa att de noterat samma sak. 
Till exempel: ”Ja det här känns inte alls säkert.” ”Nej samma här”. Deras bedömning var ibland 
avgörande för om en patient skulle skickas hem eller läggas in. De upplevde det också som en styrka 
att de hade arbetat tillsammans och kände varandra väl. Det var också en trygghet att vara två när 
de skulle mobilisera patienter på akutmottagningen, eftersom de inte visste riktigt vad som väntade, 
det fanns inte mycket information om patienten. Vidare kunde en av dem gå och ringa kommunen 
medan den andra stannade hos patienten och ställde fler frågor.

Bedömningarna kunde leda till att en patient lades in, till exempel för att han/hon inte bedömdes klara 
sig hemma på grund av försämring och för att han/hon inte hade något stöd hemma i nuläget:

”en ung man, xxx [sjukdomsnamn], som var försämrad i sin grund-
sjukdom, hade ingen hjälp, kommunen kunde inte… Han var okänd 
för kommunen. Och där får man också vara öppen för att, ’nej det 
här kommer inte att gå’. Han måste bli inlagd.”

Arbetsterapeut och fysioterapeut tillförde ytterligare en dimension. I flera fall upptäckte de medicinska 
frågetecken vid sin undersökning och bedömning, patienten behövde utredas vidare, till exempel:

”det stämde inte, den bedömning vi gjorde, den stämde inte med 
vad han berättade om sin vardag liksom. Ja han hade ett märkligt 
rörelsemönster, en konstig yrsel också.”

Arbetsterapeut och fysioterapeut upplevde att läkarna hade förtroende för deras bedömningar, både 
när de rekommenderade inskrivning på sjukhuset för fortsatt utredning eller att patienten kunde 
skickas hem.
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4.3.2. Åtgärder
Kommunen var ofta en nyckelinstans i huruvida en patient kunde skickas hem eller inte när medicinskt 
behov av inneliggande sjukvård inte förelåg. Arbetsterapeut och fysioterapeut kontaktade patientens 
hemkommun för rapport om sin bedömning och för att diskutera behov av stöd och insatser för att 
patienten skulle få en fungerande tillvaro i hemmet.

Vid något tillfälle kunde arbetsterapeut eller fysioterapeut via kontakt med kommunen ordna en plats 
på ett korttidsboende för en patient:

”Och hon var välmående. Hon var väldigt förvirrad, men hon hade 
blivit mer förvirrad av att bli inlagd på sjukhus, tror jag. Hon var 
uppegående och åt med god aptit, och där var liksom inget så. 
Och de, faktiskt, kunde plocka henne direkt till en korttid från 
akutmottagningen.”

I något patientärende kunde de påbörja en vårdplanering på akutmottagningen, vilket gjorde att man 
vann värdefull tid. Det kändes bra att kunna samarbeta med kommunerna:

”Ja, alltså i de fallen där vi kommer framåt, och där vi samarbetar 
med kommunerna – då är det ju klockrent. Då känns det ju toppen! 
Då blir patienterna nöjda och anhöriga nöjda, och vi nöjda på 
sjukhuset och kommunen nöjda!”

Kommunerna uttryckte ibland tacksamhet över att få rapport om de bedömningar som arbetsterapeut 
och fysioterapeut gjort på akutmottagningen, när patienten skulle skickas hem. 

Arbetsterapeut och fysioterapeut la mycket tid på att informera patienter och närstående. De 
informerade om varför de kom till dem på akutmottagningen, vad som hände runt patienten och vilka 
planer som fanns. För patienten kunde det vara bra att få en upprepning av vad läkare eller 
sjuksköterska sagt, det verkade skapa trygghet. Arbetsterapeut och fysioterapeut ställde frågor om 
varför det inte fungerade hemma, vad som gjorde att patient och/eller närstående inte kände sig 
trygga. Utifrån detta kunde de guida vart patient och närstående skulle vända sig för olika stöd och 
insatser, till exempel: 

”ring biståndshandläggaren nu i denna vecka, boka in ett möte i 
nästa vecka och så kan ni installera ett trygghetslarm”. 

Närstående som var med var ofta oroliga för sin anhörige, de upplevde att de inte kände igen 
honom/henne eller visste vad som hände. Arbetsterapeut och fysioterapeut skapade trygghet:

”Och så kommer vi och pratar igenom hemsituationen, vi tar upp 
dem, från sängen! Och så ser anhöriga, ’ja men mamma går ju 
ungefär som vanligt. Ja men vad skönt’ och att vi bryter ner det 
hela också, i mindre delar liksom.”

I vissa fall kunde arbetsterapeut och fysioterapeut låna ut ett hjälpmedel, till exempel betastöd, för att 
patienten skulle klara sig bättre hemma tills de kunde få en bedömning och egna hjälpmedel från 
kommunen.
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4.3.3. Kommunikation
Förutom bedömningarna så var kommunikationen med kommunerna en stor del av arbetstera-
peutens och fysioterapeutens arbete. De samarbetade med många olika kommuner med olika regler, 
rutiner och förutsättningar. Det var också många olika personer att samarbeta med:

”ibland är det ju rehab när det handlar om hjälpmedel. Men OFTA 
handlar det om kontakt med hemtjänst, både bistånds-
handläggare och hemtjänstsamordnare. Det är de rollerna vi 
behöver komma i kontakt med.”

Ibland underlättade det att de ”pratade samma språk”, det vill säga aktivitets- och funktionsförmåga. 
I andra fall berättade respondenterna om att det var svårt för kommunen att förstå att sjukhuset gjort 
bedömningen att det inte fanns medicinska skäl att lägga in patienten, att det inte var sjukhusvård 
patienten behövde, utan kommunala insatser i form av utökad hemtjänst eller en plats på kommunal 
korttidsvård. Det kunde vara patienter som var aggressiva på grund av en demenssjukdom, patienter 
som behövde mycket hjälp och stöd för att klara vardagsaktiviteter och förflyttningar hemma, eller 
patienter som inte klarade av att bo kvar i sitt ordinarie boende. Arbetsterapeut/fysioterapeut fick ofta 
argumentera och diskutera vem som har ansvar för patienten – sjukhuset eller kommunen. Exempel 
angående en patient som hade svårt med förflyttningar:

”Det VAR klurigt, med dubbelbemanning och väldigt mycket ont 
och så. ’Ja fungerar det inte så skickar vi in henne igen!’ ’Nej, sa 
jag, det gör ni inte! Är hon sjuk, misstänker ni att hon är sjuk får ni 
jättegärna skicka in henne. Men inte bara för att förflyttningarna 
inte fungerar hemma!’ Just den här förståelsen, de här 
patienterna, deras formkurva är inte… uppåt”. 

Ett annat exempel var en patient som kom till akutmottagningen på grund av oförmåga att ta sig 
upp ur sängen, medicinska skäl till inläggning vid sjukhuset kunde inte identifieras. Hemkommunen 
hade inte tillgång till vårdsäng för hemmet. Arbetsterapeut/fysioterapeut kunde informera om 
möjlighet till akutbeställning och säng kunde levereras efter någon dag. 

Det gällde att vara tydlig i kommunikationen. Patienterna kunde behöva betydligt mer stöd hemma 
än de haft tidigare:

”här är det ju hemtjänst tre gånger om dagen, men här behövs det 
ju minst det dubbla och kanske dubbelbemanning, och det 
behöver de lösa idag! Men ibland så är det så, ’ja men ni kan ju 
prata ihop er, så kan ni ringa tillbaka till mig när ni vet när ni kan ta 
emot patienten, så beställer vi transport’, så det gäller att vara så... 
’Hur vill ni lösa det? Återkom när ni har löst det!’” 

Det var viktigt att ha en förståelse för kommunens situation och att vara lyhörd för när kommunen 
absolut inte kunde ordna det stöd som behövdes akut för att patienten skulle klara sina 
vardagsaktiviteter och fungera hemma. Ibland fick man hitta andra lösningar som fungerade, till 
exempel att patienten fick övernatta på akutmottagningen så att kommunen hann ordna det som 
behövdes för att han/hon skulle kunna gå hem dagen efter. Hela tiden handlade det om vad som 
var bäst för patienten:

”Men… alltså, det gäller att gå in med rätt inställning, liksom. Att 
lägga fram det på rätt sätt, och tänka på att det här gör vi ju för 
patienten, den skulle ju må bäst av att vara hemma med lite 
extrahjälp, eller vad det nu kan vara”. 

Respondenterna poängterade att kommunerna inte var ovilliga utan det handlade mer om 
resurser och arbetssätt. 
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4.3.4. Upplevd målgrupp
Arbetsterapeut och fysioterapeut tillfrågades om vilka patienter de träffat och vilka de upplevde var 
deras målgrupp. De upplevde att målgruppen klarnade efter att man inlett arbetssättet med 
arbetsterapeut och fysioterapeut på akuten. Behov av att alla patienter som de bedömde skulle vara 
läkarbedömda först framkom tidigt. Upplevd målgrupp var framför allt patienter med osäkra 
förutsättningar för att klara sina vardagsaktiviteter, ofta multisjuka personer som saknade tydlig 
medicinsk orsak för inläggning. Många av dem som bedömdes hade kommit in efter fall utan röntgen-
påvisad skada. Patienter som hade konservativt behandlad humerusfraktur eller infektion som inte 
krävde inläggning bedömdes också. Det nytillkomna besväret krävde inte inläggning på sjukhus i sig, 
men påverkade patienternas funktions- och aktivitetsförmåga avsevärt. Andra patienter kom in för att 
”benen inte bar”, men man hittade ingen medicinsk bakomliggande orsak som krävde inläggning. 
Flertalet av dem som bedömdes hade haft en ”skör situation” men hade fram till besöket på akutmot-
tagningen klarat sig hemma, kanske med hjälp av kommunala insatser och/eller närstående. När 
något tillstötte eller allmäntillståndet försämrades fungerade inte längre hemsituationen. 

Patienter med tydlig orsak till inläggning upplevde de att de inte behövde träffa, bedömningar och 
åtgärder för dessa patienter gjordes efter inläggning på den avdelning de vårdades vid. Arbetsterapeut 
och fysioterapeut arbetade utan mål att exkludera patienter på grund av ålder eller kontaktorsak, och 
försökte ha ett öppet förhållningssätt. Merparten av de patienter de träffade var äldre, men någon var 
under 30 år. 

4.3.5. Utmaningar
Arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen hade inget eget rum att ta in patienten i för att 
ställa anamnestiska frågor av privat karaktär, som till exempel hur han/hon klarade toalettbesök, 
dusch, på- och avklädning hemma. Patienter som kommit till akutmottagningen hade inte alltid kläder 
och skor på sig, vilket försvårade bedömning av förflyttning, som kunde behöva utföras bland andra 
patienter och närstående. Det var svårt att hålla på patientens integritet och värdighet. Ofta var det 
också trångt och svårt att genomföra och bedöma patientförflyttningar, de fick kryssa sig fram mellan 
bårarna. Om patienten behövde en rullstol bakom sig som säkerhet vid gång fanns endast otympliga 
transportstolar på akutmottagningen, varför rullstol behövde lånas från annan avdelning. Samma 
förfarande kunde gälla vid mobilisering med rollator.

Om de hade hittat ett enskilt rum att vara på, kunde de bli avbrutna för att tillsammans med patienten 
förflytta sig till annan lokal. 

”Ibland så står man inne på rummet och så kommer de in ’Nej nu 
måste patienten flytta!’ För att då är det in med en dålig patient 
som behöver ett rum. Man får liksom, jaha, var ska vi nu ta vägen? 
Ja vi tar korridoren vid ortopedsidan för den är lite lugnare.”

Samtidigt uttryckte arbetsterapeut och fysioterapeut förståelse för att det var så det är på en akut-
mottagning. De fick leta upp en ledig arbetsstation för att kunna ringa sina samtal, till exempel till 
kommunen. 

Miljön för bedömning var inte optimal för bedömningsresultatet:

” …ha något där vi känner att vi inte blir störda. Eller inte VI, utan 
för patienten! För det vet jag någon, när man sitter i korridoren – 
koncentrationsförmågan är liksom inte i samtalet. För ibland är 
det, det är det som kan underlätta, för patienten. Det är en väldigt 
stökig miljö.”

Dokumentation av bedömningar och åtgärder utfördes ofta mot slutet av dagen på den egna 
expeditionen, som ligger utanför akutmottagningen, med risk för att glömma något vid dokumenta-
tionen. När patienterna kom in på akutmottagningen fanns sällan aktuell information om patienternas 
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hälsotillstånd, förflyttnings- och aktivitetsförmåga i journalen. De fick förhöra sig med läkaren inför 
mötet med patienten samt förlita sig på muntlig information från patienten och eventuell närstående. 

På akutmottagningen kunde man inte använda det arbetssätt och datorbaserade system som 
används för inlagda patienter i kommunikation med kommun och primärvård eftersom det inte är 
anpassat för akut verksamhet. De tio kommuner som är Sus Lunds primära upptagningsområde hade 
också olika arbetssätt och ansvarsfördelning för hemgång, hjälpmedel och annat. Arbetsterapeut och 
fysioterapeut fick oftast ringa via den aktuella kommunens växel, kopplas runt, hänvisas till telefontider 
och sitta i telefonköer. Det upplevdes som tidskrävande och frustrerande att komma fram till den 
person som ansvarade för det aktuella behovet i kommunen. När arbetsterapeut eller fysioterapeut 
hade letat sig fram till den ansvarige kunde det vara svårt att ha samsyn kring ansvaret för patienten. 
Det kunde också vara svårt att se hur man rent praktiskt skulle lösa situationen för patienten i hemmet 
eller på ett boende. 

En upplevd svårighet var att det var svårt att få korttidsplatser i kommunerna. För vissa patienter som 
inte blev inlagda hade det varit en trygghet att kunna ”mellanlanda” på ett korttidsboende innan de 
återgick till sitt hem eller fick plats på särskilt boende. Någon kommun tog inte emot patienter från 
eget boende till korttidsboende. Det innebar att för de patienter som bodde i eget boende och 
skickades hem från akutmottagningen så var ”korttidsdörren” stängd för dem i den kommunen, 
eftersom besök på akutmottagningen räknas som ett öppenvårdsbesök. Arbetsterapeut och 
fysioterapeut menade också att det var svårt när kommunerna inte har akutverksamhet. Patienter 
som inte hade medicinska skäl att bli inskrivna, men hade drabbats av något nytillkommet kunde 
behöva snabba insatser, såsom hjälpmedel eller hemtjänst för att det skulle fungera hemma. Det 
kunde vara patienter som fallit, men som inte hade några skador som krävde inneliggande åtgärder
eller patienter som fått en infektion som skulle behandlas med antibiotika, några kanske hade 
närstående som sviktade i sin funktion eller hälsa. 

En annan utmaning var patienter som inte hade medicinska skäl att läggas in och som inte ville ha 
hjälp från kommunen, trots att de behövde det för att klara sig hemma.

Arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen utgick från MAVA/Internmedicin och 
förståelsen för att de behövdes på akutmottagningen varierade. 



Sida 26 av 31

4.3.6. Framgångsfaktorer
Arbetsterapeut och fysioterapeut upplevde det viktigt att vara tydlig i kommunikationen med ansvariga 
i kommunen, att stå för och framföra den bedömning som gjorts på akutmottagningen. Det var en 
fördel att de ”pratade samma språk”, det vill säga ”aktiviteter och funktioner”. Arbetsterapeut och 
fysioterapeut behövde ha kunskap om vilket som är kommunens ansvar och vad kommunerna kan 
och ska bidra med för patienterna. Samtidigt måste de vara lyhörda för de olika kommunernas 
möjligheter att hjälpa patienterna här och nu. Flexibilitet i det oförutsägbara arbetet på akut-
mottagningen var viktigt. De behövde vara trygga i sin yrkesroll och gilla det oförutsägbara. 
Bedömningar fick göras utifrån de förutsättningar som gavs vid tillfället och de behövde kunna se 
lösningar för att kunna skicka hem patienten på tryggast möjliga sätt. Ett exempel:

”Axellåset som jag hade en fredag eftermiddag. Patienten hade 
hemtjänst, behövde hjälp med axellåset. Och jag ’ja men det ska 
väl inte vara så svårt att fixa, för hemtjänsten är ju där ganska 
mycket.’ Ja men då är det ju delegering från kommunrehab. För 
att hemtjänstpersonalen ska kunna utföra det under helgen. De 
fick inte till det! För hemtjänstpersonalen får inte röra det. 
Patienten gick hem, dottern var xxx [en sjukvårdsutbildning], 
dottern hjälpte till i helgen och så fick patienten gå i nattlinne ett 
par dagar där. Sen så fick de liksom lösa det på måndagen.”

Arbetsterapeut och fysioterapeut behövde också kunna prioritera sitt arbete eftersom de delade sig 
mellan akutmottagningen och MAVA/Internmedicin. De behövde kunna se hela sjukhusets behov i 
sina prioriteringar. En framgångsfaktor var att veta var de kunde hämta stöd och information när de 
ställdes inför något de inte kände sig så säkra på.

En annan framgångsfaktor var att de satt upp lappar på alla expeditionerna med sina kontaktuppgifter. 
Det blev en påminnelse om att de fanns och hur personalen kunde nå dem, liksom att de deltog i 
dagliga morgonmöten. Det var viktigt att visa sig då många personer arbetade på akutmottagningen 
och arbetet ofta var stressigt. Arbetsterapeut och fysioterapeut var oftast representerade av samma 
personer och hade specifika ersättare vid frånvaro. Det var en fördel att de var både en arbetsterapeut 
och en fysioterapeut; de såg patienten med olika professionsglasögon och kompletterade varandra 
vid bedömningar och åtgärder.

Arbetsterapeut och fysioterapeut upplevde att det var en välkomnade och öppen stämning på 
akutmottagningen och att deras bedömningar och åtgärder uppskattades av personalen. De kände 
också att de själva bidrog till den goda stämningen och att de var tydliga med vad de kunde och inte 
kunde göra.
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4.3.7. Förbättringsmöjligheter 
Arbetsterapeut och fysioterapeut önskade ett lite avskilt ”rehab-rum” där de kunde bedöma patienten, 
ställa privata frågor och prova förflyttningar utan distraherande intryck, framför allt när det gällde 
patienter med kognitiv svikt skulle detta vara bra. Kvaliteten i bedömningarna skulle kunna öka och 
patientens integritet och värdighet skulle kunna behållas. Tillgång till viss utrustning skulle också 
kunna underlätta. Många patienter kom in med ambulans och hade inte skor på sig. Att tillhandahålla 
t ex antihalksockor skulle kunna underlätta mobilisering och förflyttning. Likaså att ha tillgång till 
vårdbälte, rollator och mindre rullstol.  

För att förbättra arbetsmiljön vore en egen expedition med möjlighet att läsa om patientens tidigare 
status och vårdtillfällen också bra. Där skulle arbetsterapeut och fysioterapeut också kunna dokumen-
tera bedömningar och åtgärder i samband med att de utförts och inte behöva vänta till senare under 
arbetsdagen.  

Arbetsterapeut och fysioterapeut gav uttryck för att de skulle kunna göra mer och träffa fler patienter 
på akutmottagningen om de hade mer tid att vara där. Tillgång till observationsplatser vore önskvärt 
så att patienter som behövde det kunde observeras under en dag. 

.  
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5. Diskussion 
Ett nytt arbetssätt som innebar att teamet på akutmottagningen utökades med arbetsterapeut och 
fysioterapeut, infördes vid Skånes universitetssjukhus Lund i december 2016. Personalen kunde 
ringa efter arbetsterapeut och fysioterapeut då de hade en patient som inte hade tydliga medicinska 
behov av inläggning på sjukhuset och det var tveksamt om patienten skulle klara sig hemma. 
Föreliggande utvärdering gjordes för att beskriva arbetsterapeuts och fysioterapeuts arbete på 
akutmottagningen och hur det upplevdes av läkare och sjuksköterskor på akutmottagningen, 
respektive av arbetsterapeut och fysioterapeut själv. Utvärderingen speglar akutmottagningens 
perspektiv.  

5.1. Resultatdiskussion 
Under dec 2016 − maj 2018 träffade arbetsterapeut och fysioterapeut 300 patienter. Arbetsterapeut 
och fysioterapeut gjorde aktivitetsanamnes och funktions-/aktivitetsbedömning av de flesta patienterna 
de träffade, men även andra åtgärder genomfördes.  

De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna var mycket positiva till arbetssättet och upplevde att 
arbetsterapeut och fysioterapeut bidrog till ett bättre patientflöde genom snabbare och säkrare 
bedömningar, rätt patienter lades in och de som inte behövde läggas in kunde gå hem snabbare. Här 
finns en vinst i att patienten inte behöver vänta så länge på akutmottagningen, vilket i sin tur kan ge 
ökad risk för vårdskador (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2018). Några av läkarna uppgav 
att de troligen hade lagt in vissa patienter för att de var osäkra på om och hur patienten skulle klara 
sig hemma. Arbetssättet frigjorde således platser för andra patienter på akutmottagningen och 
sjukhuset. De som kunde gå hem hade hunnit få information och råd om hur de skulle göra för att 
klara vardagsaktiviteterna. Patienter som blev inskrivna hade redan bedömts vad gällde aktivitets- 
och förflyttningsförmåga. En annan upplevd vinst var att personalen kände sig tryggare genom att 
patienterna blivit bedömda av experter på aktivitets- och förflyttningsförmåga. Arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter har gedigen kunskap om funktions- och aktivitetsförmåga och hur de ska bedöma 
möjligheter och hinder för en patient att klara sig hemma. De kunde därigenom fördjupa frågorna 
genom att ställa frågor om specifika moment till patienter. Ett exempel i studien var en patient som 
uppgav att hen inte fick hjälp av hemtjänst, men på frågan om hur hen fick hem mat så var det 
”flickorna” (hemtjänst) som handlade. Arbetsterapeut och fysioterapeut kontaktade kommunen när 
det behövdes, vilket upplevdes som en avlastning för läkare och sjuksköterskor, tidsmässigt och 
kompetensmässigt.  

Det blev en tryggare hemgång för patienter som inte blev inlagda, genom att arbetsterapeut och 
fysioterapeut bedömt möjligheterna för patienten att klara sig i hemmet och vid behov kontaktat 
kommunen för rapport och diskussion om kommunala insatser. Sammantaget verkar det nya 
arbetssättet med arbetsterapeut och fysioterapeut ge stora vinster till sjukhuset och patienter på 
akutmottagningen. En dansk studie av arbetsterapeuts och fysioterapeuts tidiga insatser för 
akutpatienter gjorde liknande fynd. De fann att personalen upplevde att patientflödet ökade och att 
personalen och patienterna kände sig säkrare. Arbetsterapeut och fysioterapeut bidrog med sin 
kompetens till ett bredare perspektiv på patientens förutsättningar och det blev en säkrare remittering 
till rätt vårdnivå. Läkarna betraktade arbetsterapeuts och fysioterapeuts insatser som avgörande i 
samband med hemgång (Bruun & Nørgaard, 2014).  

Arbetsterapeut och fysioterapeut menade att det var en förutsättning att de arbetade tillsammans. De 
kompletterade varandras bedömningar, de kunde arbeta parallellt och det blev säkrare vid 
mobilisering och förflyttning eftersom det var oklart hur mycket patienten klarade. Trygghet i 
yrkesrollen, kompetens och flexibilitet framkom som viktiga förutsättningar i arbetet på 
akutmottagningen från både läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Detta 
tillsammans med karaktären på arbetet belyser vikten av att arbetsterapeut och fysioterapeut med 
yrkeserfarenhet bör bemanna denna typ av arbete. 

Viss skillnad i upplevelser framkom i intervjuerna. Läkare och sjuksköterskor trodde att arbets-
terapeut och fysioterapeut hade genvägar till kontakt med ansvariga i kommunen, medan 
arbetsterapeut och fysioterapeut beskrev att de fick söka ansvariga via telefonväxlar, sitta i 
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4.3.7. Förbättringsmöjligheter 
Arbetsterapeut och fysioterapeut önskade ett lite avskilt ”rehab-rum” där de kunde bedöma patienten, 
ställa privata frågor och prova förflyttningar utan distraherande intryck, framför allt när det gällde 
patienter med kognitiv svikt skulle detta vara bra. Kvaliteten i bedömningarna skulle kunna öka och 
patientens integritet och värdighet skulle kunna behållas. Tillgång till viss utrustning skulle också 
kunna underlätta. Många patienter kom in med ambulans och hade inte skor på sig. Att tillhandahålla 
t ex antihalksockor skulle kunna underlätta mobilisering och förflyttning. Likaså att ha tillgång till 
vårdbälte, rollator och mindre rullstol.  

För att förbättra arbetsmiljön vore en egen expedition med möjlighet att läsa om patientens tidigare 
status och vårdtillfällen också bra. Där skulle arbetsterapeut och fysioterapeut också kunna dokumen-
tera bedömningar och åtgärder i samband med att de utförts och inte behöva vänta till senare under 
arbetsdagen.  

Arbetsterapeut och fysioterapeut gav uttryck för att de skulle kunna göra mer och träffa fler patienter 
på akutmottagningen om de hade mer tid att vara där. Tillgång till observationsplatser vore önskvärt 
så att patienter som behövde det kunde observeras under en dag. 

.  

 

 

Sida 28 av 31 

5. Diskussion 
Ett nytt arbetssätt som innebar att teamet på akutmottagningen utökades med arbetsterapeut och 
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akutmottagningen och hur det upplevdes av läkare och sjuksköterskor på akutmottagningen, 
respektive av arbetsterapeut och fysioterapeut själv. Utvärderingen speglar akutmottagningens 
perspektiv.  

5.1. Resultatdiskussion 
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finns en vinst i att patienten inte behöver vänta så länge på akutmottagningen, vilket i sin tur kan ge 
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”flickorna” (hemtjänst) som handlade. Arbetsterapeut och fysioterapeut kontaktade kommunen när 
det behövdes, vilket upplevdes som en avlastning för läkare och sjuksköterskor, tidsmässigt och 
kompetensmässigt.  

Det blev en tryggare hemgång för patienter som inte blev inlagda, genom att arbetsterapeut och 
fysioterapeut bedömt möjligheterna för patienten att klara sig i hemmet och vid behov kontaktat 
kommunen för rapport och diskussion om kommunala insatser. Sammantaget verkar det nya 
arbetssättet med arbetsterapeut och fysioterapeut ge stora vinster till sjukhuset och patienter på 
akutmottagningen. En dansk studie av arbetsterapeuts och fysioterapeuts tidiga insatser för 
akutpatienter gjorde liknande fynd. De fann att personalen upplevde att patientflödet ökade och att 
personalen och patienterna kände sig säkrare. Arbetsterapeut och fysioterapeut bidrog med sin 
kompetens till ett bredare perspektiv på patientens förutsättningar och det blev en säkrare remittering 
till rätt vårdnivå. Läkarna betraktade arbetsterapeuts och fysioterapeuts insatser som avgörande i 
samband med hemgång (Bruun & Nørgaard, 2014).  

Arbetsterapeut och fysioterapeut menade att det var en förutsättning att de arbetade tillsammans. De 
kompletterade varandras bedömningar, de kunde arbeta parallellt och det blev säkrare vid 
mobilisering och förflyttning eftersom det var oklart hur mycket patienten klarade. Trygghet i 
yrkesrollen, kompetens och flexibilitet framkom som viktiga förutsättningar i arbetet på 
akutmottagningen från både läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Detta 
tillsammans med karaktären på arbetet belyser vikten av att arbetsterapeut och fysioterapeut med 
yrkeserfarenhet bör bemanna denna typ av arbete. 

Viss skillnad i upplevelser framkom i intervjuerna. Läkare och sjuksköterskor trodde att arbets-
terapeut och fysioterapeut hade genvägar till kontakt med ansvariga i kommunen, medan 
arbetsterapeut och fysioterapeut beskrev att de fick söka ansvariga via telefonväxlar, sitta i 
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telefonköer och leta sig fram till den som var ansvarig för patientens aktuella behov. Uppdaterade 
kontaktuppgifter med direktnummer till ansvariga i kommunerna hade underlättat mycket för 
arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen.  

Kommunens hälso- och sjukvård är ofta en viktig aktör för att kunna skicka hem patienter som är 
sköra och/eller multisjuka. Kommunal verksamhet är framför allt anpassad för planerad verksamhet, 
inte akutverksamhet. Samtidigt har de ansvar för sina invånare (Socialdepartementet, 2017). 
Resultatet i föreliggande rapport visar att det finns behov av flexibilitet och möjlighet att snabbt 
mobilisera hjälpmedel och stöd i kommunen för att kunna hjälpa personer som drabbats av något 
som försämrat deras förmåga att klara sig i hemmet. Intervjun med arbetsterapeut och fysioterapeut 
visar exempel på hur kommuner ansträngt sig för att hitta snabba lösningar så att patienter kunnat 
komma hem. Å andra sidan visar resultatet också att kommuner och akutmottagning uppfattade sina 
respektive uppdrag kring multisjuka och sårbara patienter på olika sätt.  

Här finns en förbättringspotential i att tydliggöra respektive verksamhets ansvar och att hitta former 
för samarbete, i överensstämmelse med IVOs rekommendationer (2018) att samtliga berörda parter 
i vårdkedjan måste samverka och samarbeta för att akutprocessen ska fungera.  

Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut uttryckte alla att målgrupp för det nya 
arbetssättet framför allt befunnits vara sköra äldre utan uppenbara medicinska behov av att skrivas 
in på sjukhus, samt patienter som fallit hemma, patienter som varit inlagda och försämrats efter 
hemgång, eller med kognitiva, fysiska, psykiska funktionshinder och patienter med smärta som 
påverkar aktivitets- och förflyttningsförmågan. 

Det gick inte att få fram några negativa erfarenheter av detta arbetssätt i intervjuerna med läkare och 
sjuksköterskor. Möjlig förbättringspotential uttrycktes som tillgänglighet under större del av dagen, 
förbättrad kommunikation mellan akutmottagningens personal samt struktur för och uppföljning av 
arbetet och målgrupp. Denna rapport får anses bidra med uppföljning av nytta och målgrupp. Tillgång 
till enklare hjälpmedel såsom läsglasögon, enkla hörselhjälpmedel, mindre rullstolar och gång-
hjälpmedel hade underlättat i bedömningarna. Möjlighet till akuta korttidslån av hjälpmedel i väntan 
på att kommunerna kan ta över ansvaret kan antas bidra till en tryggare hemgång för patienter som 
inte läggs in. De föreslagna åtgärderna kan förmodas bidra till en förbättrad patientsäkerhet och ett 
förbättrat patientflöde vid akutmottagningen.  
 

5.2 Metoddiskussion 
En möjlig svaghet i studiens metod kan vara var att enhetschefen valde ut och tillfrågade läkare och 
sjuksköterskor om deltagande i intervjustudien. Detta kan ha påverkat urvalet av de intervjuade, så 
att de som eventuellt var av negativ åsikt inte blev intervjuade. Vid intervjuerna uttrycktes inte någon 
negativ erfarenhet trots att detta efterfrågades. En förmodad styrka i denna studie är att intervjuer och 
analys utfördes av två personer med forskarerfarenhet och utan direkta kopplingar till akutverk-
samheten. 

Studien beskriver och utvärderar ett kliniskt arbete, inget etiktillstånd har därför sökts. Den beskriver 
enbart akutverksamhetens perspektiv, vilket kan anses vara en svaghet.  
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6. Konklusion 
Ett nytt arbetssätt, att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle vara tillgängliga på akutmottagningen, 
har införts vid Skånes universitetssjukhus Lund. Kvantitativa data har insamlats och arbetssättet har 
utvärderats med kvalitativa intervjuer med läkare och sjuksköterskor samt med tjänstgörande 
arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen. De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna 
uttryckte stor uppskattning av arbetssättet. Intervjuerna påvisade vidare att arbetssättet bidrog till ett 
bättre patientflöde, att personalen kände sig tryggare i beslut att lägga in eller skicka hem patienter, 
samt att det blev en tryggare hemgång för dem som inte blev inlagda. Läkare och sjuksköterskor 
uttryckte att patienterna blev bedömda av experter på vad som behövdes för att klara sina 
vardagsaktiviteter hemma och att arbetsterapeut och fysioterapeut kunde fördjupa sina frågor, 
informera och ge råd om sådant som kunde underlätta för patienten i hemmet.  

Arbetsterapeut och fysioterapeut tog också kontakt med kommunen i de fall där det behövdes, vilket 
underlättade för patienterna och avlastade annan personal på akutmottagningen. Målgruppen för 
arbetssättet var framför allt äldre och sköra patienter som inte hade uppenbara medicinska problem 
som krävde inskrivning på sjukhus och med osäkra förutsättningar att klara sig hemma. 
Framgångsfaktorer var framför allt att arbetsterapeut och fysioterapeuter skulle vara kompetenta och 
flexibla och kunde anpassa sitt arbete efter de förutsättningar som rådde på akutmottagningen för 
tillfället. Vidare skulle de vara tydliga i sina bedömningar och tillgängliga när de behövdes. Inga 
negativa aspekter kom fram, men förbättringsområden som beskrevs var bland annat utökad 
bemannad tid på akutmottagningen och tillgång till enklare hjälpmedel för patienterna. En ökad 
tydlighet kring kommunernas och sjukhusets respektive ansvar för multisjuka och sköra personer, 
samt en bättre samverkan mellan de olika parterna i vårdkedjan skulle underlätta i akutprocessen. 
Ytterligare en förbättringsmöjlighet skulle vara att arbetsterapeut och fysioterapeut hade tillgång till 
aktuella namn och kontaktuppgifter till ansvariga i kommunerna så att de slapp sitta i telefonköer 
tillsammans med alla andra.  

Föreliggande studie har undersökt akutmottagningspersonalens upplevelser. Det skulle vara intressant 
att undersöka hur arbetssättet upplevs av patienter och närstående, samt kommunernas perspektiv.   
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Ett nytt arbetssätt, att arbetsterapeut och fysioterapeut skulle vara tillgängliga på akutmottagningen, 
har införts vid Skånes universitetssjukhus Lund. Kvantitativa data har insamlats och arbetssättet har 
utvärderats med kvalitativa intervjuer med läkare och sjuksköterskor samt med tjänstgörande 
arbetsterapeut och fysioterapeut på akutmottagningen. De intervjuade läkarna och sjuksköterskorna
uttryckte stor uppskattning av arbetssättet. Intervjuerna påvisade vidare att arbetssättet bidrog till ett 
bättre patientflöde, att personalen kände sig tryggare i beslut att lägga in eller skicka hem patienter, 
samt att det blev en tryggare hemgång för dem som inte blev inlagda. Läkare och sjuksköterskor 
uttryckte att patienterna blev bedömda av experter på vad som behövdes för att klara sina 
vardagsaktiviteter hemma och att arbetsterapeut och fysioterapeut kunde fördjupa sina frågor, 
informera och ge råd om sådant som kunde underlätta för patienten i hemmet. 

Arbetsterapeut och fysioterapeut tog också kontakt med kommunen i de fall där det behövdes, vilket 
underlättade för patienterna och avlastade annan personal på akutmottagningen. Målgruppen för 
arbetssättet var framför allt äldre och sköra patienter som inte hade uppenbara medicinska problem 
som krävde inskrivning på sjukhus och med osäkra förutsättningar att klara sig hemma. 
Framgångsfaktorer var framför allt att arbetsterapeut och fysioterapeuter skulle vara kompetenta och 
flexibla och kunde anpassa sitt arbete efter de förutsättningar som rådde på akutmottagningen för 
tillfället. Vidare skulle de vara tydliga i sina bedömningar och tillgängliga när de behövdes. Inga 
negativa aspekter kom fram, men förbättringsområden som beskrevs var bland annat utökad 
bemannad tid på akutmottagningen och tillgång till enklare hjälpmedel för patienterna. En ökad 
tydlighet kring kommunernas och sjukhusets respektive ansvar för multisjuka och sköra personer, 
samt en bättre samverkan mellan de olika parterna i vårdkedjan skulle underlätta i akutprocessen. 
Ytterligare en förbättringsmöjlighet skulle vara att arbetsterapeut och fysioterapeut hade tillgång till 
aktuella namn och kontaktuppgifter till ansvariga i kommunerna så att de slapp sitta i telefonköer 
tillsammans med alla andra. 

Föreliggande studie har undersökt akutmottagningspersonalens upplevelser. Det skulle vara intressant 
att undersöka hur arbetssättet upplevs av patienter och närstående, samt kommunernas perspektiv. 
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