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En arbetsterapeutisk åtgärd & ett etiskt dilemma 
Examinationsuppgift VFU 1 

 

Inledning 

”Hildur”, 91 år, änka, en dotter. Föll när hon skulle tända sänglampan, med höftfraktur på höger sida som 

följd. Operation med hemiplastik utfördes akut. Efter fallet har hon drabbats av skakningar i armar och 

ben. Röntgen visar cerebral infarkt bak i huvudet. Kommer till korttidsboende för träning/återhämtning.  

Behandlingsplanering enligt Pelland (1). 

 

Referensramar och modeller 
Biomekanisk referensram används eftersom Hildur har skelettskada och rörelsenedsättning. Uppgifts-

orienterad modell för motorisk kontroll då hon har neurologisk skada som ger svårigheter att koordinera 

rörelser. Övergripande teorimodell är Model of human occupation, MOHO, som beaktar motivation, 

vanor och intressen utifrån vilka klientcentrerade mål/åtgärder utformas. (2, s215-218) 

 

Datainsamling 
ADL-taxonomin dokumenterar aktivitetsförmåga, kartlägger behov av hjälp och rehabiliteringsinsatser, 

och ger grund för beslut om utskrivning (3, s8). Information hämtas ur journal, genom samtal/intervju 

med Hildur, närstående, samt vårdpersonal, och via observation. 

Före frakturen klarade Hildur självständigt: äta/dricka, toabesök, på-/avklädning, förflyttningar 

(rollator). Hjälp med duschning, inköp, städning, tvätt och mattjänst. Intressen: böcker, tv, korsord, 

krukväxter. 

Enligt sjukhusrapporten var hon vid utskrivning i ”för dåligt skick för ADL-bedömning”, extremt trött, 

med lågt blodtryck, haft hjärtstillestånd, något nedsatt närminne Övrigt: höftfraktur vänster sida 2007, 

osteoporos, polymyalgia rheumatica (PMR), nedsatt hörsel, mager, initiativlös. 

Hildur känner sig nedstämd, bortglömd och längtar hem. Hon tycker att medpatienterna ”verkar 

dementa” och stannar helst till sängs och läser. Problem att hålla boken när händerna skakar.  

 

ADL-förmåga: 

Äta/dricka: Hjälp att dela, äta/dricka. Sväljsvårigheter. 

Förflyttning: Beroende. 

Toabesök: inkontinent. Behöver täta toabesök. 

På-/avklädning: beroende. 

Personlig hygien/kroppsvård: omskött i sängen. 

Kommunikation: oberoende. Samtal visar inga onormala tecken på kognitiv svikt.  
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Dataanalys 
Stroke är trolig orsak till fallet. Lillhjärnsskada kan ge skakningar i extremiteter, med svårigheter att 

finjustera motoriken vid viljestyrda rörelser. Skakningarna och stroken bidrar till balanssvårigheter. (4, 

s191-192, 5, s525-526) 

Stroke kan även ge sväljsvårigheter (5, s525), depression (6, s64) och ökad uttröttbarhet, sämre minne 

och koncentration (6, s66). Syrebrist efter hjärtstillestånd kan ge minnessvårigheter, samt initiativlöshet 

(7, s24).  

Att Hildur är mager och benskör kan ha många orsaker:  

Efter menopaus börjar skelettet att kalkas ur. Hög ålder, tidigare fraktur, undervikt, inaktivitet, låg 

solexponering är riskfaktorer för benskörhet och ökar risk för höftfraktur (8, s23-24, 26).  

Diagnosen PMR kan ge avmagring. Sjukdomen kortisonbehandlas under lång tid vilket bidrar till 

osteoporos (5, s508-509).  

Att ha haft en höftfraktur leder ofta till långvarigt nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet (8, s42). 

Muskelstyrka och kondition försämras med stigande ålder. Hildur är en inaktiv åldring som tvingats 

till sängläge i flera veckor, vilket försvagar henne ytterligare (10, s149). Detta bidrar till kontrakturer i 

knälederna. 

Urininkontinens är vanligt vid höftfraktur (9, s222-223). 

 

Identifiering av tillgångar och svagheter 
–  

Hildurs skador, sjukdomar och nedsatta 

allmäntillstånd påverkar fysisk och psykisk ork 

negativt.  

Den fysiska och sociala miljön i på avdelningen 

upplevs som torftig. 

 

 

+  

Hildur är orienterad, har klara mål.   

Hemlängtan är en starkt motiverande faktor.  

Personalen har rehabiliterande arbetssätt och kan 

motivera till träning/aktivitet.  

Dagliga rutiner och hjälpmedel ger tillfällen till 

träning i ADL-aktiviteter.

Utveckling av behandlingsmetod 
Observation visar problem vid förflyttningar beroende på svag muskulatur, liten uthållighet.  

Begränsad ledrörlighet i knän gör det svårare att stå, och gå.  

Hildur har ineffektiv motorisk kontroll och skakningar i extremiteter som hindrar gång, vridande 

överflyttningar i små steg, och att äta, hålla bok. 

Hildurs hälsohistoria tyder på att hon har svaga muskler i bål, armar och ben, skört skelett, liten 

uthållighet, hög fallrisk. 

Samtal visar att hon har låg psykisk energi, och behöver stöd att arbeta mot sina mål.  

 

 



Christina Olsson                                                                                                                               Sida 3/9 

 

    

2012-06-26 

Mål 

Hildur vill återfå tidigare aktivitetsnivå, och vill hem så snart hon känner sig stark nog. Mål sätts i relation 

till den förbättring som är realistisk att förvänta beroende på skada och aktivitetens krav. Är förbättring 

inte möjlig blir målet att kompensera. (2, s83) 

Hildurs övergripande mål är att flytta hem. 

Delmål 1) Hildur gör förflyttningar självständigt, med stöd av en person.  

Delmål 2) Hildur äter självständigt inom en månad. 

Delmål 3) Hildur läser böcker utan problem inom en två veckor 

Korta mål är att Hildur förflyttar sig självständigt… 

– 1:1) …till sittande på sängkant, inom två veckor. 

– 1:2) …från säng till toa/badrum med stöd av en person, inom två veckor. 

– 1:3) …från säng till dagrum/matsal med stöd av en person, inom en månad. 

 

Planerade åtgärder 

Socialstyrelsens riktlinjer anger att rehabiliteringen ska syfta till att patienten återfår samma fysiska, 

psykiska och sociala funktionsnivå som före skadan. Tidig mobilisering, träning för god funktion, och att 

belasta benet rekommenderas. (11, s19) 

Skelettbelastande aktiviteter rekommenderas även för att behandla benskörhet och förebygga fall (11, 

s13-14). 

 

Metoder: 

Återträning till önskad nivå av rörelseförmåga, och kompensation med hjälpmedel där detta inte är 

möjligt (2, s 82-83). Även om syftet är att stärka underliggande funktioner, ligger fokus på funktionella 

rörelser/aktiviteter som är meningsfulla för patienten (2, s86).  

Omvårdnadspersonalen instrueras att stödja/motivera Hildur till aktivitet. ”Lagom” nivå av hjälp ges 

för att stödja och förbättra nuvarande förmåga. 

 

Åtgärder: 

1:1) Instruerar personal att guida uppsittning till sängkant via principer för förflyttningsteknik (naturligt 

rörelsemönster). 

 

1:2) Förskriver och provar ut vridplatta Turner för uppresning/överflyttning (beskrivning nedan). 

 

1:3:a) Förskriver och provar ut rullstol Cross.  

1:3:b) Instruerar/tränar rullstolskörning. 

 

2) Bestick med grovt grepp prövas. 

3) Förskriver läsbord. 
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Bild 1. Vridplatta  

Turner från Etac. 

Kontinuerligt veckovis uppföljning genom samtal med omvårdnadspersonal eller observation. När Hildur 

känner sig stark nog och motiverad för hemgång görs ny bedömning med ADL-taxonomin inför vård-

planering/utskrivning. 

Kontakt med sjukgymnast för gångträning/kontrakturprofylax. 

 

Fördjupad beskrivning av åtgärd 1:2 
Turner (bild 1) används vid uppresning från sittande och överflyttning för 

personer med gripförmåga som bära sin kroppsvikt, men behöver stöd/hjälp i 

uppresningen och/eller har svårt att flytta fötterna steg för steg i vridande 

överflyttning (12, s18). Turner gör patienten aktiv.  

Turner uppfyller Hjälpmedelsinstitutets krav som ”Bra hjälpmedel”. 

Målgrupp: rörelsenedsättning. (13) 

 

Teorier bakom åtgärden 

Biomekanisk referensram: åtgärder bör matcha både nedsatt funktion och 

underliggande orsak (2, s84-85). Åtgärder kan träna svaga muskler och 

skelett genom med ökad belastning. Inskränkt ledrörlighet ökas genom aktiva rörelser, uthållighet genom 

ökad aktivitet. (2, s 81, 84-85) 

Staten beredning för medicinsk utvärdering anger att kontinuerlig viktbelastning är främsta åtgärd för 

att stärka skelettet (8, s31). För kvinnor över 65 år ger fysisk aktivitet allmänt förbättrad fysisk 

prestationsförmåga och minskad risk för höftfraktur (8, s32). 

För en så svag kvinna som Hildur blir toalettbesöken viktig träning av fysiken. Med Turner kan hon 

medverka trots låg funktionsnivå. Förhoppningen är att detta stärker hennes tilltro till egen förmåga. 

Aktiviteter med mål och mening för patienten används 

för att öka motivationen. En terapeutisk aktivitet är en 

relevant, ”naturlig” aktivitet utförd i sitt sammanhang (bild 

2). Den kan anpassas så att patienten lättare kan utföra den. 

(12, s512-513) 

Uppgiftsorienterad modell: utföra en uppgift med mål 

och mening organiserar rörelser (4, s182-183). Motoriskt 

utförande blir bättre efter träning i verklig aktivitet under 

realistiska former. Även i denna referensram är det viktigt 

att få öva i relevant miljöer och aktivitet. (4, s387-388, 609) 

Motorisk nedsättning är en konsekvens av möjligheter 

och brister hos personen – både i centrala nervsystemet och 

det muskuloskeletala systemet –  och de krav som aktivitet och omgivning ställer på utförandet (2, s192).  

 

Bild 2. Fyra kontinuum som kan användas för  

att utvärdera en aktivitets potential för att  

vara terapeutisk (14). 
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Genom att identifiera kritiska faktorer, vad hos patienten och omgivningen som bidrar och hindrar 

aktivitetsutförande, kan man genom förändringar i dessa möjliggöra ett förändrat motoriskt 

rörelsemönster (4, s605). 

Hildurs fötter hoppar och ger problem vid vridande överflyttning. Gå är omöjligt. Med Turner och 

handkraft lär hon sig att resa sig och stå. 

 

Åtgärden 

Vridplattan hämtas i kommunens hjälpmedelsförråd. Hjälpmedlet är personligt, ID-nummer noteras i 

patientjournalen.  

Hjälpmedlet anpassas – stödhandtag justeras i höjdled till brukarens axelhöjd i sittande. Benstödens 

övre kant ska vara strax under knäskålen (15, s33-34 ). 

Sänghöjden justeras till något högre än vanlig sitthöjd, enligt rekommendationer för höftledsopererade 

(4, s1118). Det minskar flexion i höftled, och underlättar uppresning. 

Personal och patient får muntlig instruktion om hur, när och varför Turner används.  

Därefter genomförs handledd träning i överflyttning: från sittande på sängkant till rullstol och tillbaka, 

och från rullstol till toa-/hygienstol och tillbaka.  

Skriftlig instruktion om hur, och när hjälpmedlet ska användas, bifogas omvårdnadspersonalens pärm 

för brukaren. 

 

Utvärdering 
Efter sex veckors träning i ADL-aktiviteter känner sig Hildur mogen att flytta hem. ADL-förmåga 

utvärderas med ADL-taxonomin (3) genom samtal, och observation av förflyttningar. 

 

ADL-förmåga 

Äta/dricka: självständig. Bestick med grovt handtag underlättar. Sväljsvårigheterna har avtagit. 

Förflyttning (självständig): 

 Sitter upp på sängkant.  

 Från säng till rullstol, och från rullstol till toa med rollator, en person närvarande.  

 Med rullstol till dagrummet.  

Toabesök: inkontinent. Hjälp att torka, ordna klädsel. 

På-/avklädning: utför övre påklädning med handräckning. Hjälp med nedre. 

Personlig hygien/Kroppsvård: utför övre hygien. Hjälp med nedre, duschning, nagelvård. 

Kommunikation: självständig. 

 

Patienten flyttar hem efter sju veckor. Hembesök görs, för att se över sitt-/sänghöjder och ytterligare 

hjälpmedelsbehov. Patienter med höftfraktur behöver ofta fortsatt träning efter utskrivningen (11, s20). 

Hemrehabilitering erbjuds. 
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Diskussion 
Åtgärder ska göras i rätt ordning – det viktigaste först – och hänsyn tas till principer för tillfrisknande och 

förvärvande av färdigheter: bålstabilitet och använda armar går före finmotorik. (1, s 23)  

Träna förflyttningar blir självklart när Hildur är så svag att hon måste skötas som en baby. 

Förflyttningar blir viktiga aktiviteter för träning och dagligt liv. Hildur är bekymrad över att inte själv 

kunna ta sig till toaletten. 

 

MOHO beskriver tre system inom en person – vilja, vanor och utförandekapacitet – som samverkar med 

omgivningen i ett dynamiskt system, där alla delar kan bidra till förändring. En viktig ståndpunkt är att 

”people shape who they are by what they do”. Att kunna utföra det man önskar ger motivation och 

tillfredsställelse. Ett hjälpmedel (omgivning) kan kompensera för funktionsnedsättning och bidra till ökad 

aktivitetsförmåga så att personen kan uppfylla sin roll, uppleva kompetens och se möjligheter trots 

sjukdom. (2, s148, 150-152) 

Vridplattan är en förändring av omgivningen som gör att Hildur kan träna styrka, uthållighet, 

ledrörlighet och motorik genom egen aktivitet, utan fallrisk.  

  

För hjälpmedlet Turner finns endast en funktionell utvärdering (15). Det vill säga, hur hjälpmedlet är att 

använda. Inte hur användandet påverkar patienten. Studier på rehabilitering efter höftfraktur fokuserar 

mest på sjukgymnastik, som styrke- och uthållighetsövningar, inte aktiviteter.  

Fisher skriver att ”exercise”, upprepade träningsövningar, oftare har ett syfte för förskrivaren, men har 

liten mening för patienten (14, s512). Hon beskriver ”occupation” (aktivitet) som att patienten aktivt  tar 

befälet av rum, tid eller roller i sitt liv. Att utföra viktiga aktiviteter  skänker mening och personlig 

tillfredsställelse. (14, s511) 

När Hildur inte kan styra sina fötter, måste hon ta rullstol till toan. Med Turner påbörjar hon sin 

gåträning genom att öva uppresning och att stå. Inlärning av motoriska färdigheter blir effektivare och 

mer motiverande om personen har egen kontroll över situationen (16). Att göra patienten aktiv i 

rehabiliteringen ökar också möjligheterna till ett funktionellt oberoende vid utskrivning (4, s600).  

Patienter med motoriska problem bör få finna sin egen lösning utifrån individuella förutsättningar. 

Detta implicita (procedurala) lärande sker på omedveten nivå och underlättas av en tillrättalagd om-

givning och övning av uppgiften. (4, s610) 

Med hjälpmedlet, dagliga ADL-aktiviteter och stöd av personalens rehabiliterande förhållningssätt 

arbetar Hildur aktivt mot sitt mål och kan följa sina framsteg. 

 

Alternativa åtgärder:  

 Personalen hjälper till handgripligt vid förflyttningen. Hildur blir mer passiv och får inte pröva 

egna lösningar på motoriska problem. Hon är dessutom skör att hantera.  

 Låg förflyttning med glidbräda. Men eftersom hon kan stå blir detta värdefull träning som hon då 

missar. 
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 Träning av muskler genom sängövningar, eller att öva uppresning och stå i till exempel en 

”ståfälla”. Detta är inte meningsfulla aktiviteter med ett tydligt mål för Hildur.  

 

 

Epilog 

Efter tre veckors hemrehabilitering – rullstols-, stå- och gåträning, och samtal om hur hon själv kan öka 

sin aktivitetsförmåga utför Hildur toabesök helt självständigt. Fötterna skakar mindre och hon går 15 

meter med rollator. 

 

 

Etiskt dilemma 
Ett etiskt dilemma är en situation när olika etiska värderingar kommer i konflikt. Man tvingas göra ett val 

mellan olika moraliska skyldigheter, där alla väger lika tungt (17, s277). 

 

1. Etiska problemet: 

Man med rörelsenedsättning önskar elrullstol för att bli delaktig i samhällslivet och kunna göra ärenden. 

Han är kapabel att köra, men har en historia av alkoholmissbruk. Är det rätt att förskriva elrullstol? 

Vilka värden är i konflikt? Mannens självbestämmande, integritet, oberoende, kontra den skada som 

kan uppstå hos honom/andra om han kör alkoholpåverkad. 

 

2. Förtydliga problemet 

Handlingsalternativ, och berörda parter (kursiverat):  

Mannen förskrivs en elrullstol.  

 Funktionshindrade (mannen) har samma rättigheter som andra och ska inte diskrimineras i 

bedömningen. Han har rätt att få hjälp att leva ett rörligt liv med största möjliga oberoende. Här 

finns stöd i FN:s konventioner för mänskliga rättigheter (18) och rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (19, artikel 19, 20), och socialtjänstlagen (20, kap1, 7).  

 Att röra sig fritt i samhället är livskvalitet för mannen. Att han åker till Systembolaget är hans 

ensak och medborgerlig rättighet. 

 Han behöver inte ha hjälp av andra för att göra ärenden. 

 Möjligheten till oberoende kan motivera honom till nykterhet. 

 

Mannen nekas elrullstol.  

 Missbruksproblematiken gör att han riskerar att ta dåliga beslut och köra påverkad vilket är ett 

lagbrott (staten, myndigheter).  

 Han riskerar att skada sig själv, och andra (allmänheten), vilket skapar lidande, kanske 

bestående men och ekonomiskt avbräck för de drabbade.  
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 Det kan drabba egna och andras närstående med oro, vårdansvar och ekonomiskt, med utgifter 

för vård, utebliven inkomst.  

 En olycka kan skada andras egendom. Till exempel lånas rullstolen av landstinget, och betalas 

via skatter (samhället, allmänheten). 

 Utan elrullstol blir han beroende av andra och isolerad i sitt hem. 

 

Ytterligare berörda parter kan vara andra rörelsehindrade som blivit nekade elrullstol, om ser att en 

alkoholist fått ja. De kan ha svårt att förstå logiken och känna sig orättvist behandlade.  

 

Behövs ytterligare information? 

Har situationen uppstått förut, hur gjorde man då? Hur stor är risken att han kör full, hur ser mannens 

missbruk ut: nykter alkoholist, periodare? Får han hjälp till avhållsamhet, eller kan sådan erbjudas? Har 

han kört berusad tidigare? Finns möjlighet till alkolås? 

 

3. Relation till värdegrund 

Egen moral: Att noga överväga beslut och kunna ange skälen för sitt handlande är professionellt 

förhållningssätt (21, s59). Arbetsterapeuten (AT) ska ha en välvillig inställning och se möjligheter hos 

varje människa (17, s276). Samtidigt får den enes rättigheter inte skada andra eller inskränka deras 

rättigheter (21, s61). 

 

Vems intressen ska prioriteras? 

Professionens etiska kod: Människan är en autonom och social varelse, som genom aktivitet kan 

påverka sin hälsa (22, s9). AT:s uppdrag är att främja klientens möjlighet att leva ett värdefullt liv genom 

att ge stöd till ökad aktivitetsförmåga (22, s7, 10). Detta ska utgå från klienten önskemål (22, s11).  

 

Vad är viktigast: personen, handlingen eller handlingens konsekvenser? 

Handlingens konsekvenser är viktigast i detta fall (konsekvensetik). Handlingen är rätt/orätt beroende på 

vilka effekter den får för omgivningen, vilka värden som förverkligas. Det måste gå en viss tid för att 

detta ska uppenbaras. (21, s 66-67). 

 

4. Beslut – val 

AT bör möjliggöra att klienten får en elrullstol, eftersom han har behov. AT måste förvissa sig om att 

mannen förstår vilka skyldigheter detta innebär. Till exempel genom ett skriftligt avtal om regler för att få 

ha elrullstol, som de tillsammans går igenom och mannen undertecknar. Till exempel att han förlorar 

rullstolen om han kör berusad eller omdömeslöst. Han kan också erbjudas hjälp mot sitt missbruk, enligt 

socialtjänstlagen (20, paragraf 9). 

Ökat oberoende gynnar både mannen och hans omgivning. Så länge han kör nykter är beslutet rätt. 
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