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Sammanfattning 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva och ge en översikt över arbetsterapeutiska 

interventioner och effekten av dem för personer med stroke som rehabiliteras inom slutenvården. 

Datainsamlingen har skett genom en systematisk sökning av publicerade vetenskapliga artiklar. 

Författarna har utgått från studiens syfte vid val av sökord och använt databaser som vänder sig 

mot medicin och hälsa. Vid analys av data användes en arbetsterapeutisk processmodell för att 

klassificera vilka interventionsformer samt bedömningar som utfördes för personer med stroke 

inom slutenvården. Studiens resultat påvisar att personer med stroke som rehabiliterades inom 

slutenvården får mer funktionsträning än aktivitetsträning och att de flesta arbetsterapeutiska 

interventioner förmodligen inte är klientcentrerade eller aktivitetsbaserade. Ett annat resultat i 

studien påvisar att arbetsterapeuter inom slutenvården mest frekvent mäter personernas 

funktionsnivå på ett objektivt sätt. Vidare påvisas det i de flesta fall att effekten av 

arbetsterapeutiska interventioner på funktionsnivå inte visar någon signifikant skillnad. Andra 

studier har också kommit fram till att funktionsträning används mer frekvent som en 

arbetsterapeutiska interventioner. Det framkom även i andra studier att funktionsträning i de 

flesta fall inte visade någon signifikant skillnad. Det framkom i analysen av de vetenskapliga 

artiklarna att nästan alla arbetsterapeuter arbetade i team och författarna kan därför inte vara 

säker på om slutsatserna bara beror på de arbetsterapeutiska interventionerna. Genom denna 

studie får arbetsterapeuten en ökad förståelse i valet av arbetsterapeutiska interventioner samt 

bevara professionens kompetens. Denna studie inkluderar en vetenskaplig artikel från Sverige 

och därför behövs en vidare forskning inom detta område om hur det ser ut i Sverige.   

 

Keywords: Occupational therapy, intervention, stroke, inpatient  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to describe and provide an overview of occupational therapy 

interventions and their impacts on persons with stroke that rehabilitate within inpatient care. The 

data has been collected through a systematic search of published scientific articles. The authors of 

this study have selected keywords with the purpose of the study in mind, they have also chosen to 

use databases that are oriented towards medicine and health. In the data analysis, an occupational 

therapy process model was used to classify which types of intervention and assessments that were 

used on persons with stroke in inpatient care. The results of the study indicate that people with 

stroke, who was rehabilitated in inpatient care, receive more functional training than activity 

training and that most of the occupational therapy intervention are not likely neither client-

centered nor activity-based. Another result of the study indicates that occupational therapists in 

inpatient care, most frequently measure people's level of functioning, in an objective manner. 

Further it’s shown that, in most cases the effect of occupational therapy intervention on 

functional level does not show any significant difference. Other studies have also found that 

functional training is used more frequently as occupational therapy interventions and also that 

functional training, in most cases did not show any significant difference. In the scientific articles 

nearly all occupational therapists worked in teams and the authors can there for not be sure 

whether the conclusions only depend on the occupational therapy intervention. This study 

provide a better understanding of the choice of occupational therapy interventions and maintain 

the profession's skills. This study includes only one research article from Sweden and therefore, 

further research is needed in this area about how it looks in Sweden. 

Keywords: Occupational therapy, intervention, stroke, inpatient  
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Introduktion  

Författarna har erfarenhet från privatlivet samt som student att möta personer med stroke och 

känner till att arbetsterapeuter har en viktig roll inom rehabiliteringen för dessa personer. 

Författarna har dock ingen kännedom om vilka arbetsterapeutiska interventioner som genomförs 

inom slutenvården. 

 

Stroke är en av Sveriges stora folksjukdomar och personer med stroke är en av de största 

diagnosgrupperna som är i behov av arbetsterapi. Arbetsterapeuten har en nyckelroll i 

rehabiliteringen för personer med stroke (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006; 

Richard, Latham, Jette, Rosenberg, Smout & DeJong, 2005).  Inom arbetsterapi finns det olika 

processdrivna modeller som arbetsterapeuten kan arbeta utifrån. En processdriven modell är 

Occupational Therapy Interventions Process Model som lägger tonvikt på aktivitetsbaserade 

interventioner samt klintcentrering. Modellen ger struktur för arbetsterapeutens val av 

interventioner som väljs ut tillsammans med personen (Fisher, 2009). I en litteratur översikt av 

Trombly och Ma (2002) påvisas att träning i aktivitet som utförs i en familjär miljö samt är 

klientcentrerade förbättrar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet för personer med stroke 

inom slutenvården. Familjär miljö innebär att personen utför en aktivitet till exempel i ett tränings 

kök inom slutenvården. Utifrån denna diagnos inverkan på aktiviteter i det dagliga livet, anser 

författarna att det är till en stor vikt att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som utförs inom 

slutenvården, då en stor andel av rehabiliteringen för personer med stroke äger rum inom 

slutenvården. 

Bakgrund 

Stroke och rehabilitering inom slutenvården  

Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke varav 20 000 är förstagångsinsjuknanden.  

Medelåldern ligger på 75 år men cirka 20 % är i yrkesverksam ålder (under 65 år). Stroke är den 

somatiska sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus med en miljon vårddagar 

årligen (Borg et al., 2006). Stroke omfattar både hjärninfarkt och hjärnblödning. Symtom som 

kan uppstå vid stroke är förlamning och svaghet på ena sidan av kroppen, apraxi, afasi och 
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nedsatt sensibilitet. Dessa personer kan också drabbas av kognitiva problem såsom försämrat 

minne och koncentrationssvårigheter (Nyberg, 2009). Många har rehabiliteringsbehov på grund 

av symtomen som begränsar utförandet i aktiviteter. Inom slutenvården erbjuds personer med 

stroke en tidig rehabilitering vilket kan leda till en tidig återhämtning av funktioner samt 

förmågor som är avgörande för det dagliga livet. För sent insatta rehabiliteringsinsatser kan 

orsaka kvarstående funktionsnedsättningar och öka personers beroende av assistans (Govan, 

2007). Slutenvården definieras som vård som kräver tillgång till vårdplats på sjukhus (Janlert, 

2000). Inom slutenvården är rehabiliteringens syfte att hjälpa en person att nå ökad 

självständighet i aktivitet utifrån personens möjligheter och hinder (Langhorne & Pollock, 2002). 

I en Cochrane översikt av Govan (2007) påvisas det att rehabilitering inom slutenvården medför 

att kvarstående aktivitetsförmågor inte försämras för personer med stroke. Enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer inom stroke (2009) så har resultatet från olika studier visat på att träning i 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) ger en positiv effekt i förmågan att utföra personliga 

aktiviteter i det dagliga livet (PADL) som till exempel personlig hygien samt instrumentella 

aktiviteter i det dagliga livet (IADL) som till exempel hushållssysslor och inköp. 

Arbetsterapi             

Det finns ett antal grundläggande antaganden inom arbetsterapi om att personer har ett behov att 

vara aktiv, att personen kan uppleva dysfunktion i aktivitet och att aktivitet kan användas som ett 

terapeutiskt redskap (Kielhofner, 2008). Arbetsterapi bygger på kunskap om mänskligt görande 

samt kunskap om hur meningsfulla aktiviteter kan främja och upprätthålla hälsa, välbefinnande 

och livstillfredsställelse. Inom arbetsterapins profession finns det ett unikt fokus på aktivitet i det 

att aktiviteter kan användas både som medel och mål (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2002; Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009). Aktivitetsutförandet 

sker genom ett dynamiskt samspel mellan person, miljö och aktivitet. Om det inträffar en 

förändring i någon av de tre aspekterna förändras det dynamiska samspelet vilket leder till att 

aktivitetsutförandet påverkas och likaså kan personens tillfredsställelse till aktiviteten påverkas 

(American Occupational Therapy Association [AOTA], 2002).  Tidigare inom arbetsterapin så 

låg fokus mer på funktionsträning än aktivitetsträning och det ansågs viktigt att rehabilitera 

personers kroppsfunktioner. Arbetsterapins fokus har dock förändrats med tiden och nu är det 
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fokus på meningsfulla aktiviteter samt att arbetsterapeuten ska arbeta utifrån ett klientcentrerat 

perspektiv (Gordon, 2009).  

Arbetsterapeuterna kan arbeta med stöd av arbetsterapeutiska processmodeller och en av 

processmodellerna är Occupational Therapy Interventions Process Model (OTIPM) (Fisher, 

2009). Processmodellen OTIPM är uppbyggd som en guide för arbetsterapeuters professionella 

resonemang som leder till genomförandet av aktivitetsbaserade interventioner. För att kunna 

erbjuda bästa möjliga arbetsterapeutiska intervention behöver den grundas på senaste evidens 

(Fisher & Nyman, 2007). Enligt Kielhofner (2008) arbetar arbetsterapeuter under allt större press, 

vilket innebär att arbetsterapeuten förväntas att identifiera och kritiskt använda evidens som en 

vägledning och motivering för vad som görs i praxis. I praxis är det viktigt att använda bästa 

tillgängliga evidens för en bra vägledning i de beslut arbetsterapeuten tar. Processmodellen 

OTIPM ger struktur och vägledning för arbetsterapeuterna i det professionella resonemanget och 

även i arbetsterapeuternas professionella handlingar. Detta för att på ett tydligt sätt knyta an till 

arbetsterapins unika fokus på meningsfulla aktiviteter som terapeutiska medel. Det processdrivna 

resonemanget beskrivs som en problemlösande process som används vid bedömning av personer 

samt planering av genomförandet av terapeutiska aktiviteter för att möjliggöra utförandet av 

aktiviteter, främja personens engagemang och tillfredsställelse till aktiviteter (Fisher, 2009). 

OTIPM använder sig utav ett top-down perspektiv vilket innebär att arbetsterapeuten börjar med 

att skaffa sig en bred bild om vem personen är, vad personen har för behov och önskemål samt 

vilka aktiviteter personen vill kunna utföra. Det innefattar även utförandet av de aktiviteter som 

personen identifierar som begränsade. Utifrån detta inriktar sig arbetsterapeuten på utförandet av 

de aktiviteter som personen beskriver som problem genom att observera när personen utför 

aktiviteterna. Där arbetsterapeuten identifierar vilka handlingar i aktiviteten som är effektiva samt 

ineffektiva. Därefter undersöker arbetsterapeuten underliggande orsaker till personens 

aktivitetsnedsättningar. Genom ett top-down perspektiv kan arbetsterapeuterna i samarbete med 

personen formulera mål baserade på personens utförande av de prioriterade aktiviteterna (Fisher, 

2009). 
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I den inledande fasen av arbetsterapiprocessen som vägleds genom OTIPM börjar 

arbetsterapeuten med en intervju med personen för att samla information om de tio 

dimensionerna där ändamålet är att få en bred bild av det sammanhang som påverkar personens 

utförande av aktiviteter i det dagliga livet. De tio dimensionerna ger en bred bild av vem 

personen är, vilka behov personen har, vad personen gör samt varför och vilka problem som finns 

i relation till utförandet av aktiviteter. Under den inledande intervjun med personen utvecklar 

arbetsterapeuten en terapeutisk relation samt en samarbetsrelation. Den insamlade informationen 

utifrån intervjun med personen summeras i två delar, resurser och begränsningar i det utförande 

sammanhang där personen är i centrum samt personens självskattande styrkor och svagheter vid 

utförandet av meningsfulla aktiviteter.  Personens självskattande styrkor och svagheter vid 

utförandet av meningsfulla aktiviteter innebär att identifiera aktiviteter som stödjer eller hindrar 

personens engagemang i sina roller och utifrån dessa välja aktiviteter som personen anser vara 

meningsfulla. När personen subjektivt skattar att hon/han inte kan utföra aktiviteten bedöms 

aktiviteten som ett problem (Fisher, 2009).  

När personen har prioriterat aktiviteter kan arbetsterapeuten genomföra en objektiv bedömning 

genom en utförandeanalys, vilket är en bedömning av kvalitén i utförandet av en aktivitet vilket 

sker i ett sammanhang som är i en familjär miljö och relevant för personen. Det är aktiviteten 

som bedöms och inte personens kroppsfunktioner. Ändamålet med utförandeanalysen är att få en 

mer detaljerad bild och en bättre förståelse för de aktiviteter som personen utför effektivt 

respektive ineffektivt i en daglig aktivitet. När arbetsterapeuten har bedömt kvalitén i personens 

utförande av aktiviteter uttolkar arbetsterapeuten anledningen till personens aktivitetsproblem, 

vilket leder till arbetsterapeuternas val av interventioner. För att kunna mäta personens framsteg 

måste arbetsterapeuten dokumentera personen utgångsläge och mål på ett sätt som är 

observerbart och mätbart. När arbetsterapeuten formulerar mål innebär det ett samarbete med 

personen för att utforma klientcentrerade mål som motsvarar den nivå som personen själv önskar 

att utföra aktiviteten på. Då arbetsterapeuten och personen har formulerat klintcentrerade och 

aktivitetsbaserade mål väljer arbetsterapeuten vilken eller vilka interventionsformer som ska 

utföras för att planera och genomföra interventioner genom terapeutiska aktiviteter (Fisher, 

2009).  
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Arbetsterapeuten använder sig av terapeutiska aktiviteter som interventioner vilket innebär alla 

former av meningsfulla aktiviteter som är av terapeutisk vinning. Detta för att personen ska känna 

att aktiviteten är relevant och naturlig (Fisher, 2009). Utifrån Fisher (2009) finns det sex olika 

interventionsformer, i de tre första interventionsformerna ”Preparation”, ”Rote 

practice/exercise” och ”Simulated occupation” är fokus på funktionsträning. I de tre resterande 

interventionsformerna ”Restorative occupation”, ”Acquisitional occupation” och ”Adaptive 

occupation” är fokus på ett top-down perspektiv, genomförandet av utförandeanalyser samt ett 

aktivitetsbaserat perspektiv. Det är viktigt att genomföra en utvärdering av målen för att 

undersöka om personen har gjort några framsteg. Vid utvärdering av arbetsterapeutiska 

interventioner undersöker arbetsterapeuten personens aktivitetsförmåga, effektivitet/ineffektivitet, 

personliga faktorer samt självskattning av personens egna upplevelser (ibid.).  

OTIPM´s interventionsformer 

Fisher (2009) beskriver sex interventionsformer som ligger till grund för arbetsterapeuternas val 

av interventioner. I denna studie kommer de engelska begreppen av interventionsformerna att 

användas och i följande text kommer betydelsen till dessa att förklaras. Den första 

interventionsformen är ”Preparation” och avser förberedelse inför aktivitet. Denna 

interventionsform har fokus på att utveckla eller vidmakthålla kroppsfunktioner. Den andra 

interventionsformen är ”Rote practice/exercise” och avser funktionsträning. Denna 

interventionsform har fokus på att utveckla eller vidmakthålla kroppsfunktioner och träningen har 

ingen relevans i det dagliga livet men kan utföras med relevanta föremål. Den tredje 

interventionsformen är ”Simulated occupation” som avser aktivitetsträning med konstruerade 

inslag i syfte att återställa funktioner eller återfå färdigheter. Denna interventionsform inkluderar 

aktiviteter som är simulerade eller i en miljö som inte är naturlig för aktiviteten. 

Interventionsform fyra är ”Restorative occupation” och avser ett terapeutiskt användande av 

aktiviteter i syfte att återförvärva kroppsfunktioner och personliga faktorer. Interventionsform 

fem är ”Acquisitional occupation” som avser ett terapeutiskt användande av aktiviteter i syfte att 

återförvärva och utveckla aktivitetsförmågor. Målet är att möjliggöra för personen att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet som är på en nivå som är relevant för personer med samma ålder, 

kön och kulturell grupp. Interventionsform sex är ”Adaptive occupation” som avser ett 
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terapeutiskt användande av aktiviteter i syfte att kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. För att 

de arbetsterapeutiska interventionerna ska klassificeras som aktivitetsbaserade måste de vara 

klassificerad inom interventionsformerna”Restorative occupation”, ”Acquisitional occupation” 

och ”Adaptive occupation”.  Karakteristiskt för dessa tre interventionsformer är att aktiviteten är 

valda av personen själv och att aktiviteten ses som meningsfulla för personen. Personen utför 

aktiviteten genom att använda riktiga föremål i en naturlig miljö (Fisher, 2009). Enligt Fisher 

(2009) ska en liten del av de arbetsterapeutiska interventionerna spenderas på 

interventionsformerna ”Preparation”, ”Rote practice/exercise” och ”Simulated occupation”. 

Detta gäller personer som inte kan eller inte vill delta i de tre andra interventionsformerna. 

Personerna är då passiva vilket innebär att personerna låter arbetsterapeuten ta beslutet angående 

valet av interventioner och är då själva inte aktiva i valet av de arbetsterapeutiska 

interventionerna (ibid.). När arbetsterapeuter väljer att använda sig av funktionsträning som en 

arbetsterapeutisk intervention så är det av vikt att komma ihåg som arbetsterapeut att denna 

interventionsform inte alltid tillämpas vid utförandet av en aktivitet (Ma, Trombly & Robinson-

Podolski, 1999). Utifrån litteraturgenomgången har författarna inte funnit någon annan studie 

som utgått ifrån OTIPM`s klassificeringar för att undersöka vilka former av arbetsterapeutiska 

interventioner som används inom slutenvården för personer med stroke.  

Bedömning av arbetsterapeutiska interventioners effekt   

Vid identifiering och prioritering av personens självskattade styrkor och svagheter vid utförandet 

av meningsfulla aktiviteter utifrån OTIPM kan standardiserade bedömningsinstrument användas 

till exempel som The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) och ADL-

taxanomin. Det ger en struktur som kan stödja personen att identifiera och prioritera viktiga 

aktivitetsproblem (Fisher, 2009). Fisher (2009) menar på att dessa instrument hjälper också 

personen och arbetsterapeuten att inrikta sig på terapeutiska aktiviteter vid utförandet av 

interventioner istället för de underliggande kroppsfunktionerna eller personliga faktorer.  

Då arbetsterapeuten objektivt ska observera personens utförande i en aktivitet kan 

arbetsterapeuterna använda ett standardiserat bedömningsinstrument eller genom ett icke 

standardiserat bedömningsinstrument. Ett standardiserat bedömningsinstrument är till exempel 

The assessment of Motor and Process skills (AMPS) som kan användas i syfte att bedöma en 
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persons förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Det är viktigt att framhäva att 

arbetsterapeuten inte är beroende av att använda standardiserade bedömningsinstrument för att 

genomföra en observation utifrån OTIPM. Arbetsterapeuten kan göra en icke standardiserad 

bedömning av personens färdigheter baserat på observation av utförandet i en aktivitet i det 

dagliga livet (Fisher, 2009). 

Inför utvärdering ska både personens egna subjektiva skattning och arbetsterapeutens objektiva 

bedömning dokumenteras för att efter interventionerna kunna bedöma effekten. Enligt modellen 

OTIPM sker utvärdering av målen genom att arbetsterapeuterna objektivt observerar personens 

utförande av de tidigare aktiviteterna samt personens självskattning i utförandet av aktiviteterna 

(Fisher, 2009). Fisher (2009) rekommenderar alltså att arbetsterapeuterna genomför både 

subjektiva och objektiva bedömningar av aktivitetsutförandet. Bedömning av arbetsterapeutiska 

interventioners effekt kan också ske genom att bara bedöma personers funktioner genom 

exempelvis bedömningsinstrumenten Action Reacher Arm Test (ARAT) och 9-hole Peg Test 

(Boop, 2009). Det kan också ske genom att bedöma både personers funktioner samt personers 

aktivitetsförmågor genom exempelvis bedömningsinstrumenten Functional Independence Measur 

(FIM) och Barthel ALD Index (Boop, 2009; Roger & Holm 2009). Utifrån 

litteraturgenomgången har författarna inte funnit någon samlad bild om vilka bedömningar som 

genomförs för att utvärdera effekten av arbetsterapeutiska interventioner inom slutenvården för 

personer med stroke. 

Bevisvärde 

En enskild vetenskaplig artikels bevisvärde går att klassas i tre olika bevisvärden; högt, 

medelhögt alternativt lågt bevisvärde. Högt bevisvärde, då är den vetenskapliga artikeln 

tillräckligt stor, den är väl genomförd och väl analyserad samt randomiserad kontrollerad studie 

(RCT). Medelhögt bevisvärde kan vara en stor vetenskaplig artikel med kontroller från andra 

geografiska områden samt med liknande grupper. Lågt bevisvärde har vetenskapliga artiklar som 

har stort bortfall och andra osäkerheter samt uppfyller de uppställda kriterierna dåligt. Dessa tre 

bevisvärden visar hur pålitlig den vetenskapliga artikeln är motsvarande dess frågeställning 

(Britton, 2000). Det finns ingen samlad bild om vilka effekter olika arbetsterapeutiska 

interventionerna har samt vilket bevisvärde de arbetsterapeutiska interventionerna har inom 
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slutenvården.  

Sammanfattningsvis är stroke en sjukdom som kan utgöra ett hinder för personers utförande av 

aktiviteter i det dagliga livet (Govan, 2007). Inom slutenvården är det av vikt med en tidig 

rehabilitering så att personen kan återfå sina tidigare förmågor i det dagliga livet (Langhorne & 

Pollock, 2002 ). Tidigare inom arbetsterapi låg interventionernas fokus mer på funktionsträning, 

det har dock förändrats (Gordon, 2007). Enligt Fisher (2009) ska arbetsterapeuternas fokus ligga 

på aktivitetsbaserade interventioner som är klientcentrerade samt ska aktiviteterna vara 

meningsfulla för personen. I bedömningen påtalar Fisher (2009) vikten av att bedöma personers 

utförande av aktiviteter på ett subjektivt och ett objektivt plan.  

Utifrån vad författarna har funnit vid litteraturgenomgången fanns det ingen vetenskaplig artikel 

som har undersökt vilka former av arbetsterapeutiska interventioner som används inom 

slutenvården. Är de arbetsterapeutiska interventionerna aktivitetsbaserade och klientcentrerade? 

Utifrån litteraturgenomgången har författarna inte funnit någon samlad bild om hur de 

arbetsterapeutiska interventionernas effekt har bedömts. Bedöms arbetsterapeutiska 

interventioners effekt genom att observera personers utföranden av aktiviteter eller bedöms 

personers funktioner? Bedöms interventioners effekt på ett subjektivt eller på ett objektivt plan?  

Det är även relevant att undersöka om de arbetsterapeutiska interventionerna har någon effekt 

samt vilket bevisvärde de arbetsterapeutiska interventionerna har. Ger aktivitetsbaserade eller 

funktionsbaserade interventioner mest effekt?  Författarna anser vikten av att undersöka 

bevisvärdet i de vetenskapliga artiklarna för att kunna granska om effekten av de 

arbetsterapeutiska interventionerna har någon evidens vid användning av det i praxis. Författarna 

anser därför att det är viktigt att undersöka dessa komponenter för att undersöka hur 

arbetsterapeuterna arbetar. Arbetar arbetsterapeuterna i enlighet med den aktuella ideologin inom 

arbetsterapin såsom Fisher (2009) beskriver i processmodellen OTIPM?   

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva och ge en översikt över arbetsterapeutiska 

interventioner och effekterna av dem för personer med stroke som rehabiliteras inom 

slutenvården.  
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Frågeställningar 

1. Vilka former av arbetsterapeutiska interventioner genomförs? 

2. Hur bedöms effekten av arbetsterapeutiska interventioner? 

3. Har arbetsterapeutiska interventionerna någon effekt och vilket bevisvärde har 

arbetsterapeutiska interventioner i de vetenskapliga artiklarna?                                                                                                    

Metod 

Design  

För att besvara syftet valdes en litteratur översikt för att beskriva kunskapsläget inom det valda 

området. Enligt Friberg (2006) är designen användbar vid studier där syftet är att skapa en 

översikt inom ett valt område.                                                                                                                           

Litteratursökning                                                                                                                                               

Författarna genomförde en systematisk sökning av vetenskapliga artiklar i databaserna enligt 

Fribergs (2006) riktlinjer. Genom hela sökprocessen dokumenterade författarna 

tillvägagångssättet för att systematiskt få fram relevanta vetenskapliga artiklar som grundar sig i 

studiens syfte. Datainsamling skedde genom databaserade sökningar av vetenskapliga artiklar i 

olika databaser. Datainsamlingen utfördes under hösten 2010 och genomfördes i databaserna, 

PubMed, SveMed+, AMED samt CINAHL. Valet av dessa databaser grundade sig i att 

databaserna har ett stort urval av vetenskapliga artiklar som vänder sig mot medicin och hälsa. 

Sökorden valdes utifrån begrepp från studiens syfte för att hitta användbara artiklar genom olika 

sökordskombinationer. Sökorden som användes i sökningarna var occupational therapy, 

intervention, early intervention, stroke, hospital och inpatients. Sökordskombinationen 

occupational therapy AND stroke AND intervention AND hospital samt sökordskombinationen; 

occupational therapy AND stroke AND intervention AND inpatient gav flest antal träffar i 

CINAHL (33) och AMED (41). Databaser, sökord, sökordskombinationer, antalet träffar samt 

urval redovisas i Bilaga 1: Översikt av litteratursökning. 

 

Inklusions och exklusions kriterierna diskuterades och utformades av båda författarna innan 
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sökningarna i databaser gjordes. För att en vetenskaplig artikel skulle inkluderas i denna studie; 

skulle den vara skriven på engelska, vara refereegranskad, publicerad mellan 2000 till 2010 samt 

vara av kvantitativ design; och motsvara studiens syfte samt frågeställningar. För att en 

vetenskaplig artikel skulle exkluderas från studien skulle den vara skriva på ett annat språk än 

engelska eller sakna abstrakt.   

 

Efter att sökordskombinationerna hade granskats fick författarna totalt 84 träffar av vetenskapliga 

artiklar. Första urvalet gjordes genom att titeln och abstraktet på de 84 vetenskapliga artiklarna 

lästes igenom och de vetenskapliga artiklar som inte stämde överens med inklusions och 

exklusions kriterierna samt dubbletter av vetenskapliga artiklarna exkluderades. Efter att titel och 

abstrakt hade lästs igenom så återstod 30 relevanta vetenskapliga artiklar som lästes vidare i 

fulltext för att undersöka om de uppfyllde inklusions och exklusions kriterierna. Efter att 

författarna hade läst igenom de vetenskapliga artiklar i fulltext samt författarnas jämförelser så 

valdes 14 vetenskapliga artiklar ut för kvalitetsgranskning samt 16 vetenskapliga artiklar valdes 

att inte kvalitetsgranskas då de inte överensstämde med inklusions och exklusions kriterierna och 

valdes därför bort. De fjorton vetenskapliga artiklarna som därefter återstod granskades genom en 

kvalitetsgranskning som gjordes av båda författarna enskilt utifrån Friberg (2006, s.119). Fyra 

vetenskapliga artiklar valdes bort i kvalitetsgranskningen då tre av artiklarna var kliniska fall 

rapporter vilket innebär att de inte var vetenskapliga studier samt så var en vetenskaplig artikels 

urval för dåligt beskrivet. Utifrån kvalitetsgranskningen och jämförelse mellan författarna 

återstod tio vetenskapliga artiklar för användning i studien. Läsning av titel och abstrakt samt 

läsning i fulltext genomfördes enskilt av författarna och jämfördes sedan där författarna var 

samstämda. I bilaga 2 redovisas en översikt över de tio vetenskapliga artiklar som ingick i 

studien. 

Analys  

Materialet i de tio vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien har analyserats och 

bearbetats utifrån modell för litteraturbaserade examensarbeten enligt Friberg (2006). För att få 

en övergripande bild över artiklarnas innehåll samt för att säkerställa att materialet inte 

feltolkades läste författarna artiklarna noggrant. Författarna försökte genom hela analysen ha ett 
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kritiskt förhållningssätt för att undvika feltolkningar.  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar så analyserades de tio valda vetenskapliga artiklarna 

var för sig av författarna utifrån likheter och skillnader enligt Friberg (2006). De vetenskapliga 

artiklarna jämfördes sedan utifrån frågeställningarna gemensamt för att uttolka skillnader och 

likheter mellan de olika artiklarna. Därefter gjordes en sammanställning utifrån studiens syfte 

samt frågeställning. För att besvara frågeställningen ”Vilka former av arbetsterapeutiska 

interventioner genomförs?” användes Fishers (2009) klassificeringar av interventionsformer som 

stöd i analysarbetet. Detta för att undersöka om arbetsterapeutiska interventioner inom 

slutenvården för personer med stroke var aktivitetsbaserade och klientcentrerade. Författarna 

ansåg att detta var till fördel för att få ett tydligare resultat av de arbetsterapeutiska 

interventionernas fokus. För att besvara ”Hur bedöms effekten av arbetsterapeutiska 

interventioner?” utgick författarna från Fishers (2009) rekommendationer om att bedömningen 

av de arbetsterapeutiska interventionerna ska mäta aktivitetsnivån både subjektivt och objektivt. 

För att tydliggöra om bedömningen omfattade subjektiva och objektiva bedömningar av 

aktiviteter. Om inte det skedde så noterades det om bedömningarna var på funktionsnivå på 

antingen ett subjektiv eller ett objektivt plan. Sista frågeställningen ”Har arbetsterapeutiska 

interventionerna någon effekt och vilket bevisvärde har arbetsterapeutiska interventionerna i de 

vetenskapliga artiklarna?” tog författarna stöd av Britton (2000) för att granska studiernas 

bevisvärde utifrån deras design. Vidare så undersöktes de arbetsterapeutiska interventionernas 

effekt i samtliga vetenskapliga artiklarna för att undersöka om aktivitetsbaserade interventioner 

eller om funktionsbaserade interventioner gav mest effekt. Bevisvärdet granskades i första skedet 

var för sig av författarna, och jämfördes sedan tillsammans. Författarna gick ständigt tillbaka till 

artiklarna för att undvika feltolkningar och valde därefter att använda sig av rubriker i resultatet 

som grundandes på studiens syfte samt frågeställningar. 

Etiska reflektioner 

I denna studie används redan publicerade vetenskapliga artiklar och kan därför anses att en etisk 

granskning troligtvis är gjord där det har varit nödvändigt. Vetenskapliga artiklar som har 

inkluderats i denna studie har författarna kvalitetsgranskat och där tagit hänsyn till det etiska 
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resonemanget. Hur de vetenskapliga artiklarna i studien har bearbetats och granskats medför 

därför inga etiska dilemman. 

Datamaterialet analyseras och hanteras på ett sätt så att inga förvrängningar samt förändringar av 

innehållet uppkommer. Enligt Friberg (2006) kan en litteraturstudie visa vad som är aktuellt inom 

forskning som tidigare gjorts samt vad den framtida forskningen bör satsa på för 

forskningsstudier. En risk med studien är att de valda vetenskapliga artiklarna var skrivna på 

engelska och författarna har därför kunnat feltolka innehållet. Nyttan med studien är 

förhoppningsvis att den kan uppmärksamma i vilken utsträckning aktivitetsbaserade 

interventioner som är klientcentrerade som utförs inom slutenvården.  

Resultat 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna har resulterat i att författarna har valt att utgå från 

studiens syfte samt frågeställningarna vid val av rubriker till resultatet. Rubrikerna i resultatet är 

”Former av arbetsterapeutiska interventioner” “Bedömning av arbetsterapeutiska interventioner”, 

och  "Arbetsterapeutiska interventioners effekt och bevisvärde”. “Former av arbetsterapeutiska 

interventioner” utgår från OTIPM`s (2009) klassificering av interventioner och 

“Arbetsterapeutiska interventioners effekt och bevisvärde” har bevisvärdet klassificerats utifrån 

Britton (2000).                                                                                                                          

 

Former av arbetsterapeutiska interventioner  

Tabellen som följer visar vilka former av arbetsterapeutiska interventioner som används inom 

slutenvården för personer med stroke. De klassificerades utifrån Fishers sex interventionsformer 

”Preparation”, ”Rote practice/exercise”, ”Simulated occupation”, ”Restorative occupation”, 

”Acquistional occupation” och ”Adaptive occupation”.  Interventionsformerna ”Simulated 

occupation” och ”Acquisitional occupation” förekom inte i någon av de tio vetenskapliga 

artiklarna och därför har de inte redovisats i tabellen. 
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Tabell 1: Översikt över vilka arbetsterapeutiska interventioner som genomförs inom slutenvården 

genom Fishers (2009) klassificering av interventionsformer                                             

Fyra av Fishers interventionsformer 

Intervention i artiklarna Preparation Rote Practice/Exercise Restorative 

Occupation 

Adaptive 

Occupation 

Passivt rörelseuttag (3) (5) (7) (8)     

Placering och säkerhet av 

paretisk arm 

(5) (7)    

Stretching (3)    

Aktivt rörelseuttag  (5) (6) (10)   

Balans i sittande  (7)   

Bilateral funktionsträning  (3) (8)   

Mobilisering i säng  (7) (10)   

Motorisk Träning   (3) (5) (7)   

Pre funktionella aktiviteter  (1) (7)   

Styrketräning  (3) (7) (8) (10)   

Unilateral funktionsträning  (3) (8)   

Förflyttning i/ur säng, 

rullstol, toalettstol.  

  (7)   

Tränig i aktivitet   (1) (2) (4) (6) (9)   

Träning I PADL   (9)  

Träning i påklädning   (9)  

Anpassning av miljö    (7) (9) 

Hjälpmedel    (1) (7) (9) 

Strategier i aktivitet    (7) 

Totalt Antal 7 19 8 6 

(X) = Beskriver vilka interventioner som beskrivs i de granskade artiklarna numrerade 1-10. I Bilaga 2 

är de granskade artiklarna numrerade. 

 

Den mest frekventa förekommande interventionsformen var ”rote practice/exercise” (Tabell 1) 

och exempel på dessa interventioner var motorisk träning, styrketräning och aktivt rörelseuttag 

(Desrosie et al., 2005; Hammar & Lindmark, 2009; Karges & Smallfield, 2009; Latham el al., 

2006; Rabadi et al., 2008; Smallfield & Karges, 2009; Özdemir et al., 2001). 
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Interventionsformerna ”Preparation”, ”Restorative occupation” och ”Adaptive occupation” 

används i en mindre utsträckning. Några interventioner som klassificerades i interventionsformen 

”Preparation” är passiva rörelseuttag och stretching samt i interventionsformen ”Restorative 

occupation” klassificeras interventioner som till exempel träning i aktiviteter. I den återstående 

interventionsformen ”Adaptive occupation” klassificeras interventioner som till exempel 

hjälpmedel (Desrosie et al., 2005; Hammar & Lindmark, 2009; Karges & Smallfield, 2009; 

Latham el al., 2006; Liu et al., 2004; Mew, 2010; Rabadi et al., 2008; Rodgers et al., 2003; 

Smallfield & Karges, 2009). 

Bedömning av arbetsterapeutiska interventioner  

Tabellen som följer visar vilka bedömningsinstrument som används vid bedömningar inför och 

efter arbetsterapeutiska interventioner inom slutenvården för personer med stroke. Det redovisas 

också om det är på funktionsnivå eller aktivitetsnivå samt om instrumenten mäter ur ett objektivt 

eller subjektivt perspektiv.  

Tabell 2: Översikt över vilka bedömningsinstrument som används inom slutenvården samt om de 

följer Fisher (2009) rekommendationer  

Bedömningsinstrument Funktionsnivå 

Objektivt 

Funktionsnivå 

och 

Aktivitetsnivå 

Objektivt 

Aktivitetsnivå 

Objektivt 

Aktivitetsnivå 

Subjektivt 

Box and Block (8)    

Brunnstroms Stages (10)    

Color Trail Test (2)    

Finger-to-nose (8)    

Frenchey Arm Test (4)    

Martin Vigorimeter (8)    

Mini Mental State Test (10)    

Modified Ashworth Scale (3) (10)    

Motor Status Scale (3) (5)    

Motricity Index (4)    

Nottingham E-ADL Scale (4)    

TEMPA (8)    
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The Action Research Arm Test (3) (4)    

The Fugl-Meyer Assessment Scale (2) (3) (5) (8)    

The Grippit. (3)    

The Purde Peg Board test (8)    

The Rivermead Motor Assessment (9)    

16 Hole Peg Test (3)    

Barthel ADL-Index  (4)   

Functional Independence Measure (FIM)  (1) (5) (6) (8) 

(10) 

  

AMPS   (8)  

The Nottingham Stroke Dressing 

Assessment 

  (9)  

7 Point Likert Scale (Skattning av 

självständighet i aktivitet) 

  (2)  

Canadiann Occupational Performance 

Measure 

   (9) 

Totalt Antal 26 6 3 1 

(X) = Beskriver vilka bedömningsinstrument som beskrivs i de granskade artiklarna numrerade 1-10. I 

Bilaga 2 är de granskade artiklarna numrerade. 

 

I nio av de vetenskapliga artiklarna gjordes bedömningar av arbetsterapeutiska interventioners 

effekter på funktionsnivå genom en objektiv bedömning (Tabell 2) detta genom olika 

bedömningsinstrument (Desrosie et al., 2005; Hammar & Lindmark, 2009; Karges & Smallfield, 

2009; Liu et al., 2004; Mew, 2010: Rabadi et al., 2008; Rodgers et al., 2003; Smallfield & 

Karges, 2009; Özdemir et al., 2001). De flesta bedömningsinstrumenten som användes inom 

slutenvården fokuserade på de fysiska aspekterna. Det var två bedömningsinstrument som mätte 

kognition som är placerad på funktionsnivå objektiv. Bedömningsinstrumenten som mätte 

kognition var Mini Mental State Test och Color Trail Test (Liu et al., 2004; Özdemir et al., 

2001). I sex vetenskapliga artiklar mätte man både funktionsnivån och aktivitetsnivån genom att 

använda bedömningsinstrumenten FIM och Bartel ADL-Index (Desrosie et al., 2005; Karges & 

Smallfield, 2009; Rabadi et al., 2008; Rodgers et al., 2003; Smallfield & Karges, 2009; Özdemir 

et al., 2001).  FIM var det vanligaste bedömningsinstrument som användes inom slutenvården 
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(Desrosie et al., 2005; Karges & Smallfield, 2009; Rabadi et al., 2008; Smallfield & Karges, 

2009;  Özdemir et al., 2001). I tre vetenskapliga artiklar användes objektiva 

bedömningsinstrument på aktivitetsnivå vilka var 7 - Point Likert Scale, The Assessment of 

Motor and Process Skills, (AMPS) och The Nottingham Stroke Dressing Assessment (Desrosie et 

al., 2005; Liu et al., 2004; Mew, 2010). Endast en vetenskaplig artikel mätte subjektiv skattning 

på aktivitetsnivå genom bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measure, 

(COPM) (Mew, 2010). Det var ingen av de vetenskapliga artiklarna som bedömde personernas 

funktionsnivå genom en subjektiv bedömning. Det påvisades även att vid bedömningar av 

aktiviteterna var det var mer fokus på PADL än IADL.  

Arbetsterapeutiska interventioners effekt och bevisvärde  

Tabellen som följer visar de vetenskapliga artiklarnas design och bevisvärde. Tabellen visar även 

interventionernas effekt samt om det är på aktivitetsnivå eller funktionsnivå.  

 

Tabell 3: Översikt över arbetsterapeutiska interventioners effekt och bevisvärde  

Artikel Design Effekt Bevisvärde 

Smallfield & Karges, 

(2009) 

Retrospektiv studie  En signifikant skillnad 

på funktionsnivå före 

och efter behandling 

Låg 

Liu et al., (2004) RCT studie  En signifikant skillnad 

på aktivitets nivå före 

och efter behandling 

Hög 

Hammer & Lindmark  RCT studie  Ingen signifikant 

skillnad mellan 

behandlingsgrupp och 

kontrollgrupp i 

funktionsnivå före och 

efter behandling 

Hög 

Rodgers et al., (2003) RCT studie  Ingen signifikant 

skillnad mellan 

behandlingsgrupp och 

kontrollgrupp i 

funktionsnivå före och 

efter behandling 

Hög 

Rabadi et al., (2008) RCT studie  Ingen signifikant 

skillnad mellan 

behandlingsgrupp och 

Hög 
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kontrollgrupp på 

funktionsnivå före och 

efter behandling 

Karges & Smallfield, 

(2009)  

Retrospektiv studie  En signifikant skillnad 

på funktionsnivå före 

och efter behandling 

Låg 

Latham et al., (2006) Deskriptiv studie  Är inte undersökt Låg 

Desrosies et al., 

(2005) 

RCT studie  Ingen signifikant 

skillnad mellan 

behandlingsgrupp och 

kontrollgrupp på 

funktionsnivå samt 

aktivitetsnivå före och 

efter behandling 

Hög 

Mew, (2010) RCT studie  Ingen signifikant 

skillnad mellan 

behandlingsgrupp och 

kontrollgrupp på 

funktionsnivå samt 

aktivitetsnivå före och 

efter behandling 

Hög 

Özdemir et al., (2001) RCT studie  En signifikant skillnad 

för personer inom 

slutenvården på 

funktionsnivå före och 

efter behandling 

Hög 

 

I sju vetenskapliga artiklar har bevisvärdet på de arbetsterapeutiska interventionernas effekt 

bedömts som högt (Tabell 3) (Desrosie et al., 2005; Hammar & Lindmark, 2009; Liu et al., 2004; 

Mew, 2010: Rabadi et al., 2008; Rodgers et al., 2003; Özdemir et al., 2001). I de resterande tre 

vetenskapliga artiklarna har bevisvärdet på de arbetsterapeutiska interventionernas effekt 

bedömts som lågt samt i en av dessa artiklar har inte de arbetsterapeutiska interventionernas 

effekt undersökts (Karges & Smallfield, 2009; Latham et al., 2006; Smallfield & Karges, 2009). 

Resultatet visar på att i de flesta fall så har funktionsträning ingen signifikant skillnad. Det fanns 

signifikant skillnad i tre vetenskapliga artiklar (Karges & Smallfield, 2009; Smallfield & Karges, 

2009; Özdemir et al., 2001), på funktionsnivå samt i en vetenskaplig artikel påvisades det en 

signifikant skillnad på aktivitetsnivå (Liu et al., 2004).  
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Diskussion      

Resultatdiskussion 

Arbetsterapeuter inom slutenvården bedömer framförallt interventioner på funktionsnivå och 

väljer funktionsträning mer frekvent än aktivitetsträning. Det stämmer inte överens med den 

aktuella ideologin inom arbetsterapin eller Fisher (2009) rekommendationer. Arbetsterapeuters 

bedömning och val av interventioner ska vara klientcentrerad och aktivitetsbaserad. Evidensen 

påvisar att genom dessa tillvägagångssätt förbättras utförandet av aktiviteter i det dagliga livet 

(Socialstyrelsen, 2009; Trombly & Ma, 2002).  

 

Ett av studiens resultat påvisar att ”rote practice/exercis” är den mest frekventa interventionsform 

som används inom slutenvården för personer med stroke. ”Rote practis/exercis” avser 

funktionsträning och denna interventionsform är inte vald av personen själv och är inte heller 

aktivitetsbaserad (Fisher, 2009).  Detta överensstämmer inte med arbetsterapins rådande diskurs 

och arbetsterapeuternas professionella resonemang. Arbetsterapins rådande diskurs är att använda 

aktiviteter som intervention som är valda av personen själv. Det kan främja och upprätthålla 

hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse (American occupational therapy association 

[AOTA], 2002; Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2009; Kielhofner, 2008). Tidigare inom 

arbetsterapi låg fokus på funktionsträning, vilket med tiden har förändrats till att arbetsterapins 

fokus är på aktiviteter som ska vara meningsfulla för personen (Gordon, 2009). Denna studie 

visar på att denna förändring inte har skett fullt ut. I Ballinger, Ashburn, Low och Roderick 

(1999) och i en litteratur granskning av Richards et al. (2005) påvisas att de mest frekventa 

arbetsterapeutiska interventionerna som genomfördes var funktionsträning. Vilket styrker denna 

studies resultat som påvisar att den mest frekventa arbetsterapeutiska interventionen som utfördes 

för personer med stroke inom slutenvården var funktionsträning. Vilket motsäger att 

arbetsterapeuterna har ändrat sitt unika fokus till aktivitet och använder än idag funktionsträning 

som ett terapeutiskt medel.  

 

Denna studies resultat påvisar även att personer med stroke inom slutenvården blir mer bedömd 

utifrån funktionsnivå än aktivitetsnivå samt att arbetsterapeuterna utför en objektiv bedömning 
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mer frekvent och personers subjektiva skattning tas sällan i beaktning. En anledning till detta 

resultat kan bero på studiens tidigare resultat (Tabell 1) att arbetsterapeuterna använder sig mer 

av funktionsträning än aktivitetsträning och mäter därför personernas funktionsnivå i stället för 

aktivitetsnivån. Vad arbetsterapeuterna väljer att bedöma avspeglar sig sedan i valet av 

arbetsterapeutiska interventioner (Fisher, 2009). Enligt Fisher (2009) så ska arbetsterapeuterna 

göra en bedömning både inför samt efter insatta arbetsterapeutiska interventioner på personens 

aktivitetsnivå både subjektivt och objektivt vilket inte stämmer överens med studiens resultat. 

Författarna anser att det därför är av vikt att arbetsterapeuternas fokus genom hela 

arbetsterapiprocessen är på aktivitet och att personerna är delaktiga genom hela processen.  

 

Det påvisas även i denna studie att det var mer fokus på PADL än IADL vid bedömning och att 

ingen bredare aspekt vid bedömning gjordes därför att arbetsterapeuterna inte bedömde alla 

områden i personens aktivitetsutförande. I en litteratur granskning av Richards et al. (2005) 

påvisades ett liknande resultat att bedömning av IADL aktiviteter inte utfördes i lika stor 

utsträckning som bedömning i PADL. Vilket resulterade till att arbetsterapeuterna inte utförde 

någon bredare bedömning på personernas aktivitetsutförande. Detta kan enligt Richards et al. 

(2005) bero på att rehabiliterings tiden inom slutenvården är för kort vilket resulterar till att 

arbetsterapeuterna inte genomför bredare bedömningar. 

 

Fisher (2009) menar på att arbetsterapeuten ska använda interventionsformerna ”Restorative 

occupation”, ”Acquistional occupation” och ”Adaptive occupation” mer frekvent än 

interventionsformerna ”Preparation”, ”Rote practice/exercise” och ”Simulated occupation”. 

Denna studies resultat visar på att den mest frekventa är ”Rote practice/exercise” samt att 

”Restorative occupation” och ”Adaptive occupation” används i en mindre utsträckning. 

Interventionsformen ”Acquistional occupation” används inte i någon utsträckning alls. Ett 

resultat i denna studie visar på att funktionsträning inte har någon signifikant skillnad i de flesta 

fallen. Liknande resultat framkom i de vetenskapliga artiklarna av Richard et al. (2005) och Ma et 

al. (2009) som visar på att funktionsträning inte har någon större effekt samt att funktionsträning 

inte alltid överförs och tillämpas av personen vid utförandet av aktiviteter. I en litteratur 

granskning av Trombly och Ma (2002) påvisas att träning i aktivitet som utförs i en familjär miljö 



24 

 

samt är klientcentrerad förbättrar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet för personer med 

stroke inom slutenvården. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom stroke (2010) så har 

resultatet från olika studier visat på att träning i aktiviteter i det dagliga livet (ADL) ger en positiv 

effekt i förmågan att utföra ADL, och instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL). Vilket 

resulterar till att arbetsterapeuterna inom slutenvården inte följer den rådande evidensen fullt ut 

inom arbetsterapin. 

Metoddiskussion 

Denna metod valdes utifrån Friberg (2006) som ansågs vara lämplig då författarna ville skapa en 

översikt av ett kunskapsläge inom ett specifikt område. Författarna valde att använda sig endast 

av kvantitativa vetenskapliga artiklar då de svarade på studiens frågeställningar. Då en 

frågeställning var effekter av arbetsterapeutiska interventioner resulterades det i att kvalitativa 

vetenskapliga artiklar valdes bort. Författarna anser att exklusions och inklusions kriterierna vid 

val av vetenskapliga artiklar var tydligt beskrivna samt utarbetade gemensamt vilket stärker 

studiens validitet. Författarna anser dock att det fanns en möjlighet att resultatet hade blivit 

annorlunda om inklusion och exklusions kriterierna hade begränsats ytterligare genom ett 

geografiskt område exempelvis att endast vetenskapliga artiklar från Europa hade inkluderats i 

studien. Författarna anser också att om vetenskapliga artiklar där personer med stroke som var i 

den akuta fasen endast hade inkluderats så hade resultatet av studien kunnat bli annorlunda. 

Författarna tog beslutet att inkludera vetenskapliga artiklar där personerna var i den subakuta 

fasen för att få ett bredare resultat. Vid valet av ett mer begränsat urval kan andra vetenskapliga 

artiklar ha valts in i studien och andra vetenskapliga artiklar hade exkluderas från studien. Vid 

bearbetningen av urvalet av vetenskapliga artiklar beaktade författarna risken i att vetenskapliga 

artiklar felaktigt kan ha exkluderats. Författarna försökte minimera denna risk genom ett 

tillvägagångsätt som var att läsa varje artikel enskilt samt jämföra urvalet tillsammans för att inte 

någon vetenskaplig artikel skulle förbises vilket stärker studiens validitet. Ett inklusions kriterium 

i studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerad från 2000-2010 vilket gör de 

aktuella i dagens forskning och anses inte vara för gamla. Totalt inkluderades tio vetenskapliga 

artiklar i studien vilket författarna anser är ett tillräckligt stort antal för att få en översikt över det 

specifika området som gav ett tydligt resultat. 
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Författarna har utgått från Britton (2000) vid granskning av bevisvärdet och har bara utgått från 

vetenskapliga artiklarnas design vilket inte ger ett fullständig bevisvärde. Författarna anser sig 

inte ha tillräcklig kunskap inom detta område för att kunna bedöma varje kriterium vid 

undersökning av bevisvärdet. Därför kan en del av resultatet bli annorlunda vid en mer utförlig 

granskning av bevisvärdet. Författarna har klassificerat de arbetsterapeutiska interventionerna 

inom slutenvården enligt Fisher (2009) interventionsformer samt vilka bedömningar som 

genomfördes enligt Fishers (2009) rekommendationer.  Författarna analyserade om de 

arbetsterapeutiska bedömningarna var på aktivitetsnivå samt om de var objektiva eller utifrån 

personernas självskattade bedömningar. Om de arbetsterapeutiska bedömningarna inte var på 

aktivitetsnivå så noterades det av författarna om bedömningarna var på funktionsnivå på en 

objektiv eller en subjektiv nivå. Det finns en risk att författarna skulle kunna ha feltolkat 

resultatet av de arbetsterapeutiska interventionerna då några av de tio vetenskapliga artiklarna 

inte definierade interventionerna på ett tydligt sätt. Detta resulterade i att författarna hade 

svårigheter att klassificera interventionerna under Fishers (2009) interventionsformer. Författarna 

anser dock att de arbetsterapeutiska bedömningarna i de tio vetenskapliga artiklarna var 

definierade på ett tydligt sätt vilket resulterade i att författarna inte stötte på några större 

svårigheter vid analysen.  

Vid analysen av de vetenskapliga artiklarna framkom det att nästan alla arbetsterapeuter arbetade 

i team, antigen med sjukgymnast, logoped eller multidisciplinärt team. Författarna valde att bara 

utgår från arbetsterapeuternas interventioner. Detta har till följd att författarna inte kan vara säker 

på att slutsatserna från de vetenskapliga artiklarna bara beror på arbetsterapeutiska interventioner. 

 

För att styrka studiens trovärdighet har författarna utgått från Friberg (2006) för att på ett 

detaljerat sätt beskriva tillvägagångssättet som författarna har genomfört under studiens gång. 

Trovärdigheter i studien kan styrkas genom att författarna har enskilt samt tillsammans analyserat 

samt jämfört skillnader och likheter i de vetenskapliga artiklarna. Författarna har också granskat 

bevisvärdet och OTIPM´s klassificeringar av interventionsformerna enskilt samt sammanställt 

resultatet tillsammans. Författarna har även gått tillbaka till grundkällorna ett flertal gånger för att 

de inte ska feltolkas. Dessa tillvägagångssätt stärker studiens validitet. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis indikerar denna studie att arbetsterapeutiska interventioner för personer med 

stroke inom slutenvården fokuserar mer på funktionsträning än aktivitetsträning samt att 

bedömningen inför och efter interventioner mäter personers funktionsnivå istället för 

aktivitetsnivå. Detta visar på att arbetsterapeutiska interventionerna inte är klientcentrerade eller 

aktivitetsbaserade. Resultatet visar också på att funktionsträning inte ger någon större effekt i de 

flesta fall. Resultatet i denna studie kan belysa vikten av att arbeta klientcentrerat samt använda 

aktiviteter som ett terapeutiskt medel vid utförandet av interventioner. Detta för att personerna 

ska känna mening för de insatta interventionerna samt känna sig delaktig under alla möten med 

arbetsterapeuten. Det är även av vikt att arbetsterapeuterna arbetar utifrån den rådande evidensen 

för att kunna erbjuda de bästa arbetsterapeutiska interventionerna. I praxis ska man använda den 

senaste evidensen för vägledning genom olika val arbetsterapeuter ställs emot.  Författarna 

hoppas på att genom denna studie kunna bidra med en ökad förståelse i valet av 

arbetsterapeutiska interventioner och behålla professionens unika kompetens. Denna studie har 

vetenskapliga artiklar från Canada, USA, Storbritannien, Turkiet, Kina samt Sverige. Denna 

studie har endast inkluderat en vetenskaplig artikel från Sverige och författarna anser att vidare 

forskning behövs göras inom detta område om hur det ser ut i Sverige. 
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 Bilaga 1 

 

Bilaga 1: Översikt över litteratursökning 

Databas Sökord 

 

Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar  

Kvalitetsgr

anskade 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

Limiters- 

Peer 

Reviewed; 

English 

Language; 

Publicatio

n Date 

from 2000 

- 2010 

Occupati

onal 

therapy, 

Stoke, 

Interventi

on, 

Hospital, 

Inpatient, 

Early 

interventi

on 

1. Occupational 

therapy AND stroke 

AND intervention 

AND hospital 

2. Occupational 

therapy AND stroke 

AND intervention 

AND inpatient 

3. Occupational 

therapy AND stroke 

AND early 

intervention AND 

inpatient 

4. Occupational 

therapy AND stroke 

AND early 

intervention AND 

hospital 

1. 13 

2. 20 

3. 0 

4. 0 

 

 

1. 13 

2. 20 

3. 0 

4. 0 

1.   5 

2.   8 

3.   0 

4.   0 

 

1.    3 

2.    6 

3.    0 

4.    0 

 

 

1.   3 

2.   4 

3.   0 

4.   0 

 

  

PubMed 

Limiters - 

Peer 

Reviewed; 

English 

Language; 

Publicatio

n Date 

from 2000 

- 2010 

Occupati

onal 

therapy, 

Stoke, 

Interventi

on, 

Hospital, 

Inpatient, 

Early 

interventi

on 

1. Occupational 

therapy AND stroke 

AND intervention 

AND hospital 

2. Occupational 

therapy AND stroke 

AND intervention 

AND inpatient 

3. Occupational 

therapy AND stroke 

AND early 

intervention AND 

inpatient 

4. Occupational 

therapy AND stroke 

AND early 

intervention AND 

hospital 

1. 6 

2. 1 

3. 1 

4. 2 

 

1. 6 

2. 1 

3. 1 

4. 2 

1.   5 

2.   1 

3.   1 

4.   1 

 

1.     1 

2.     0 

3.     0 

4.     0 

 

1.    0 

2.    0 

3.    0 

4.    0 
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AMED 

(EBSCO) 

Limits – 

Peer 

Reviewed; 

Publicatio

n Date 

from 2000 

- 2010 

Occupati

onal 

therapy, 

Stoke, 

Interventi

on, 

Hospital, 

Inpatient, 

Early 

interventi

on 

1. Occupational therapy 

AND stroke AND 

intervention AND 

hospital 

2. Occupational therapy 

AND stroke AND 

intervention AND 

inpatient 

3. Occupational therapy 

AND stroke AND 

early intervention 

AND inpatient 

4. Occupational therapy 

AND stroke AN D 

early intervention 

AND hospital 

1. 15 

2. 26 

3. 0 

4. 0 

 

 

1. 15 

2. 26 

3. 0 

4. 0 

1.   3 

2.   7    

3.   0 

4.   0 

 

 

1.    1 

2.    3 

3.    0 

4.    0 

 

 

1.    0 

2.    3 

3.    0 

4.    0 

 

 

SveMed+ 

Limits – 

Peer 

Reviewed; 

Publicatio

n Date 

from 2000 

- 2010 

Occupati

onal 

therapy, 

Stoke, 

Interventi

on, 

Hospital, 

Inpatient, 

Early 

interventi

on 

1. Occupational therapy 

AND stroke AND 

intervention AND 

hospital 

2. Occupational therapy 

AND stroke AND 

intervention AND 

inpatient 

3. Occupational therapy 

AND stroke AND 

early intervention 

AND inpatient 

4. Occupational therapy 

AND stroke AN D 

early intervention 

AND hospital 

1. 1 

2. 0 

3. 0 

4. 0 

 

 

Totalt: 84 

1.    1 

2.    0 

3.    0 

4.    0   

 

 

Totalt: 84 

1.   0 

2.   0 

3.   0 

4.   0 

 

 

Totalt: 30 

 

1.   0
 

2.   0 

3.   0 

4.   0 

 

 

Totalt: 14 

1.   0 

2.   0 

3.   0  

4.   0 

 

 

Totalt: 10 

 



 

     

  

   Bilaga 2 
Bilaga 2; översikt av valda vetenskapliga artiklar 

Artikel syfte Metod/Design Interventioner Resultat Slutsats 

Artikel 1 

Titel: 
Classification of 

Occupational 

Therapy 

Intervention for 

Inpatient Stroke 

Rehabilitation 

Författare: 
Smallfield & 

Karges, 

Tidsskrift: The 

American Journal 

of Occupational 

Therapy 

Årtal:2009 

Undersökte vilken 

specifik typ av 

arbetsterapeutisk 

intervention som 

används av 

arbetsterapeuter 

inom 

slutenvården för 

personer med 

stroke  

Retrospektiv studie      

N: 80 

förstagångsinsjuknade 

deltog i studien. 

FIM samt läst 

dokumentationer för 

att undersöka vilka 

specifika typer av 

arbetsterapeutiska 

interventioner som 

används inom 

slutenvården.   

Har utgått från fem 

interventionsgrupper; ADL, 

IADL (instrumentella 

aktiviteter), 

Fritidsaktiviteter, Socialt 

deltagande samt 

Prefunktionella aktiviteter  

Anpassade utrustningar 

Prefunktionella 

aktiviteter var den 

vanligaste 

arbetsterapeutiska 

intervention (65,77%). 

Arbetsterapeuten 

inkluderade ADL 

interventioner i nästan 

hälften av alla tränings 

tillfällen. ADL 48.26 %  

FIM poäng vid inskrivning: 

71,90 +- 21,47                 

FIM poäng vid utskrivning: 

92,23 +- 24,43 visade en 

statistiskt signifikant 

skillnad. 

 

Personerna som deltog i 

studien fick 

arbetsterapeutiska 

interventioner som riktade 

sig mer mot förberedelse 

inför aktiviteter än 

aktivitetsrelaterade 

aktiviteter.  

 

Artikel 2 

Titel: Mental 

Imagery for 

Promoting 

Relearning for 

People After 

Stroke: A 

Randomized 

Controlled Trail 

Att studera 

effekten av 

mentala bilder för 

att främja 

återinlärning för 

personer efter en 

stroke. 

RCT-studie med 46 

deltagare som är 

förstagångs insjuknade. 

7-point Likert scale - 

mäter personernas 

utförande av aktiviteter 

från en skala 1-7- (1 = 

total assistans och 7 = 

helt självständig)  

Fugl-Meyer Assessment 

Under träningsperioden på 3 

veckor fick personerna i 

båda grupperna träna 3 set 

av aktiviteter. Det var fem 

stycken aktiviteter i varje 

set. Lättare aktiviteter 

tränades första veckan och 

svårighetsgraden ökade 

varje vecka.  

Interventions gruppen 

hade ett bättre resultat än 

kontrollgruppen i sista 

mätningen i både tränade 

aktiviteter och aktiviteter 

som inte har tränats. 

Vilket påvisade att 

strategin i interventions 

gruppen var mer effektiv. 

Mentala bilder kan 

användas som 

träningsstrategi för att 

återträna aktiviteter i det 

dagliga livet för personer 

med stroke. Denna studie 

har påvisat en positiv effekt 

av användningen av mentala 

bilder för att förbättra 

personens återinlärning och 
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Författare: Liu, 

Chan, Lee och 

Hui-Chane 

Tidsskrift: Arch 

Phys Med 

Rehabilitation 

Årtal: 2004 

Test, 

Color Trails Test   

 

Grupperna tränade två olika 

strategier för återinlärning 

av aktiviteterna 

 utförandet av mer 

komplicerade aktiviteter i 

det dagliga livet. 

 

Artikel 3 

Titel: Effects of 

Forced Use on 

Arm Function in 

the Sub acute 

Phase After 

Stroke: A 

Randomized, 

Clinical Pilot 

Study   

Författare: 
Hammer och 

Lindmark 

Tidsskrift: 
American Physical 

Therapy        

Årtal: 2009 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera när 

personer 

forcerade att 

använda den 

svaga armen efter 

stroke  

 

Icke blindad studie med 

30 deltagare som varit 

sjuka i 1 – 6 månader  

The Fugl-Meyer 

Assessment Scale,  

The Action  Research 

Arm Test,               

The Motor Assessment 

Scale (MAS),                      

16 hole peg test 

(16HPT),        

Modified Ashworth 

Scale,                

Grippit  

Interventionsgruppen 

tränade samma 

interventioner som 

kontrollgruppen dock med 

den friska armen fäst i en 

sele i sex timmar varje 

träningsdag. Detta för att 

förhindra så att den friska 

handen skall hjälpa den 

svaga. 

 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i någon av 

mätningarna i något av 

instrumenten.  

Resultatet av studien stödjer 

inte forcerad användning av 

armen som komplettering 

till standard rehabilitering i 

den subakuta fasen efter 

stroke.  

 

Artikel 4 

Titel: Does an 

early increased-

intensity 

interdisciplinary 

upper limb therapy 

Syftet är att 

avgöra om en 

tidig ökad 

intensitet i övre 

extremiteters 

terapiprogram 

RCT-studien med 123 

deltagare  

The Action  Research 

Arm Test,          

Frenchay Arm Test, 

Barthel ADL Index, 

Interventionsgrupp: Fick 

sjukhusets standard 

intervention av 

arbetsterapeuter som 

inkluderade meningsfulla 

sysselsättningar och träning 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna på samtliga 

instrument varken efter 

tre månader eller sex 

månaders uppföljning. 

En tidig ökad intensivt 

träningsprogram av övre 

extremiteter förbättrade inte 

resultatet vid jämförande 

med interventioner som görs 

inom slutenvården.  
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programme 

following acute 

stroke inprove 

outcome? 

Författare: 
Rodgers, 

Mackintosh, Price, 

Wood, McNamee,  

Fearon, Marritt & 

Curless  

Tidsskrift: 
Clinical 

Rehabilitation 

Årtal: 2003 

efter akut stroke 

förbättrar 

resultatet. 

Nottingham E-ADL 

Scale,                

Motricity Index  

för övre extremiteter 

Kontrollgruppen: Fick 

endast den intervention som 

erbjöds på avdelningen av 

arbetsterapeuten som 

inkluderade meningsfulla 

aktiviteter. 

 

 

Artikel 5 

Titel: A pilot 

studie of activity-

based therapy in 

the arm motor 

recovery post 

stroke: a 

randomized 

controlled trail 

Förafattare: 
Rabadi, Galgano, 

Lynch, Akerman, 

Lesser och Volpe, 

Tidsskrift: 
Clinical 

Rehabilitation 

Årtal: 2008 

Undersöker 

effekten av 

verksamhetsbaser

ade behandlingar, 

med armen 

ergometer eller 

robot eller grupp 

arbetsterapi för 

återvinning av 

motorisk funktion 

i den paretiska 

armen  

Prospektiv studie med 

37 deltagare  

The Fugl-Meyer 

Assessment Scale, 

Motor Status Scale, 

Functional 

Independence Measure 

(FIM)  

Alla deltagare fick 

arbetsterapeutiska 

interventioner som 

inkluderade placering och 

säker hantering av den 

paretiska armen, passiv och 

aktiv rörelse, tekniker som 

omfattar motorisk inlärning 

samt utveckling av 

neuromuskulära metoder.  

En grupp fick gruppterapi 

av en arbetsterapeut. Den 

andra gruppen fick träna 

armcykling och den tredje 

gruppen fick robotträning.    

 

Alla tre grupperna och 

deras träning var lika 

effektiv. Även om alla tre 

grupperna hade olika 

slags träning med olika 

antal repetitioner (640 – 

1024 – 2200) 

Alla tre grupperna visade 

en förbättring i de 

motoriska 

nedsättningarna och 

funktionsnedsättningarna

.  

Armcykel samt robotträning 

var inte mer effektiv i 

minskad försvagning och 

förbättring av personers 

funktioner än 

arbetsterapigruppens 

interventioner under den 

subakuta fasen av stroke. 
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Artikel 6 

Titel: A 

Description of the 

Outcomes, 

Freyuency, 

Duration, and 

Intensity of 

Occupational, 

Physical, and 

Speech Therapy in 

Inpatient Stroke 

Rehabilitation 

Författare: 
Karges och 

Smallfield 

Tidsskrift: Journal 

of Allied Health 

Årtal: 2009 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva utfall, 

frekvens, duration 

och intensitet av 

arbetsterapi inom 

slutenvården 

Non-experimentell 

studie med 80 deltagare  

FIM Scores 

 

Arbetsterapeutiska 

Interventioner: Egen vård, 

Förflyttning, 

Rörelseförmåga, 

Kommunikation, Social 

kognition 

Det var en signifikant 

skillnad på 

funktionsnivån för alla 

deltagare. Personer som 

blev utskrivna och fick 

komma hem gjorde större 

funktionella förbättringar 

i jämförelse med dem 

som förflyttades till 

äldreboenden.  

 

Utifrån instrumentet FIM 

som användes vid mätning 

innan utskrivning av 

personerna så skillde sig 

inte FIM poängen från 

tidigare studier. Det var 

dock en procentuellt 

skillnad då färre personer i 

denna artikel som återvände 

till hemmet.  

Artikel 7 

Titel: 
Occupational 

Therapy Activities 

and Intervention 

Techniques for 

clients With Stroke 

in Six 

Rehabilitation 

Hospital 

Författare: 
Latham, Jette, 

Studiens syfte är 

att övervaka 

arbetsterapi 

interventioner och 

interventionsstrat

egier som 

används under 

slutenvården för 

personer med 

stroke för att ge 

en beskrivning av 

nuvarande klinisk 

Diskreptiv studie som 

omfattade 954 stycken 

deltagare i studien..  

Grandskar  

journalskrivning vid 

undersökning om vilka 

arbetsterapeutiska 

interventioner och 

interventions strategier 

som används inom 

slutenvården för 

personer med stroke. 

Arbetsterapeuterna kunde 

välja mellan 24 typer av 

interventioner, vilka var 

neuromuskulär (balans), 

kompensatoriska 

interventioner 

(miljöanpassning och 

hjälpmedel) och aktiviteter 

(påklädning, toalett, bad, 

äta)    

!! 

ADL interventioner hade 

totalt 40,2 % av den totala 

interventions tiden. Nästan 

hälften av de 

arbetsterapeutiska 

interventionerna 

spenderade personerna i 

aktiviteter där målet var att 

förbättra kroppsstruktur och 

funktionsnedsättning 

exempel är kontroll över 

övre extremitet, balans vid 

sittande, mobilisering i 

sängen, rullstol, förflyttning 

Den största vikten lades på 

ökad kontroll över övre 

extremiteters förbättrings 

utförande av grundläggande 

ADL. 

Lite interventionstid lades 

på fritid- och samhälles 

integration, tyder på fortsatt 

arbetsterapi efter 

utskrivning borde riktar sig 

mot dessa aktiviteter.  
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Coster, Richards, 

Smout, James, 

Gassawat och 

Horn     

Tidsskrift: The 

American Journal 

od Occupational 

Therapy        

Årtal: 2006 

praxis.  och prefunktionella 

aktiviteter. 97 % av alla 

personer och/eller 

familjemedlemmar fick 

information och utbildning 

som intervention av 

arbetsterapeuten..  

Artikel 8 

Titel: 
Effectiveness of 

unilateral and 

symmetrical 

bilateral task 

training for arm 

during the 

subacute phase 

after stroke: a 

randomized 

controlled trail. 

Författare: 
Desrosiers, 

Bourbonnais, 

Corriveau, 

Gosselin och 

Bravo    

Tidsskrift: 
Clinical 

Rehabilitation 

Årtal: 2005 

Syftet var att 

utvärdera effekten 

av arm tränings 

program som 

inkluderade 

unilateral och 

symmetriska 

bilateral 

aktiviteter för 

personer med 

stroke  

RCT-studie, med 41 

deltagare  

The Fugl-Meyer 

evaluation,                

The Martin 

vigorimeter,            

Box and Block test,  

The Purdue Pegbord 

Test,                   

Finger-to-nose, 

TEMPA,                  

FIM,                     

AMPS  

Interventionsgruppen fick 

ett träningsprogram som 

baserade på att träna 

symmetriska bilaterala 

aktiviteter. 

Träningsprogrammet var 

också baserat på modell för 

motoriskt lärande principer 

som inkluderade 

upprepande träning och 

aktivitetsvariabilitet.  

Kontrollgruppens 

träningsprogram för armen 

innehöll funktionella 

aktiviteter och träning för att 

bevara styrka, assisterande 

och passiva rörelser. 

Träningsprogrammet var 

också baserat på 

neuroutvecklande ansats för 

att hämma onormala 

mönster av rörelser samt 

Det visade sig inte vara 

någon signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i någon av 

variablerna. 

 

Ett armträningsprogram som 

baseras på repitiativ träning 

av unilaterala och 

symetriska bilaterala 

övningar var inte mer 

effektiv än den träning 

kontrollgruppen fick. 
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stimulera normala aktiva 

reaktioner av den svaga 

armen.  

Artikel 9 

Titel: Normal 

movement and 

functional 

approaches to 

rehabilitate lower 

limb dressing 

following stroke: a 

pilot randomized 

controlled trail 

Författare: Mew  

Tidsskrift: British 

journal of 

Occupational 

Therapy         

Årtal: 2010  

 

Undersöker 

”normal rörelser” 

och funktioner för 

rehabilitering av 

påklädning av 

nedre 

extremiteter.  

RCT-studie med 4 

deltagare  

The Nottinhham 

Stroke Dessing 

Assessment (NSAD), 

The Rivermead Motor 

Assessment (RMA), 

Canadian 

Occupational 

Performance Measure 

(COPM)  

Interventionsgrupp; Tränade 

påklädning av nedre 

extremitet   

Kontrollgrupp; Tränade 

påklädning av nedre 

extremitet men fokuserade 

mer på kompensatoriska 

strategier, anpassningar av 

miljön och hjälpmedel. 

 

Båda grupperna 

förbättrades sin 

självständighet i 

påklädning av nedre 

extremitet. 

Kontrollgruppen 

förbättrades snabbare än 

interventionsgruppen 

men inte mer 

självständigt. 

 

Det behövs mer forskning 

om specifika 

arbetsterapeutiska 

interventioner. Resultaten 

utifrån denna studien gav 

information för 

metodologisk förbättring 

inom arbetsterapin. 

 

Artikel 10 

Titel: Comparing 

Stroke 

Rehabilitation 

Outcomes Between 

Acute Inpatient 

and Nonintense 

Home Setting 

Författare: 

Syftet är att 

jämföra utfallen 

hos personer med 

stroke som fick 

rehabilitering 

inom 

slutenvården och 

personer som 

vårdas i hemmet.  

RCT-studie med 60 

deltagare  

Ashworth scale, 

Brunnstroms stages, 

FIM,                      

Mini Mental State,  

Interventionsgruppen fick 

arbetsterapeutiska 

interventioner som 

inkluderade passiv 

stretching, muskelstyrka, 

mobiliseringsträning och 

neuromuskulär träning. 

Hand/vrist ortoser vid 

behov. 

Ingen signifikant skillnad 

i resultat av spasticiteten.   

Resultatet av de 

motoriska färdigheterna, 

funktionella färdigheter 

samt kognitiva 

färdigheter visade en 

signifikant skillnad för de 

som rehabiliterades inom 

Studien stödjer tidigare 

slutsatser av värdet i 

rehabilitering intensitet och 

funktions återhämtning efter 

stroke. Studien påvisar att 

rehabiliteringen inom 

slutenvården ger ett bättre 

resultat och därför 

rekommenderar att stroke 

avdelningar ska etableras i 
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Özdemir Birtane, 

Tabatabaei, 

Kokino och 

Ekuklu  

Tidsskrift: Arch 

Phys 

Rehabilitation 

Årtal: 2001 

Kontrollgruppen fick 

rehabilitering i sitt eget hem  

slutenvården. alla länder.   

 

 

 

 


