
Örebro Universitet              

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2013 

 

 

 

 

Arbetsterapeutens arbete inom strokerehabilitering 

utifrån ett holistiskt perspektiv 

– En litteraturstudie  

 

 

A holistic perspective of occupational therapy practice in 

stroke rehabilitation 

– A literature review 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Johanna Brandström 

 Julia Östman 

 



Örebro universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi C 

Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi 

Svensk titel: Arbetsterapeutens arbete inom strokerehabilitering utifrån ett holistiskt 

perspektiv – En litteraturstudie  

Engelsk titel: A holistic perspective of occupational therapy practice in stroke rehabilitation –

a literature review 

Författare: Johanna Brandström och Julia Östman 

Datum: 2014-01-21  

Antal ord: 5669 

Sammanfattning: 

Bakgrund: Stroke drabbar ca 30 000 personer årligen i Sverige, vilket medför stora 

rehabiliteringsinsatser och ett tydligt behov av arbetsterapi. Sjukdomsföljden varierar och 

rehabiliteringen anpassas efter individens behov, förmåga och förutsättningar. Referensramen 

Model of Human Occupation (MoHO) är en central teori inom arbetsterapi och förespråkar en 

holistisk människosyn. 

Syfte: Att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt synsätt med personer som 

har drabbats av stroke. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie har genomförts. Vetenskapliga artiklar söktes i 

databaserna Cinahl och PubMed med inklusionskriterierna att de skulle vara publicerade efter 

år 2000 och handla om arbetsterapi och stroke. Litteraturstudien innehåller 11 vetenskapliga 

artiklar, av både kvalitativ och kvantitativ design. Mixed method användes även i en av de 

inkluderade artiklarna. 

Resultat: Resultatet visar att arbetsterapeuten använder ett klientcentrerat arbetssätt, och 

försöker skapa en helhetsuppfattning om klienten. Aktiviteter används på olika sätt i 

strokerehabilitering och anpassas efter individen. Att återfå roller och vanor är centrala 

utgångspunkter i aktivitetsträning. En viktig del för att motivera och involvera klienten i 

rehabiliteringsprocessen är målsättningsarbete. Klientens begränsningar ligger ofta till grund 

för målformulering och syftar till att uppnå självständighet och delaktighet. Både den sociala 

och fysiska miljön påverkar klienten och aktivitetsutförandet, vilket arbetsterapeuten har i 

beaktning och anpassar till klientens unika förutsättningar. 

Slutsats: Aktivitet, miljö och arbetsterapeutiska anpassningar formar det klientcentrerade 

arbetssättet som används vid strokerehabilitering. Ytterligare forskning inom det aktuella 

området krävs för att säkerställa att det holistiska synsättet tillämpas.   
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1. INLEDNING 
Som blivande arbetesterapeuter kommer vi att möta många individer med olika 

personligheter. Det holistiska perspektivet är därför viktigt att utgå ifrån för att se hela 

människan i dennes unika kontext. Stroke är en folksjukdom där följderna kan variera i stor 

utsträckning, därför valdes just denna sjukdomsgrupp att studeras utifrån arbetsterapeutens 

arbete ur ett holistiskt perspektiv.  

2. BAKGRUND  
I bakgrunden beskrivs arbetsterapi och det holistiska synsättet, samt stroke som är de centrala 

delarna i denna litteraturstudie. Först beskrivs arbetsterapi i allmänhet, följt av referensramen 

Model of Human Occupation och därefter beskrivs stroke och sjukdomens påverkan.    

2.1 Arbetsterapi och holism 
Arbetsterapi praxis eftersträvar hälsa och välmående genom aktivitetsengagemang och 

delaktighet i aktiviteter i dagliga livet (ADL). I ADL taxonomin, ett instrument som bedömer 

aktivitetsförmåga, beskrivs aktiviteter i dagliga livet som ”återkommande aktiviteter som rör 

den personliga vården, boendeaktiviteter och kommunikations-aktiviteter eftersom de ofta 

utgör en bas för andra aktiviteter” [1]. Arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat med 

meningsfulla aktiviteter och anpassar miljö och aktivitet för individen. Individens fysiska och 

kognitiva förmågor samt egenskaper i miljön ställs i fokus för att stärka delaktigheten i 

aktivitet [2]. Vid sjukdom eller skada är arbetsterapi en del av rehabiliteringsprocessen. 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) definierar arbetsterapi som ”länken mellan 

funktionsnedsättning och ett aktivt liv i vardagen”. FSA menar att syftet med arbetsterapi är 

att sträva mot att bli självständig och delaktig i dagliga aktiviteter. Vid skada, 

funktionsnedsättning eller sjukdom är arbetsterapeutens fokus att bevara eller förbättra 

individens förmåga och resurser [3]. Arbetsterapi praxis baseras på ett holistiskt synsätt, där 

individen anses bestå av fysiska, psykiska, sociala och spirituella aspekter och dessa bör inte 

särskiljas [4]. Holism innebär att integrera karaktäristiska egenskaper hos individ, aktivitet 

och miljö, samt att se dessa delar som en helhet [5].  

Arbetsterapi är en viktig del i strokerehabilitering enligt Nationella riktlinjer för 

strokesjukvård [6]. Arbetsterapeutiska åtgärder är rekommenderade i en tidig fas efter 

insjuknandet för att uppnå störst förbättring. Beroende på vilken funktionsnedsättning som 

drabbat individen anpassas rehabiliteringen efter personens behov, förmåga och 

förutsättningar [7, 8]. Hjärnans plasticitet, förmågan att anpassa och kompensera för förlorade 

funktioner [9], är grunden i strokerehabilitering. Arbetsterapeutens fokus i rehabiliteringen är 

återinlärning och återställande av förlorade förmågor efter skada. För optimal återinlärning 

krävs rätt förutsättningar i miljön utan överflödigt stimuli [10]. Kompenserade åtgärder 

verkställs när återträning inte är möjligt [7, 10]. I en studie som jämförde sjukgymnasters och 

arbetsterapeuters insatser i strokerehabilitering i Europa var arbetsterapeutens fokus ADL, 

fritidsaktiviteter, kognition, sensorisk och perceptuell träning [11]. 
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2.1.1 Model of Human Occupation  

En teoretisk referensram som är central i arbetsterapi är Model of human occupation (MoHO) 

som är utvecklad av Gary Kielhofner [12]. Kielhofner menar att människan är influerad av tre 

samspelande delar som bidrar till aktivitet: vilja, vanor och utförandekapacitet. Dessa delar 

ställs i relation till vilken omgivning och miljö som människan verkar i. En djupare kunskap 

om omgivning och miljö krävs för att förstå varje individs unika förmåga och egenskaper 

[13].  

MoHO förespråkar en holistisk syn på människans aktivitetsval som innebär interaktion 

mellan fysiska och mentala komponenter. Motivationen och andra mentala faktorer påverkar i 

många fall aktivitetsutförandet och likväl kan fysiska faktorer inverka på den mentala 

inställningen [12]. Individens vilja motiveras utifrån medvetandet om sin förmåga och sin 

kroppsliga potential till aktivitet. Viljan styrs av tankar och känslor kring en aktivitet. Vid 

positiva associationer uppstår vilja till upprepning av en aktivitet och ett aktivitetsmönster kan 

utvecklas [13]. En del av människans aktivitetsmönster är vanor. Dessa formas i dagliga livet 

då en aktivitet utförs i en bekant miljö. Beteendemönster formar olika roller hos individen 

utifrån rutiner och förväntningar i omgivningen. Vid sjukdom äventyras både vanor och 

roller. Tidigare aktivitetsmönster och beteenden förändras och roller blir svåra att bevara. Vid 

sjukdom kan också kognitiva faktorer begränsa personen till aktivitet, bristen på motivation 

och energi är ofta sammankopplade med begränsningen [14]. 

Miljön är en viktig influens i MoHO och innefattar olika perspektiv som: sociala, fysiska, 

kulturella och ekonomiska. Miljön kan både hindra och möjliggöra aktivitet och det är främst 

den fysiska och sociala miljön som inverkar på aktivitetsrutiner och roller. Miljön ställer olika 

krav på individen och kan inverka både positivt och negativt på aktivitetsutförandet. Det är 

viktigt att vara medveten om vilken individuell påverkan miljön har och vilka krav som ställs 

på individen. För höga krav kan medföra en känsla av hopplöshet och en miljö som utmanar 

individens kapacitet kan skapa delaktighet och bidra till optimal prestation och 

aktivitetsengagemang. Det sociala perspektivet är en påverkande faktor i människans miljö. 

Stroke drabbar inte enbart individen som insjuknar, utan även personerna i dennes omgivning 

som kan tvingas anpassa sig till en ny livssituation. Följderna av stroke kan förändra individen 

fysiskt och psykiskt, vilket kan medföra hälsorisker som stress och nedstämdhet för anhöriga 

[15].  

2.2 Stroke 
Varje år insjuknar 20 000-25 000 personer i Sverige för första gången i stroke. 5 000-10 000 

personer drabbas återigen av sjukdomen. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i 

Sverige och därmed en folksjukdom [16].  Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, 

därmed väntas incidensen av stroke öka i framtiden eftersom antalet äldre individer ökar i 

Sverige [7]. Diabetes, rökning, hypertoni och fysisk inaktivitet ökar risken för att drabbas av 

stroke. Orsaken kan vara en infarkt eller en blödning som leder till syrebrist i det drabbade 

området i hjärnan [16].  
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2.2.1 Fysisk påverkan 

De vanligaste symtomen efter stroke är motoriska och sensoriska bortfall, vilket drabbar ca 4 

av 5 patienter [7]. Hemipares eller hemiplegi är exempel på bortfall som drabbar halva sidan 

av kroppen och kan innebära delvis eller total förlamning. Det är vanligast i det akuta 

tillståndet av stroke och kan bli bestående men också övergående med hjälp av rehabilitering 

[17, 18]. Ökad tonus och spasticitet är vanligt i den paretiska sidan och utvecklas i det senare 

sjukdomsförloppet. Det förekommer främst vid rörelse och aktivitet vilket påverkar 

delaktighet och ADL-utförande [7, 18]. Framstegen i rehabiliteringsprocessen varierar från 

individ till individ och tidsaspekten är viktig för att utforma individuella rehabiliteringsplaner 

och välja om åtgärden ska vara kompensatorisk eller återtränande [7].  

2.2.2 Kognitiv påverkan 

Störningar i kognitionen är vanligt förekommande efter stroke. Ofta påverkas minne, 

uppmärksamhet, koncentrations- och orienteringsförmågan. Det blir svårare att genomgå 

rehabiliteringen och ett flertal aktiviteter kräver återinlärning [17]. Mental trötthet eller 

hjärntrötthet är också vanligt förekommande och påverkar aktivitetsutförandet som ett dolt 

funktionshinder. Energinivån kan också vara svår att upprätthålla och återfå efter mental 

aktivitet [19]. Efter insjuknande i stroke kan livssituationen förändras radikalt. Tidigare vanor 

och aktivitetsförmåga påverkas och nya sätt att utföra aktiviteter måste tillämpas. Detta kan 

leda till känslomässiga reaktioner i form av frustration och förnekelse. Första året efter stroke 

upplever ca 25-40 % av strokedrabbade depression till följd av sin förändrade livssituation 

[7, 17, 19]. 

2.3 Problemområde 
Stroke drabbar ca 30 000 människor i Sverige årligen och medför stora rehabiliteringsinsatser 

för bland andra arbetsterapeuter [7, 16]. Följderna av stroke kan variera i stor utsträckning och 

grundas i fysiska, psykiska och miljömässiga faktorer. Dessa kan även interagera med 

varandra och orsaka hinder för den strokedrabbade [13, 17]. Forskning som beskriver hur 

arbetsterapeuten arbetar utifrån olika aspekter finns tillgänglig, men en sammanställning av 

arbetsterapeutens arbete ur ett holistiskt perspektiv saknas. Arbetsterapi förespråkar ett 

holistiskt synsätt och att arbetsterapeuten ser individen utifrån alla påverkbara aspekter [4, 5], 

således genomförs denna litteraturstudie.  

3. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt synsätt med personer som har 

drabbats av stroke.  

Hur arbetar arbetsterapeuten utifrån:  

- Fysiska aspekter? 

- Kognitiva aspekter? 

- Miljöaspekter?  
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4. METOD 
En litteraturstudie valdes för att sammanställa tidigare forskning inom det aktuella 

kunskapsområdet och på ett strukturerat sätt analysera vetenskapliga artiklar. Genom en 

litteraturstudie riktades frågeställningarna till litteraturen och svaren speglar nuvarande 

kunskapsläge [20, 21].  

4.1 Litteratursökning 
Cinahl och Pubmed samlar vårdvetenskaplig forskning och belyser arbetsterapi [21], därför 

utfördes artikelsökningen i dessa databaser. Med hjälp av Cinahl Headings användes följande 

sökord: occupational therapists, occupational therapy, stroke, stroke patients, activities of 

daily living, performance och rehabilitation. Sökorden activities of daily living och 

performance användes för att de är centrala begrepp inom arbetsterapi praxis och kan 

innefatta aspekterna som studiens frågeställningar är grundade i. Fritextsökning med 

sökorden: approach, intervention och outcome gjordes och kombinerades sedan med Cinahl 

Headings för att hitta artiklar med fokus på arbetsterapeutens perspektiv. Samtliga sökord 

kombinerades i olika konstellationer med and och or, se tabell 1. I Pubmed användes en 

kombination av MeSH-termerna occupational therapists, occupational therapy och stroke, 

vilket resulterade i två artiklar [22, 23]. Sökorden holistic, model of human occupation, 

cerebrovascular accident ingick i de första sökningarna men gav ytterst få träffar, vilka 

dessutom visade sig vara irrelevanta för studien och valdes därför bort. Sökningar som 

genomfördes i Cinahl sparades för att vidare kunna granskas kommande dag när antal 

sökträffar inte hann granskas på en dag. När sökkombinationerna gav ett stort antal träffar 

prövades avgränsningen Major Subjects på Cinahl, vilket resulterade i artiklar som handlade 

om specifika områden, så som ADL. Avgränsningen passade inte studiens syfte och medförde 

inget ytterligare av den orsaken att artiklarna skulle behandla ett helhetsperspektiv och ADL 

är enbart en del av det. De flesta sökkombinationerna gav ett överskådligt antal artiklar, dock 

resulterade sökning nummer 12 i många intressanta titlar och författarna valde att gå igenom 

samtliga titlar. Därefter lästes 52 abstrakt igenom och ledde till att fyra artiklar valdes ut [24-

27]. I sökning nummer 11 användes sökord ur Cinahl Headings i kombination med 

intervention och outcome, som var fritextsökningar och användes för att åskådliggöra 

arbetsterapeutens arbete. Sökningen gav tre artiklar [28-30].  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle ha publicerats efter år 2000, vara skrivna på 

engelska och innefatta arbetsterapi och stroke. I Cinahl användes peer reviewed som en 

begränsning, vilket innebär att artiklarna är granskade av sakkunniga forskare [31]. De 

artiklar som inte svarade mot studiens syfte eller uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades.  
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I sökmatrisen nedan redovisas antal artiklar som hittats i databaserna efter att de uppfyllt 

inklusionskriterierna.  

 

 

Nr Sökord Cinahl  Pubmed  Urval 1 

Läst titel 

och 

abstrakt 

Urval 2 

Läst i 

fulltext 

Urval 3 

Utvalda 

artiklar 

Ref. 

nr 

1 Occupational 

therapists  

4559 2344     

2 Occupational 

therapy 

12132 16536     

3 Stroke 34378 136719     

4 Stroke 

patients 

16406      

5 Activities of 

daily living 

14468      

6 Performance 58817      

7 Rehabilitation 62726      

8 Approach 68973      

9 Intervention 76182      

10 Outcome 90298      

11 S1 and S3 

and S9 or S10 

90  19  12  3 28, 

29, 30 

12 S1 and S3 

and S4 

243   52  33  4 24,25, 

26,27 

13 S2 and S3 

and S7 and 

S8 

60   34  15  1 32 

14 S1 and S3 

and S5 and 

S6 

19   9  5  1 33 

15 S1 and S2 

and S3 

 151  29  17 2 22, 23 

 Totalt   143 82 11  

 

 

 

Tabell 1. Sökmatris. 
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När sökkombinationerna gav en överskådlig mängd av artiklar granskades samtliga titlar för 

att därefter avgöra vilka som krävde vidare granskning. De kombinerade sökningarna 

resulterade i att många artiklar återkom, antalet dubbletter blev till slut fyra. Av de 143 

artiklar som lästes utifrån abstrakt, se tabell 1, genomgicks 82 artiklar i fulltext för att se vilka 

som svarade mot syfte och frågeställningar. Ett flertal artiklar hittades inte i fulltext i 

databaserna och sökning gjordes därför i Google Scholar, en sökmotor för vetenskaplig 

litteratur, vilket gav resultat. Flertalet abstrakt handlade om patienters subjektiva upplevelser 

och utvärderade specifika metoder som arbetsterapeuter använde i strokerehabilitering. Dessa 

artiklar valdes bort för att de inte innefattade arbetsterapeutens perspektiv eller belyste 

aspekterna utifrån frågeställningarna. Efter att ha läst artiklarna i fulltext valdes 11 artiklar ut 

(se tabell 2) som ansågs svara bäst mot syftet och utgör resultatdelen i denna litteraturstudie.  

4.2 Analys 
Analys av artiklarna visade att sex av de inkluderade artiklarna var av kvalitativ design och 

fyra av kvantitativ design. Efter analys ansåg författarna att en av artiklarna [29] var av mixed 

method [34]. De kvalitativa artiklarna innehöll beskrivande fakta som redovisades i kategorier 

och teman och de kvantitativa artiklarna bidrog med empiriska fakta som kvantifierades och 

generaliserades. Författarna analyserade artiklarna enskilt, med varsin kopia och oberoende av 

varandra för att stärka trovärdigheten samt för att säkerställa att uppfattningen om artiklarna 

stämde överens. Artiklarna analyserades genom att identifiera hur arbetsterapeuten arbetar 

med strokepatienter utifrån de olika frågeställningarna. Färgkoder användes till varje aspekt 

ur frågeställningarna vid analys av artiklarnas resultatdelar för att få en överskådlig bild över 

aspekterna (se tabell 2) och underlätta sammanställningen av litteraturstudiens resultat [21]. 

Två inkluderade artiklar berörde andra sjukdomsgrupper tillsammans med stroke [30, 33]. 

Dessa innefattades i studien eftersom andra sjukdomsgrupper inte var en exklusionskriterie, 

med reservation för att det som togs upp i studiens resultat tydligt angav vad som var relaterat 

till stroke. En annan artikel beskrev strokerehabilitering utifrån ett multiprofessionellt team 

där fem av 13 deltagare var arbetsterapeuter [23]. Eftersom det är vanligt inom 

strokerehabilitering för arbetsterapeuter att samarbeta i team med andra professioner 

inkluderades artikeln [35]. Artiklarnas syfte, metod och resultat sammanställdes i en 

analysmatris [21], se bilaga 1. Analysmatrisen hjälpte författarna att jämföra artiklarnas 

resultat genom att uppmärksamma likheter och skillnader [36]. Sedan formades teman utifrån 

artiklarnas innehåll, vilket utgör strukturen för resultatdelen [21]. Alla artiklar belyste inte 

specifikt det holistiska synsättet men flertalet artiklar beskrev arbetsterapeutens beaktande av 

olika aspekter i sitt arbete. Kvalitetsgranskning av samtliga artiklar gjordes med hjälp av 

modifierade frågor, se bilaga 2, utifrån Fribergs mall för kvalitetsgranskning [20]. Frågorna 

formulerades så att de endast kunde besvaras med Ja/Nej. Vissa frågor från mallen 

exkluderades för att de ansågs irrelevanta för denna litteraturstudie. Kvalitetsgranskningen 

resulterade i att nio artiklar uppnådde hög kvalitet och två artiklar uppnådde medel kvalitet, 

detta redovisas i tabell 2 nedan.  
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Ref. 

nr 

Författare (År) Sökdatum  Fysiska 

aspekter 

Kognitiva 

aspekter 

Miljöaspekter Kvalitet 

[25] Booth, Davidson, 

Winstanley, Waters 

(2001) 

131101 X   Hög 

[32] Cederfeldt, 

Lundgren Pierre, 

Sadlo (2003) 

131021 X  X Hög 

[24] Daniëls, Widing, 

Borell (2002) 

131101 X X X Medel 

[28] Doyle, Bennett, 

Gustafsson  (2013) 

131015 X   Hög 

[30] Guidetti, Tham 

(2002) 

131101 X X X Hög 

[22] Koh, Hoffmann, 

Bennett, McKenna 

(2009) 

131104  X  Hög 

[27] Leach, Cornwell, 

Flemming, Haines 

(2010) 

131023 X  X Hög 

[26] Lindström, Eklund, 

Billhult, Carlsson 

(2013) 

131023  X X Hög 

[33] Sansonetti, 

Hoffmann (2013) 

131024     X  Hög 

[29] Schultz et. al. (2012) 131015   X Medel 

[23] Wohlin Wottrich, 

von Koch, Tham 

(2007) 

131104 X  X Hög 

Tabell 2. Innehållsanalys utifrån aspekterna i frågeställningarna och artiklarnas kvalitet. 
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4.3 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetiska principer innefattar fyra huvudkrav som behandlar information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Principerna används som underlag för granskning av etisk 

kommitté och för att vägleda forskare [37]. Enligt Thorsén bör alla professionella ta hänsyn 

till människans värdegrund, som i stort innefattar människovärde, individens frihet och 

integritet [38]. Det var viktigt för författarna att samtliga artiklar som ingick i denna 

litteraturstudie skulle innehålla etiska resonemang, i form av samtycke och sekretess. Alla 

artiklar uppfyllde detta krav och fem av dem var även godkända av etisk kommitté [22-23, 

27-28, 33]. 

5. RESULTAT 
När resultatet sammanställdes uppkom teman som författarna kopplade till referensramen 

Model of Human Occupation [21]. Sambandet formade indelningar som sedan tilldelades 

underrubriker från MoHO’s terminologi. I artikelbeskrivningen redogörs artiklarna utifrån 

likheter och skillnader i metoder och ursprung. Detta följs av rubriken klientcentrerat och 

holistiskt arbetssätt, vilket flertalet artiklar belyste. Därefter sammanförs vilja, vanor, roller 

och utförande och bildar rubriken aktivitet. Miljöaspekten i denna litteraturstudie syftar till 

social och fysisk miljö, vilket beskrivs i MoHO som de aspekter som har störst inverkan på 

aktivitetsutförandet [15]. Miljön beskrivs i den avslutande underrubriken utifrån fysiska och 

sociala aspekter.  

5.1 Artikelbeskrivning 

Artiklarna som redovisas i följande resultat är från ett flertal platser i världen varav 

majoriteten utav kvalitativ design från Sverige [23, 26, 30, 32]. Enkätundersökningar utförs i 

tre studier och de artiklarna är från Australien [22, 33] och USA [28]. Flera studier använder 

intervjuer som insamlingsmetod och är från Sverige [23, 30] och Australien [27]. I en artikel 

deltar arbetsterapeuter från Belgien och Holland och använder fokusgrupper som metod [24], 

vilket också en av de svenska artiklarna gör [26]. En annan svensk artikel använder sig av en 

analysmetod med ursprung från Grounded theory [32]. I en artikel från Storbritannien 

presenteras en strukturerad observation av arbetsterapeuter och sjuksköterskor [25]. Mixed 

method, där både kvalitativ och kvantitativ data sammanställs [34], används i en artikel från 

USA [29]. Artiklarna är publicerade i åtta olika tidskrifter med flest från tidskriften 

Scandinavian Journal of Occupation [24, 26, 32]. 

5.2 Klientcentrerat och holistiskt arbetssätt 
Samtliga artiklar i litteraturstudien beskriver hur arbetsterapeuten på skilda sätt tar hänsyn till 

olika faktorer i arbetet med klienten [22-30, 32-33]. Ett klientcentrerat och holistiskt arbetssätt 

beskrivs i flera studier som en central del i strokerehabilitering [22-24, 27, 30]. Daniëls, 

Widing och Borells studie beskriver ett klientcentrerat arbetssätt som en viktig del i 

arbetsterapiprocessen. För att öka motivationen i rehabiliteringen är det betydelsefullt att 

respektera och lyssna in klientens önskningar [24]. Genom att klienten berättar sin livshistoria 

bildar arbetsterapeuten en helhetsuppfattning som är en förutsättning för att kunna arbeta 

holistiskt och klientcentrerat [23, 30]. Bilder och symboler kan användas för att förbättra 
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klientens förståelse för sin nuvarande förmåga, samt för arbetsterapeutens förståelse för 

klientens situation [30]. I det tidiga skedet i rehabiliteringen hjälper arbetsterapeuten klienten 

att bli motiverad och förbättra sitt självförtroende i förmåga till aktivitet genom att hindra 

negativa upplevelser och i stället framhäva och stärka de positiva upplevelserna [23-24, 26]. I 

en enkätundersökning från 2009 med arbetsterapeuter från Australien som arbetar med 

kognitiva nedsättningar efter stroke svarar 81,3 % av deltagarna att de oftast eller alltid 

använder sig av ett klientcentrerat arbetssätt. Studien visar också att det kompensatoriska 

angreppsättet används oftare än det återtränande vid strokerehabilitering [22], vilket också är 

fallet i en annan studie där ett kompensatoriskt angreppsätt med anpassning av aktiviteter 

vidtas när större framsteg inte längre görs i rehabiliteringen [24]. I en studie från 2013 som 

syftar till att beskriva kliniskt beslutstagande med klienter som drabbats av sensoriska 

nedsättningar i övre extremitet framkommer att klientens kognitiva status, mål och omfattning 

av nedsättning är de faktorer som främst påverkar arbetsterapeutens beslut om vilket 

angreppsätt som ska användas vid planering av åtgärder [28].  

5.3 Aktivitet – Vilja, vanor, roller och utförande 
Klientens vanor och roller är centrala för arbetsterapeutens arbete. Aktivitetsträning syftar till 

att återfå roller, samt associera och hitta meningsfulla alternativ till tidigare aktiviter och 

utförandet av dessa. För att arbetsterapeuten ska kunna föreslå aktiviteter där vanor i 

utförandet finns, har de klientens tidigare beteendemönster i beaktning [23]. Vanor, roller, 

intressen och erfarenheter viktiga komponenter när arbetsterapeuten ska bilda en 

helhetsuppfattning och anpassar rehabiliteringen efter klienten [23, 30]. I Sansonetti och 

Hoffmanns studie understryks betydelsen av bedömningar som baseras på aktivitetsutförande 

i rehabilitering av kognitiva nedsättningar efter stroke. I studien rapporterar 69 % av 

arbetsterapeuterna att de använder sig av dessa bedömningar med 75 % av deras klienter [33]. 

En annan studie visar att aktivitetsutförande i form av ADL-träning som åtgärd vid kognitiva 

nedsättningar används i störst utsträckning [22]. Vid träning av aktiviteter i personlig vård 

justerar och anpassar arbetsterapeuter situationer till individens unika förutsättningar [30]. I 

en annan studie belyses också detta förhållningssätt, där framkommer konstant anpassning 

som ett omfattande tema för hur arbetsterapeuten arbetar. Aktivitet, miljö och terapeutiska 

anpassningar används som influerade komponenter när arbetsterapeuten arbetar med klienter 

som har begränsad sjukdomsinsikt. Arbetsterapeuter beskriver hur de anpassar aktiviteter för 

personer med nedsatt sjukdomsinsikt efter stroke och poängterar vikten i att balansera och 

justera svårighetsgraden i aktiviteter för att uppnå rätt utmaning för klienten. Ett misslyckande 

i aktivitetsutförandet anses kunna bidra till att klienten blir medveten om sina 

begränsningar [23, 26]. I en annan svensk studie beskrivs liknande företeelse där 

arbetsterapeuten utför ”learning by doing” genom att uppmuntra klienten till att utföra en 

aktivitet som terapeuten antar ska bli problematisk, just för att nå förbättrad sjukdomsinsikt 

[30]. Att klienten har en uppfattning och förståelse om sina begränsningar efter stroke krävs 

för att sätta realistiska mål [24, 26, 30]. När 20 journalanteckningar jämförs vid en 

dokumentationsanalys visar den på att klientens målsättning, sjukdomsinsikt och uppfattning 

om aktivitetsutförande är aspekter som arbetsterapeuten dokumenterar vid in- och utskrivning 

av strokepatienter [32]. Guidetti och Tham värdesätter samarbetet mellan klient och 

arbetsterapeut i målsättningsarbetet [30], vilket vidare behandlas i en australiensisk studie där 
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två olika strategier för målsättningsarbete presenteras. Den ena strategin är delvis 

klientcentrerad och utmärks av att arbetsterapeuten vägleder arbetet och samtidigt involverar 

klienten och dennes närstående. Utifrån tidigare bedömningar föreslår arbetsterapeuten mål 

som sammanförs med klientens vilja och förhoppningar. Den andra strategin är 

patientfokuserad och innebär att arbetsterapeuten uppmuntrar klienten att själv formulera mål 

som anses betydelsefulla. Som hjälp till klienten att identifiera mål används instrumentet 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) [27]. Betydelsen av klientens 

engagemang i målsättningsarbetet nämns även i en annan artikel [23].  

Svårigheter att utföra aktivitet ligger ofta till grund i arbetet med målformulering för 

strokedrabbade [23, 27]. Även om arbetsterapeuter sätter mål utifrån klientens begränsningar i 

aktivitet poängteras att syftet är att uppnå ökad självständighet och delaktighet [27]. 

Yrkesrelaterade mål utformas sällan i det tidiga skedet inom strokerehabilitering [24, 27]. 

Arbetsterapeuten arbetar instruerande och intar gradvis en mer passiv roll med intention att 

öka klientens självständighet [25-26]. En del i att bli självständig innebär att klienten själv 

hittar strategier och nya sätt att utföra aktiviteter. Arbetsterapeuten understryker vikten av att 

vara flexibel och engagera klienten i aktivitet utan att ge direkta lösningar på problem som 

uppstår för att klienten ska utveckla förmåga till problemlösning [23, 30]. Guidetti och Tham 

benämner det som att klienten är expert på sig själv [30].  

5.4 Social och fysisk miljö 
Arbetsterapeuten har ett betydande ansvar att utbilda klienten om sjukdomsföljden efter stroke 

och informera om rehabiliteringsprocessen [24, 30]. För att sätta realistiska mål är det viktigt 

att utbilda klienten och närstående om stroke och hur målsättningsarbetet går till [27]. 

Arbetsterapeuter arbetar förespråkande och instruerande med klientens sociala miljö [25]. 

Klientens sociala miljö beskrivs som en påverkande faktor i rehabiliteringen där närstående 

ibland har en förmåga att ta på sig allt ansvar och planera aktiviteter åt klienten. 

Arbetsterapeuten kan då utbilda klientens sociala miljö i hur de kan anpassa sitt stöd [26]. 

Guidetti och Tham belyser begreppet terapeutisk allians i sin studie. Ett samarbete mellan 

klient och arbetsterapeut är grunden för en framgångsrik rehabilitering och kommunikation är 

då ett viktigt verktyg [30]. Lindström et al. delar den uppfattningen och beskriver hur 

arbetsterapeuten anpassar sättet de kommunicerar med klienter som har nedsatt 

sjukdomsinsikt till följd av stroke. Arbetesterapeutens syfte är att få klienten att reflektera 

över sitt aktivitetsutförande och på så sätt öka medvetandegraden [26].  

I en studie anges att den största utmaningen för arbetsterapeuten är att överföra resultatet av 

kognitiva bedömningar som utförs i klinisk miljö till att förutspå klientens aktivitetsutförande 

i hemmiljö. Av arbetsterapeuterna som deltar i studien svarar 72 % att de utför bedömningar 

med fokus på aktivitetsutförande i hemmiljön med mer än hälften av deras klienter med 

kognitiva nedsättningar efter stroke [33]. Detta visar även en annan studie som beskriver hur 

bedömningarna används som underlag för att skapa meningsfulla träningssituationer i 

sjukhusmiljön. Förutom bedömningar används även aktivitetsträning i hemmiljön [30]. Den 

fysiska miljön har stor betydelse vid rehabilitering av klienter med nedsatt sjukdomsinsikt. 

Sjukhusmiljön är ofta en välanpassad och förenklad miljö, vilket inte stimulerar klienten till 

utmaning. Det kan förhindra klientens insikt om aktivitetsbegränsningar, och återgång till 
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hemmiljön kan innebära för stora krav och bli komplex [24, 26]. Arbetsterapeuten anpassar 

både fysisk och social miljö för att förbättra klientens sjukdomsinsikt. För att underlätta och 

kunna jämföra aktivitetsutförandet innan och efter stroke i hemmiljön används för klienten 

tidigare kända aktiviteter. Nackdelen med det anses vara att om klienten plötsligt blir 

medveten om sina begränsningar kan det leda till nedstämdhet. I dessa fall används neutrala 

aktiviteter som klienten inte har associationer till [26]. En annan studie förklarar hur 

justeringar utförs i klinisk miljö för att efterlikna hemmiljön och på så sätt ge klienten 

uppfattning om sin nuvarande personlig-ADL-situation [30]. I hemmiljön blir nedsättningar 

mer synliga, vilket dels kan medföra förnekelse och nedstämdhet men också ge klienten 

motivation i rehabilitering och ökad sjukdomsinsikt [26, 30]. Cederfeldt, Lundgren och Sadlo 

beskriver dokumentationsaspekten fysisk miljö utifrån vad som förhindrar och underlättar i 

klientens förflyttning [32]. I studien av Schulz et al. beskrivs arbetsterapeutens bedömning av 

hinder i hemmiljön med hjälp av instrumentet SAFER Tool. Förflyttning, badrumsaktiviteter 

och kommunikation är de aktiviteter som flest hinder påträffas i. Arbetsterapeuten ger efter 

bedömningen rekommendationer om hjälpmedel och anpassning i dessa aktiviteter. I 

diskussionen understryker artikelförfattarna vikten av en objektiv bedömning och 

användandet av kliniskt resonemang från arbetsterapeuten för att tillsammans med 

bedömningsinstrumentet SAFER Tool kunna skapa en helhetsbild av klienten i hemmiljön 

[29].  

6. DISKUSSION 
I den avslutande delen diskuteras metod och resultat i separata avsnitt, följt av framtida 

forskningsförslag och slutsatser. 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutens arbete utifrån ett holistiskt perspektiv med 

personer som drabbats av stroke i en beskrivande litteraturstudie. Aktuellt kunskapsläge inom 

strokerehabilitering innefattar både studier av kvantitativ och kvalitativ design och därför görs 

en litteraturstudie som innehåller de båda typerna. Detta anser författarna är en styrka i 

studien. Syftet kan även besvaras i en kvalitativ studie där yrkesverksamma arbetsterapeuter i 

Sverige intervjuas. Vid ett sådant metodval hade erfarenheter och upplevelser varit i fokus 

[20, 21]. Intervjuer kan dock förhindra överförbarheten, vilket medför att spegling av 

arbetsterapi praxis blir geografiskt begränsad.  

Databaserna Cinahl och PubMed används i litteraturstudien eftersom de innehåller 

arbetsterapeutisk forskning. Samtliga inkluderade artiklar hittas i Cinahl och PubMed och 

bidrar till ett material som besvarar syftet, därför görs ingen sökning i andra databaser. 

Sökkombinationerna innehåller alltid minst två ämnesord, arbetsterapi och stroke. Begreppen 

som är centrala i studien visar sig även vara aktuella i forskning, vilket bidrar till många 

artiklar. Sökningen i PubMed görs i kompletterande syfte till Cinahl och ger direkt två 

relevanta artiklar, därför används inga ytterligare sökord i den databasen. Sökorden holistic, 

model of human occupation och cerebrovascular accident används i sökkombinationer 

tillsammans med ämnesord men ger ytterst få träffar, vilka visar sig vara irrelevanta för 

studien efter läsning av titel och abstrakt. Författarna reagerar på att så få artiklar påträffas 
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eftersom begreppen holistisk och MoHO förknippas med arbetsterapi praxis. Till en början 

genomförs sökningar med tidsspannet 2003-2013 men efter analys av påträffade artiklar var 

antalet otillräckligt. Författarna beslutar därför att vidga tidsramen till artiklar publicerade 

från år 2000, det medför ytterligare relevanta artiklar [24-25, 30]. Majoriteten av artiklarna är 

publicerade de senaste sex åren [22-23, 26-29, 33], vilket även kan bidra till ett tillförlitligt 

resultat eftersom det är viktigt att använda sig av den senaste forskningen för att den ständigt 

uppdateras och utvecklas [21]. 

Blandningen av kvalitativa och kvantitativa artiklar medför varierade infallsvinklar till 

studiens resultat, och detta försvårar även jämförelsen mellan artiklarna. Om studien innefattat 

fler kvantitativa artiklar hade resultatet troligtvis varit mindre beskrivande och behandlat mer 

statistik, vilket författarna inte anser är av relevans i denna litteraturstudie. De kvantitativa 

artiklarna som inkluderas i denna studie beskriver arbetsterapeuters arbetssätt genom redan 

utformade svarsalternativ, där arbetsterapeuten får ange användningsfrekvensen av arbetssätt 

genom att markera alternativen: aldrig, ibland, ofta eller alltid [22]. Författarna anser att de 

kvalitativa artiklarna som genomför intervjuer bidrar med mer fördjupad kunskap och 

värdefullt innehåll som berikar resultatet i litteraturstudien.  

En positiv aspekt i denna studie kan anses vara att artiklarna är skrivna av en stor variation 

författare och utförda i sex olika länder, detta medför trovärdighet till resultatet. En 

begränsning med artiklarnas geografiska variation är att det kan komplicera överförbarheten 

av resultatet, vilket författarna också är aktsamma med. Samtliga artiklar genomgår 

kvalitetsgranskning där endast Ja/Nej svar erhålls för att göra bedömningen tydlig. En 

begränsning kan vara att författarna använder en modifierad kvalitetsgranskningsmall. Två 

artiklar påvisar medelkvalitet och resterande är av hög kvalitet (se tabell 2), vilket är en faktor 

för ett trovärdigt resultat. En av artiklarna [29] av medelkvalitet bidrar inte mycket till 

resultatet men anses ändå ha ett betydande innehåll, eftersom den framhäver den fysiska 

miljöns inverkan. Ingen artikel exkluderas på grund av låg kvalitet. Författarna anser att 

samtliga artiklar som inkluderas innehåller etiska resonemang. Det uppfylls genom att 

information delges, samt att sekretess och samtycke erhålls. En etisk kommitté har godkänt 

fem av artiklarna [22-23, 27-28, 33], vilket ger studien trovärdighet.     

Aspekterna från frågeställningarna var först tänkt att användas som struktur i resultatavsnittet. 

Vid analys av artiklarna framstår arbetsterapeutens arbete mer komplext och kan inte 

struktureras efter frågeställningarna. Kategorier som uppkommer under analyseringen kan 

kopplas till begrepp ur MoHO och används därför som underrubriker i resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 
Skapandet av rubrikerna i resultatet och sammanställningen av artiklarna påvisar 

arbetsterapeutens holistiska synsätt inom strokerehabilitering. Resultatet visar även att 

arbetsterapeuten arbetar klientcentrerat med strokepatienter [22-30, 32-33] och patientens 

vilja och behov värderas högt i rehabilitering [23, 24, 30]. Kielhofner stödjer det 

klientcentrerade arbetssättet och den holistiska människosynen i MoHO och beskriver det som 

centrala delar inom arbetsterapi [12]. Författarna anser att sammanställningen påvisar det 

holistiska synsättet och besvarar därmed litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 
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Artiklarna beskriver hur arbetsterapeuten försöker skapa en bild över klientens situation och 

tidigare aktivitetsmönster genom att låta klienten berätta sin livshistoria [23]. Metaforer och 

symboler används som en strategi för att öka klientens förståelse för sin nuvarande förmåga 

[30], vilket även klientcentrerade Kawa-modellen använder sig av för att visualisera 

begränsningar i det sammanhang som klienten verkar i [39].  

Livssituationen efter stroke kan förändras för klienten och dennes närstående i olika 

omfattning. Eftersom följderna av sjukdomen kan variera är den individuella kontexten viktig 

för en holistisk och klientcentrerad rehabilitering.  Att arbetsterapeuten konkretiserar klientens 

aktuella förmågor samt anpassar aktiviteter framhävs i flera studier [23, 26, 30]. Detta tyder 

på att arbetsterapeuter bör besitta problemlösande egenskaper och vara flexibel i klientmötet. I 

rehabiliteringen med klienter som lider av nedsatt sjukdomsinsikt modifierar arbetsterapeuten 

aktiviteter för att medvetandegöra klientens svårigheter och begränsningar [23-24, 26, 30]. En 

god terapeutisk relation i dessa situationer lär vara av stor betydelse för en förbättrad 

sjukdomsinsikt och fortsatt rehabilitering. Terapeutisk allians och vikten av kommunikation 

framhävs i två studier [26, 30], vilket kan bidra till att klientens insikt om sina begränsningar 

successivt växer fram. En fungerande relation mellan arbetsterapeut och klient återspeglas i 

MoHO som en förutsättning i rehabiliteringen. Relationen symboliseras av förståelse, respekt 

och stöd för klientens handlingar, val och upplevelser [40].  

I resultatet beskrivs målsättningsarbetet med klienten som en betydelsefull del i 

arbetsterapiprocessen [27, 30]. I en studie nämns terapeutledd och patientfokuserad som två 

målsättningsstrategier [27], vilken strategi som arbetsterapeuten väljer bör grundas i klientens 

vilja, roller och personliga egenskaper. Det kan vara fördelaktigt att kunna växla mellan de 

olika målsättningsstrategierna utan att förlora det klientcentrerade och holistiska synsättet. 

Kunskapen och förståelsen om klienten återspeglas i arbetsterapeutens kliniska resonemang 

[40, 41]. Instrumentet COPM används som stöd vid målformulering inom strokerehabilitering 

[27], vilket är i linje med aktuell forskning och evidensbaserad arbetsterapi praxis. 

Instrumentet anses säkerställa ett klientcentrerat arbetssätt med strokepatienter genom att 

underlätta vid målsättning och utvärdering samt planering av interventioner [10].  

I MoHO beskrivs aktivitet utifrån komponenterna vilja, vanor och utförandekapacitet. 

Aktivitetsmönster som utförs i olika sammanhang influeras av individens vanor och roller 

[13, 41], vilket framhävs i flera studier [23, 26, 30]. En förändrad livssituation efter stroke 

innebär en risk att förlora vanor och roller, och kan medföra psykologiska konsekvenser. 

Människans identitet finns i roller, vilka påverkas redan vid insjuknandet av stroke då en 

patientroll formas. Att bli begränsad i sin förmåga att utföra aktiviteter på grund av 

funktionsbortfall kan leda till ett förändrat beteendemönster. Vanor och roller är centrala 

utgångspunkter inom arbetsterapi vilket konstateras i resultatet av flera studier [23, 26, 30]. I 

två studier framkommer att mål beträffande klientens yrke sällan utformas inom 

strokerehabilitering i det tidiga skedet, eftersom andra prioriteringar görs [24, 27]. Detta är ett 

förvånande fynd eftersom stroke kan drabba individer i yrkesverksam ålder. Överförbarheten 

till praxis i Sverige kan ifrågasättas eftersom studierna även är utförda i andra länder. 

Socialstyrelsens årsrapport visar att 400 personer i åldrarna 35-44 år insjuknar årligen i stroke 
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i Sverige [42], vilket tyder på att ett behov av yrkesrelaterad målsättning inom 

strokerehabilitering finns.   

Den fysiska miljön kan innebära olika krav för individen och miljön kan verka förnekande för 

klienter med nedsatt sjukdomsinsikt efter stroke [24, 26, 30]. Hemmiljön synliggör klientens 

begränsningar, vilket kan ge både positiva och negativa konsekvenser i form av ökad 

motivation men även nedstämdhet [26, 30]. Även Kielhofner belyser miljöns betydelse och 

beskriver hemmiljön som ett stöd för att återuppta roller och rutiner [15]. För att kunna 

förutspå aktivitetsutförande i hemmiljön görs kognitiva bedömningar i en studie, där sedan 

resultatets överförbarhet problematiseras [33]. Det är svårt att förutsäga aktivitetsutförande i 

olika miljöer eftersom kraven varierar beroende på de rådande miljöförhållandena. 

Möjligheter, hinder, krav och stöd är komponenter i såväl den fysiska som sociala miljön och 

samtliga kan inverka på klientens aktivitetsutförande [15]. Med resultaten i beaktning kring 

miljöns betydelse bör arbetsterapeuten tillämpa rehabilitering i klientens hemmiljö, eftersom 

den kliniska miljön inte alltid är verklighetstrogen.  

6.2.1 Framtida forskningsförslag 

Som nämns i metodavsnittet påträffades ytterst få artiklar när sökordet holistic användes, detta 

indikerar på att ytterligare forskning krävs inom detta arbetsterapeutiska spektrum. I denna 

studie behandlar flertalet inkluderade artiklar endast en eller två aspekter som 

arbetsterapeuten arbetar utifrån med strokepatienter. Generellt sett så behövs mer forskning, 

oavsett sjukdomsgrupp, som påvisar arbetsterapeutens arbete utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Författarna föreslår att undersöka ett mindre geografiskt område, med kvalitativ ansats och 

intervjuer för att kartlägga arbetsterapeuters holistiska synsätt och därefter jämföra med andra 

områden och eventuellt andra länder. Det kan också vara intressant att se om skillnad i synsätt 

finns beroende på om arbetsterapeuten är verksam inom kommun eller landsting. 

6.3 Slutsatser 

Denna litteraturstudie beskriver hur arbetsterapeuter arbetar utifrån ett holistiskt synsätt med 

personer som har drabbats av stroke. En slutsats utifrån studien är att arbetsterapi praxis inom 

strokerehabilitering kan sammankopplas till referensramen Model of Human Occupation. 

Resultatet visar att ett klientcentrerat arbetssätt används inom strokerehabilitering och 

arbetsterapeuten eftersträvar att se klienten utifrån ett holistiskt perspektiv och se till alla 

påverkbara aspekter. För att medvetandegöra begränsningar och förbättra aktivitetsutförande 

anpassar arbetsterapeuten aktiviteter för att uppnå rätt utmaning för klienten. I studien 

framkom att aktivitetsträning syftar till att återfå vanor och roller, samt hitta meningsfulla 

strategier och alternativa aktiviteter för att åter bli självständig. Den fysiska och sociala miljön 

är påverkande aspekter, vilka arbetsterapeuten både bedömer och anpassar efter klientens 

förutsättningar och behov. Arbetsterapeuten arbetar därför instruerande och utbildar 

närstående i hur de kan bemöta och anpassa sitt stöd. Hemmiljön anses komplex eftersom den 

både kan hindra och möjliggöra aktivitetsutförande och sjukdomsinsikt. Vidare forskning är 

nödvändig för att säkerställa det holistiska synsättet inom strokerehabilitering.  
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BILAGA 1. Analysmatris [21] 

Författare 

(år) Land 

Syfte Metod Resultat 

Booth, 

Davidson, 

Winstanley, 

Waters 

(2001). 

Storbritannien. 

Att identifiera 

interaktion mellan ssk-

patient och AT-patient 

under aktiviteterna 

påklädning och 

hygienskötsel samt att 

jämföra 

professionernas 

förhållningssätt till 

patienten. 

10 strokepatienter 

som drabbats av 

stroke de senaste 

3 månaderna 

observerades i 

mötet med AT 

och ssk. 

AT använde ett förespråkande och 

instruerande förhållningssätt betydligt 

mycket mer än ssk. AT underlättade 

och agerade också som fysiskt stöd 

för patienten.  

Cederfeldt, 

Lundgren 

Pierre,  Sadlo 

(2003). 

Sverige. 

Att erhålla förståelse 

för hur 

aktivitetsutförande 

dokumenteras för 

stroke patienter och 

vilka områden och 

aspekter som AT tar 

hänsyn till i 

dokumentationen. 

20 journaler, 10 

män och 10 

kvinnor som 

drabbats av 

stroke. 

Journalerna 

analyserades med  

metoden 

grounded theory. 

AT dokumenterade patientens 

förmåga innan stroke, vid inskrivning 

och utskrivning från sjukhus. 

Självständighet var ett centralt 

begrepp som innefattade de flesta 

aktiviteter som dokumenterades. 

Svårigheter, sjukdomsrelaterade 

problem och patientens medverkan 

bedömdes och dokumenterades. 

Fysisk miljö var också dokumenterad. 

Daniëls, 

Widing, 

Borell (2002). 

Belgien & 

Holland. 

Att utforska och förstå 

ATs erfarenheter med 

patienter på sjukhus 

som genomgår stroke 

rehabilitering med 

fokus på ATs 

reflektioner, tankar och 

känslor. 

13 AT från 

Belgien och 

Holland deltog i 

fokusgrupper med 

semi-

strukturerade 

intervjuer runt ett 

case. 

AT byter i ett tidigt skede i 

rehabiliteringen från återtränande till 

anpassat angreppsätt, vilket kan vara 

mentalt svårt för patienten att 

acceptera. AT försöker arbeta 

klientcentrerat och ge patienten rätt 

utmaning i aktivitet. Att få patienten 

medveten om sina nedsättningar anses 

viktigt för att kunna sätta rimliga mål. 

I det tidiga skedet sätts ofta mål som 

syftar till att bli självständig för 

framtida hemgång. 

Doyle, 

Bennett, 

Gustafsson 

(2013). USA.  

Att förstå det kliniska 

resonemanget av AT 

vid sensoriska 

nedsättningar i övre 

extremitet efter stroke. 

Frågeformulär till 

500st AT. 187 

svarade och 145st 

inkluderades. 

Sensorisk bedömning görs för att 

välja och styra åtgärder samt avgöra 

inverkan på aktivitetsutförandet. Vad 

som påverkar valet mellan 

kompensatorisk och återtränande 

åtgärd är oftast: klientens kognitiva 

status och mål, skadans 

svårighetsgrad och tid sedan 

insjuknande. 



 

 
 

 

Författare 

(år) Land 

Syfte Metod Resultat 

Guidetti, 

Tham 

(2002). 

Sverige. 

Att beskriva vilka 

karaktäristiska 

terapeutiska strategier 

som arbetsterapeuter 

använder i personlig-

ADL träning. 

Kvalitativ, 

tolkande och 

beskrivande 

studie. Intervjuer 

med informella 

och öppna frågor 

med 12st AT som 

arbetade med 

stroke och 

ryggmärgsskadade 

patienter. 

Ett antal strategier som AT använde 

vid träning av p-ADL framkom, bland 

annat att forma en relation av 

förtroende och förståelse för klienten. 

Motivera och stötta klienten i 

målsättning samt låta erfarenhet genom 

utförande av aktiviteter hjälpa klienten 

att synliggöra förmågor och 

nedsättningar. Arbeta klientcentrerat 

och anpassa sig terapeutiskt till 

klientens unika behov. 

Koh, 

Hoffmann, 

Bennett, 

McKenna 

(2009). 

Australien. 

Att beskriva aktuell 

arbetsterapi praxis för 

patienter med kognitiva 

nedsättningar efter 

stroke och det 

relaterade 

forskningsanvändandet. 

Självadministrerat 

frågeformulär med 

23 frågor mailades 

till 742st 

australiensiska 

AT. 102st svarade. 

De flesta deltagarna i undersökningen 

använde ett klient centrerat arbetssätt. 

Kompenserande åtgärder användes 

oftare än återtränande. De mest 

frekvent använda kognitiva 

bedömningarna var MMSE, Cognistat 

och test som var skapade på 

deltagarnas olika arbetsplatser. 47,1% 

rapporterade att de inte använde några 

bedömningsinstrument för att bedöma 

i-ADL. De 3 vanligaste 

interventionerna var p-ADL och i-ADL 

träning och kompensatoriska tekniker. 

P-ADL var vanligast för 

sjukhuspatienter och i-ADL för 

öppenvårdspatienter. 88,3% svarade att 

de ofta eller alltid förlitar sig på 

tidigare erfarenheter vid kliniskt 

beslutsfattande. 

Leach, 

Cornwell, 

Fleming, 

Haines 

(2010). 

Australien. 

Att undersöka det 

nuvarande synsättet för 

målsättningsarbete i 

praktiken för 

arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och 

logopeder. 

Kvalitativ ansats. 

8 deltagare varav 

3 arbetsterapeuter 

genomförde semi-

strukturerade 

intervjuer via e-

mail. 15 intervjuer 

genomfördes med 

en holistisk syn på 

klienterna. 

Tre kategorier av målsättningsarbete 

identifierades, varav två användes av 

AT. Dessa var terapeut ledda och 

patient fokuserade arbetssätt. 

Funktionsnedsättning och 

aktivitetsbegränsning ligger ofta till 

grund för uppsatta mål. AT baserar mål 

på funktionsbegränsning med syfte att 

bli mer självständig och delaktig i 

aktivitet. 



 

 
 

 

 

Författare 

(år) Land 

Syfte Metod Resultat 

Lindström, 

Eklund,  

Billhult, 

Carlsson 

(2013). 

Sverige. 

Att beskriva ATs 

erfarenheter av 

rehabilitering med 

personer som har 

nedsatt 

medvetandegrad. 

Kvalitativ metod.  

5 fokusgrupper 

med totalt 22 

deltagare 

intervjuades. 

Ett övergripande tema, konstant 

anpassning genom att använda 

aktiviteter, miljö och terapeutiska 

anpassningar för att förbättra 

medvetandegraden hos patienterna 

framkom. 

Sansonetti, 

Hoffmann 

(2013). 

Australien.  

Att undersöka ATs val 

och utmaningar i 

användandet i 

kognitiva bedömningar 

med stroke och TBI 

patienter samt 

betydelsen av 

bedömningar i 

aktivitetsutförande. 

En tvärsnittstudie 

med enkäter 

skickades till 

755st AT som 

arbetade med 

vuxna med 

kognitiva 

nedsättningar efter 

stroke eller TBI. 

209st AT deltog. 

Anledningen till val av kognitiva 

bedömningar var främst att identifiera 

förekomsten av kognitiva svårigheter 

och enkelheten i administration av 

dessa bedömningar. 62% av deltagarna 

rapporterade att de använde 

bedömningar med fokus på 

aktivitetsutförande i kombination av 

kognitiva bedömningar. De bidrog med 

värdefull information och att identifiera 

självständighet var enklare. 

Schultz et al 

(2012). 

USA.  

Att identifiera 

svårigheter i 

aktivitetsutförandet i 

hemmiljön och 

beskriva efterföljande 

AT rekommendationer 

för strokepatienter och 

anhöriga. 

Mixed method 

med deskriptiv 

design som 

utvärderade 

instrumentet Safer 

tool, 76 

strokepatienter 

deltog. 

Två case studier redovisas. AT 

identifierar 14 kategorier där hinder i 

aktivitet uppstår, de tre vanligaste är 

badrumsaktiviteter, förflyttningar och 

kommunikation. AT rekommenderar 

olika hjälpmedel för att underlätta i 

hemmiljö. 

Wohlin 

Wottrich, 

Von Koch, 

Tham 

(2007). 

Sverige. 

Att identifiera 

betydelsen av 

rehabilitering I 

hemmiljön för personer 

som drabbats av stroke, 

utifrån medlemmarna I 

ett multiprofessionellt 

team. 

En kvalitativ 

beskrivande studie 

med 

fenomenologiskt 

synsätt. Intervjuer 

angående 9 

patienter med 13st 

medlemmar ur ett 

team, varav 5 var 

arbetsterapeuter. 

Teamet arbetar under ett gemensamt 

tema, stödja kontinuitet i 

rehabiliteringen från sjukhuset till 

hemmiljön. Teamet arbetar med 

klientcentrering genom att hitta tillbaka 

till tidigare roller och aktiviteter. 

Hjälper klienten att öka självförtroende 

och förhindra negativa känslor genom 

positiva erfarenheter. 



 

 
 

BILAGA 2. Kvalitetsgranskning [20] 

 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?     JA      NEJ 

 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?    JA      NEJ 

 

3. Finns en vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden?   JA      NEJ 

 

4. Är syftet tydligt formulerat?      JA      NEJ 

 

5. Beskrivs metoden på ett tydligt sätt?     JA      NEJ 

 

6. Beskrivs urvalsprocessen? (inklusion- och exklusionskriterier)    JA      NEJ 

 

7. Är dataanalysen tydligt beskriven?     JA      NEJ 

 

8. Är resultaten trovärdiga och stämmer överens med syftet?   JA      NEJ 

 

9. Finns det en metoddiskussion?      JA      NEJ 

 

10. Finns det några etiska resonemang?      JA      NEJ 

  

 

 

 

Hög kvalitet: 7-9 JA    

Medel kvalitet: 4-6 JA 

Låg kvalitet: 1-3 JA 

 

 

 

Kvalitet:   Hög  Medel   Låg 


