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Sammanfattning,
&

Bakgrund:,Stroke&är&en&folksjukdom&som&drabbar&bland&annat&personer&i&arbetsför&ålder.&Stroke&kan&

medföra&både&kroppsliga&och&psykiska&funktionsnedsättningar.&Arbete&kan&skapa&positiva&känslor,&

men&att&arbete&efter&stroke&med&nedsatta&funktioner&och&förmågor&kan&vara&svårt&då&arbete&ställer&

krav&på&personens&funktioner&och&förmågor.&Det&finns&flertal&definitioner&av&hälsa&och&förklaringar&av&

välbefinnande.&Funktionsnedsättningar&kan&hämma&hälsa&och&välbefinnande&men&det&finns&även&

faktorer&som&kan&främja&välbefinnande&och&hälsa.&,
,
Syfte:,Syftet&med&studien&är&att&beskriva&strokeöverlevares&upplevelser&av&återgång&i&arbete&och&

arbetets&inverkan&på&deras&hälsa&och&välbefinnande.&&

,
Metod:,Kvalitativ,litteraturstudie&innehållande&kvalitativ&och&kvantitativ&data.&Data&analyserades&
utifrån&ett&induktivt&tillvägagångssätt&och&tolkades&genom&kvalitativ&innehållsanalys.,
,
Resultat:&Resultatet&presenterades&i&två&teman&innehållande&kategorier.&Temana&var&positiva&

upplevelser&av&återgång&i&arbete&samt&främjad&hälsa&och&välbefinnande&av&arbete&och&negativa&

upplevelser&av&återgång&i&arbete.&Strokeöverlevare&som&återgått&i&arbete&upplevde&både&positiva&och&

negativa&aspekter&med&återupptagandet&av&arbete.&Arbete&skapade&positiva&upplevelser&såsom&

förbättrade&kognitiva&funktioner,&självförverkligande,&socialt&stöd&och&positiva&känslor&som&främjade&

hälsa&och&välbefinnande.&Strokeöverlevarna&upplevde&även&negativa&upplevelser&vid&återgång&i&

arbete&såsom&diskriminering&och&funktionsnedsättningar.&Återgång&i&arbete&är&positivt&för&

strokeöverlevares&hälsa&och&välbefinnande.&

&

Slutsats:,Det&förekommer&negativa&upplevelser&samt&hämmad&hälsa&och&välbefinnande&hos&

strokeöverlevare&som&återgått&i&arbete&och&beror&ofta&på&brister&i&miljön&och&omgivningen.&Detta&kan&

användas&i&arbetsterapipraxis&för&att&förstå&behovet&av&arbetsterapeutiska&interventioner&och&dess&

inverkan&på&strokeöverlevares&aktivitetsutförande&samt&hälsa&och&välbefinnande.&&

,
&

,
Sökord:&Arbete,&Stroke,&Återgång&till&arbete,&Hälsa&
&

&



Innehållsförteckning,

1.#Inledning#........................................................................................................................................#1!
2.#Bakgrund#.......................................................................................................................................#1!
2.1#Stroke#.....................................................................................................................................................#1!
2.2#Fysiska#och#kognitiva#konsekvenser#av#stroke#.......................................................................#1!
2.2.1!Nedsatt!motorik!..............................................................................................................................................!1!
2.2.2!Nedsatt!kognition!..........................................................................................................................................!2!

2.3#Hälsa#och#välbefinnande#.................................................................................................................#2!
2.3.1!Arbetsterapi!och!arbetsterapeutiskt!perspektiv!på!hälsa!och!välbefinnande!....................!3!
2.3.2!Återgång!i!arbete!............................................................................................................................................!4!

2.4#Problemformulering#.........................................................................................................................#4!
3.#Syfte#.................................................................................................................................................#5!
4.#Metod#..............................................................................................................................................#5!
4.1#Inledande#informationssökning#...................................................................................................#5!
4.2#Den#egentliga#informationssökningen#och#sökord#................................................................#5!
4.3#Urval#.......................................................................................................................................................#6!
4.4#Dataanalys#............................................................................................................................................#7!
4.5#Etik#..........................................................................................................................................................#8!

5.#Resultat#..........................................................................................................................................#8!
5.1#Tema#1#M#Positiva#upplevelser#av#återgång#i#arbete#samt#främjad#hälsa#och#
välbefinnande#av#arbete#.........................................................................................................................#8!
5.1.1!Förbättrade!känslomässiga!upplevelser!..............................................................................................!8!
5.1.2!Arbete!möjliggör!självförverkligande!...................................................................................................!9!
5.1.3!Upplevelser!av!socialt!stöd!........................................................................................................................!9!
5.1.4!Förbättrade!kognitiva!funktioner!...........................................................................................................!9!

5.2#Tema#2#M#Negativa#upplevelser#av#återgång#i#arbete#..............................................................#9!
5.2.1!Upplevelser!av!diskriminering!.................................................................................................................!9!
5.2.2!Upplevda!funktionsnedsättningar!.......................................................................................................!10!

6.#Diskussion#..................................................................................................................................#11!
6.1#Metoddiskussion#..............................................................................................................................#11!
6.2#Resultatdiskussion#..........................................................................................................................#12!
6.3#Slutsats#................................................................................................................................................#16!

7.#Referenser#..................................................................................................................................#17!
Bilagor#..............................................................................................................................................#22!
Bilaga#1!
Bilaga#2!

&

!
!
!
!



! 1!

1.,Inledning,,
Vid&verksamhetsförlagd&utbildning&har&vi&båda&kommit&i&kontakt&med&strokepatienter&och&funnit&

denna&patientgrupp&intressant.&Vid&patientkontakt&uppmärksammade&vi&svårigheter&vid&utförande&av&

aktivitet&efter&insjuknade&i&stroke&och&utifrån&detta&ville&vi&öka&förståelse&för&aktiviteters&betydelse&för&

individens&hälsa&och&välbefinnande.&Många&strokepatienter&är&i&arbetsför&ålder&(1),&i&och&med&detta&

uppstod&funderingar&kring&hur&patientgruppen&upplevde&och&tänkte&gällande&arbetssituation.&&&

&

En&litteraturstudie&med&syfte&att&utreda&strokeöverlevares&hälsa&och&välbefinnande&i&samband&med&

återgång&i&arbete&genomfördes&då&vi&ville&systematisera&befintlig&kunskap&inom&forskningsfrågan&och&

vi&fann&det&lämpligt&att&studera&deras&upplevelser&genom&litteraturstudie.&Litteraturstudien&

genomfördes&då&det&fanns&tillräckligt&forskningsunderlag&att&bygga&studien&på.&

2.,Bakgrund,,
&

2.1,Stroke,,
Stroke&orsakas&av&att&hjärnans&blodflöde&hindras&av&en&blodpropp&eller&en&blödning&från&hjärnans&kärl.&

Det&försämrade&blodflödet&i&hjärnan&leder&till&att&syretillförseln&till&hjärnans&celler&begränsas.&Den&

begränsade&syretillförseln&orsakar&skada&eller&död&av&hjärnceller&(2).&

&

Stroke&är&en&stor&folksjukdom&som&drabbar&människor&världen&över&och&är&en&av&de&största&orsakerna&

till&funktionsnedsättning.&De&främsta&orsakerna&till&stroke&är&rökning,&högt&blodtryck,&förmaksflimmer,&

diabetes,&höga&blodfetter,&inaktivitet&och&övervikt.&Flera&av&dessa&faktorer&kan&människan&påverka&

genom&val&av&livsstil&(3).&Majoriteten&som&insjuknar&i&stroke&är&äldre&personer&över&65&år,&men&det&är&

även&en&stor&andel&personer&i&arbetsför&ålder&som&insjuknar&i&stroke;&de&utgör&20&procent&av&de&som&

insjuknar&i&stroke&(1).&&

&

Woodson&(2)&beskriver&utifrån&National&Stroke&Association&(2011)&att&efter&stroke&kan&kroppsliga&

funktioner&påverkas&eller&gå&förlorade&samt&hur&väl&personen&återhämtar&sig&och&hur&lång&tid&

återhämtningen&tar&beror&på&skadans&lokalisation,&skadans&typ,&omfattning&av&den&ursprungliga&

skadan&och&erhållen&behandling.&

&

I&vår&studie&väljer&vi&att&benämna&patientgruppen&som&strokeöverlevare&då&vi&inte&anser&att&de&är&

patienter&eftersom&de&återgått&i&arbete.&Några&av&våra&artiklar&i&studien&har&utgått&från&samma&

benämning&av&patientgruppen&och&detta&inspirerade&oss&till&att&använda&benämningen&

strokeöverlevare.&

&

2.2,Fysiska,och,kognitiva,konsekvenser,av,stroke,
&

2.2.1,Nedsatt,motorik,
&

Vanlig&funktionsnedsättning&hos&strokeöverlevare&är&nedsatt&motorik&(4).&I&utförandet&av&aktivitet&

krävs&rörelseförmåga,&motorik.&Stroke&kan&orsaka&försämrad&motorik&som&antingen&är&total,&paralys,&
eller&partiell,&pares."Den&mest&förekommande&motoriska&nedsättningen&är&hemipares&som&innebär&

halvsidig&försvagning&där&funktionen&i&ena&kroppshalvan&är&nedsatt.&Ytterligare&nedsatt&motorik&kan&

förkomma&i&arm&eller&ben,&monopares,"eller&nedsatt&rörelseförmåga&i&hela&kroppen,&tetrapares."Dessa&
svagheter&kan&gradvis&försvinna,&tränas&bort&eller&bestå&(4).&&

&

Tonus&är&en&muskelspänning&i&den&påverkade&sidan&som&ofta&är&hög&hos&personer&med&uttalad&pares.&

Funktionsförmåga&i&arm&och&ben&påverkas&om&nedsatt&motorik&och&förändrad&tonus&föreligger&(4).&

Många&aktiviteter&kräver&användning&av&båda&händerna,&exempelvis&vid&handskrivning&där&ena&

handen&används&till&att&hålla&pennan&och&den&andra&handen&som&stöd&för&att&hålla&pappret&på&plats&
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(5).&Stroke&kan&även&leda&till&problem&med&balans,&och&balanssvårigheter&kan&vara&orsakade&av&

svaghet&eller&känselförändring&(4).&

&

Efter&stroke&är&handens&motorik&vanligen&nedsatt&och&strokeöverlevare&upplever&ofta&svårigheter&att&

styra&och&kontrollera&handens&muskulatur&som&krävs&i&aktivitetsutförande&(2).&Strokeöverlevare&som&

drabbats&av&hemipares&blir&ofta&begränsade&på&grund&av&den&försvagade&kroppshalvan&gällande&

delaktighet&och&aktivitetsutförande&(6).&

&

2.2.2,Nedsatt,kognition,,
&

Kognition&definieras&som&individens&förmåga&att&inhämta&och&använda&information&så&att&individen&

kan&anpassa&sig&till&omgivningens&krav.&Uppmärksamhet,&perception,&minne,&

informationsbearbetning&och&exekutiva&funktioner&utgör&kognition&och&påverkar&individens&tänkande&

och&handlande&i&aktivitet&(5).&&

&

Vanlig&nedsättning&efter&hjärnskada&är&uppmärksamhetssvårighet.&Med&uppmärksamhet&menas&

förmåga&till&fokusering,&att&bortse&från&störande&intryck&och&att&skifta&fokus&(5).&Perception&är&de&

intryck&vi&får&från&våra&sinnen&och&är&ofta&påverkad&efter&stroke.&Påverkad&perception&kan&innebära&

känselbortfall,&synfältsbortfall,&spatiala&nedsättningar&där&personen&har&svårigheter&att&förhålla&sig&till&

avstånd&och&samband&mellan&föremål&(5).&&

&

Efter&stroke&kan&kognitiva&funktioner&vara&nedsatta&såsom&minne&och&exekutiva&funktioner.&Minne&

innebär&att&bearbeta&information,&att&lagra&information&och&att&kunna&plocka&fram&tidigare&minnen&

(7).&Informationsbearbetning&innebär&att&förstå&sin&omvärld&genom&att&notera&och&tolka&information&

och&se&dess&helhet&och&dra&slutsatser&utifrån&helheten,&men&även&notera&varje&enskild&del.&I&

aktivitetsutförande&krävs&exekutiva&funktioner&som&innebär&bl.a.&förmågor&att&planera&och&organisera&

aktivitet&(5).&&

&

Mental&trötthet&är&ytterligare&en&vanligt&förekommande&funktionsnedsättning&efter&stroke.&Mental&

trötthet&yttrar&sig&i&minskad&ork&att&utföra&fritidsaktiviteter&och&arbete.&Aktiviteter&som&blir&

påfrestande&och&problematiska&vid&mental&trötthet&är&de&aktiviteter&som&ställer&krav&på&

uppmärksamhet,&koncentration&och&tankeverksamhet&(7).&Minskad&mental&uthållighet&är&en&

begränsande&faktor&då&patienten&i&rehabilitering&och&aktivitet&hindras&till&att&inte&kunna&delta&fullt&ut&

(8).&

&

Nedsatt&kognition&orsakar&funktionsnedsättning&och&leder&ofta&till&att&arbetsförmågan&begränsas&(9).&

Arbete&ställer&höga&krav&på&kognition&i&aktivitet&eftersom&arbetsuppgifter&kräver&effektivitet,&

beslutsfattande&och&förmåga&att&klara&flera&saker&samtidigt&(7).&Med&arbete&menar&vi&i&denna&studie&

sysselsättning&i&form&av&avlönat&arbete,&arbetsträning&samt&oavlönat&arbete&i&form&av&att&vara&

hemmafru.&

!

2.3,Hälsa,och,välbefinnande,,
!
Hälsa&är&ett&begrepp&som&är&svårdefinierat&och&innefattar&mer&än&avsaknad&av&sjukdom.&En&

övergripande&definition&saknas&för&begreppet&(10).&Världshälsoorganisationen,&WHO&(11)&definierar&

hälsa&som&”ett&tillstånd&av&fullständigt&fysiskt&psykiskt&och&socialt&välbefinnande&och&inte&enbart&

avsaknad&av&sjukdom&eller&funktionshinder”.&Begreppet&hälsa&kan&även&beskrivas&utifrån&

friskvårdsmodellen;&som&har&en&bred&syn&på&hälsa&som&en&resurs&för&vardagslivet.&Brülde&B&och&

Tengland&PFA&(12)&beskriver&hälsorelaterat&välbefinnande&som&”ett&behagligt&psykiskt&tillstånd&som&(i)&

är&associerat&med&funktionshälsa&och&(ii)&har&direkta&inre&orsaker”.&Definitionen&på&socialt&stöd&är&
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”resurser&tillhandahållna&av&andra&människor”&(13).&Socialt&stöd&påverkar&hälsan&och&att&ha&socialt&

stöd&är&positivt&för&hälsan&(14).&&

2.3.1,Arbetsterapi,och,arbetsterapeutiskt,perspektiv,på,hälsa,och,välbefinnande,,,
&

Att&arbeta&med&hälsa&och&välbefinnande&är&något&en&arbetsterapeut&gör&(15).&Nedsatt&kroppsfunktion&

upplevs&individuellt&och&påverkar&därför&personer&i&olika&grad&beroende&på&vad&personen&önskar&

kunna&utföra&(16).&Det&unika&med&arbetsterapeutiska&bedömningar&är&beaktandet&av&relationen&

mellan&individ,&miljö&och&uppgift&och&förståelsen&att&dessa&komponenter&påverkar&en&persons&

utförande&av&aktivitet&(17).&Arbetsterapeuten&har&ofta&uppgiften&att&se&över&hur&väl&miljön,&individens&

funktionsnedsättning&och&deras&val&av&aktiviteter&och&roller&överensstämmer&(18).&Oanpassad&miljö&

hindrar&en&persons&delaktighet&i&aktivitet&(19).&Utöver&miljön&kan&funktionsnedsättning&vara&orsak&till&

aktivitetsbegränsning&(5).&&

&

Arbetsterapeuten&Avaheden&(20)&beskriver&att&delaktighet&främjar&hälsa.&Arbetsterapeutiska&

interventioner&kan&vara&antingen&återträning&eller&kompensatoriska&hjälpmedel&eller&strategier.&En&

arbetsterapeut&kan&öka&delaktighet&hos&en&person&med&delaktighetsinskränkning&genom&anpassade&

hjälpmedel&och&strategier&för&individens&behov.&Med&delaktighetsinskränkning&menas&de&problem&

som&hindrar&en&person&att&utöva&valda&aktiviteter.&Det&är&vanligt&med&minskad&delaktighet&om&en&

aktivitetsbegränsning&föreligger&och&detta&i&samspel&med&miljön&kan&skapa&delaktighetsinskränkning&

(5).&&

&

Woodson&(2)&beskriver&utifrån&Gresham,&Duncan,&Stason,&Adams,&Adelman,&Alexander&et&al.&(1995)&

att&rehabilitering&innefattar&att&lära&ut&kompensatoriska&metoder&så&att&strokepatienterna&kan&utöva&

betydande&aktiviteter&och&en&sådan&metod&kan&vara&att&använda&sin&affekterade&sida&i&högst&möjliga&

mån&vid&aktivitetsutförande.&Enligt&Kielhofner&(21)&är&aktiviteter&i&dagliga&livet&(ADL)&aktiviteter&som&

människor&utövar&i&syfte&att&ta&hand&om&sig&själv&såsom&att&äta&och&tvätta.&En&tidig&ADL&träning&

resulterar&i&kostnadseffektiv&rehabilitering&och&är&mer&tillfredställande&för&patienten.&ADL&träning&kan&

fokusera&på&aktivitetens&krav,&individens&förmåga&att&bemästra&aktiviteten&och&hur&utförandet&

genomföras&för&att&finna&kompensatoriska&metoder&för&att&underlätta&utförandet&för&patienten&(22).&

Arbetsterapeutiska&interventioner&bör&engagera&patienter&genom&meningsfulla&aktiviteter&för&att&

förbättra&aktivitetsutförande,&patienten&bör&sättas&i&fokus&genom&att&arbetsterapeuten&fokuserar&på&

patientens&mål,&behov&och&motivation&(2).&&

&

Hälsa&kan&upplevas&om&den&enskilda&individen&eller&en&grupp&kan&nå&mål&och&uppfylla&behov,&klara&av&

miljöförändring&eller&bemästra&miljö.&Ur&ett&aktivitetsperspektiv&har&personen&hälsa&när&egna&satta&

mål&uppnås&(23).&Människan&har&ett&behov&att&utöva&aktivitet,&eftersom&det&mänskliga&behovet&att&

handla&tillgodoses&i&aktivitetsutförande&(24).&Arbetsterapeuten&utgår&från&att&människan&ska&få&utöva&

aktivitet&och&vara&delaktig.&Att&utöva&aktivitet&är&betydande&för&hälsa&och&välbefinnande&för&personer&

med&eller&utan&funktionsnedsättningar&(15).&Pizzi&och&Renwick&(25)&beskriver&utifrån&Christiansen&och&

Townsend&(2004)&att&livskvalité&uppstår&när&en&person&deltar&i&meningsfulla&aktiviteter.&

&

Blair&SEE,&Hume&CA&och&Creek&J&(26)&beskriver&utifrån&Fernando&(1993)&mental&hälsa&som&ett&

svårdefinierat&begrepp&som&tolkas&utifrån&levd&kultur.&Mental&hälsa&innefattar&samspel&mellan&

individen,&fysiska&miljön&och&den&sociala&miljön&(26).&Blair&et&al.&(26)&beskriver&utifrån&The&Scottish&

Public&Mental&Health&Alliance&(2002)&att&positiv&mental&hälsa&kan&förklaras&som&ett&medel&för&att&

kontrollera&livshändelser.&Blair&et&al.&(26)&beskriver&utifrån&Department&of&Health&(2001)&faktorer&som&

kan&påverka&den&mentala&hälsan&negativt,&och&faktorerna&är&bland&annat&fysiska&och&kognitiva&

nedsättningar,&nedsatt&social&kompetens&och&låg&självkänsla.&

&

Blair&et&al.&(26)&beskriver&att&arbetsterapeuten&Schmid&uttrycker&välbefinnande&som&en&personlig&

upplevelse&och&kan&innefatta&olika&känslor&så&som&glädje&och&njutning.&Begreppet&innefattar&även&
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hälsa&och&välstånd&(eng"comfort).&
&

Blair&et&al.&(26)&beskriver&en&mängd&olika&faktorer&kopplat&till&välbefinnande&och&faktorerna&är:&,
Bidragande:,Känsla&att&kunna&ge&till&andra&skapar&känsla&av&välbefinnande.&
Bekväm-med-ändringar-i-livet:,Det&blir&lättare&i&en&omgivning&om&personen&har&självkänsla,&

accepterat&funktionsnedsättningen&och&kan&anpassa&sig&för&att&inte&hindras&i&sin&utveckling.&Detta&

främjar&välbefinnande.,
Kontakt:-För&överlevnad&behöver&människan&vara&delaktig&i&sociala&sammanhang&och&känna&

gemenskap.&Människan&upplever&välbefinnande&vid&social&delaktighet.&

Valmöjlighet:,När&människan&har&eget&val&och&makt&att&själv&kunna&kontrollera&situationen&främjas&

välbefinnande.&&

Kompetens:,Att&bemästra&något&främjar&välbefinnande&då&det&stärker&känslan&av&kompetens&och&

självkänsla&vid&utövande&av&aktivitet.&&

Engagemang:,När&människan&engageras&kan&känslor&av&mening&och&tillhörighet&upplevas&och&

välbefinnande&främjas.&

2.3.2,Återgång,i,arbete,,
&

Arbete&är&betydande&för&personers&identitet,&självkänsla&och&sociala&roller.&Personer&i&arbete&får&en&

given&plats&i&samhället&och&arbetet&skapar&känslor&av&nöjdhet,&värde&och&mening&med&livet&(16).&

Personer&som&drabbats&av&sjukdom&eller&skada&kan&ha&tillfälliga&eller&permanenta&svårigheter&att&

återgå&i&arbete&på&grund&av&arbetets&krav&på&fysik,&kognition&och&emotion&som&de&inte&kan&uppfylla&

(27).&Personer&som&förväntas&återgå&i&arbete&eller&arbetsträna&bör&uppmuntras.&Det&finns&samband&

mellan&misslyckat&återupptagande&i&samhällets&aktiviteter&och&depression&och&isolering&för&

strokeöverlevare.&Rehabilitering&som&metod&för&strokeöverlevare&bör&användas&för&att&integrera&dem&

i&samhället&och&därmed&undvika&isolering&och&depression&(28).&&

&

En&arbetsterapeut&har&kunskaper&kring&människan&utförande&av&aktivitet&och&vad&som&påverkar&

utförandet&och&anses&därmed&kvalificerad&för&att&möjliggöra&återgång&till&arbete&(27).&Rice&(27)&

beskriver&utifrån&Rice&(2007)&att&en&arbetsterapeut&bör&guida&patienten&genom&träning&av&fysiska&och&

mentala&förmågor&för&att&möjliggöra&och&förbereda&en&patient&för&återupptagande&av&arbete.&För&att&

få&personer&att&återgå&i&arbete&följer&arbetsterapeuten&en&process&innehållande&utredning,&åtgärd&och&

utvärdering&(27).&&

2.4,Problemformulering,

Många&som&drabbas&av&stroke&är&i&arbetsför&ålder&(1).&Stroke&kan&försvåra&utförandet&av&

arbetsuppgifter&som&tidigare&kunnat&utföras&innan&stroke&och&kan&påverka&flertal&faktorer&i&livet&(29).&

Arbete&är&en&meningsfull&aktivitet,&inbringar&struktur&i&vardagen,&ökar&välbefinnande&och&bidrar&till&

aktivitetsbalans&(30).&Vi&vill&med&studien&ta&reda&på&strokeöverlevares&upplevelser&av&återgång&i&

arbete&samt&hur&arbete&påverkar&deras&hälsa&och&välbefinnande.&Genom&strokeöverlevares&

upplevelser&av&återgång&i&arbete&kan&faktorer&som&hindrar&eller&försvårar&utförande&av&

arbetsuppgifter&identifieras&för&att&sedan&kunna&åtgärdas&genom&arbetsterapeutiska&interventioner.&&

Enligt&Christiansen&och&Baum&(31)&är&en&definition&på&arbetsterapi&”en&hälsodisciplin&som&intresserar&

sig&för&att&möjliggöra&funktion&och&välbefinnande”&Utifrån&denna&definition&av&arbetsterapi&kopplat&till&

välbefinnande&är&det&studerade&ämnet&relevant&för&professionen.&Det&saknas&en&sammanställning&

kring&strokeöverlevares&egna&upplevelser&av&återgång&i&arbete&för&att&utreda&arbetets&inverkan&på&

hälsa&och&välbefinnande&ur&ett&arbetsterapeutiskt&perspektiv.&
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3.,Syfte,,
,
Syftet&med&studien&är&att&beskriva&strokeöverlevares&upplevelser&av&återgång&i&arbete&och&arbetets&

inverkan&på&deras&hälsa&och&välbefinnande.&&

4.,Metod,,
&

Litteraturstudie&syftar&till&att&samla&aktuell&forskning&kring&ämnet&och&sammanställa&syntes&som&

kliniskt&verksamma&kan&ta&del&av&(32)&och&därför&väljer&vi&att&göra&en&litteraturstudie.&Vi&valde&att&

inkludera&kvantitativa&och&kvalitativa&studier&som&svarade&mot&vårt&syfte.&Att&inkludera&kvantitativa&

och&kvalitativa&studier&skapar&bredare&bild&och&möjliggör&bättre&förståelse&av&fenomenet&inom&

studerat&område&(33).&

Vi&väljer&ett&induktivt&tillvägagångssätt&vid&analys&av&data.&Carlsson&(34)&beskriver&utifrån&Patton&

(2002)&att&dataanalys&utifrån&induktivt&tillvägagångssätt&är&ett&förutsättningslöst&arbetssätt&där&data&

bearbetas&utifrån&sin&helhet.&&

&

4.1,Inledande,informationssökning,,
&

Vi&började&med&att&göra&en&inledande&informationssökning&för&att&inhämta&kunskap&gällande&mängd&

publicerad&forskning&kring&strokeöverlevares&upplevelser&av&återgång&i&arbete.&Inledande&

informationssökning&innebär&en&experimentell&sökning&som&ger&överblick&över&forskningsområdet&

(35).&Vid&den&inledande&informationssökningen&experimenterade&vi&med&flertal&sökord&i&databaserna&

Cinahl&plus&med&fulltext,&Medline,&ARBLINE,&Scopus,&SveMed+&och&AMED&för&att&ringa&in&vårt&

problemområde&och&finna&relevanta&artiklar.&Inklusionskriterna&var&att&deltagarna&skulle&drabbats&av&

stroke,&inneha&erfarenheter&och&upplevelser&av&återgång&i&arbete&och&att&studierna&var&empiriska&med&

antingen&kvalitativ&eller&kvantitativ&design.&&

4.2,Den,egentliga,informationssökningen,och,sökord,
&

Vi&fann&mycket&forskning&och&relevanta&artiklar&kring&ämnet&och&kunde&därmed&påbörja&den&egentliga&

informationssökningen.&Denna&sökning&innebär&en&djupare&systematisk&sökning&som&resulterar&i&ett&

slutgiltigt&urval&av&artiklar&(35).&Den&egentliga&informationssökningen&gjordes&genom&en&

databassökning&i&databaserna&Medline,&Scopus&och&Cinahl&plus&med&fulltext.&Medline&och&Cinahl&är&

båda&breda&databaser&med&forskningsinnehåll&gällande&omvårdnadsområdet&(36).&Vi&väljer&att&

använda&databasen&Scopus&då&databasen&kan&ge&ytterligare&träffar&än&vad&som&finns&registrerat&i&de&

andra&databaserna&(37).&&

&

Vid&den&inledande&informationssökningen&sökte&vi&med&sökorden&hälsa,&välbefinnande,&stroke,&return&

to&work,&men&vi&valde&att&inte&utgå&från&denna&kombination&av&sökord&då&relevanta&artiklar&

exkluderades&på&grund&av&sökorden&hälsa&och&välbefinnande.&Sökning&innehållande&sökorden&hälsa&

och&välbefinnande&resulterade&i&ytterst&få&relevanta&artiklar.&Vi&fann&artiklar&med&de&ofta&

återkommande&sökorden&stroke,&work,&return&to&work&eller&job&reFentry.&Dessa&sökord&blev&våra&

slutgiltiga&sökord&då&sökningen&gav&många&relevanta&artiklar.&Sökorden&slogs&upp&i&databasernas&

ämnesordlistor.&Sökord&kan&sökas&upp&i&ämnesordlistor&för&att&kontrollera&att&de&är&korrekta&(33).&I&

Medline&och&Cinahl&plus&med&fulltext&fann&vi&våra&sökord&i&databasernas&ämnesordlistor&som&Medical&

subject&headings.&Medical&subject&headings&som&förkortas&MESHFterm&är&ett&uppslagsverk&

innehållande&ämnesord&(33).&I&Cinahl&plus&med&fulltext&användes&ämnesorden&work,&job&reFentry&och&

stroke,&se&tabell&1.&Vi&började&med&att&kombinera&work&och&job&reFentry&med&den&booleska&
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sökoperatorn&OR.&Att&kombinera&sökord&med&OR&leder&till&artiklar&som&innehåller&något&av&dessa&två&

sökord&(35).&Sedan&kombinerade&vi&den&ovannämnda&kombinationen&med&stroke&genom&att&använda&

den&booleska&sökoperatorn&AND.&Den&booleska&sökoperatorn&AND&kopplar&ihop&och&kombinerar&

sökord&(35).&I&Medline&använde&vi&funktionen&explode&vid&sökning&av&ämnesordet&work,&se&tabell&2.&

Funktionen&explode&inkluderar&underkategorierna&som&tillhör&ämnesordet&(33).&Vi&kombinerade&

ämnesorden&work&och&stroke&med&den&booleska&sökoperatorn&AND&i&databasen&Medline.&I&Scopus&

använde&vi&oss&av&fritextFsökning,&se&tabell&3.&FritextFsökning&ger&en&känsligare&sökning&och&sökningen&

inkludera&alla&artiklar&där&sökordet&finns&med&(33).&Sökorden&var&stroke&och&”return&to&work”&och&

sökningen&kombinerades&med&den&booleska&sökoperatorn&AND.&Därefter&begränsade&vi&sökningen&i&

Cinahl&plus&med&fulltext&med&peer&review.&Med&peer&review&menas&att&en&person&med&vetenskapligt&

kunnande&granskat&artiklarna&(33).&I&Scopus&avgränsade&vi&sökningen&med&article&men&i&Medline&

gjordes&ingen&avgränsning.&

4.3,Urval,,
&

Träfflistan&för&respektive&databas&granskades.&Vi&sorterade&ut&de&titlar&vi&ansåg&var&relevanta&till&vårt&

syfte&sedan&läste&vi&artiklarnas&abstract.&Att&läsa&abstract&ger&oss&möjlighet&att&avgöra&om&artikeln&är&

relevant&till&syftet&(38).&Dubbletter&i&databaserna&exkluderades&och&artiklarna&med&relevant&abstract&

lästes&i&fulltext.&Två&artiklar&vars&abstract&var&relevanta&fanns&inte&tillgängliga&i&fulltext.&De&beställde&vi&

hem&via&fjärrlån&på&Örebro&universitetsbibliotek&för&att&sedan&läsa&dem&i&fulltext.&Genom&

databassökning&fann&vi&två&artiklar&i&Medline,&fyra&i&Scopus&och&sex&i&Cinahl&plus&med&fulltext.&

Sammanlagt&inkluderades&tolv&artiklar.&

&

Tabell&1.&Sökning&i&Cinahl&plus&med&fulltext&

Nr& Sökord& Antal&

träffar&

Cinahl&

plus&med&

fulltext&

Urval&1&

Titel&

Urval&2&

Abstract&

Urval&3&

Dubbletter&

bort&

Urval&4&

Fulltext&

1& Job&reFentry&

(MH)&

4467& & & & &

2& Work&(MH)& 4343& & & & &

3& Stroke&(MH)& 45411& & & & &

4& 1&OR&2&& 8758& & & & &

5& 3&AND&4& 102& & & & &

6& PeerFreview& 87& 33& 17& 17& 6&

Tabell&2.&Sökning&i&Medline&

Nr& Sökord& Antal&träffar&

Medline&

Urval&1&

Titel&

Urval&2&

Abstract&

Urval&3&

Dubbletter&

bort&&

Urval&4&

Fulltext&

1& Work+&(MH)& 24&458& & & & &

2& Stroke&(MH)& 69&526& & & & &

3& 1&AND&2& 57& 17& 11& 5& 2&

Tabell&3.&Sökning&i&Scopus

&
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Nr& Sökord& Antal&träffar&

Scopus&

Urval&1&

Titel&

Urval&2&

Abstract&

Urval&3&

Dubbletter&

bort&&

Urval&4&

Fulltext&

1& ”Return&to&

work”&

9199& & & & &

2& Stroke& 317269& & & & &

3& 1&AND&2& 217& & & & &

4& Article& 159& 40& 21& 10& 4&

För&att&skapa&översikt&över&artiklarnas&innehåll&sammanställdes&en&matris&enligt&Axelssons&förslag,&

innehållande&författare,&år,&land,&syfte&och&datainsamling&där&metod&och&urval&ingår.&En&artikelmatris&

ger&stöd&för&fortsatt&analys&av&innehållet&(38).&Artikelmatrisen&utökades&med&artiklarnas&resultat&och&

kvalitetsbedömning,&se&bilaga&1&sid&22.&&

&

4.4,Dataanalys,
&

Kvalitativ&och&kvantitativ&data&kvalitetsgranskades&utifrån&Fribergs&(39)&&förslag&på&frågor&vid&

granskning&av&kvalitativa&och&kvantitativa&studier,&se&bilaga&2&sid&29.&Vi&valde&att&dela&upp&

kvalitetsgranskningen&mellan&oss&och&granskade&sedan&studierna&genom&att&läsa&dem&och&samtidigt&

besvara&Fribergs&förslag&på&frågor.&Efter&frågorna&besvarats&bedömde&vi&studiens&kvalitet&och&

exkluderade&eventuella&studier&med&låg&kvalitet.&Enligt&Friberg&(39)&är&det&upp&till&granskaren&att&själv&

avgöra&om&studien&är&av&god&kvalitet&eller&inte&utifrån&hur&väl&studiens&innehåll&svarar&mot&frågorna.&

Kvalitetsgranskningen&gjordes&för&att&säkerställa&att&studierna&studerade&det&de&var&avsedda&att&

studera&(40).&Studier&i&en&systematisk&litteraturstudie&ska&inneha&god&kvalitet&då&slutsatser&ska&

grundas&på&underlaget&(36).&Kvalitetsgranskningen&möjliggör&för&läsaren&att&bedöma&relevansen&och&

trovärdigheten&i&litteraturstudiens&resultat&(38).&Vid&kvalitetsgranskningen&fann&vi&en&studie&av&låg&

kvalité&då&den&har&brister&gällande&analys&av&data.&Analysen&var&kort&beskriven&och&utan&detaljer.&Vi&

vet&inte&hur&författarna&behandlat&data&och&kommit&fram&till&resultatet&och&därför&minskas&studiens&

trovärdighet&och&studien&exkluderades&på&grund&av&det,&se&bilaga&1&sid&22.&

,
Vid&analysering&av&data&strök&vi&under&och&markerade&det&relevanta&i&studiernas&resultat&utifrån&vårt&

syfte&och&detta&gjordes&var&för&sig.&Understrykningen&gav&oss&en&bra&översikt&över&innehållet.&Vi&

koncentrerade&varje&studies&resultat&genom&att&klippa&ut&det&relevanta&och&klistra&in&det&på&ett&nytt&

pappersark.&Tillvägagångssättet&gav&oss&en&tydlig&bild&gällande&varje&studies&resultat.&&

&

Tolkning&av&resultatet&gjordes&induktivt&genom&en&kvalitativ&innehållsanalys&som&är&en&vanligt&

förekommande&metod&inom&omvårdnadsforskning&(41).&Utifrån&studiernas&resultat&tog&vi&ut&

meningsbärande&enheter.&Meningsbärande&enheter&är&betydelsefulla&förkortade&ord&eller&meningar&

av&resultatets&innehåll&och&är&en&förutsättning&för&den&fortsatta&analysen.&De&meningsbärande&

enheterna&kodades.&Att&koda&meningsbärande&enheter&innebär&att&sammanfatta&innehållet&

ytterligare&och&underlättar&reflektion&kring&datas&innehåll&och&betydelse&(41).&Koder&med&liknande&

innehåll&grupperades&och&bildade&en&kategori.&Innehållet&i&varje&kategori&ska&vara&homogent&men&

varje&kategori&ska&skilja&sig&åt&och&den&underliggande&meningen&i&varje&kategori&presenteras&i&teman&

och&är&forskarens&tolkning&av&budskapet&(41).&Vi&fann&upplevelser&hos&strokeöverlevare&som&återgått&i&

arbete&som&vi&utifrån&vår&förförståelse&inom&arbetsterapi&förstod&påverkade&deras&hälsa&och&

välbefinnande.&Vi&kom&fram&till&fyra&kategorier&som&visade&att&återgång&i&arbete&gav&förbättrade&

känslomässiga&upplevelser,&möjliggjorde&självförverkligande,&upplevelser&av&socialt&stöd&och&

förbättrade&kognitiva&funktioner.&Vi&kom&även&fram&till&två&kategorier&som&visade&upplevelser&av&

diskriminering&och&funktionsnedsättningar&vid&återgång&i&arbete.&Utifrån&kategorierna&tolkade&vi&den&



! 8!

underliggande&meningen&och&bildade&teman.&De&teman&vi&kom&fram&till&var&positiva&upplevelser&av&

återgång&i&arbete&samt&främjad&hälsa&och&välbefinnande&av&arbete&och&negativa&upplevelser&av&

återgång&i&arbete.&Kategoriernas&innehåll&och&temanas&underliggande&mening&kommer&att&

presenteras&närmare&i&resultatavsnittet.&&

4.5,Etik,,
&

Forsberg&&&Wengström&(36)&beskriver&att&en&god&etisk&forskning&bedrivs&när&studier&granskats&och&fått&

godkännande&från&etiska&kommittéer&eller&noggrant&tagit&ställning&till&etiska&övervägande&i&studien,&

presenterat&alla&artiklar&i&litteraturstudien&och&redovisat&alla&resultat,&även&de&som&inte&stöder&

hypotesen.&&

&

Vid&kvalitetsgranskningen&kollade&vi&upp&om&artiklarna&fått&etiskt&godkännande&eller&diskuterat&etiska&

aspekter.&Alla&inkluderade&artiklar&i&vår&studie&hade&antingen&fått&godkännande&av&en&etisk&kommitté&

eller&diskuterat&etiska&aspekter.&I&vår&studie&inkluderades&alla&artiklar&som&svarade&till&vårt&syfte&som&

hade&medel&eller&hög&kvalité.&Alla&artiklarnas&resultat&presenterades&i&en&artikelmatris.&&

5.,Resultat,,
&

I&resultatet&inkluderades&sju&kvalitativa&studier&från&U.S.A&(42,&43,&44,&45),&Sverige&(46,&47)&och&

Storbritannien&(48)&&och&fyra&kvantitativa&studier&från&Sverige&(49,&50),&Australien&(51)&och&Tyskland&

(52),&se&bilaga&1&sid&22.&&

5.1,Tema,1,P,Positiva,upplevelser,av,återgång,i,arbete,samt,främjad,hälsa,och,
välbefinnande,av,arbete,
,
Genom&tolkning&av&de&fyra&kategorierna&förbättrade&känslomässiga&upplevelser,&arbete&möjliggör&

självförverkligande,&upplevelser&av&socialt&stöd&och&förbättrade&kognitiva&funktioner&urskildes&en&

underliggande&mening&som&tolkades&handla&om&positiva&upplevelser&av&återgång&i&arbete&samt&hur&

arbete&främjade&strokeöverlevares&hälsa&och&välbefinnande.&Den&röda&tråden&i&temat&är&att&miljöns&

krav&och&uppgiftens&krav&har&matchat&individens&förutsättningar&och&därför&upplever&individen&hälsa&

och&välbefinnande.&

5.1.1,Förbättrade,känslomässiga,upplevelser,
&

Återgång&i&arbete&skapade&känslor&av&glädje&och&tillfredställelse&och&dessa&känslor&upplevdes&även&

med&livet&i&helhet&(46).&Strokeöverlevarna&värderade&arbete&som&en&betydelsefull&del&av&livet&då&de&

önskade&arbeta,&vara&sysselsatta&och&ta&del&av&sociala&tjänster&(47,&48).&Strokeöverlevare&som&återgått&

i&arbete&erfor&högre&socialt&välbefinnande&gällande&uppskattning&i&och&utanför&hemmet&och&generell&

uppskattning&utav&fritid&och&vänner.&De&upplevde&även&fördelarna&förbättrad&energi,&humör&och&ökad&

hälsa&(49).&Arbetet&gav&strokeöverlevarna&möjlighet&att&repetera&tidigare&kunskaper&såsom&att&

kommunicera,&skriva&och&faxa&och&fungerade&som&terapi&och&ökade&deras&psykologiska&välmående&

(44).&Ett&flexibelt&arbetsupplägg&där&personen&själv&fick&anpassa&bland&annat&tidsupplägg&och&

arbetsuppgifter&skapade&känslor&av&nöjdhet,&framgång,&lättnad&och&motivation&(44,&46).&

Strokeöverlevare&som&återgått&i&arbete&upplevde&högre&grad&av&livskvalité&(52),&och&ökad&nöjdhet&

gällande&sexuallivet&(49)&jämfört&med&personer&som&inte&återgått&i&arbete.&

&

&

&
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5.1.2,Arbete,möjliggör,självförverkligande,,
&

Återupptagande&av&arbete&upplevdes&som&ett&bevis&på&förbättring&och&normaltillstånd,&liknande&det&

tillstånd&som&upplevdes&innan&stroke&(48).&&Många&upplevde&arbete&betydelsefullt&på&grund&av&

personliga&aspekter&såsom&att&använda&sin&kunskap&i&arbete,&personutveckling&och&självbestämmande&

(50).&Arbete&upplevdes&ge&självrespekt&och&identitet&(48).&Känslor&av&att&vara&kompetent&eller&att&

bemästra&arbete&skapade&välmående&och&känsla&av&framsteg&(46,&47).&Strokeöverlevare&som&återgått&

i&arbete&upplevde&mentalt&välbefinnande&gällande&förbättrad&självkänsla&och&ökad&nöjdhet&gällande&

egenvård&jämfört&med&personer&som&inte&återgått&i&arbete&(49).&Utmanande&och&krävande&

arbetsuppgifter&som&bemästrades&bidrog&till&personutveckling&och&känslor&av&nöjdhet&med&sitt&

utförande&(46).&Arbetsåtergången&bidrog&även&till&känslor&av&fullbordelse&vid&bidragande&till&samhället&

(45)&och&känslor&av&bidragande&då&de&hjälpte&andra&personer&(48).&Strokeöverlevare&som&återgått&i&

arbete&var&nöjdare&gällande&deras&ekonomiska&situation&(49)&och&den&finansiella&aspekten&i&arbetet&

upplevdes&av&många&som&viktig&och&inbringade&trygghet&(47,&48,&50).&&

5.1.3,Upplevelser,av,socialt,stöd,
&

Vid&återupptagande&av&arbete&upplevdes&socialt&stöd&från&bland&annat&arbetskamrater&och&stödet&var&

betydelsefullt&och&resulterade&i&känslor&av&värde&och&att&känna&sig&behövd&(45,&48).&Den&sociala&

aspekten&upplevdes&viktig&då&strokeöverlevarna&fick&kontakt&med&tidigare&kollegor&och&hölls&

sysselsatta&(50).&Strokeöverlevarna&överskattade&ibland&sin&arbetsförmåga&men&de&stödjande&

personerna&på&arbetsplatsen&uppmärksammade&strokeöverlevarnas&verkliga&kapacitet&och&

förhindrade&för&högt&satta&krav&och&överarbetning&(46,&48).&Stödjande&och&uppmärksamma&personer&

på&arbetsplatsen&ansågs&positivt&ur&strokeöverlevarnas&perspektiv&(47,&48)&och&kunde&öka&deras&

delaktighet&i&arbete&(47).&Positiva&upplevelser&uppkom&då&stödjande&omgivningen&välkomnade&

personen&åter&och&hjälpte&personen&med&återanpassning&i&den&nya&arbetsmiljön&(45).&Anpassad&

arbetsmiljö,&från&uppmärksam&och&stödjande&omgivning,&innehållande&kompensatoriska&hjälpmedel&

underlättade&arbetet&och&bringade&positivitet&(45).&

&

5.1.4,Förbättrade,kognitiva,funktioner,
&

Strokeöverlevare&som&återgått&i&arbete&erfor&förbättrad&minnesfunktion&jämfört&med&de&som&inte&

återgått&i&arbete.&En&ytterligare&upplevd&fördel&var&förbättrad&mental&uthållighet&(49).&&

&

5.2,Tema,2,P,Negativa,upplevelser,av,återgång,i,arbete,,
,
Genom&tolkning&av&de&två&kategorierna&upplevelser&av&diskriminering&och&upplevda&

funktionsnedsättningar&urskildes&en&underliggande&mening&som&tolkades&handla&om&negativa&

upplevelser&av&återgång&i&arbete.&Den&röda&tråden&i&temat&är&att&den&fysiska&och&sociala&miljön&samt&

arbetsuppgiftens&krav&inte&matchat&och&anpassats&till&individens&behov&och&förmåga&och&därmed&har&

negativa&upplevelser&hos&strokeöverlevare&vid&återgång&i&arbete&uppkommit.&&

!

5.2.1,Upplevelser,av,diskriminering,,
&

Bristande&tillgänglighet&i&miljön&var&vanligt&förekommande&på&arbetsplatser&och&det&skapade&

svårigheter&i&arbetsutförandet.&I&flera&fall&ledde&otillgänglighet&till&avslutat&arbete&på&arbetsplatsen&då&

arbetsuppgifternas&krav&inte&var&anpassade&till&individens&förmåga&(42,&44).&Vid&återgång&till&tidigare&

arbetsplats&efter&stroke&upplevdes&svårigheter&att&utföra&tidigare&arbetsuppgifter.&Kraven&
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strokeöverlevarna&ställdes&inför&blev&övermäktiga&då&arbetsplatsen&brast&i&stöd&för&personerna&och&

resulterade&i&förtida&pension&(44).&Ytterligare&upplevelser&så&som&stress&och&överarbetning&upplevdes&

på&grund&av&för&högt&ställda&krav&på&arbetsplatsen&(45).&Strokeöverlevare&upplevde&sig&vara&en&börda&

för&företaget&när&den&fysiska&miljön&var&otillgänglig.&Miljön&saknade&anpassning&till&individens&behov&

och&utfallet&resulterade&i&uppsägning&(42).&&

&

Bristande&förståelse&från&personer&på&arbetsplatsen&var&vanligt&förekommande&upplevelser&(46,&45,&

48).&En&strokeöverlevare&upplevde&att&arbetskamrater&var&förstående&men&förståelsen&övergick&i&

känslor&av&diskriminering&då&arbetskamraterna&övertog&allt&ansvar&och&inte&gav&personen&möjlighet&

att&vara&självständig&(45).&En&annan&upplevd&diskriminering&på&arbetsplatsen&var&ändrat&röstläge&hos&

okända&personer&vid&samtal.&Röstläget&ändrades&när&de&uppmärksammade&strokeöverlevarens&

funktionsnedsättning&(45).&Andra&upplevde&total&avsaknad&av&förståelse&från&omgivningen&på&

arbetsplatsen&gällande&funktionsnedsättningar&efter&stroke.&Omgivningen&ansåg&strokeöverlevarna&

klara&av&arbetsuppgifter&de&tidigare&utfört&innan&stroke&utan&svårigheter,&men&de&upplevde&

svårigheter&att&utföra&arbetsuppgifter&(45,&48).&Det&fanns&en&önskan&om&stödjande&personer&på&

arbetsplatsen&då&strokeöverlevarna&saknade&initiativtagande&från&omgivningen&gällande&hjälp&i&

arbetsuppgifter.&Strokeöverlevarna&upplevde&att&de&i&nuläget&fick&söka&hjälp&på&egen&hand&(46).&&

&

Personer&upplevde&rädsla&att&förlora&tjänster&i&samhället&såsom&sjuktransport&vid&återupptagande&av&

arbete;&sjuktransporten&upplevdes&som&viktig&för&självständighet&och&underlättade&vardagen&och&vid&

fråntagande&av&denna&tjänst&upplevdes&diskriminering&(47).&Konflikter&uppstod&mellan&

strokeöverlevare&och&arbetsgivare&och&ledde&till&att&strokeöverlevarna&fick&skifta&arbetsplats.&Det&

uppstod&även&konflikter&mellan&strokeöverlevare&och&vården&eller&offentliga&myndigheter&(47).&Rädsla&

att&inte&vara&eftertraktad&på&arbetsmarknaden&på&grund&av&försämrad&arbetsförmåga&efter&stroke&

upplevdes&bekymrande.&Känsla&att&inte&ha&samma&förutsättning&för&anställning&hos&arbetsgivare&

upplevdes&diskriminerande&(47).&&

5.2.2,Upplevda,funktionsnedsättningar,,
&

Trötthet&var&en&vanligt&förekommande&funktionsnedsättning&i&flertal&studier&(42,&43,&44,&47,&48,&51).&&

Trötthet&yttrade&sig&i&stamning,&sluddrigt&tal&(48),&sämre&uthållighet&(42),&ökat&sömnbehov,&

överarbetning&(47)&och&utmattning&(42,&48).&Tröttheten&bidrog&till&att&strokeöverlevarna&inte&kunde&

fortsätta&arbetet&(44,&47).&Strokeöverlevarna&upplevde&orienteringssvårigheter&som&yttrade&sig&

genom&svårigheter&att&hitta&till&lokaler&och&rum&på&arbetsplatsen&(45,&47).&Språksvårigheter&så&som&att&

hitta&ord,&sluddrigt&tal&och&läsF&och&skrivsvårigheter&upplevdes&av&personer&vid&återgång&i&arbete&och&

språksvårigheterna&försvårade&möten&och&presentationer&i&arbetet&(43).&Ljudkänslighet&upplevdes&i&

arbete&(47).&I&en&studie&framkom&det&att&hög&ljudnivå&på&arbetsplatsen&gav&en&ohanterlig&arbetsmiljö&

för&den&ljudkänsliga&personen&och&utfallet&blev&uppsägning&(47).&Arbetet&tog&längre&tid&att&utföra&efter&

stroke&då&de&behövde&mer&tid&för&planering&av&arbetsuppgifter&(43).&Svårigheter&med&tidsuppfattning&

upplevdes&problematiskt&då&de&inte&kunde&avgöra&hur&lång&tid&som&gått&(44,&45).&Flertal&upplevde&

koncentrationssvårigheter&i&arbetet&(43,&47,&48,&51).&Koncentrationssvårigheter&upplevdes&

problematiska&i&arbetet&och&försvårade&bortsortering&av&störande&bakgrundsljud&och&försvårade&

utförandet&av&flera&uppgifter&samtidigt.&Koncentrationssvårigheter,&svårigheter&att&utföra&flera&

uppgifter&samtidigt&och&hantering&av&uppgifter&med&sin&affekterade&hand&var&svårigheter&som&bidrog&

till&att&arbetsinsatsen&upplevdes&som&en&katastrof&(48).&En&bidragande&faktor&till&avslutat&arbete&på&

tidigare&arbetsplats&innan&stroke&var&koncentrationssvårigheter&vilket&påverkade&arbetsförmågan&

negativt&(47).&Minnessvårigheter&upplevdes&problematiskt&för&strokeöverlevarna&i&arbete&(43,&48,&51).&

Minnessvårigheter&kunde&leda&till&försämrat&självförtroende&(48).&Fysiska&funktionsnedsättningar&

såsom&nedsatt&styrka&och&mobilitet&(51),&generell&nedsatt&fysik&(47),&svårigheter&med&gång,&att&lyfta&

och&bära&(43)&upplevdes&försvåra&arbetet.&Ytterligare&upplevda&funktionsnedsättningar&som&

påverkade&arbetsförmågan&var&spatiala&svårigheter,&nedsatt&fysisk&förmåga&(47),&
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organisationssvårigheter&(43,&44),&nedsatt&problemlösningsförmåga,&uppmärksamhetssvårigheter,&

neglekt&(43),&svårigheter&att&förstå&sammanhang&(47)&och&svårigheter&med&nummer&(45).&&

6.,Diskussion,,

6.1,Metoddiskussion,,
&

Vi&anser&att&litteraturstudie&som&metod&är&relevant&då&vi&vill&samla&aktuell&forskning.&

&

Den&inledande&informationssökningen&ger&överblick&över&forskningsområdet&(35).&Vi&anser&att&

överblicken&ger&svar&på&om&sökorden&vi&använder&är&relevanta&för&vår&studie&och&att&överblicken&ger&

ytterligare&förslag&på&relevanta&sökord&vid&granskning&av&andra&studier.&Vi&anser&att&sökord&är&

grunden&i&en&litteraturstudie&och&hittas&relevanta&sökord,&som&vi&anser&att&vi&gjort&i&denna&överblick,&

så&hittas&relevanta&studier&som&vi&sedan&kan&bygga&vår&studie&på.&Vi&anser&även&att&vi&kombinerat&

ämnesorden&och&sökorden&korrekt&med&de&booleska&operatorerna.&Vi&har&använt&OR&och&AND&enligt&

dess&funktion&och&fått&hanterbara&sökträffar.&Med&rätt&sökord&och&kombinationer&minskar&risk&för&att&

relevanta&artiklar&exkluderas&(38).&Resultatets&trovärdighet&har&med&detta&tillvägagångssätt&stärkts&

eftersom&risken&att&relevant&information&till&studiens&syfte&gått&förlorad&som&speglar&

forskningsområdet.&Eftersom&vi&funnit&relevant&information&kring&forskningsområdet&anser&vi&det&mer&

troligt&att&resultatet&speglar&verkligheten&och&därmed&ökat&generaliserbarheten.&

&

Vårt&inklusionskriterie,&angående&subjektiva&upplevelser&hos&strokeöverlevare,&är&relevant&då&vår&

studie&fokuserar&på&strokeöverlevares&subjektiva&upplevelse&av&hälsa&och&välbefinnande.&Resultatet&

av&återgång&i&arbete&för&hälsa&och&välbefinnande&kan&ha&blivit&annorlunda&om&vi&även&valt&att&

inkludera&ytterligare&perspektiv&från&omgivning&då&de&kan&ha&haft&en&annorlunda&syn&på&personens&

hälsa&och&välbefinnande.&I&vårt&artikelunderlag&framkommer&perspektiv&från&andra&personer&än&

strokeöverlevarnas,&gällande&strokeöverlevarnas&hälsa&och&välbefinnande&vid&återgång&i&arbete.&Vi&

valde&att&exkludera&dessa&perspektiv&då&vi&inte&kunde&säkerställa&att&det&var&subjektiva&upplevelser&

från&strokeöverlevare.&Detta&kan&ha&minskat&resultatets&trovärdighet&då&det&kan&finnas&ytterligare&

perspektiv&från&strokeöverlevare&gällande&upplevelser&av&återgång&i&arbete&som&alltså&inte&inkluderats&

i&vår&studie.&&

&

Studien&syftar&till&att&beskriva&upplevelser&av&återgång&i&arbete&samt&hur&arbetet&påverkar&

strokeöverlevares&hälsa&och&välbefinnande&och&därför&undersöktes&den&kvalitativa&variabeln&

upplevelse.&Utöver&kvalitativa&studier&valde&vi&att&inkludera&kvantitativa&studier&som&studerade&den&

kvalitativa&variabeln&upplevelse&med&kvantitativ&datainsamlingsmetod.&En&kombination&av&kvalitativa&

och&kvantitativa&studier&skapar&djupare&förståelse&för&området&(33).&Vi&vill&med&denna&studie&öka&

förståelse&gällande&vårt&forskningsområde&och&därför&har&vi&valt&att&inkludera&kvantitativa&och&

kvalitativa&studier.&Detta&tillvägagångssätt&anser&vi&stärker&resultatets&trovärdighet&och&

generaliserbarhet&då&vår&studie&har&inkluderat&olika&perspektiv&och&resulterat&i&en&bredare&bild&av&

ämnet&samt&att&resultatet&speglar&populationen.&&

&

I&samtliga&databaser&fick&vi&hanterbara&antal&sökträffar&och&valde&därför&att&endast&avgränsa&med&peer&

review&i&Cinahl&plus&med&fulltext&och&article&i&Scopus.&I&och&med&de&hanterbara&sökträffarna&valde&vi&

att&inte&avgränsa&sökningen&med&år.&Vi&har&en&studie&från&2003&och&två&från&2005&och&trots&ålder&på&

studierna&svarade&de&till&syftet&och&var&jämförbart&med&nyare&forskningen&inom&ämnet.&Om&vi&valt&att&

avgränsa&sökningen&med&år&hade&relevanta&studier&riskerats&exkluderas.&Viss&information&i&vår&studie&

bygger&på&äldre&studier&och&därmed&innehåller&äldre&forskning.&Detta&kan&ha&påverkat&trovärdigheten&

i&vår&studies&resultat&då&upplevelser&som&förekommer&i&de&äldre&studierna&förmodligen&inte&skulle&ha&

förekommit&i&dagens&läge&eftersom&vård&och&rehabilitering&har&utvecklats.&Eftersom&viss&information&

bygger&på&äldre&forskning&minskas&generaliserbarheten&då&upplevelserna&av&återgång&i&arbete&i&vår&
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studie&möjligtvis&inte&speglar&nutida&upplevelser&av&återgång&i&arbete&hos&strokeöverlevare.&

&

De&studier&som&svarade&till&vårt&syfte&men&som&inte&fanns&i&fulltext&beställdes&via&fjärrlån,&i&och&med&

detta&inkluderades&alla&studier&som&svarade&till&vårt&syfte&och&exkluderades&inte&av&bekvämlighetsskäl.&

Om&vi&valt&att&exkludera&studier&på&grund&av&bekvämlighetsskäl&kunde&relevanta&studier&med&

information&till&vår&studie&gått&förlorad&och&det&hade&minskat&resultatets&tillförlitlighet.&

&Efter&sökning&i&databaserna&Cinahl&plus&med&fulltext&och&Medline&behövdes&ytterligare&

artikelunderlag&och&därför&utökades&sökning&i&databasen&Scopus.&Cinahl&och&Medline&är&breda&

omvårdnadsdatabaser&(36).&Eftersom&att&databaserna&är&omvårdnadsdatabaser&anser&vi&dem&

relevanta&att&söka&i&och&valde&därmed&att&påbörja&den&egentliga&informationssökningen&i&dessa&

databaser.&Vi&behövde&utöka&sökningen&med&ytterligare&en&databas&och&valde&därför&att&inkludera&

den&stora&allmänna&databasen&Scopus.&Vi&fann&ytterligare&relevanta&artiklar&i&Scopus&och&kom&därmed&

upp&i&tillräckligt&artikelunderlag&att&bygga&studien&på&och&därför&gjordes&inga&ytterligare&

databassökningar.&Efter&att&vi&sökt&i&Scopus&avslutade&vi&databassökningen&på&grund&av&mättnad&i&

antal&artiklar&och&i&och&med&detta&kan&relevanta&artiklar&och&information&till&vår&studie&exkluderats.&&

&

Vid&kvalitetsbedömning&efter&Fribergs&förslag&på&granskningsfrågor&är&det&upp&till&oss&att&avgöra&

studiernas&kvalitet&(39).&Vi&valde&att&dela&upp&kvalitetsgranskningen&och&granska&hälften&av&studierna&

var&men&att&vi&tillsammans&diskuterade&varandras&kvalitetsgranskningar.&Det&finns&risker&för&eventuell&

bias&då&vi&avgjorde&studiernas&kvalité&och&det&kan&i&sin&tur&leda&till&att&trovärdigheten&i&resultat&

minskats&då&det&finns&risk&att&vi&omedvetet&förvrängt&studiernas&innehåll.&Om&vi&istället&valt&att&

kvalitetsgranska&studierna&tillsammans&kunde&risken&för&bias&minskats&då&vi&kunnat&uppmärksamma&

den&andres&eventuella&partiskhet.&&

&

Vid&analysering&av&data&delades&ansvaret&och&vi&analyserade&hälften&av&antalet&studier&var.&Vi&valde&

detta&tillvägagångssätt&på&grund&av&tidsbrist.&Det&finns&risker&med&detta&tillvägagångssätt&då&vi&kan&ha&

misstolkat&studiernas&innehåll&och&denna&risk&försökte&vi&minimera&genom&att&diskutera&osäkerheter&

gällande&studiernas&innehåll.&Vi&diskuterade&även&varandras&huvudfynd&gällande&studiernas&resultat.&

Om&vi&istället&valt&att&analysera&studierna&tillsammans&kan&en&av&oss&uppmärksammat&misstag&den&

andra&inte&uppmärksammat.&Vårt&tillvägagångssätt&kan&ha&minskat&resultatets&trovärdighet&då&

relevant&information&kan&ha&gått&förlorad;&för&att&vi&eventuellt&missat&delar&av&studiernas&innehåll&

eller&misstolkat&text&och&därför&exkluderat&delar&av&text&som&egentligen&skulle&ha&inkluderats&i&vår&

studie.&

&

Vi&anser&att&vi&har&tagit&hänsyn&och&följt&de&etiska&aspekterna&då&vi&granskat&etiska&ställningstaganden&

i&artiklarna,&presenterat&alla&artiklar&och&redovisat&alla&resultat.&

6.2,Resultatdiskussion,,
&

Sammanfattningsvis&visade&resultatet&upplevelser&av&återgång&i&arbete&som&både&främjade&och&

motverkade&hälsa&och&välbefinnande.&Upplevelserna&berörde&individens&förutsättningar,&miljöns&krav&

och&uppgiftens&krav&och&samverkan&mellan&dessa.&Strokeöverlevarna&i&de&studier&vi&granskat&upplevde&

förbättrade&upplevelser&så&som&förbättrade&kroppsfunktioner,&ökad&livskvalité&och&ökad&socialt&

välbefinnande.&Arbete&möjliggjorde&självförverkligande&genom&personutveckling,&identitet,&finansiell&

trygghet,&ökad&självkänsla&och&en&känsla&av&normaltillstånd.&Att&återgå&i&arbete&med&olika&former&av&

socialt&stöd&upplevdes&ge&förbättrade&kognitiva&funktioner&så&som&minne&och&uthållighet.&

Strokeöverlevare&som&återgått&i&arbete&upplevde&även&negativa&aspekter&av&återgång&i&arbete&såsom&

diskriminering&på&arbetsplatsen&på&grund&av&bristande&förståelse&från&omgivningen&och&att&miljön&inte&

var&anpassad&efter&individens&förmåga.&En&annan&upplevelse&av&diskriminering&var&att&de&riskerade&att&

fråntas&samhällets&tjänster&i&samband&med&att&de&återgick&i&arbete.&Strokeöverlevarna&upplevde&

funktionsnedsättningar&som&problematiska.&Trötthet&upplevdes&ofta&begränsande,&men&även&

orienteringssvårigheter,&språksvårigheter,&ljudkänslighet,&nedsatt&tidsuppfattning,&
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koncentrationssvårigheter,&minnessvårigheter&och&andra&kognitiva&och&fysiska&svårigheter&upplevdes&

som&ett&hinder&vid&återgång&i&arbete.&Vissa&funktionsnedsättningar&såsom&minnessvårigheter&

upplevdes&försämra&personens&självförtroende.&&

&

Vårt&resultat&visar&att&återgång&i&arbete&till&övervägande&del&främjar&hälsa&och&välbefinnande.&

Upplevelserna&av&hälsa&och&välbefinnande&är&starkt&kopplade&till&graden&av&anpassning&och&stöd&på&

arbetsplatsen.&Där&den&sociala&och&fysiska&miljön&anpassats&med&kompensatoriska&hjälpmedel&samt&

anpassade&arbetsuppgifter&till&enskilda&individens&förmåga&verkar&leda&till&upplevelser&av&arbete&som&

kan&kopplas&till&begreppen&hälsa&och&välbefinnande.&Vårt&resultat&kan&kopplas&till&ett&

arbetsterapeutiskt&synsätt&på&aktivitetsutförande.&Individen,&miljön&och&aktiviteten&samspelar&och&

utgör&aktivitetsutförande&(53).&Arbetsterapeuten&kan&möjliggöra&deltagande&i&aktivitet&genom&att&

anpassa&aktiviteten&och&miljön,&kompensatoriska&hjälpmedel&och&återträning&av&funktioner&(54).&&

&

I&resultatet&framkommer&upplevelser&av&fördelarna&med&eget&arbetsupplägg&såsom&motivation,&

framgång,&lättnad&och&nöjdhet.&Dessa&behagliga&psykiska&tillstånd&är&exempel&på&hälsorelaterat&

välbefinnande.&Tillstånden&kan&kopplas&till&Brülde&och&Tenglands&beskrivning&av&hälsorelaterat&

välbefinnande&där&de&menar&att&möjligheter&till&eget&val&och&makt&över&sin&situation&kan&främja&

välbefinnande&(26).&En&slutsats&skulle&kunna&vara&att&möjligheten&att&påverka&och&anpassa&sitt&

genomförande&av&arbetsuppgifter&utifrån&den&egna&förmågan&är&en&förutsättning&för&välbefinnande.&

Detta&antagande&kan&kopplas&till&arbetsterapeutiska&insatser&som&har&sin&utgångspunkt&i&

klientcentrering&där&patientens&önskningar&och&vilja&vid&insatser&respekteras&och&tas&hänsyn&till&(21).&

Fortsatt&forskning&skulle&kunna&vara&en&utredning&där&forskarna&studerar&i&vilken&grad&klientcentring&

används&vid&arbetsterapeutiska&insatser&för&att&se&huruvida&professionen&följer&arbetsprincipen.&&&

&

I&vår&studie&framkommer&även&att&strokeöverlevare&som&återgått&i&arbete&upplever&förbättrade&

kognitiva&funktioner&så&som&förbättrat&minne&och&uthållighet&i&jämförelse&med&strokeöverlevare&som&

inte&återgått&i&arbete.&Ett&rimligt&antagande&är&att&arbete&ger&träning&och&förbättrar&kognitiva&

funktioner&i&samband&med&arbetsterapeutiska&interventioner&där&arbetsuppgifter&anpassats&till&

individen&och&därmed&blivit&utmanande.&Detta&antagande&kan&styrkas&utifrån&Bade&från&år&2010&(55)&

där&kognitiva&funktioner&förbättrats&genom&kontinuerligt&arbete&och&arbetsterapeutiska&

interventioner&där&arbetsterapeuten&individanpassat&arbetsuppgifter&och&därmed&skapat&utmanande&

arbetsuppgifter.&&

&

En&ytterligare&positiv&upplevelse&av&återgång&i&arbete&är&känsla&av&kompetens&då&strokeöverlevarna&

använder&sina&kunskaper&i&arbete.&Att&lyckas&genomföra&uppgifter&främjar&välbefinnande&och&ökar&

självkänsla&och&uppfattning&av&kompetens&(26).&Vid&återgång&i&arbete&uppkommer&känslor&av&

tillhörighet&i&samhället&då&strokeöverlevarna&känner&att&de&bidrar&till&samhället,&samt&bidrar&med&

hjälp&till&personer.&Den&arbetsterapeutiska&ValMOF&modellen&beskriver&att&tillhöra&och&bidra&i&sociala&

sammanhang&skapar&känsla&av&värde&(56).&Arbete&skulle&i&detta&sammanhang&kunna&tillskrivas&ett&

sociosymboliskt&värde&då&det&ofta&förkommer&sociala&aspekter&i&arbetet&där&personen&kan&tillföra&och&

bidra&till&en&grupp&och&därmed&känna&värde.&Välbefinnande&främjas&vid&givande&till&omgivning&(26).&

&

Arbete&upplevs&betydelsefullt&av&flertal&strokeöverlevare&då&arbete&ger&förbättrad&ekonomi.&En&

riskfaktor&för&att&utveckla&stressrelaterade&sjukdomar&är&låg&socioekonomi&(57).&Arbete&höjer&den&

socioekonomiska&statusen&och&kan&därmed&minska&risk&för&stressrelaterade&sjukdomar.&

&

Människan&är&en&aktiv&varelse&som&är&i&behov&av&aktivitet&(24).&Arbete&upplevs&bidra&till&betydelsefull&

sysselsättning&och&tillgodoser&mänskligt&behov.&Resultatet&kan&styrkas&då&strokeöverlevare&som&

återgår&i&arbete&upplever&ökad&behovstillfredsställelse&(58).&Det&kan&finnas&ytterligare&förklaringar&till&

att&arbete&upplevs&betydelsefullt&för&strokeöverlevare&ur&ett&arbetsterapeutiskt&perspektiv.&Att&

strokeöverlevare&upplever&arbetet&betydelsefullt&innebär&att&de&deltar&i&en&meningsfull&aktivitet.&Pizzi&

och&Renwick&(25)&beskriver&utifrån&Christiansen&och&Townsend&(2004)&att&god&livskvalité&är&associerat&
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med&deltagande&i&meningsfulla&aktiviteter.&Arbete&skapar&känslor&av&normaltillstånd,&känslor&av&värde&

då&insatser&till&samhället&ges&och&därmed&ses&personen&som&värdefull&ur&andras&perspektiv&och&bidrar&

även&till&aktivitetsbalans.&Dessa&aspekter&främjar&välbefinnande&och&hälsa&(30).&

&

Vår&studies&resultat&gällande&upplevelser&av&identitet,&betydelsefullhet,&bemästring,&kompetens&och&

ekonomi&vid&återgång&i&arbete&kan&styrkas&utifrån&Rice&(27)&som&beskriver&att&arbete&kan&fylla&bland&

annat&behoven&identitet,&betydelsefullhet,&bemästring,&kompetens&och&ekonomi.&

&

Negativa&upplevelser&av&funktionsnedsättningar&som&förekommer&i&vår&studie&kan&förklaras&utifrån&

White,&MacKenzie,&Magin&och&Pollack&studie&från&år&2008&(59)&och&Wolf,&Baum&och&Connor&studie&från&

år&2009&(60)&då&deras&studier&visar&att&rehabilitering&behöver&fokusera&på&komplexa&aktiviteter&som&

behövs&för&återupptagande&av&arbete,&familj&och&roller&i&samhället&utöver&egenvård&och&

kroppsfunktioner.&Vår&studie&bygger&på&studier&från&flertal&länder.&Beroende&på&vilken&slags&

rehabilitering&länderna&erbjudit&strokeöverlevarna&påverkas&återupptagandet&i&arbete.&

Strokeöverlevarna&kan&ha&erhållits&oanpassad&rehabilitering&som&inte&fokuserat&på&individens&behov&

och&mål&och&därför&upplever&de&ett&flertal&funktionsnedsättningar&i&arbetsutförandet.&

&

Svårigheterna&i&utförandet&av&arbetsuppgifter&kan&bero&på&funktionsnedsättning&som&upplevs&på&

grund&av&oanpassade&arbetsuppgifter&och&oanpassad&miljö.&Blair&et&al.&(26)&beskriver&utifrån&

Department&of&Health&(2001)&att&fysiska&och&kognitiva&nedsättningar&kan&påverka&den&mentala&hälsan&

negativt.&Blair&et&al.&(26)&beskriver&utifrån&Newman&(2002)&att&personer&som&deltar&i&lämpligt&

utmanande&och&krävande&aktiviteter&kan&öka&förmågan&att&hantera&kognitiva&och&fysiska&svårigheter.&

De&upplevda&funktionsnedsättningarna&kan&bero&på&att&aktivitetens&krav&är&alltför&högt&eller&alltför&

lågt&ställda&och&därför&blir&inte&aktiviteten&utmanade&och&krävande&för&den&enskilda&individen&och&

därför&kan&strokeöverlevarna&ha&svårigheter&med&att&hantera&kognitiva&och&fysiska&svårigheter.&En&

miljö&som&inte&är&anpassad&efter&individens&förmågor&minskar&förutsättningen&för&delaktighet&i&

aktivitet&(19).&Utifrån&detta&tolkar&vi&att&många&av&strokeöverlevarnas&funktionsnedsättningar&upplevs&

då&arbetsplatsen&brister&gällande&anpassning&av&arbetsuppgifternas&och&arbetsmiljöns&krav&på&

individen.&Aktivitetsbegränsning&kan&vara&orsakad&av&funktionsnedsättning&(5).&Aktivitetsutförande&

har&en&betydande&roll&för&personers&hälsa&och&välbefinnande&(15).&För&att&minska&de&negativa&

upplevelserna&hos&strokeöverlevare&vid&återgång&i&arbete&kan&arbetsterapeutiska&interventioner&

främja&delaktighet&genom&anpassade&hjälpmedel&och&strategier&och&därmed&öka&strokeöverlevares&

aktivitetsutförande&i&arbetsuppgifter&(5).&Hälsa&främjas&vid&delaktighet&(20).&

&

I&vår&studie&framkommer&trötthet&som&problematiskt&vid&återgång&i&arbete&då&trötthet&påverkar&

funktioner&som&krävs&i&arbetsuppgifter&samt&att&trötthet&i&vissa&fall&leder&till&avslutat&arbete.&

Resultatet&kan&styrkas&utifrån&Medin,&Barajas,&Ekberg&från&år&2006&(1)&där&även&trötthet&upplevs&hos&

strokeöverlevare&vid&återgång&i&arbete.&Blair&et&al.&(26)&beskriver&utifrån&Department&of&Health&(2001)&

att&upplevd&psykisk&nedsättning&kan&hämma&mental&hälsa.&För&att&minska&patientgruppens&risk&för&att&

drabbas&av&ohälsa&bör&faktorerna&individen,&miljön&och&uppgiften&ses&över&av&en&arbetsterapeut&för&

att&möjliggöra&hantering&av&trötthet.&För&individen&skulle&arbetsterapeuten&kunna&lära&ut&strategier&så&

att&personen&lär&känna&sig&själv&och&sina&förmågor&och&genom&detta&minimera&risken&för&trötthet&och&

utarbetning.&I&arbetsmiljön&skulle&arbetsterapeuten&kunna&se&över&stimuli&i&miljön&såsom&bilder&och&

osorterade&papper&vid&skrivbordet&för&att&minska&intryck&som&kan&öka&trötthet.&Uppgiften&kan&

förenklas&av&en&arbetsterapeut&genom&att&dela&upp&arbetsuppgiftens&moment&i&mindre&beståndsdelar&

och&lägga&in&pauser&däremellan&och&därmed&minska&trötthet.&Dessa&arbetsterapeutiska&interventioner&

har&i&en&studie&från&år&2010&(55)&visat&sig&effektiva&för&att&stödja&kognitiva&och&exekutiva&funktioner&

och&ge&en&mer&lyckad&arbetsåtergång.&&

&

Negativa&upplevelser&som&framkom&i&vår&studie&kan&bero&på&otillgänglig&fysisk&miljö.&I&

diskrimineringslagen&SFS&2008:567&(61)&är&bristande&tillgänglighet&diskriminering.&&Miljö&ska&anpassas&

för&att&vara&tillgänglig&och&användbar&för&alla,&är&inte&miljön&anpassad&hindras&delaktighet&i&aktivitet&



! 15!

(19).&Att&utöva&aktivitet&ökar&känsla&av&värdighet&och&utveckling&av&självkänsla.&Upplevd&självkänsla&

underlättar&interaktion&med&omgivning&och&främjar&välbefinnande&(26).&Utifrån&detta&tolkar&vi&att&

minskad&delaktighet&i&aktivitet&såsom&arbete&kan&hindra&utveckling&av&självkänsla&och&känslor&av&

värdighet&vilket&i&sin&tur&hämmar&välbefinnande.&En&arbetsterapeut&kan&öka&en&persons&

aktivitetsutförande&genom&att&anpassa&miljön&för&individens&behov&(54).&De&arbetsterapeutiska&

interventionerna&kan&därmed&öka&delaktighet&i&aktivitet.&&

&

Personer&kan&vara&i&behov&av&individanpassade&åtgärder&i&miljön&på&exempelvis&arbetsplatsen&för&att&

miljön&ska&stämma&överens&med&individens&specifika&krav&(19).&Möjlig&förklaring&till&flertal&negativa&

upplevelser&kan&bero&på&brister&i&miljön&på&arbetsplatsen&då&miljön&i&många&fall&saknar&anpassning&för&

individen.&Strokeöverlevarna&upplever&sig&vara&en&börda&på&arbetsplatsen,&att&de&inte&är&kapabla&till&

att&utföra&arbetsuppgifter&som&de&tidigare&utfört&och&att&de&inte&lever&upp&till&andras&ställda&krav&

gällande&utförande&av&arbetsuppgifter.&Om&hindrande&miljö&föreligger&kan&personen&känna&

inkompetens&då&personen&inte&kan&hantera&aktiviteter&och&arbetsuppgifter.&Känsla&av&inkompetens&

hämmar&välbefinnande&och&minskar&självkänsla&(26).&&

&

Vanligt&förekommande&i&vår&studie&är&upplevelser&av&bristande&socialt&stöd&från&personer&på&

arbetsplatsen.&Omgivningen&bör&ge&emotionellt&stöd&genom&att&uppmärksamma&personens&känslor&

och&svårigheter&och&ge&stöd&gällande&kognition&(62).&Stödjande&förhållanden&minskar&stress&och&

ohälsa&(63).&Vi&tolkar&utifrån&detta&att&stöd&har&positiva&hälsoeffekter&och&därmed&är&det&viktigt&att&

strokeöverlevare&har&stödjande&omgivning&på&arbetsplatsen.&För&att&öka&det&sociala&stödet&på&

arbetsplats&kan&en&arbetsterapeutisk&intervention&vara&att&se&till&varje&individs&sociala&nätverk&och&

informera&och&utbilda&omgivning&och&stödgrupper&(64).&&

&

Währborg&uttrycker&att&om&personer&har&svagt&socialt&stöd&finns&risk&för&stress,&sjukdom&och&ohälsa&

(63).&Vår&studie&visar&att&personer&upplever&stress&och&överarbetning&när&de&har&höga&krav&i&arbetet&

på&grund&av&svagt&socialt&stöd&eller&få&handlingsmöjligheter.&Robert&Karasek&och&Töres&Theorells&

modell&visar&stressreaktioner&i&samband&mellan&höga&krav&och&små&möjligheter&att&påverka&kontroll&

gällande&arbetssituation&(65).&Arbetsförhållanden&där&personer&känner&missnöje&gällande&

arbetssituation&finns&risk&för&stressrelaterade&sjukdomar&så&som&hjärtinfarkt&och&kärlkramp&(66).&

Omgivningen&behöver&få&ökad&förståelse&för&strokeöverlevarnas&behov&och&förmågor&i&arbete&för&att&

minska&för&högt&ställda&krav&på&strokeöverlevarna&och&deras&upplevda&stress.&För&att&minska&de&högt&

ställda&kraven&som&strokeöverlevarna&upplever&stressfullt&kan&arbetsterapeutiska&interventioner&i&

form&av&information&och&utbildning&till&den&sociala&miljön&användas&för&att&öka&förståelsen&för&

strokeöverlevarens&förmågor&och&behov&på&arbetsplatsen.&&

&

Utifrån&vårt&resultat&vill&vi&föreslå&en&modell,&se&figur&1,&som&inspirerats&utifrån&Karasek&och&Theorells&

krav&och&kontrollFmodell&(65).&Modellen&kan&bidra&till&att&tydliggöra&betydelsen&av&samspelet&mellan&

individen&och&miljön.&&

&

&

Figur&1.&

&

&
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I&vår&studie&framkommer&negativa&och&positiva&upplevelser&hos&strokeöverlevare&vid&återgång&i&

arbete&som&hämmar&eller&främjar&hälsa&och&välbefinnande.&Vid&tillgänglig&fysisk&och&social&miljö&

upplevs&överlag&positiva&upplevelser&av&återgång&i&arbete&som&främjar&hälsa&och&välbefinnande.&Det&

framkommer&många&negativa&upplevelser&vid&återgång&i&arbete&som&hämmar&hälsa&och&

välbefinnande&och&därmed&kan&resultatet&tolkas&som&att&återgång&i&arbete&är&negativt&för&

strokeöverlevares&hälsa&och&välbefinnande.&Vi&anser&att&återgång&i&arbete&främjar&hälsa&och&

välbefinnande&då&det&framkommer&positiva&upplevelser&såsom&förbättrade&funktioner&och&

självförverkligande&vid&återgång&i&arbete.&De&negativa&upplevelserna&av&återgång&i&arbete&beror&på&

omständigheter&såsom&otillgänglig&fysisk&och&social&miljö&som&hindrar&strokeöverlevarna&vid&återgång&

i&arbete&och&hämmar&deras&hälsa&och&välbefinnande.&Miljön&har&hindrat&strokeöverlevarnas&

aktivitetsutförande&i&arbetet&och&kräver&arbetsterapeutiska&interventioner&för&att&förbättra&

strokeöverlevarnas&upplevelser&av&återgång&i&arbete&och&öka&deras&känsla&av&hälsa&och&välbefinnande.&

Utöver&miljön&bör&även&uppgiften&och&individen&beaktas&av&en&arbetsterapeut&för&att&ytterligare&öka&

lyckad&återgång&i&arbete&och&minimera&upplevda&svårigheter&i&arbete&som&påverkar&

strokeöverlevarnas&hälsa&och&välbefinnande&negativt.&&

&&

6.3,Slutsats,
&

Vår&studie&bidrar&med&användbar&kunskap&till&arbetsterapipraxis&då&strokeöverlevare&kan&uppleva&

negativa&upplevelser&samt&hämmad&hälsa&och&välbefinnande&vid&återgång&i&arbete.&I&vår&studie&har&

det&framkommit&att&omgivningen&inte&uppmärksammat&strokeöverlevarens&behov&av&anpassad&miljö&

som&därmed&upplever&negativa&upplevelser&samt&hämmat&hälsa&och&välbefinnande.&Strokeöverlevare&

är&ofta&i&behov&av&arbetsterapeutiska&interventioner&för&lyckad&återgång&i&arbete.&Vår&studie&visar&

betydelsen&av&arbetsterapeutiska&interventioner&för&att&uppmärksamma&eventuella&svårigheter&hos&

strokeöverlevarna&vid&arbetsutförande&samt&öka&och&underlätta&deras&aktivitetsutförande&och&

därmed&öka&strokeöverlevarnas&hälsa&och&välbefinnande&vid&återgång&i&arbete.&Vår&studie&kan&även&

hjälpa&kliniskt&verksamma&att&förstå&arbetets&betydelse&för&strokeöverlevares&hälsa&och&

välbefinnande&samt&öka&förståelse&att&arbetsplatsens&miljö&och&omständigheter&kan&påverka&och&

hindra&strokeöverlevares&hälsa&och&välbefinnande.&Arbetsterapeutiska&interventioner&såsom&

utbildningar&och&möten&kan&öka&förståelsen&för&arbetets&betydelse&för&strokeöverlevares&hälsa&och&

välbefinnande.&&

&

Rimligt&antagande&är&att&resultatet&kan&generaliseras&till&patientgruppen&då&strokeöverlevare&ofta&

upplever&funktionsnedsättningar&och&kan&komma&att&uppleva&otillgänglig&miljö&på&arbetsplatser&och&

därmed&riskera&hämmad&hälsa&och&välbefinnande.&

&

Förslag&till&fortsatt&forskning&inom&arbetsterapi&skulle&kunna&vara&en&utredning&av&förskrivna&

arbetsterapeutiska&interventioner&och&genomförda&interventioner&vid&återgång&i&arbete&för&att&utreda&

om&strokeöverlevare&får&tillräckligt&med&stöd&av&arbetsterapeuter&och&arbetsterapeutiska&

interventioner.&Skillnader&gällande&genomförda&arbetsterapeutiska&interventioner&vid&återgång&i&

arbete&mellan&län&i&Sverige&bör&beaktas&för&att&urskilja&ojämlikheter&i&vården&och&eventuellt&åtgärda&

ojämlikheter&i&vården&för&att&tillgodose&god&vård&för&alla&samt&öka&chansen&för&lyckad&arbetsåtergång&

för&strokeöverlevare.&&
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Culler&KH,&

Wang&YC,&

Byers&K&&&

Trierweiler&R&
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roller&exempelvis&

återgång&i&arbete,&

bilkörning,&läsning,&

social&delaktighet&och&

sömn.&De&beskrev&även&

att&olika&strategier&

kunde&hjälpa&för&att&

minska&trötthet.&&

HÖG&

&

Styrkor:&Tydligt,&

logiskt&och&

begripligt&resultat&

och&de&diskuterade&

kring&resultatets&

överförbarhet&till&

likande&

sammanhang.&

&

Svagheter:&De&

beskrev&inte&

urvalsförfarandet&

Hartke&RJ,&

Trierweiler&R&

&&Bode&R&

(2011)&

U.S.A&

Få&strokeöverlevares&

perspektiv&på&

processen&återgång&i&

arbete&efter&stroke&

&

12&deltagare&som&

drabbats&av&stroke&

samt&12&vårdgivare&

deltog&i&studien.&De&

samlade&data&via&

personliga&

intervjuer,&enkäter&

samt&

fältanteckningar.&

Inklusionskriteriern

a&var&att&deltagarna&

drabbats&av&stroke&

för&minst&tre&

månader&sedan,&

var&18&år&eller&

äldre,&återgått&till&

arbete&eller&hade&

som&avsikt&att&

återgå&och&att&de&

hade&milda&till&

Olika&kritiska&faktorer&

relaterat&till&återgång&i&

arbete&identifierades.&

Finansiell,&hinder&i&

arbetsutövandet,&intern&

support,&

terapistödjande&

återgång&i&arbete,&

organisatoriska&

influenser,&svårigheter&

med&arbetet&och&

psykologiska&problem&

var&alla&faktorer&som&

strokeöverlevare&

upplevde&vid&återgång&i&

arbete.&

HÖG&

&

Styrkor:&

Dataurvalet&och&

dataanalysen&var&

välgjord&och&tydligt&

beskriven.&

&

Svaghet:&Förste&

författaren&frågade&

personligen&om&

några&av&

deltagarna&ville&

delta&i&studien.&&
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moderata&kognitiva&

och&

kommunikationssv

årigheter.&

Killey&J,&

Gustafsson&L&

&&Hoyle&M&&

(2014)&&

Australien&&

Var&att&identifiera&de&

vägar&som&användes,&

av&personer&i&

arbetsförålder&i&

Australien,&för&

återgång&i&arbete.&

Syftet&var&även&att&

identifiera&problem&

som&kunde&påverka&

arbetsutförande,&

ändringar&som&

gjordes&gällande&

arbetsrutiner&efter&

stroke.&

Tillfredställelse&före&

och&efter&stroke&

undersöktes&också&

för&att&få&en&

preliminär&insikt&om&

individernas&

uppfattning&kring&

tillfredställelse&med&

ändringar&gällande&

arbete&efter&stroke.&

Syftesdesignad&

enkät.&21&personer&

deltog.&

Inklusionskriterern

a:&

arbetsförålder(18&

år&och&äldre),&hade&

erfarenhet&av&en&

första&stroke,&var&

anställda&i&betalat&

arbete&vid&tillfället&

av&stroke,&hade&

återgått&till&arbete&

efter&stroke&och&var&

kapabla&till&att&

slutföra&studiens&

enkät.&

Exklusionskriteriern

a:&Om&deltagarna&

inte&var&anställda&i&

betalt&arbete&före&

sin&stroke,&var&

anställda&i&ett&

arbete&som&inte&var&

betalt,&om&de&inte&

återgått&till&arbete&

efter&stroke&eller&

hade&upplevt&en&

Transitorisk&

Ischemisk&

Attack,&TIA.&

Alla&deltagare&beskrev&

att&trötthet&var&ett&

problem&efter&stroke&

och&som&påverkade&

deras&arbetsutförande.&

De&hade&även&problem&

med&koncentration,&

gång,&minne&och&fysisk&

styrka.&Deltagarna&hade&

förändrat&sina&

arbetsvanor&efter&

stroke.&De&slutförde&

färre&uppgifter,&de&

utförde&annorlunda&

uppgifter&på&arbetet,&de&

arbetade&på&ett&annat&

arbete&och&hade&gjort&

strukturella&eller&fysiska&

förändringar&på&

arbetsplatsen.&

Deltagarna&var&mindre&

nöjda&i&relation&till&fysisk&

och&kognitiv&

arbetsförmåga,&

arbetsstabilitet,&pengar&

och&arbetets&betydelse.&

Fjorton&personer&ansåg&

att&deras&återgång&i&

arbete&varit&lyckad.&&

HÖG&

&

Styrkor:&Bra&

diskussionsdel.&De&

diskuterade&kring&

resultat&och&

generalisering&

&

Svagheter:&Att&det&

inte&diskuterade&

varför&de&fick&med&

få&deltagare&i&

studien,&vad&

anledningen&till&det&

var.&&

Koch&L,&

Egbert&N,&

Coeling&H&&&

Ayers&D&

(2005)&

U.S.A&

Få&en&bättre&

förståelse&för&

erfarenheter&hos&

strokeöverlevare&

med&stroke&i&höger&

hjärnhalva&när&de&

försökte&integrera&

åter&i&samhället.&&

12&stycken&

strokeöverlevare&

och&13&stycken&av&

deras&primära&

vårdgivare&

intervjuades&via&

semistrukturerade&

intervjuer&med&

öppet&slut.&

Ytterligare&data&

samlades&in&via&

enkät&samt&

fältanteckningar.&

Inklusionskriteriern

a&var&att&

personerna&skulle&

ha&drabbats&av&

Deltagarna&upplevde&en&

mängd&olika&

funktionsnedsättningar&

som&skapade&ändrade&

anställningsformer&eller&

arbete.&Dessa&ändrade&

arbetsformer&hade&en&

psykosocial&påverkan&på&

både&strokeöverlevarna&

och&deras&vårdgivare.&

Lyckad&integration&i&

arbete&var&associerat&

med&både&externa&

resurser&såsom&

uppmuntran&från&

arbetsgivare&eller&

vänner&och&familj,&och&

HÖG&

&

Styrkor:&Tydligt&

beskriven&

dataanalys.&

&

Svagheter:&

Saknades&

beskrivning&av&hur&

författarna&

rekryterade&

deltagarna.&&

&
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stroke&i&höger&

hemisfär,&det&skulle&

ha&gått&minst&sex&

månader&sedan&de&

var&inskrivna&på&

sjukhuset,&talade&

flytande&engelska,&

hade&en&vårdare&

hemma&och&var&

villiga&att&bli&

intervjuade&i&en&till&

två&timmar.&&

även&interna&resurser&

såsom&känsla&för&humor&

och&tålamod.&

O´brien&AN&&&

Wolf&TJ&&

(2010)&&&

U.S.A&

Övergripande&syftet&

var&att&bestämma&

arbetsutfallet&för&

yngre&stroke&

överlevare&som&

upplevde&mild&till&

måttlig&stroke&i&syfte&

att&kartlägga&

behovet&av&

arbetsrehabiliteringsi

nsatser&

Instrumentet&

OOQ(Occupational&

Outcome&

Questionaire)&över&

telefon.&Deltagarna&

rekryterades&från&

Cognitive&

Rehabilitation&

Research&Group&

(CRG)&vid&

Washington&

University&School&

of&Medicine&Stroke&

Registry.&98&

personer&deltog.&

InklusionskriterierF

na:&personer&som&

upplevde&en&mild&

till&måttlig&stroke,&

arbetade&heltid&

innan&stroke,&och&

var&30&till&65&år.&

Exklusionkriteriern

a:&personer&som&

upplevde&en&svår&

stroke,&inte&

arbetade&heltid&

före&stroke,&som&

har&haft&någon&

annan&neurologisk&

eller&psykisk&

störning&före&

stroke,&har&

drabbats&av&mer&än&

en&stroke&och&var&

under&30&år&eller&

över&65&år.&

36&personer&gick&aldrig&

tillbaka&till&arbete,&62&

personer&gick&tillbaka&till&

arbete&och&56&personer&

återgick&direkt&till&sitt&

tidigare&arbete&och&sin&

tidigare&nivå.&35&

personer&beskrev&att&de&

kunde&prestera&75&%&av&

sin&förmåga&eller&mindre&

jämfört&med&innan&

stroke.&Alla&deltagare&

fick&svara&på&om&de&

hade&svårigheter&med&

organisation,&

koncentration&och&

trötthet.&29&personer&

beskrev&att&de&hade&

svårt&att&hålla&

organisation,&27&

personer&beskrev&att&de&

hade&svårigheter&med&

att&koncentrera&sig&och&

57&personer&beskrev&att&

de&hade&svårigheter&

med&trötthet.&&&

LÅG&

&

Styrkor:&

Metoddiskussionen&

var&tydlig&och&de&

diskuterade&kring&

resultatets&

generaliseringsbarh

et.&

&

Svagheter:&

Analysen&var&kort&

och&utan&detaljer.&

Trovärdigheten&i&

studiens&resultat&

minskade&på&grund&

av&bristande&

analys.&

Trygged&S&&

(2012)&

Sverige&

Utforska&långsiktigt&

välmående&hos&

individer&som&hade&

Semistrukturerad&

intervju&med&öppet&

slut.&10&personer&

Deltagarna&upplevde&

svårigheter&i&

arbetsutförandet&på&

MEDEL&

&

Styrkor:&Överlag&ett&
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& återgått&i&arbete&

efter&stroke.&

deltog&i&studien.&

Inklusionskriteriern

a&var&att&de&skulle&

vara&anställda&och&

att&stroke&skett&för&

minst&2&år&sedan.&

Deltagarna&skulle&

vara&60&år&eller&

yngre&och&ha&

verbala&förmåga.&

grund&av&olika&kognitiva&

och&fysiska&

nedsättningar&och&

arbetslivet&var&skört.&De&

var&tvungna&att&kämpa&

sig&kvar&på&

arbetsmarknaden.&

Risker&fanns&att&de&

skulle&förlora&

servicehjälp&och&

självständighet.&

relevant&och&tydligt&

beskrivet&urval.&

Författarna&var&

kritiska&till&sitt&

resultat&och&

metodval.&

&

Svagheter:&Mycket&

svag&dataanalys.&

Vissa&delar&i&

dataanalysen&var&

dåligt&beskrivna&

och&vissa&delar&

saknade&

beskrivning&helt.&&

&

Vestling&M,&

Tufvesson&B&

&&Iwarsson&S&

(2003)&&

Sverige&

Denna&studie&

fokuserade&på&

fortsatt&betalt&arbete&

efter&upplevd&stroke;&

de&ville&även&angripa&

faktorer&som&tydde&

på&beredskap&för&

återgång&i&arbete,&

subjektivt&

välbefinnande&och&

livstillfredsställelse.&

Medicinska&

journaler&och&

postenkät.&120&

personer&deltog&

och&de&skulle&

arbetat&före&stroke,&

vara&60&år&eller&

yngre&när&de&

upplevde&stroke,&

bo&i&Skåne&län&eller&

Malmö&och&haft&

stroke&i&minst&sex&

månader&

41&%&återgick&till&arbete.&

De&som&återgick&till&

arbete&rapporterade&

högre&välbefinnande&

och&att&de&var&nöjdare&

med&livet.&61&%&av&de&

som&återgick&till&arbete&

hade&reducerat&sina&

arbetstimmar&jämfört&

med&arbetstimmarna&

innan&stroke.&Fyra&

personer&hade&bytt&

arbetsgivare&och&20&

personer&hade&

förändrat&

arbetsuppgifterna.&De&

som&kunde&gå&hade&

störst&chans&att&återgå&i&

arbete&följt&av&de&som&

bland&annat&hade&

kognitiv&förmåga.&

HÖG&

&

Styrkor:&Tydligt&

resultat&och&en&

överlag&

välbeskriven&

metoddel.&

&

Svagheter:&Beskrev&

inte&vem&det&var&

som&sökte&i&de&

medicinska&

journalerna&för&att&

välja&ut&deltagare.&

Saknade&diskussion&

kring&detta&och&hur&

det&kunde&ha&

påverkat&resultatet.&

Vestling&M,&

Ramel&E&&&

Iwarsson&S&&

(2005)&

Sverige&

Fokuserar&på&

skillnader&i&

subjektiva&aspekter&

av&arbete&och&

dimensioner&av&

livskvalité&efter&

stroke.&

Enkät&via&post.&&65&

personer&deltog&i&

studien.&23&av&

dessa&hade&

återgått&i&arbete.&

Inklusionskriterern

a&var&

arbetserfarenhet&

innan&stroke,&65&år&

eller&yngre&vid&

första&stroke,&levde&

i&landskapet&Skåne&

och&att&tiden&sedan&

de&drabbades&av&

första&stroke&var&

Finansiella&aspekter&37&

%&och&personliga&

aspekter&36&%&av&arbete&

var&viktiga&hos&

deltagarna.&Färre&

deltagare&rankade&

sociala&aspekter&som&

viktigast.&Det&var&ingen&

signifikant&skillnad&

gällande&vilken&aspekt&

som&var&den&viktigaste&i&

arbetet&mellan&de&som&

återgått&i&arbete&eller&

inte.&Personer&som&

rankade&personlig&

HÖG&

&

Styrkor:&Använde&

relevanta&test&för&

att&analysera&data.&

&

Svagheter:&Något&

otydligt&i&början&

vem&som&

analyserade&data.&&

&
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två&till&två&och&ett&

halvt&år&sedan.&

aspekt&som&den&

viktigaste&i&arbete&var&

mer&nöjda&med&

subjektiva&dimensioner&

av&livskvalité.&

Vestling&M,&

Ramel&E&&&

Iwarsson&S&

(2013)&&

Sverige&

Var&att&kartlägga&

strokeöverlevares&

tankar&och&

upplevelser&av&

återgång&i&arbete&

efter&stroke&för&att&

underlätta&RTW&

processen.&

Semistrukturerad&

intervju.&De&

använde&sig&av&

strategiskt&urval.&

Tolv&personer&

deltog&och&de&

skulle&ha&haft&en&

första&stroke,&leva&i&

Skåne&och&återgått&

till&arbete.&

Resultatet&kunde&

sammanfattas&till&ett&

huvudsakligt&tema&med&

tre&tillhörande&

kategorier.&&Temat&var:&

strävan&efter&optimal&

funktion&på&arbete&

skapar&blandade&känslor&

av&uppskattning&och&

frustration.&I&den&första&

kategorin&beskrevs&

upplevelser&och&tankar&

utifrån&personliga&och&

samhällets&stöd.&I&den&

andra&kategorin&

beskrevs&olika&aspekter&

av&hur&viktigt&arbetet&

var&för&motivation.&Den&

tredje&kategorin&beskrev&

olika&känslor&processen&

återgång&i&arbete&gav&

och&känslor&för&

framtiden.&

HÖG&

&

Styrkor:&Beskrev&

vilket&urvalsätt&de&

använt&och&varför&

det&valde&just&det&

urvalssättet.&Tydlig&

problemformulerin

g&och&ett&tydligt&

syfte.&Flera&

personer&hade&

analyserat&resultat.&&

&

Svagheter:&Oklart&i&

metoddelen&om&

intervjuaren&varit&

med&och&valt&ut&

deltagarna&och&det&

saknades&en&

diskussion&kring&

risk&för&bias.&&

Wilz&G&&&

Soellner&R&&

(2009)&

Tyskland&

Undersöka&objektiva&

förutsägelser&av&

återgång&i&arbete&

såsom&inkomst,&kön&

eller&kognitiv&

funktionsnedsättning

.&Undersöka&

Subjektiva&

uppfattningar&hos&

personer&med&

funktionsnedsättning&

vid&återgång&i&arbete.&

Undersöka&skillnader&

i&livskvalité&mellan&de&

som&återgått&i&arbete&

eller&inte&återgått&i&

arbete&efter&stroke.&

Undersöka&skillnader&

i&livskvalité&mellan&

makar&vars&partner&

antingen&återgått&i&

arbete&eller&inte&

återgått&i&efter&

stroke.&&

70&strokepatienter&

intervjuades&i&

patientens&hem,&

ansikte&mot&

ansikte.&

Inklusionskriteriern

a&var&att&det&var&

första&gången&de&

drabbats&av&stroke,&

avsaknad&av&

somatisk&eller&

psykiatrisk&sjukdom&

och&att&de&levde&

ihop&med&sin&

partner&i&hushållet.&

Exklusionskriteriern

a&var:&gifta,&eller&

inte&delade&hushåll,&

avsaknad&av&

ytterligare&

sjukdomar&än&

stroke,&

återupprepad&

stroke,&

26.7&%&av&patienterna&

som&var&anställda&innan&

stroke&återgick&i&arbete&

efter&ett&år.&

Patienternas&

funktionsförmåga&var&

den&viktigaste&

förutsägelsen&till&

återgång&i&arbete.&

Livskvalité&var&positivt&

associerad&med&ett&

sannolikt&

återupptagande&av&

arbete.&Dock&var&inte&

återgång&i&arbete&

relaterat&till&en&ökad&

livskvalité&bland&

patienterna.&De&makar&

vars&partner&återgått&i&

arbete&upplevde&dock&

en&ökad&livskvalité.&

HÖG&

&

Styrkor:&Tydligt&

formulerad&metod.&

Gjordes&många&

relevanta&och&

adekvata&test&i&

dataanalysen.&

&

Svaghet:&Otydligt&

angående&hur&

urvalet&gick&till;&hur&

de&rekryterade&

deltagarna.&Långt&

resultat&som&blev&

något&

svårbegripligt.&
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& samexisterade&

svåra&sjukdomar&

eller&planer&att&

förflyttas&till&en&

institution.&&

&
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Bilaga,2,
!
Förslag&på&frågor&vid&granskning&av&kvalitativa&studier:&

&

• Finns&det&ett&tydligt&problem&formulerat?&Hur&är&detta&i&så&fall&formulerat&och&avgränsat?&

• Finns&teoretiska&utgångspunkter&beskrivna?&Hur&är&dessa&i&så&fall&formulerade?&

• Finns&det&någon&omvårdnadsvetenskaplig&teoribildning&beskriven?&Hur&är&denna&i&så&fall&

beskriven?&

• Vad&är&syftet?&Är&det&klart&formulerat?&

• Hur&är&metoden&beskriven?&

• Hur&är&undersökningspersonerna&beskrivna?&

• Hur&har&data&analyserats?&

• Hur&hänger&metod&och&teoretiska&utgångspunkter&ihop?&

• Vad&visar&resultatet?&

• Hur&har&författarna&tolkat&studiens&resultat?&

• Vilka&argument&förs&fram?&

• Förs&det&några&etiska&resonemang?&

• Finns&det&en&metoddiskussion?&Hur&diskuteras&metoden&i&så&fall?&

• Sker&en&återkoppling&till&teoretiska&antaganden,&tex.&vårdvetenskapliga&antaganden?&&

&

Förslag&på&frågor&vid&granskning&av&kvantitativa&studier:&

&

• Finns&det&ett&tydligt&problem&formulerat?&Hur&är&detta&i&så&fall&formulerat&och&avgränsat?&

• Finns&teoretiska&utgångspunkter&beskrivna?&Hur&är&dessa&i&så&fall&formulerade?&

• Finns&det&någon&omvårdnadsvetenskaplig&teoribildning&beskriven?&Hur&är&denna&i&så&fall&

beskriven?&

• Vad&är&syftet?&Är&det&klart&formulerat?&

• Hur&är&metoden&beskriven?&

• Hur&har&urvalet&gjorts(t.ex.&antal&personer,&ålder,&inklusionsF&respektive&exklusionskriterier)?&

• Hur&har&data&analyserats?&Vilka&statistiska&metoder&användes?&Var&dessa&adekvata?&

• Hur&hänger&metod&och&teoretiska&utgångspunkter&ihop?&I&så&fall&hur?&

• Vad&visar&resultatet?&

• Vilka&argument&förs&fram?&

• Förs&det&några&etiska&resonemang?&

• Finns&det&en&metoddiskussion?&Hur&diskuteras&metoden&i&så&fall,&t.ex.&vad&gäller&

generaliserbarhet?&

• Sker&en&återkoppling&till&teoretiska&antaganden,&tex.&omvårdvetenskapliga&antaganden?&


