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Sammanfattning:  
Stroke är en patientgrupp arbetsterapeuter ofta möter. Utifrån tidigare studier visar forskning att 
rehabilitering i hemmet kan vara framgångsrikt för strokepatienter med milda till måttliga symtom. 
Däremot saknas det forskning om arbetsterapeuters upplevda erfarenheter av 
rehabiliteringsmetoden. Det medför att författarna ser behovet av fördjupad kunskap om 
arbetsterapeuters upplevelser av rehabilitering i hemmet. Syftet med studien avser beskriva 
arbetsterapeuters upplevda erfarenheter av att arbeta med rehabilitering i hemmet för 
strokepatienter. 
 
Studien använde en kvalitativ metod för att erhålla en fördjupad subjektiv kunskap om området 
rehabilitering i hemmet för strokepatienter. Data samlades in genom att arbetsterapeuter i Örebro 
län intervjuades.  
 
Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde positiva effekter med rehabilitering i hemmet för 
strokepatienter. Patienterna beskrevs vara mer målmedvetna och delaktiga i rehabiliteringen. 
Arbetsterapeuterna upplevde att en bekant hemmiljö bidrog med förutsättningar till snabbare 
återtagande av aktiviteter. Med tydlig information kan anhöriga hjälpa till på rätt nivå i träningen 
vilket innebär en positiv resurs för strokepatienten. Arbetsterapeuterna beskrev vikten av ett 
fungerande samarbete mellan professioner. Ett väl fungerande samarbete upplevdes leda till en 
bättre fungerande rehabilitering för både patienten och utföraren. Arbetsterapeuterna beskrev att 
mer utbildning inom stroke är nödvändigt och att en genomgående arbetsrutin mellan kommun och 
landsting saknas. 
 
Resultatet ansågs bidra till fördjupad kunskap och ökad förståelse av arbetsterapeuters erfarenheter 
men ser också ett behov av vidare forskning. 
 
Studien avgränsades till Örebro läns arbetsterapeuter inom kommun och landsting. Det eftersom 
riktlinjer för rehabilitering i andra kommuner och län kan skilja sig. 
 
 
Sökord: Rehabilitering, stroke, arbetsterapi, tidig mobilisering, distriktssjukvård 
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1. Inledning 

Stroke drabbar cirka 30 000 människor i Sverige varje år varav 20 000 insjuknar första gången (1-5). 
Stroke är den tredje största orsaken till dödsfall och utifrån incidensen gör det stroke till en av våra 
vanligaste folksjukdomar (1-5). I litteraturen beskrivs stroke vara ett samlingsnamn för akuta fokala 
hjärnskador av vaskulär orsak med symtom i minst 24 timmar (1, 2, 5, 6). Konsekvensen av stigande 
genomsnittsålder i samhället leder till högre utbredning av stroke i Sverige (1). Medelåldern för 
insjuknande i stroke är 75 år varav 20 % av populationen är i arbetsför ålder (1). Förekomsten av 
insjuknande i stroke påvisas öka bland yngre. Bakomliggande faktorer till att fler yngre insjuknar i 
stroke tros vara alkohol, droger, rökning och övervikt (1, 5). Stroke är den mest förekommande 
orsaken till neurologiska nedsättningar och är den somatiska sjukdomen med flest vårddagar på 
sjukhus i Sverige (1, 5). Utifrån ett könsperspektiv beskrivs män vara mer representerade inom 
insjuknandet bland yngre och kvinnor beskrivs vara mer representerade bland äldre insjuknande i 
stroke (1). Rehabiliteringen för personer som insjuknar i stroke kräver mycket resurser i form av 
arbetsterapi, fysioterapeut, logopedi samt stöd från anhöriga (1, 5). 

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi 

Enligt Model of Human Occupation (MOHO) beskrivs aktivitet vara en dynamisk kombination 
bestående av patientens aktivitetsförmåga och aktivitetsmiljön (7). Patientens aktivitetsutförande 
innefattar utförandekapacitet, vanebildning och viljekraft (7, 8). Utförandekapaciteten innebär 
patientens fysiska och psykiska funktioner (8). Vanebildning innefattar patientens beteendemönster 
utifrån vanor och roller (8). Viljekraften innefattar patientens värderingar samt vad patienten anser 
vara stimulerande aktiviteter (8). Inom arbetsterapi beskrivs miljön vara möjliggörande eller 
begränsande för patientens aktivitetsförmåga (8, 7). Insatser inom arbetsterapi innefattar träning av 
patientens aktivitetsförmågor och kompensatoriska åtgärder. Det innefattar utveckling av strategier 
och anpassning i miljön för att underlätta patientens aktivitetsförmåga (7, 8). Miljöinriktade insatser 
bygger på patientens upplevelse av miljön och innefattar hjälpmedel eller anpassning av miljön (7, 
8). Citerat ur World Federation of Occupational Therapists definition av arbetsterapi “Det 
huvudsakliga målet med arbetsterapi är att möjliggöra deltagande i vardagliga aktiviteter i livet” (9). 

2.2 Följder av stroke 

Vanliga följder av stroke kan innefatta nedsatt motorisk, kognitiv och social förmåga (1, 6, 10). 
Nedsättningarna kan påverka sociala vanor, roller, aktiviteter i dagliga livet (ADL) och instrumentella 
aktiviteter i dagliga livet (IADL) hos strokepatienter (1, 5). ADL innefattar samtliga aktiviteter i 
vardagen (8). IADL innefattar aktiviteterna resor, inköp av dagliga varor, matlagning, städ och tvätt 
(11). 
 
Nedsatt motorisk förmåga kan innefatta nedsatt känsel, kraft och balans (5). Nedsatta kognitiva 
förmågor kan innefatta minnessvårigheter, nedsatt orienteringsförmåga, koncentration, mental 
uthållighet, simultankapacitet och initiativförmåga (1, 2, 5, 12. 17). Även vid lindrig stroke kan stora 
kognitiva besvär uppstå (5). 
 
Afasi är en vanlig följd av stroke vilket innebär påverkan på höger eller vänster hjärnhalva. Påverkan i 
höger hemisfär innefattar svårigheter att ta in och tolka verbal kommunikation (1). Påverkan i 
vänster hemisfär medför nedsatt talförmåga (2). Afasi innebär påverkad språk- och 
kommunikationsförmåga vilket kan medföra svårigheter att delta i sociala sammanhang (1, 13). 
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Neglekt innefattar nedsatt uppmärksamhetsförmåga och är en vanlig följd av stroke (14, 15). 
Följderna av neglekt kan innebära nedsatt motorik, perception och motivation hos en individ (15). 
Vanligen påverkar neglekt uppmärksamhetsfältet och uppfattningen om kroppens vänstra sida (14, 
15). Konsekvenser kan yttra sig i form av att patienten fastnar med vänster arm eller slår i vänster 
kroppshalva i omgivande föremål. 

2.3 Rehabilitering i hemmet 

Rehabilitering i hemmet har påvisad positiv effekt för individer med milda till måttliga symtom efter 
stroke (16). Hemrehabilitering innefattar vidare individanpassad rehabilitering i hemmiljö utförd 
eller samordnad av ett multidisciplinärt team där arbetsterapeuten är en av flera professioner (16, 
17). Rehabilitering i hemmet bygger på att träna de funktioner och aktivitetsförmågor patienten 
anser nödvändiga i vardagen (18). Det innebär i praktiken att rehabiliteringen baseras på träning av 
dagliga aktiviteter i patientens egen miljö (18). Målet med att bedriva rehabilitering i hemmet är att 
patienten ska bli mer självständig i den vardagliga miljön och kunna bo kvar i sin bostad (18). 
Definitionen av rehabilitering lyder 
 

Insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 
förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 

självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (19). 

2.4 Multidisciplinärt team 

Ett multidisciplinärt team innefattar flera professioner bland annat arbetsterapeut, fysioterapeut, 
sjuksköterska och undersköterska (20). Professionernas kompetens i det multidisciplinära teamet 
kombineras för att erbjuda högkvalitativ vård i hemmet. Det multidisciplinära teamet inleder med en 
gemensam bedömning av patientens önskemål, funktionsnivå och aktivitetsförmåga (21). Utifrån 
bedömningen utformar det multidisciplinära teamet en rehabiliteringsplan tillsammans med 
patienten (21). Den rehabiliterande träningen bör därefter ta hänsyn till patientens önskemål, 
medicinska tillstånd och tidigare funktionsnivå (21). Målet med det multidisciplinära teamets 
insatser innefattar tidig återträning av förlorade funktioner samt förebygga nya akuta 
komplikationer. Det multidisciplinära teamet arbetar gemensamt med att underlätta, stimulera och 
vägleda patienten till nya strategier i dagliga aktiviteter (20, 21). 

2.5 Arbetsterapeutiska interventioner för strokepatienter 

Rehabilitering kan vara en avgörande faktor för strokepatienters möjlighet till att återfå förmåga i 
dagliga aktiviteter (1, 2, 8, 20). Arbetsterapeutens roll vid rehabiliteringen av strokepatienter är att 
bedöma, stödja och träna patienten (8, 20). Med miljöinriktade interventioner avser 
arbetsterapeuten minska kraven i aktivitetsutförandet hos patienten. Arbetsterapeutens 
interventioner avser bibehålla eller förbättra patientens förmågor samt möjliggöra deltagandet av 
dagliga aktiviteter (1, 7, 20). 
 

Vid motoriska nedsättningar använder arbetsterapeuten kompenserande- och återtränande 
interventioner (1, 7, 14). Interventionerna avser förbättra strokepatienters aktivitetsförmåga och 
deltagande i meningsfulla dagliga aktiviteter utifrån tidigare vanor, roller och intressen (1, 7, 14). 
 

Vid kognitiva nedsättningar använder arbetsterapeuten kompenserande- eller återtränande 
interventioner (12). Patientens insiktsgrad om de kognitiva nedsättningarna påverkar 
arbetsterapeutens val av intervention (12). Vid låg insikt utför arbetsterapeuten kompenserande 
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åtgärder innefattande utprovning av kognitiva hjälpmedel (12). Hos strokepatienter med viss insikt 
av sin kognitiva nedsättning finns förutsättningar för att kunna utveckla strategier tillsammans med 
arbetsterapeuten (12). Det innebär att patienten använder alternativa tillvägagångssätt för att 
undvika ett felaktigt aktivitetsutförande (12). Det kan exempelvis innebära att alltid skriva ned hur 
uppgiften ska utföras (12). 
 

Arbetsterapeutiska insatser för strokepatienter med nedsatt förmåga att delta i sociala sammanhang 
innefattar uppmuntrande till deltagande, träning av alternativa kommunikationssätt samt 
utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel (1, 12, 22). Graden av 
kommunikationsnedsättning kan variera hos strokepatienter (1, 22). Utifrån den varierande graden 
av nedsättning blir anpassningarna individanpassade (1, 22). Vid nedsatt social förmåga kan 
arbetsterapeuten uppmuntra patienten till att delta i dagliga aktiviteter (1, 22). 

2.6 Tidigare forskning av hemrehabilitering 

Forskning inom arbetsterapi visar att hemrehabilitering kan vara positivt för personer drabbade av 
stroke (23-27, 29, 30). Studier där interventionen hemrehabilitering inkluderade arbetsterapi för 
strokepatienter påvisar positiva utfall för ADL- och IADL förmåga (23-26). Tre studier visade att 
självständigheten ökade hos grupper där interventionen innefattade arbetsterapeutisk 
hemrehabilitering för strokepatienter (24, 27, 29). Två studier visade ett samband mellan 
hemrehabilitering med arbetsterapi och förbättring av social förmåga hos strokepatienter (23, 30). 
En tidigare studie inom arbetsterapi beskriver ett samband mellan hemrehabilitering och bättre 
förutsättningar för utvecklandet av strategier för strokepatienter (24). Livskvalité beskrevs öka hos 
strokepatienter i fyra tidigare studier i samband med interventionen hemrehabilitering där 
arbetsterapi förekom (23, 24, 27, 30). Vid tre tidigare studier påträffades förbättrad fysisk hälsa, 
fysisk förmåga och mental hälsa hos strokepatienter där interventionsgruppen erhöll 
hemrehabilitering med arbetsterapi (24, 27, 30). Ett examensarbete har gjorts där arbetsterapeuters 
erfarenheter av hemrehabilitering för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke 
(31). 
 

2.7 Problemformulering 

Nuvarande forskning inom området hemrehabilitering av strokepatienter beskrivs utifrån patientens 
utfall eller patientens perspektiv. Nuvarande forskning saknar studier utifrån arbetsterapeutens 
erfarenheter av hemrehabilitering för strokepatienter. Studien avser belysa arbetsterapeuters 
erfarenheter av att arbeta med hemrehabilitering för strokepatienter. Det anses viktigt för att 
erhålla en helhetsbild av rehabiliteringsmetoden och bidra till utveckling av arbetsterapeutisk 
rehabilitering för strokepatienter. 
 
Författarna anser att studien kan utgöra ett underlag för vidare utveckling av interventionen 
hemrehabilitering. Studien kan utgöra ett underlag i avseendet belysa arbetsterapeuternas yrkesroll 
vid hemrehabilitering för strokepatienter. 

3. Syfte 

Studien avser beskriva arbetsterapeuters upplevda erfarenheter av att arbeta med 
hemrehabilitering för strokepatienter. 
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4. Metod 

4.1 Design 

Studien är deskriptiv och har en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod användes för att få fördjupad 
förståelse. Kvalitativ metod bidrog till att fånga in deltagarnas upplevda erfarenheter (32). 
Datainsamlingen utfördes med semistrukturerad intervju (33, 34). Intervjuerna genomfördes med 
stöd av en intervjuguide. 

4.2 Urval  

Studiens inklusionskriterier innefattade verksamma arbetsterapeuter rehabilitering i hemmet för 
strokepatienter. Arbetsterapeuterna ska ha varit verksamma med rehabilitering i hemmet för 
strokepatienter inom tolv månader bakåt i tiden, verksamma inom kommun eller landsting i Örebro 
län. Författarna avsåg att intervjua sex till åtta arbetsterapeuter. Urvalet medförde att lämpliga 
arbetsterapeuter utifrån syftet kontaktades. 
 
En första förfrågan skickades via e-post till medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i åtta 
kommuner i Örebro län. Förfrågan till MAR efterfrågade en selektion av lämpliga verksamma 
arbetsterapeuter. Det skickades därefter ett informationsbrev om studien. Vid uteblivet svar togs 
kontakt per telefon med arbetsterapeuter. Vid bekräftat intresse skickades informationsbrevet 
direkt till arbetsterapeuten. I informationsbrevet framgick studiens syfte, tillvägagångssätt samt 
kontaktuppgifter. Författarna intervjuade sju arbetsterapeuter verksamma inom rehabilitering i 
hemmet för strokepatienter. Deltagarna tackade ja och intervjuerna bokades in via telefon eller e-
post. 

4.3 Datainsamling 

Data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjun genomfördes med stöd av 
intervjuguide (se bilaga 1) bestående av öppna frågor där intervjupersonerna uppmuntrades till 
innehållsrika beskrivningar (33, 34). Frågorna i intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor, 
huvudfrågor, underfrågor och följdfrågor. Intervjuguidens frågor utvecklades utifrån studiens syfte 
och bakgrunden (33, 34). Samtliga intervjuer spelades in på ljudfil med samtycke av 
intervjupersonerna. Utrustningen testades av författarna vid en genomgång av intervjuguidens 
frågor. Vid genomgången av intervjuguidens frågor utvecklades författarnas förståelse hur 
följdfrågorna skulle användas. En avslutande fråga ställdes för att ge intervjupersonen en chans att 
ställa motfrågor eller ange ytterligare information till intervjun (34). Genomförandet av intervjuerna 
utfördes ostört på arbetsterapeuternas arbetsplats, hem eller vid Örebro universitet. Inför varje 
intervju beskrevs intervjuns syfte och upplägg. Intervjuerna tog 15 till 40 minuter att genomföra. 
 

4.4 Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utifrån Granskär 
och Höglund-Nielsen (35). Samtliga inspelade intervjuer lyssnades igenom upprepade gånger och 
transkriberades (35). Den transkriberade texten lästes igenom flera gånger och delades in i domäner 
(35). Domänerna togs fram med utgångspunkt från studiens syfte. Utifrån erhållna domäner 
identifierades meningsenheter i intervjutexterna (35). Meningsenheterna kondenserades i avseende 
erhålla lätthanterlig text och bevarat innehåll (35). Därefter genomfördes kodning av de 
kondenserade meningarna för att beskriva dess innehåll (33, 35). Koderna identifierades utifrån 
innehållsbaserade likheter och skillnader. Koderna selekterades till huvudkategorier och kategorier 
med liknande innehåll (35) (se tabell 1). Analysen gjordes på manifest nivå. 
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4.5 Tabell 1, översikt över analysprocessen: 

Meningsenhet Kondensering  Kod Underkategori Huvudkategori 

“När man kommer till 
hemmet blir det så konkret 
att det går inte så som det 
var längre. Och då kan det 
bli negativt istället med 
hemmiljön att det fungerar 
sämre och att det blir sämre 
motivation än vad man 
hade innan.” 

Hemmiljön konkretiserar 
strokepatienters förmåga 
vilket kan påverka 
motivationen. 

Hemmiljö, konkret förmåga, 
motivation. 
 

Miljöns inverkan vid 
rehabilitering i hemmet 

 
 
 
 
 
 
 
Upplevelsen av miljöns 
inverkan på 
rehabilitering i hemmet. 
 
 
 
 
 

“Ofta väldigt positivt. Det 
går snabbt framåt när man 
kommer hem för då har 
man någon helt annan 
motivation. Oftast så vill 
man jättemycket kanske för 
mycket ibland, för man vill 
att det ska gå så himla fort 
så.” 

Rehabiliteringen upplevs 
positiv utifrån snabba 
resultat vilket håller 
strokepatienter 
motiverade. 

Hemmiljön uppmuntrar 
återuppta aktiviteter. 

Upplevelse av bedriva 
rehabilitering i hemmiljö 

“För då får man helheten på 
allting aa det är viktigt. 
Teamarbete är viktigt 

jätteviktigt och jättebra 
man ser olika saker.” 

 

Teamarbetet är viktigt då 
man får olika perspektiv 
vilket ger en helhetssyn. 

Teamets olika perspektiv 
ger en helhetssyn. 

Teamarbete i bedömning 
vid rehabilitering i hemmet. 

 
 
 
 
 
 
Upplevelsen av 
rehabiliteringsprocessen 

“Det är ju de dagliga 
aktiviteterna som man 

Strokepatienters 
målsättning formas av de 

Bo kvar hemma formar 
målsättningen. 

Planering och målsättning 
vid rehabilitering i hemmet 
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måste göra på något vis och 
då ramlar man tillbaka till 
det mönstret kanske mer 
också att ja men här nu när 
jag kommer hem så måste 
jag ju göra det här annars så 
funkar det inte.“ 

dagliga aktiviteterna som är 
nödvändiga för att kunna 
bo kvar hemma. 
 

 vid rehabilitering i 
hemmet. 
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4.6 Etiska överväganden 
Studiens etiska ställningstagande har gjorts enligt Helsingforsdeklarationen (37). Informationsbrevet 
informerade om deltagarens rätt att dra sig ur studien utan anledning (35, 36). Innan genomförandet 
av intervjun erhöll arbetsterapeuten ytterligare information om studiens syfte och frivilligt 
deltagande. Genom ett skriftligt och muntligt samtycke innan inspelad intervju försäkrade 
arbetsterapeuterna att de erhållit informationen. Studiedeltagarna hade möjlighet att avsätta tid 
vilket bidrog till att de inte behövde känna stress under intervjuns genomförande. Författarna utgick 
från konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vid hanteringen av insamlad data för studien (36). 
All data förvarades inlåst och inte tillgänglig för obehöriga. Arbetsterapeutens namn byts ut till en 
siffra i syfte att försvåra identifiering (35, 36). Det inspelade materialet raderades efter studien 
sammanställts och examinerats. 

5. Resultat 

Utifrån bakgrundsfrågorna kom det fram att arbetsterapeuternas verksamhetsområden innefattade 
kommun och landsting. Könsfördelningen av arbetsterapeuterna bestod av en man och sex kvinnor. 
Bland arbetsterapeuterna i studien hade två vidareutbildning inom neuropsykologi samt tre hade 
strokekompetensutbilning. Den verksamma tiden bland arbetsterapeuterna varierade från sju till 33 
år. 
 
Vid sammanställning av resultatet uppkom två huvudkategorier. Huvudkategorierna fördelades med 
fyra respektive tre underkategorier (se tabell 2). För att styrka äktheten (34) används beskrivande 
citaten under kategorierna. Citaten korrigerades från talspråk till skriftspråk med bibehållen 
innebörd. 
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5.1 Tabell 2, Översikt över huvudkategorier och underkategorier samt antal personer med bidragande erfarenheter 

Antal personer med bidragande erfarenheter. Kategori. Huvudkategorier. 

Sju 5.2.1 Miljöns inverkan vid rehabilitering i 
hemmet 

 
 
5.2 Erfarenheter av miljöns inverkan på 
rehabilitering i hemmet. Sju 5.2.2 Erfarenheter av anhöriga inom 

strokerehabilitering i hemmet. 

Fem 5.2.3 Erfarenheter av att bedriva 
rehabilitering i hemmiljö. 

Sju 5.3.1 Planering och målsättning vid 
rehabilitering i hemmet. 

 
 
 
5.3 Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen vid 
hemrehabilitering. 

Sju 5.3.2 Teamarbete i bedömningen vid 
rehabilitering i hemmet 

Sju 5.3.3 Åtgärder vid rehabilitering i hemmiljö. 

Sju 5.3.4 Erfarenheter av organisationen inom 
strokerehabilitering i hemmet. 
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5.2 Erfarenheter av miljöns inverkan på rehabilitering i hemmet 

Arbetsterapeuters erfarenheter beskrev att hemmiljön har en viktig roll vid rehabilitering i hemmet 
för strokepatienter. Hemmiljön beskrevs kunna vara begränsande men även möjliggörande för 
aktivitetsutförandet. Det framkom även att rehabilitering i hemmiljön upplevdes bidra till att göra 
strokepatienter mer aktiva. Strokepatienterna upplevdes också mer motiverade till aktivitetsträning i 
sin hemmiljö. Anhörigas roll i hemmiljön beskrevs viktig av flera arbetsterapeuter för 
strokepatienten, speciellt vid nedsatt insikt om den egna förmågan. Arbetsterapeuterna beskrev att 
anhöriga stöttade och påminde vilket underlättade strokepatienters dagliga aktiviteter. 
Arbetsterapeuternas beskrivna erfarenheter varierade inte utifrån verksamhetsområde eller tid som 
verksam arbetsterapeut. 

5.2.1 Miljöns inverkan vid rehabilitering i hemmet 

Hemmiljön upplevdes hos några arbetsterapeuter vara mer utmanande än sjukhusmiljön för 
strokepatienter eftersom den inte alltid är möjliggörande eller anpassningsbar. Hemmiljöns 
förutsättningar beskrevs kunna påverka aktivitetsutförandet hos strokepatienter. En arbetsterapeut 
menade att ofrivillig isolering i hemmiljön kan uppstå vid rehabilitering i hemmet. 
 
Arbetsterapeuterna berättade att det var vanligt med en direkt förbättring när strokepatienter 
kommer hem. Arbetsterapeuterna beskrev att problem och begränsningar av aktivitetsförmågan 
förtydligades på ett konkret sätt för strokepatienterna i hemmiljön. Det medförde att 
strokepatienterna fick en uppfattning av vilka aktiviteter de klarar av. Arbetsterapeuterna 
uppfattade att detta medförde negativa eller positiva effekter på motivationen beroende på 
strokepatienternas målsättning. Effekten av hemmiljön upplevdes vara individuell men många 
strokepatienter blev aktivare. 
 

Nu tar jag stora hela, det är ju alltid olika, men många blir mer aktiva i hemmiljön. 
 
När man kommer till hemmet blir det så konkret att det går inte så som det var längre. Och då kan det bli 
negativt istället med hemmiljön att det fungerar sämre och att det blir sämre motivation än vad man hade 
innan. 

 

Arbetsterapeuterna upplevde att strokepatienter känner sig tryggare i sin hemmiljö. De beskrev att 
en bekant miljö för strokepatienterna kan vara möjliggörande och uppmuntrande till återtagande av 
tidigare vanor, roller samt intressen. Den bekanta miljön beskrevs kunna ge förutsättningar till 
utvecklandet av strategier. Arbetsterapeuterna beskrev att effekten endast uppstod om patienten 
upplevde miljön bekant. 
 

Det kan vara så att hemmiljön inte ser likadan ut när man kommer hem som man kom ihåg att den såg ut. 
Det är både och, det kan bidra till aktivitet genom det gamla, vanliga och trygga. Det kan också bli som en 
liten förskräckelse … vart tog hela högra köket vägen och ja de kan vara väldigt mycket som har förändrats. 

5.2.2 Anhörigas roll inom strokerehabilitering i hemmet  

Arbetsterapeuterna beskrev att anhöriga hade en viktig roll vid träning i hemmiljön vilket kan 
påverka utfallet av rehabiliteringen i hemmet för strokepatienter. Anhöriga beskrevs i de flesta fall 
vara engagerade vilket upplevdes viktigt vid rehabiliteringen i hemmet för strokepatienter. 
Insatserna för de anhöriga innefattade att motivera, stötta och hjälpa strokepatienter i 
rehabiliteringen. Anhörigas engagemang beskrevs också kunna variera mellan att vara passiv eller 
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hjälpa till för mycket i rehabiliteringen. Det innebar att anhöriga inte alltid förstod rehabiliteringens 
syfte vilket medförde att de kunde hjälpa till för mycket vid uppkommande problem i träningen för 
strokepatienter. 
 

Har vi sagt att nu ska vi träna på det här så kommer anhöriga och plockar fram den där frukosten i alla fall 
åt dem, och då är det ju också svårt. Eller någon som säger att nu får du absolut inte göra någonting, du 
ska sitta där tills du blir frisk. Och då är det också svårt att få med dem på banan att de måste ju få göra de 
här grejerna för att träna på dem. Så anhöriga är både bra och dåligt. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev också att anhörigas insatser var speciellt viktiga för strokepatienter med 
nedsatt insikt om den egna förmågan. Anhöriga bidrog till att risker för skada kunde förebyggas hos 
strokepatienter. Anhörigas insatser bidrog även till mer regelbunden träning vilket kunde medföra 
ett snabbare positivt resultat för strokepatienterna. Arbetsterapeuterna utryckte att det var viktigt 
med balans i stöttningen från anhöriga för den strokedrabbade. 

5.2.3 Erfarenheter av att bedriva rehabilitering i hemmiljö 

Flera arbetsterapeuter beskrev de positiva effekterna och vikten av att utföra aktivitetsträningen i 
aktuell miljö. Hemmiljön upplevdes mer motiverande för strokepatienter vid träning av dagliga 
aktiviteter än på sjukhus. Hemmiljön beskrevs även kunna erbjuda möjligheter till träning av flera 
förmågor hos strokepatienter i varierande aktiviteter. Arbetsterapeuterna beskrev att det var lättare 
att ta tillvara på strategier, anpassa och motivera vid återträning av dagliga aktiviteter i hemmiljön. 
En arbetsterapeut beskrev att hemmiljön bidrog till påtagligt snabbare resultat för patienten vilket 
var positivt. 
 

Ofta väldigt positivt. Det går snabbt framåt när man kommer hem för då har man någon helt annan 
motivation. Oftast så vill man jättemycket kanske för mycket ibland, för man vill att det ska gå så himla 
fort så. 

5.3 Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen vid hemrehabilitering 

Processen vid rehabilitering i hemmet för strokepatienter startade bland annat med 
informationsinhämtning. Därefter utfördes planeringen ofta tillsammans med andra professioner i 
ett team. Teamarbetet upplevdes positivt eftersom det bidrog till en helhetssyn av den 
strokedrabbade. Arbetsterapeuternas erfarenheter beskrevs också att målsättning gjordes utifrån 
patienternas behov och önskemål. Vid låg insikt beskrevs det nödvändigt att vägleda patienten till en 
realistisk målsättning. 
 
Arbetsterapeuterna beskrev att bedömning av strokepatienter sker tillsammans med andra 
professioner vanligen fysioterapeut. Det upplevdes vara ett bra tillvägagångssätt för att erhålla en 
helhetsbedömning och målsättning. Arbetsterapeuterna beskrev att bedömningen ofta innefattade 
en intervju och ett hembesök innan strokepatientens hemgång. 
 
Erfarenheterna hos arbetsterapeuterna beskriver att insatserna i rehabiliteringsprocessen utgår ifrån 
strokepatienters nedsättningar och målsättning. Arbetsterapeuterna beskriver att de mest 
förekommande åtgärderna för strokepatienter innefattar träning, anpassning och uppmuntran till 
aktivitet. Anhörigas förståelse för åtgärderna upplevs vara viktig för ett bra utfall av rehabilitering i 
hemmet för strokepatienter. 
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5.3.1 Planering och målsättning vid rehabilitering i hemmet 

Arbetsterapeuterna beskrev olika tillvägagångssätt vid planeringsfasen. Det gemensamma bland 
tillvägagångssätten var att arbetsterapeuten inhämtade information och träffade patienten. 
Tillvägagångssätten skilde sig utifrån vilken tidsordning de olika momenten utfördes av 
arbetsterapeuten. Det framkom att några arbetsterapeuter upplevde vikten av att träffa patienten 
innan informationsinhämtningen skedde. Det förekom även hos några arbetsterapeuter att 
journalläsning och diskussion med patientens tidigare vårdgivare skedde innan första mötet med 
patienten. Det fanns ingen skillnad i tillvägagångssätt för arbetsterapeuter verksamma inom 
kommun eller landsting. Erfarenheterna hos arbetsterapeuterna beskrev att första tillfället med 
strokepatienten innefattade en tydlig plan över vilka behandlingsmetoder rehabiliteringen innebar. 
Det framkom också i planen vilka hjälpmedelsbehov och träningsmöjligheter strokepatienten hade. 

 
Då planerar jag utifrån vad som är gjort tidigare på sjukhuset och vad jag ser kommer behövas i hemmet. 
Specifika aktivitetsförmågor som man kan behöva klara i hemmet som ofta är lite svårt att se på sjukhuset. 
Hur jag går tillväga blir ju att jag tar en rapport från sjukhuset och diskuterar med arbetsterapeuten och 
sjukgymnast främst på sjukhuset som har haft den patienten där och sen blir det ju också ihop med patient 
och en annan anhörig också i hemmet. 

 
Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter beskrevs målsättning ske vid första tillfället med 
strokepatienten. Målsättningen beskrevs innefatta långsiktiga mål och delmål vilket utvärderades för 
underlag till vidare beslut om rehabilitering. Målen formades utifrån nödvändiga aktiviteter vilket 
möjliggjorde att strokepatienten kunde bo kvar hemma. Arbetsterapeuterna upplevde 
strokepatienter mer målmedvetna om att bli självständiga vid rehabilitering i hemmet vilket ansågs 
positivt. Det yttrade sig i att strokepatienter upplevdes vilja återuppta tidigare aktiviteter i hemmet 
vilket underlättade målsättningen. Arbetsterapeuterna upplevde även att strokepatienter kunde ha 
nedsatt insikt om den egna förmågan. Det kunde innebära för höga målsättningar och förväntningar 
på hemmiljöns effekt. Behovet av vägledning till en realistisk målsättning underströks av 
arbetsterapeuterna vid nedsatt insikt hos strokepatienter. Sociala mål i målsättningen upplevdes 
svåra hos arbetsterapeuterna vilket medförde att de uteblev i rehabiliteringsplanen. 
 

Det är ju de dagliga aktiviteterna som man måste göra på något vis och då ramlar man tillbaka till det 
mönstret kanske mer också att ja men här nu när jag kommer hem så måste jag ju göra det här annars så 
funkar det inte. 

5.3.2 Teamarbete i bedömningen vid rehabilitering i hemmet 

Arbetsterapeuterna beskrev att de utför bedömningar vanligen i form av intervjuer och 
uppföljningar. Därefter delegerar träning till hemvårdspersonal. Det upplevdes effektivt eftersom 
träning med närvarande personal ger kontinuitet. Arbetsterapeuterna underströk att regelbunden 
kommunikation med hemvårdspersonal försäkrade träningens utförande och kvalité. 
 

Man får mycket input från hemtjänsten om hur träningen går. För vi delegerar träningen, gångträningen 
eller sånt till dem, ADL-träning i hemmet till exempel. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev ett tillvägagångssätt innefattande nära samarbete med andra 
professioner. Hembesök och bedömningar av hemmiljöns möjligheter och begränsningar skedde 
vanligen tillsammans med andra professioner. Bedömning av hemmiljön vid patienters hemgång 
ansågs viktigt eftersom olika miljöer ger olika förutsättningar. Vidare beskrev arbetsterapeuterna 
vikten av diskussion med andra professioner vid problem och besluttagande i rehabiliteringen. 
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Nu är ju jag då ensam arbetsterapeut i teamen men vi har ju flera sjukgymnaster och sköterskor och så. Då 
kan man ju diskutera runt och komma fram till en annan lösning. 
 
Vi gör ju alltid en bedömning om den inte är gjord. Men jag får ju ändå göra en bedömning i hemmet för 
det kan skilja sig väldigt på hur det är på sjukhuset eller vart den kommer ifrån och hemma. 

 

Det upplevdes nödvändigt att utnyttja flera kompetenser genom rehabiliteringen för att erhålla ett 
bra resultat. Teamarbete beskrevs bidra till en helhetssyn av rehabilitering eftersom de olika 
professionerna kompletterar varandra. Det upplevdes positivt bland arbetsterapeuterna att erhålla 
flera perspektiv vid insatser utifrån strokepatienters behov. 
 

Teamrehabilitering det är en nödvändighet för att få det att fungera. Jag som arbetsterapeut jag har mitt 
kompetensområde. Men fysioterapeuten har ett annat och för att patienten ska kunna komma framåt så 
behövs båda dem här två kompetenserna. 
 
För då får man helheten på allting aa det är viktigt. Teamarbete är viktigt jätteviktigt och jättebra man ser 
olika saker. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att orsaken till nedsatt social delaktighet kan skilja sig. Det innebar ett 
fokus på identifiering av orsaker till social nedsatt delaktighet. 
 

Eller ja bara det här komma ut, träffa folk, åka hem till folk eller bara åka och handla. Ja vad är 
svårigheterna i att kunna göra det då? Är det just förflyttningar eller är det här att kunna prata? 

5.3.3 Åtgärder vid rehabilitering i hemmiljö 

Arbetsterapeuterna beskrev att åtgärderna riktas mot strokepatienternas önskemål och behov vid 
rehabilitering i hemmet. Det primära syftet med åtgärderna innefattade kompensation för 
strokepatienters somatiska och kognitiva nedsättningar. Arbetsterapeuterna beskrev att åtgärder 
varierade utifrån patientens målsättning. Vanligt förekommande åtgärder vid rehabilitering i 
hemmet för strokepatienter beskrevs vara träning, miljöanpassning och vägledning. 
Arbetsterapeuterna underströk även vikten av att motivera syftet med aktivitetsträning för 
anhöriga. 
 

Det gäller att få anhöriga att förstå att det här handlar om träning alla sådana här situationer så att man 
inte ser träning som att ja träna uppresningar till exempel. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att hemmiljön anpassas genom hjälpmedel och anpassningar utifrån 
strokepatientens behov. Anpassad hemmiljö upplevdes kunna motivera och uppmuntra patienter till 
aktivitet och självträning. Anpassningar av hemmiljön beskrevs även möjliggöra aktivitet vilket bidrog 
till återupptagande av tidigare vanor och roller. 
 

Dem kanske kan självträna mer genom att ha bollar eller andra handträningsredskap hemma. Bara den 
ligger där, ja men då tränar jag och sen nästa gång de kommer förbi ja men då ligger den där och då tar jag 
lite till. 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att åtgärder vid sociala aktiviteter innefattade rådgivning och 
uppmuntran. Det upplevdes bland arbetsterapeuterna att strokepatienter är i behov av rådgivning 
och uppmuntran till socialt deltagande på en realistisk nivå. Behovet av vägledning upplevdes större 
vid nedsatt insikt hos strokepatienten. Det förekom även att hjälpmedel kan skrivas ut med syftet 
underlätta transport till sociala aktiviteter. Arbetsterapeuterna beskrev att patienter tar egna 
initiativ till socialt deltagande men ibland finns behov av vägledning. 
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Det där kan man ju uppmuntra, coacha lite hur dom ska göra. Att du gärna tar emot bekanta, ta hem eller 
åker iväg. 

5.3.4 Erfarenheter av organisationen inom strokerehabilitering i hemmet 

Några av arbetsterapeuterna beskrev att kommun och landsting har olika förutsättningar för att 
bedriva strokerehabilitering. Det innebar att rehabilitering i hemmet för strokepatienter kunde skilja 
sig mellan kommun och landsting. Två arbetsterapeuter i kommunen beskrev även skillnad gällande 
arbetssätt mellan kommun och landsting. Skillnad i arbetssätten kunde skapa osäkerhet hos den 
strokedrabbade men också för vårdpersonal vid patientöverföring mellan landsting och kommun. 
 

Vi har ju möjlighet i kommunen men inte alls under samma förutsättningar, det blir en glapp i kedjan 
vidare. Där skulle jag nog vilja se den största förändringen. 

 
Arbetsterapeuter i studien beskrev en brist på strokeutbildning och förståelse bland kollegor vilket 
medförde en önskan om mer strokeutbildning generellt. En arbetsterapeut upplevde att nivån av 
utbildning och erfarenheter bland arbetsterapeuter i kommunen inom strokerehabilitering varierar. 
Det ansågs medföra osäkerhet hos både strokepatient och arbetsterapeuter. En arbetsterapeut 
uttryckte även liknande behov hos hemtjänstpersonal. Arbetsterapeuterna upplevde att 
arbetsterapeuter i landstinget har möjligheten att specialisera sig inom strokerehabilitering. Det 
beskrevs skilja sig från kommunen vilket kräver en bredare kompetens bland arbetsterapeuter. 
 

Det säger dom själva att det saknas också kunskap, ja menar en distriktsarbetsterapeut ska ju kunna såhär 
mycket istället för o nischa sig som vi kan göra. 

 
En arbetsterapeut upplevde att träningsresultaten skulle bli bättre om sjukhusets resurser 
utnyttjades längre under rehabiliteringstiden. En arbetsterapeuter upplevde att mer tid per patient 
skulle bidra till att uppnå potentialen för återhämtning hos strokepatienterna. Arbetsterapeuter 
upplevde en avsaknad av genomgående rutin för arbetssätt, kommunikation och information vid 
rehabilitering i hemmet för strokepatienter. 
 

Att man har längre rehabiliteringsperioder på sjukhuset för där finns det större möjlighet att träna dygnet 
runt om man säger så än det gör i hemmet. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien använde en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Arbetsterapeuter kunde beskriva sina 
upplevda erfarenheter av rehabilitering i hemmet av strokepatienter genom en semistrukturerad 
intervju (33, 34). Tidigare studier inom området rehabilitering i hemmet för strokepatienter saknade 
arbetsterapeutens perspektiv och upplevelse. Utifrån avsaknad kunskap inom området ansåg 
författarna att ansatsen bör vara induktiv. Den induktiva ansatsen syftade till att fånga in spontana, 
breda och rika beskrivningar av området (34). Genom en induktiv ansats minskade även författarnas 
möjligheter att forma ledande frågor (35). Det ansågs öka studiens trovärdighet (35). Den induktiva 
ansatsen bidrog även till utformandet av breda frågor vilket kunde medföra att arbetsterapeuterna 
inte gav fördjupade svar. Författarna ansåg att det uppstod vid en fråga i den här studien. Det kunde 
undvikits genom en pilotintervju. 
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Urvalet innefattade arbetsterapeuter verksamma inom Örebro läns kommun eller landsting med 
minst sex månaders erfarenhet av strokerehabilitering i hemmet. Urvalet gjordes för att 
arbetsterapeuterna skulle kunna ge innehållsrika och relevanta beskrivningar av området. 
Urvalsprocessen startade med e-post kontakt med MAR i Örebro läns kommuner samt samordnare 
på sjukhuset. Vid uteblivna svar från MAR beslutade författarna att ta kontakt med arbetsterapeuter 
per telefon. Det kan ha inneburit att de kontaktade arbetsterapeuterna inte representerade de mest 
ändamålsenliga att besvara frågeställningen. Det kan medfört att deltagarnas erfarenheter inte har 
fångats i tillräcklig utsträckning (34). Författarna anser dock att innehållsrika beskrivningar erhölls 
vilket medförde att pålitligheten i resultatet inte påverkades. 
 

Under urvalsprocessen upptäckte författarna att arbetsterapeuter med erfarenhet av att arbeta med 
strokerehabilitering i hemmet de senaste sex månaderna var begränsade. Det innebar en korrigering 
från de senaste sex månaderna till de senaste tolv månaderna. Författarna upplevde att det inte 
påverkade resultatet. Två arbetsterapeuter erhöll på begäran intervjuns huvudfrågor på e-post innan 
intervjun. Det ansåg författarna kan ha påverkat de två arbetsterapeuternas beskrivningar och även 
resultatet. Författarna ansåg att de två arbetsterapeuterna inte svarade spontant och utifrån egna 
erfarenheter i alla frågor. Författarna ansåg att sju arbetsterapeuter är tillräckligt för att besvara 
syftet. 

 
Frågorna i intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor, huvudfrågor, följdfrågor och underfrågor. En 
provintervju mellan författarna gjordes med syfte att säkerställa intervjuguidens kvalitet. Det ansågs 
inte vara tillräckligt eftersom en fråga upplevdes svår att besvara för två arbetsterapeuter. Det 
medförde dock att intervjutekniken och intervjufrågorna utvecklades vilket antas kunna bidra till 
mer innehållsrika svar. Intervjuguiden innebar struktur för intervjun och motverkade att ledande 
frågor ställdes vilket stärker trovärdigheten (35). Följdfrågorna ställdes med syftet att leda 
arbetsterapeuterna tillbaka till ämnet eller när arbetsterapeuterna efterfrågade en vidare förklaring. 
 

Författarna upplever att intervjutekniken utvecklades under datainsamlingen. Det förtydligades 
genom att de första arbetsterapeuterna ger märkbart längre men inte nödvändigtvis mer 
innehållsrika svar. Det ansågs bero på att skickligheten hos intervjuaren ökade under 
datainsamlingen. Båda författarna var närvarande och aktiva i samtliga intervjuer varav en var mer 
drivande. Den mer passiva författaren kunde uppmärksamma intressanta svar och komplettera med 
följdfrågor. Det ansågs bidra till innehållsrika svar från arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuternas 
beskrivningar hade en genomströmmande liknelse. Det anses bidra med likvärdiga resultat om 
studien upprepas vilket stärker trovärdigheten (34). 
 

Studiens resultat innefattade en utförlig och innehållsrik beskrivning av arbetsterapeuternas 

erfarenheter. Detta anser författarna stärker överförbarheten av resultatet. Urvalet representerade 
dock inte alla arbetsterapeuter verksamma med rehabilitering i hemmet. Det medförde att 
resultatet inte kan överföras till hela populationen arbetsterapeuter inom rehabilitering i hemmet 
för strokepatienter (34). 
 

Analysmetoden kvalitativ innehållsanalys bidrog till identifiering av likheter och skillnader ur 
intervjutexten (35) på ett trovärdigt sätt. Analysprocessen utfördes noggrant på det manifesta 
innehållet. Intervjuerna resulterade i ett brett och innehållsrikt resultat vilket bidrog till ett brett 
urval av koder. Författarna upplevde att koderna kunde innefatta flera innebörder vilket försvårade 
kategoriseringen. Författarna gjorde koder och satte in dem i kategorier och underkategorier. 
Litteraturen beskriver att kategorierna ska vara externt heterogena (35) vilket författarna ansåg 
svårt att säkerställa. Detta medförde utvecklandet av underkategorier. Då studiens analysprocess 
tydliggörs (se tabell 1) stärks trovärdigheten i analysen (34). Läsaren kan ta del av kännetecknande 
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citat utifrån transkriberingen vilket stärker äktheten (authenticity) i studien (34). 
Bekräftelsebarheten (confirmability) i studien stärks genom att oberoende personer läst igenom 
samt granskat studiens relevans och noggrannhet (34). 
 

Med hänsyn av etiska överväganden skickades ett informationsbrev på e-post och i pappersform 
innan intervjun. De informerades att de kunde med omedelbar verkan avbryta sitt deltagande utan 
angiven orsak (36). Genom att arbetsterapeuterna erhållit informationen säkerställs 
självbestämmandet av att delta i studien. Detta medför att studiens data erhållits med etiska 
ställningstagande. Arbetsterapeuterna fyllde i två samtyckesblanketter och varje arbetsterapeuter 
fick behålla en kopia. Detta för att erhålla en bekräftelse på att arbetsterapeuterna tagit del av och 
förstått den fullständiga informationen. Det innebär att studiens data har hämtats utifrån 
samtyckeskravet. Genom detta kan det försäkras att studiens datainsamling utgår från 
Helsingforsdeklarationens etiska ställningstagande. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet förekom flera upplevelser av att miljön har en positiv inverkan på strokepatienter. Det 
yttrade sig tydligt genom att patienter upplevdes vara mer aktiva i hemmiljön. Den positiva effekten 
av hemmiljön upplevdes inte lika märkbar vid nedsatt insikt hos strokepatienterna. Genom en balans 
i stöttningen ansågs anhöriga vara en positiv resurs för strokepatienter i hemmiljön, speciellt vid 
nedsatt insikt hos strokepatienterna. Anhöriga beskrevs även kunna bidra till kontinuitet och 
motivation i strokepatientens träning. Resultatet beskrev snabbare utveckling av strategier och 
återtagande av aktiviteter för strokepatienter i hemmiljön. Teamarbete beskrevs bidra med spridd 
kompetens och helhetssyn genom rehabilitering. Det ansågs medföra ökad kvalité och trygghet för 
både personal och patienter. 

6.2.1 1 Planering och målsättning vid rehabilitering i hemmet 

Resultatet beskrev att målsättning och åtgärder utgår från strokepatienters behov och önskemål. 
Det beskrevs positivt eftersom strokepatienter upplevdes mer angelägna att forma målsättningar 
utifrån tidigare och nödvändiga aktiviteter. Arbetsterapeuternas tillvägagångssätt vid målsättning 
och åtgärder överensstämde med litteraturens beskrivning av ett klientcentrerat arbetssätt (8, 37). 
Litteraturen beskrev att ett klientcentrerat arbetssätt innefattade ett samarbete med patienten vid 
problemidentifiering, målsättning och möjliggörandet av delaktighet i aktiviteter (8, 14, 36). Det 
klientcentrerade tillvägagångssättet var vanligt förekommande bland arbetsterapeuterna i studien. 
En förklaring kunde vara att arbetsterapeuterna har genom sin erfarenhet uppmärksammat det 
effektivt för patientens motivation. Litteraturen beskrev att patienter kan få bättre resultat vid 
träning av stimulerande aktiviteter (1, 7, 14). Detta kunde bero på att stimulerande aktiviteter 
motiverar patienten. Genom en klientcentrerad målsättning erbjöds patienten att inkludera 
fritidsaktiviteter eller nödvändiga aktiviteter för att kunna bo kvar hemma. Detta ansågs kunna vara 
stimulerande aktiviteter att träna på vilket skapade motivation i rehabiliteringen vilket kunde bidra 
till ett positivt utfall. Utifrån detta ansåg författarna att en delaktig patient vid målsättning bidrar till 
ökad motivation till aktivitetsträning (1, 7, 14). Genom att patienten kunde inkludera nödvändiga 
och tidigare aktiviteter i målsättning medför det träning av stimulerande aktiviteter. Stimulerande 
aktiviteter beskrevs bidra till bättre resultat i rehabilitering för patienter (1, 7, 14). Utifrån detta 
kunde slutsatser om att en delaktig patient i målsättningen medför ett positivt utfall i 
rehabiliteringen (1, 7, 8, 14, 36). Det kunde vara ett fenomen arbetsterapeuterna uppmärksammat 
genom sin erfarenhet. Detta kunde vara en förklaring till varför tillvägagångssättet var vanligt 
förekommande bland deltagarna i den här studien. 
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6.2.2 Miljöns inverkan vid rehabilitering i hemmet 

Hemmiljöns möjligheter eller begränsningar beskrevs påverka utfallet av rehabiliteringen i hemmet 
för strokepatienter. Uppfattades miljön möjliggörande upplevdes det medföra positiva effekter på 
strokepatientens rehabilitering. Det beskrevs bidra till återupptagande av strategier, trygghet och 
ökad aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuterna beskrev även att om strokepatienten uppfattade 
hemmiljön begränsande kunde det istället medföra negativa effekter i rehabiliteringen. Litteraturen 
beskrev att en välbekant miljö stödjer patienter till att skapa och återuppta rutiner i vardagen (7, 8, 
14). Genom att befinna sig i hemmiljön kan patienter bli motiverad till att återuppta gamla intressen, 
vanor och roller. Detta kunde vara en faktor som bidrog till ett positivt utfall av aktivitetsförmåga. 
 
Arbetsterapeuterna beskrev att om hemmiljön inte uppfattades möjliggörande bidrog det till en 
aktivitetsbegränsning hos patienten. Om en bekant miljö beskrevs möjliggörande kan det innebära 
att en obekant miljö begränsar patienten. Det kunde bero på att patienten inte erhåller samma 
motivation som en bekant miljö beskrevs bidra till. Litteraturen beskrev att en bekant hemmiljö i 
rehabiliteringen medförde bättre aktivitetsförmåga hos patienten (1, 14, 28). Detta kunde vara 
faktorer som påverkade resultatet vid rehabilitering i hemmet. Fyra artiklar beskrev ökad IADL och 
ADL förmåga hos strokepatienter vid rehabilitering i hemmet (24, 27-29). De positiva resultatet av 
aktivitetsförmåga vid rehabilitering i artiklarna kunde bero på att patienterna erhåller den positiva 
effekten av en bekant hemmiljö. Utifrån litteraturen och artiklarna ansåg författarna att hemmiljön 
vid rehabilitering i hemmet bidrog till ett positivt utfall av aktivitetsförmåga. Detta tror författarna 
grundade sig i motivationen till att återta tidigare vanor, roller och intressen i hemmiljön (7, 8). 
 
I den här studien upplevde arbetsterapeuterna att de positiva effekterna av hemmiljön inte uppstod 
vid en begränsande hemmiljö. Litteraturen beskrev att en begränsande hemmiljö kan hindra 
patienten till att röra sig fritt och utföra aktiviteter (7, 8). Detta kunde medföra att motivationen som 
hemmiljön kan medföra uteblir. Utifrån detta drog författarna slutsatsen att hemmiljön bidrog till 
motivation vid rehabilitering i hemmet (1, 7, 8, 24, 28). Det kunde vara en bidragande orsak till ett 
positivt utfall av aktivitetsförmågan (1, 14, 24, 27- 29). 
 

6.2.3 Anhörigas roll inom strokerehabilitering i hemmet 

Arbetsterapeuter upplevde det viktigt att ha närvarande och delaktiga anhöriga vid rehabilitering i 
hemmet. Anhöriga beskrevs stötta och bidra med motivation till strokepatienters dagliga aktiviteter. 
Litteraturen beskrev att anhöriga förbättrar strokepatienternas återhämtning i rehabilitering (14). 
Anhöriga beskrevs även vara en faktor till ett positivt utfall av aktivitetsförmågan hos 
strokepatienter (14). Detta kunde vara ett utfall av den motivation och stöttning vilket beskrevs i 
resultatet. Anhöriga bidrog till att patienten hade möjligheten att träna med hjälp mer frekvent 
vilket kan föranleda den ökade aktivitetsförmågan. Det kunde även grunda sig i att anhöriga 
motiverar spontana aktiviteter vilket bidrog till mer träning. 
 
Arbetsterapeuterna beskrev att anhörigas förståelse för aktivitetsträningen i dagliga aktiviteter kan 
vara begränsad. Det kan medföra att anhöriga hjälper till för mycket vid problem i den spontana 
träningen i dagliga aktiviteter. Utifrån detta understryks vikten av att ge tydlig information och 
motivera träningen för anhöriga. Litteraturen beskrev att rätt information till anhöriga kan bidra till 
balans i stöttningen av strokepatienten (1, 14). Det beskrevs bidra till bättre förutsättningar i 
rehabiliteringen för strokepatienterna (14). Detta kunde innebära att anhöriga inte hjälper till för 
mycket vilket bidrar till rätt nivå av utmaning i träningen. Genom att anhöriga har balans i 
stöttningen av dagliga aktiviteter erhåller strokepatienten goda förutsättningar för aktivitetsträning. 
Utifrån detta ansåg författarna att anhöriga blir en positiv resurs. 
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Forskningen beskriver att strokepatienters deltagande i IADL och sociala aktiviteter ökade vid 
rehabilitering i hemmet (23, 24, 27). Anhöriga kan med motivation och stöttning bidragit till 
regelbunden träning i hemmet vilket kan vara orsak till det positiva resultatet i artiklarna. Det 
innebär att anhöriga var en bidragande faktor till utfallet av aktivitetsförmåga vid rehabilitering i 
hemmet (14, 23, 24, 27). I studierna erhöll anhöriga tydlig information om interventionen vilket kan 
vara en bidragande orsak till det positiva resultatet i studierna (23, 24, 27). Utifrån detta dras 
slutsatser att anhöriga kan påverka utfallet av aktivitetsförmågan vid rehabilitering i hemmet för 
strokepatienter (14, 23, 24, 27). Det understryker också vikten av rätt information till anhöriga vilket 
föranleder balans i stöttningen (1, 14). 
 

6.2.4 Teamarbete i bedömningen vid rehabilitering i hemmet 
I resultatet beskrevs det viktigt med teamarbete vid rehabilitering i hemmet för strokepatienter. 
Arbetsterapeuterna upplevde att teamets olika perspektiv kan bidra till en helhetssyn av 
rehabiliteringen. Det beskrevs även att olika kompetenser kan komplettera varandra i bedömningar 
och åtgärder vilket medför ett bättre resultat. Litteraturen beskrev att goda förutsättningar för 
strokerehabilitering kunde skapas genom att utnyttja kompetenser i teamet (1, 2). Detta upplevdes 
även hos arbetsterapeuterna var en förutsättning för god rehabilitering. 
 
Det beskrevs även i resultatet att fysioterapeut och arbetsterapeut erhåller positiva fördelar i 
rehabiliteringen vid ett samarbete. Författarna tror att arbetsterapeuternas upplevelse av 
rehabilitering återspeglar litteraturens beskrivning av fördelarna med teamarbete (1, 2).  
Forskningen beskrev att ett negativt fungerande samarbete medförde stress, ångest och hopplöshet 
över situationen hos strokepatienten (38). Det beskrevs även i en studie att professionerna i teamet 
upplevde att ett fungerande samarbete medförde ett underlättat arbetssätt (39). Professionerna 
beskrev att mer detaljerad information och flera perspektiv gav effektivare åtgärder (39). Detta 
påvisade att det finns en rad positiva faktorer med ett fungerande teamarbete. Ett negativt 
fungerande teamarbete påverkade inte bara patienten utan försvårade även teamets arbetssätt. 
Genom ett bra fungerande samarbete i teamet underlättades samtliga professioners arbete vilket 
föranledde bättre bedömningar och åtgärder (1, 2, 39). Det medförde även att stress, ångest och 
hopplöshet hos patienter motverkades (38). 
 

6.2.5 Vidare forskning 

Utifrån resultatet anser författarna att kunskap och förståelse för området har erhållits. Det behövs 
fler studier inom andra kommuner för att ge en helhetsbild av arbetsterapeuters upplevelser av 
rehabilitering i hemmet av strokepatienter. Det eftersom kommuner kan ha olika riktlinjer för 
rehabilitering. Författarna ser att liknande studier utförs för att styrka resultatet. 

7. Slutsats 

Studiens resultat påvisade att arbetsterapeuternas upplevelser av rehabilitering i hemmet för 
strokepatienter är övervägande positiva. Hemmiljön upplevdes bidra till att strokepatienter hade 
lättare att sätta mål och är mer engagerade i sin egen rehabilitering. Det framkom att hemmiljön 
vanligen möjliggjorde aktivitet genom att vara uppmuntrande och motiverande för strokepatienter. 
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Arbetsterapeuterna angav att det är motiverande för patienten att aktivitetsträna i en miljö där 
dagliga aktiviteterna senare ska utföras. Resultatet beskrev att flera faktorer kunde påverka utfallet 
av aktivitetsförmåga hos strokepatienterna vid rehabilitering i hemmet. Genom att inkludera 
strokepatienten i målsättningen kunde det medföra ett positivt utfall på aktivitetsförmågan. 
Rehabilitering i en bekant hemmiljö kunde bidra med motivation vilket kunde medföra ökad 
aktivitetsförmåga. Anhöriga kunde med balans i stöttningen ge goda förutsättningar till god 
rehabilitering i hemmet vilket kunde resultera i ökad aktivitetsförmåga. Studien visade även att ett 
fungerande samarbete mellan professioner kunde medföra bättre åtgärder och en helhetssyn över 
rehabiliteringen. 
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9. Bilaga 1 

Bakgrundsfrågor: 
Deltagaren ombeds besvara nedanstående frågor: 
Vad har du för utbildning? 

Har du någon vidareutbildning inom stroke? 

Hur många år har du arbetat som yrkesverksam arbetsterapeut 

Vilket verksamhetsområde är du verksam inom? 

 

Intervjufrågor: 
Beskriv hur du planerar ett rehabiliterande hembesök hos en strokepatient? 
Utgå gärna från ett specifikt patientfall med stroke! 
 
Beskriv din upplevelse av rehabilitering i hemmet för strokepatienter? 
(Hur upplever du att bedriva rehabilitering i andra personers hem?) 
 
Hur upplever du att hemmiljön bidrar till rehabiliteringen för strokepatienter? 
(Upplever du att hemmiljön uppmuntrar till aktivitet?) 
(Hur utnyttjar du hemmiljön vid rehabilitering) 
 
Vad är din upplevelse av att i team bedriva rehabilitering i hemmet för strokepatienter? 
(Vad anser du att ett teamarbete kan bidra med?) 
 
Beskriv din upplevelse av ADL-träning i hemmet för strokepatienter? 
(upplever du att patienter har tydligare målsättning?)  
(Vad är din upplevelse av att uppmuntra patienten till att återta tidigare vardagliga aktiviteter?) 
 
Beskriv din upplevelse av social träning vid rehabilitering i hemmet för strokepatienter? 
(Hur möjliggör du återtagandet av tidigare vanor och roller?) 
 
Skulle något kunna ändras i upplägget av rehabilitering i hemmet för strokepatienter? 
 
 
 

Följdfrågor: 
Kan du ge något exempel? 

Kan du utveckla? 

Om jag har förstått dig rätt…..eller är det något mer? 

Kan du beskriva anhörigas roll i frågan?  
 

Avslutningsvis: 
Innan vi avslutar intervjun fråga om deltagaren har några frågor eller om den vill tillägga något. 


