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Sammanfattning 

Inledning: I Sverige drabbas årligen ca 25–30 000 individer av stroke, varav ca 85 % är över 

65 år. Det är vanligt att individen drabbas av olika funktionsnedsättningar som kan leda till 

ett försämrat aktivitetsutförande. Arbetsterapeutiska interventioner inom strokerehabilitering 

möjliggör för ett bättre aktivitetsutförande.  

Bakgrund: Äldre individer erhåller ofta allvarliga komplikationer efter stroke, vilket kan 

bero på biologiska orsaker och graden av stroke. Allvarligare komplikationer efter stroke 

leder till en mer omfattande rehabiliteringsprocess. Arbetsterapeutiska interventioner 

appliceras genom hela rehabiliteringsperioden, både i tidig och sen fas. Interventionerna kan 

syfta till att träna specifika aktiviteter, funktionsträning, förskrivande av kompenserande 

åtgärder, strategier för utförande eller miljöanpassningar.  

Syfte: Att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i syfte att förbättra aktivitetsutförandet 

för äldre individer drabbade av stroke.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Studien utförs med deskriptiv 

design. Litteratursökningen utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl Plus with fulltext. 

Samtliga artiklar har genomgått en urvalsprocess, kvalitetsgranskning, etisk granskning och 

integrerad analys.     

Resultat: De arbetsterapeutiska interventionerna delades in i tre huvudgrupper, meningsfull 

aktivitet som intervention, uppgiftsspecifik-träning och funktionsträning. Samtliga 

arbetsterapeutiska interventioner syftar till att förbättra aktivitetsutförandet. 

Rehabiliteringsplanen för varje individ bör vara klientcentrerad. Genom ett klientcentrerat 

synsätt anpassas interventionerna efter individens målsättning och behov av rehabiliterande 

åtgärder efter stroke.   

Slutsats: De arbetsterapeutiska interventionerna som syftar till att förbättra 

aktivitetsutförandet delades in i tre kategorier. Fokus för interventionerna bör vara ett 

klientcentrerat synsätt för att kunna identifiera meningsfulla aktiviteter samt en tydlig 

målsättning för individen. Författarna föreslår att rehabiliteringen bör starta med 

funktionsträning, för att sedan övergå i uppgiftsspecifik-träning och sedan avslutas med 

meningsfull aktivitet som intervention.  

Sökord: Stroke, rehabilitering, aktivitetsutförande, äldre & arbetsterapi. 

 



 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning  

 

1. Bakgrund 1 

1.1 Arbetsterapi 1 

1.2 Stroke 1 

1.3 Äldre individer som drabbats av stroke 1 

1.4 Rehabilitering efter stroke 2 

1.5 Arbetsterapeutiska interventioner efter stroke 2 

2. Problemområde 3 

3. Syfte 3 

4. Metod 3 

4.1 Design 3 

4.2 Litteratursökning 3 

4.3 Urval 4 

4.4. Kvalitetsgranskning 4 

4.5 Etik 4 

4.6 Dataanalys 5 

5. Resultat 6 

5.1 Meningsfull aktivitet som intervention 6 

5.2 Uppgiftsspecifik-träning 7 

5.3 Funktionsträning 7 

5.3.1 Fysisk funktionsträning 8 

5.3.2 Kognitiv funktionsträning 8 

6. Diskussion 8 

6.1 Resultatdiskussion 8 

6.2 Metoddiskussion 9 

7. Slutsats 11 

8. Referenser 12 

9. Bilaga 1 Sökmatris 16 

10. Bilaga 2 Artikelmatris 17 

  

 

 

 



 

 

 

1. Bakgrund 

1.1 Arbetsterapi 

Aktivitet är en individs utförande av en uppgift eller handling (Kielhofner, 2012). En daglig 

aktivitet beskriver de sysslor vi utför för att ta hand om oss själva, till exempel sköta 

personlig hygien, bada, städa och tvätta (Kielhofner, 2012). Aktivitetsutförande beskriver 

utförandet av en specifik aktivitetsform. När en individ upplever sig tillfredsställd med sitt 

aktivitetsutförande av aktivitet och dagliga aktiviteter, uppnår individen hälsa och delaktighet 

(Argentzell & Leufstadius, 2010).  Enligt World health organization (WHO) (2018) är hälsa 

“ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro 

av sjukdom och funktionsnedsättning” Delaktighet är individens engagemang i sin 

livssituation (Kielhofner, 2012).  

 

Aktivitet är ett grundläggande begrepp inom arbetsterapi där utförandet av aktivitet syftar till 

individuell utveckling och lärande. Målsättningen med arbetsterapi är att individerna ska ha 

möjlighet att utföra sina meningsfulla dagliga aktiviteter på ett tillfredsställande sätt. För att 

uppnå målet behöver arbetsterapeuten först utreda individens enskilda behov och önskemål 

för aktivitet och delaktighet. För att tillgodose individens behov och önskemål använder sig 

arbetsterapeuten av olika arbetsterapeutiska interventioner. Slutligen måste interventionen 

utvärderas av arbetsterapeuten för att bestämma om ytterligare interventioner behövs eller om 

ärendet kan avslutas (Sveriges arbetsterapeuter, 2016).   

1.2 Stroke 

Stroke är ett samlat begrepp för hur en blodpropp eller blödning stoppar blodtillförseln till 

hjärnan, vilket orsakar skador på hjärnan som i vissa fall även kan ha en dödlig utgång 

(Riksstroke, 2018). Funktionsnedsättningar så som spasticitet, afasi och hemiplegi kan 

förekomma. Spasticitet kan definieras som långvariga muskelsammandragningar. Afasi är 

svårigheter att tala, skriva och förstå muntligt och skriftligt språk (Socialstyrelsen, 2018). 

Hemiplegi brukar benämnas som halvsidesförlamning (Grefberg, 2013).  

 

Varje år drabbas 25–30 000 individer i Sverige av stroke, varav cirka 80% är över 65 år. 

Stroke är även den somatiska sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus och 

kräver stora resurser från kommunala boenden och hemtjänst (Riksstroke, 2018). Stroke är 

den största orsaken till funktionsnedsättningar hos individer samt den tredje största orsaken 

till dödsfall ur ett internationellt perspektiv. Cirka 80 miljoner individer världen över tvingas 

leva med följderna efter stroke (Stroke-Riksförbundet, 2018). 

De funktionsnedsättningar som individerna drabbas av efter stroke medför 

aktivitetsbegränsningar som till exempel att individen blir beroende av tillsyn, vägledning 

eller fysisk hjälp vid utförande av dagliga aktiviteter (Legg et al, 2017).    

1.3 Äldre individer som drabbats av stroke  

Äldre individer drabbas oftare av stroke och får i större utsträckning allvarligare 

komplikationer än yngre som leder till mer omfattande aktivitetsbegränsningar 

(Socialstyrelsen, 2018; Fonarow et al, 2009). Palmcrantz et al (2013) menar att de yngre 

individerna prioriteras före de äldre vid rehabilitering efter stroke. En bidragande orsak var 

att de yngre förväntas komma tillbaka till en högre grad av aktivitetsutförande än de äldre. 

Ålder kan anses vara en faktor som försvårar rehabiliteringen på grund av biologiska orsaker 

(Hochstenbach, 2000)  I en studie utförd av Tistad et al (2012) fick äldre individer skatta sin 

upplevda hälsa efter rehabiliterande åtgärder efter stroke. Det visade sig att en stor del av de 

äldre fortfarande upplevde aktivitetsbegränsningar och att den skattade hälsan var 

förhållandevis låg.  



 

 

 

1.4 Rehabilitering efter stroke  

När en individ drabbas av stroke, kan det innebära funktionsnedsättningar samt en försämring 

av aktivitetsutförandet av dagliga aktiviteter (Ekstam et al, 2012). Funktionsnedsättningarna 

kan vara både fysiska och kognitiva (Woodson, 2014).   

 

Arbetet med rehabilitering för individer som drabbats av stroke utgörs vanligtvis av ett team 

där flera professioner samverkar med varandra. Läkare, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, 

kurator, logoped, psykolog och i vissa fall dietist. Rehabiliteringen är utformad efter 

individens egen målsättning och behov. Strokerehabilitering kan delas in i två olika faser, 

tidig och sen fas. Den tidiga sker ofta inom sjukhusmiljö i nära anslutning till en strokeenhet. 

Den innefattar personer med mer allvarliga och akuta besvär efter stroke. Den sena fasen 

innefattar individer med lindriga eller måttliga besvär och de bör erbjudas fortsatt 

rehabilitering i hemmet (Socialstyrelsen, 2018). Graden av funktionsnedsättning som 

individen har drabbats av, avgör vilken fas som hen ska tillhöra. Det betyder att vissa 

individer kan direkt övergå till att rehabiliteras i hemmet. Rehabiliteringsplanen för varje 

individ är klientcentrerad eftersom graden och omfattningen av funktionsnedsättningar 

varierar hos individer som drabbats av stroke. Individerna har därför olika behov till 

rehabilitering för att förbättra sitt aktivitetsutförande (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Arbetsterapi är en central del i rehabiliteringen för att en individ ska återfå sitt 

aktivitetsutförande efter en stroke. Genom att arbeta klientcentrerat, fokusera på den 

terapeutiska relationen, socialt samspel med andra, samt att befinna sig i en stödjande miljö är 

viktiga faktorer för att arbetsterapin ska ge god effekt (Ekstam et al, 2012). Fokus för 

arbetsterapeuten är att identifiera meningsfulla aktiviteter som främjar livskvalitet, 

delaktighet samt att hjälpa klienten att förbättra sitt aktivitetsutförande i olika aktiviteter 

(Latham, 2014). Genom utförandet av meningsfulla aktiviteter, upplever klienten större 

delaktighet i rehabiliteringen (Ekstam et al, 2012). Alla individer som drabbats av stroke, 

återfår inte sin fulla funktion för aktivitetsutförande men kan ändå uppleva livskvalitet och 

vara nöjd med sitt aktivitetsutförande efter rehabiliteringen (Woodson, 2014).  

 

1.5 Arbetsterapeutiska interventioner efter stroke  

Arbetsterapeutiska interventioner efter stroke syftar till att förbättra aktivitetsutförandet, öka 

delaktighet, hälsa och livskvalitet (Ekstam et al, 2012). Interventionerna kan syfta till att träna 

specifika aktiviteter, funktionsträning, förskrivande av hjälpmedel, strategier för utförande 

eller miljöanpassningar (Socialstyrelsen, 2018; Legg et al, 2017).  

 

Användandet av meningsfull aktivitet som intervention är vanligt inom strokerehabilitering. 

Arbetsterapeut och klient tränar då på att utföra meningsfulla eller dagliga aktiviteter, till 

exempel att laga mat. Interventionen syftar till att förbättra klientens aktivitetsutförande 

(Smallfield & Karges, 2009).  

 

Uppgiftsspecifik-träning är lämpligt att använda vid att förbättrande aktivitetsutförandet 

(Ekstam et al, 2012). Träningen syftar till att förbättra aktivitetsutförandet i specifika 

delaktiviteter eller delmoment genom att utföra dem. Till exempel att hacka lök som är en 

delaktivitet i aktiviteten att laga mat. Träningen kan anpassas efter individens egen 

målsättning och behov och tillämpas i både tidig och sen fas av rehabiliteringen 

(Socialstyrelsen, 2018).   

 

Vid förbättrande av funktioner så kan träning användas för nedsatt motorik, spasticitet, minne 

och exekutiva funktioner. Funktionsträning kan även användas för att förbättra 

aktivitetsutförandet. Till exempel att träna greppfunktion i handen för att sedan kunna hacka 

en lök (Socialstyrelsen, 2018; Björkdahl, 2016; Park & Lee, 2018).  

 



 

 

 

Kompenserande åtgärder för ett nedsatt aktivitetsutförande kan vara förskrivning av 

hjälpmedel, miljöanpassningar eller strategier för utförande av aktivitet (Preissner, 2010; 

Socialstyrelsen, 2018). 

 

För att rehabiliteringen ska kunna fortskrida så behöver klienterna kontinuerligt följas upp för 

att arbetsterapeuten ska kunna utvärdera behovet av fortsatta rehabiliteringsinsatser, med 

hänsyn till nuvarande funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2018). Utredning och 

uppföljning av arbetsterapeut prioriteras inte lika högt för individer över 65 år (äldre) som 

drabbats av stroke som för de individer under 65 år (yngre), vilket kan orsaka ytterligare 

svårigheter vid rehabilitering av äldre individer som drabbats av stroke (Vincent et al, 2008; 

Bhalla et al, 2004; Palmcrantz et al, 2013). 

2. Problemområde 

Äldre individer som drabbats av stroke behöver arbetsterapeutens professionella expertis för 

att återfå aktivitetsutförande. Ämnet har valts att studeras då det saknas sammanställningar 

om vilka arbetsterapeutiska interventioner som används för att förbättra aktivitetsutförandet 

för patientgruppen. Efter litteraturgenomgången konstaterades att ingen tidigare 

litteraturstudie med valt syfte är utförd. Målgruppen är förekommande inom den kliniska 

verksamheten för arbetsterapeuter och ansågs därför vara relevant att studera. Det har 

påvisats genom studier att äldre individer inte prioriteras i samma grad som de yngre inom 

strokerehabiliteringen, de drabbas oftare av stroke, får mer allvarliga komplikationer och 

känner sig missnöjda med sitt aktivitetsutförande efter de rehabiliterande åtgärderna. 

Författarna ansåg det därför intressant att beskriva hur de arbetsterapeutiska interventionerna 

i syfte att förbättra målgruppens aktivitetsutförande.  

 

3. Syfte 

Att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i syfte att förbättra aktivitetsutförandet för äldre 

individer som drabbats av stroke.  

 

4. Metod  

4.1 Design 

För att svara på studiens syfte utfördes en litteraturstudie med systematisk litteratursökning, 

vilket innebär att litteraturen som svarar mot studiens syfte sammanställts. Studien har även 

en deskriptiv design, som syftar till att kartlägga den kunskap som finns inom området för en 

specifik population. Studien kommer inte söka efter statistiska samband, utan istället fokusera 

på att sammanställa och beskriva de resultat som framkommer genom den systematiska 

litteratursökningen (Kristensson, 2014).  

 

4.2 Litteratursökning  

För att få en översiktlig bild över ämnesområdet gjordes först en pilotsökning (Willman, 

2016). Det innebär att sökningen inte var systematisk gjord. Den utfördes för att hitta 

relevanta sökord samt för att undersöka om det fanns tillräckligt med material för att 

genomföra en litteraturstudie med valt syfte (Dychawy Rosner, 2017). Utifrån pilotsökningen 

identifierades lämpliga sökord för den systematiska litteratursökningen och en sökstrategi 

formades (Kristensson, 2014) (se bilaga 1). De databaser som användes vid 

litteratursökningen var Pubmed och Cinahl plus with full text (Polit & Beck, 2017).  

 

Sökorden som användes i Pubmed var Occupational therapy (fritext), Stroke rehabilitation 

(MeSH och fritext), Aged (MeSH och fritext) OR Elderly (fritext), Activities of daily living 

(MeSH) OR activities (fritext) AND daily (fritext) AND living (fritext) OR activities of daily  

 



 

 

 

living (fritext), Occupational (fritext) AND performance (fritext). De begränsningar som 

användes var engelskt språk, max 10 år gamla studier, människor, Ålder 65+ (se bilaga 1).  

 

Sökorden som användes i Cinahl plus with full text var Occupational therapy (fritext och 

MeSH), Stroke patients (MeSH) OR Stroke rehabilitation (fritext), Aged (MeSH) OR Elderly 

(fritext), Occupational performance (fritext och MeSH) Activities of daily living (MeSH och 

fritext) De begränsningar som användes var engelskt språk och max 10 år gamla studier (se 

bilaga 1). 

 

4.3 Urval  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara diagnostiserade med stroke och fått 

komplikationer därefter. Både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar inkluderades. 

Studierna skulle även innefatta någon form av arbetsterapeutisk intervention i ett 

rehabiliterande syfte. Exklusionskriterier var arbetsterapeutiska interventioner som inte 

används inom klinisk verksamhet. Kriterierna tillsammans med relevansen för 

litteraturstudiens syfte låg till grund för urval av artiklarna.  

 

Urvalsprocessen utfördes på tre nivåer. Artiklar valdes ut efter att ha läst titel, abstrakt och 

hela artiklar i fulltext. Sökningen gav totalt ett resultat på 319 artiklar från båda databaserna. 

Efter att ha läst titel, så återstod 122 artiklar. I det andra urvalet lästes abstrakt och gav ett 

kvarvarande resultat på 38 artiklar. I sista urvalet lästes 38 artiklar i fulltext, varav 15 gick 

vidare för kvalitetsgranskning (Se figur 1). Fyra dubbletter sorterades bort (Se bilaga 1). 

4.4. Kvalitetsgranskning  

För att granska kvaliteten av de valda artiklarna användes tre olika modifierade 

granskningsmallar (Kristensson, 2014). Till de kvantitativa studierna användes CONSORT-

statement för Randomiserade kontrollerade studier (RCT) och STROBE för tvärsnittsstudier. 

Letts användes för att granska de kvalitativa studierna. Författarna valde att gradera artiklarna 

som hög, medel eller låg kvalitét. En individuell bedömning av varje artikel genomfördes. 

Samtliga kriterier i varje granskningsmall har vägts in i granskningen för att bedöma 

kvaliteten. Några exempel på kriterier för de kvantitativa studierna var “Finns det en tydlig 

formulerad undersökningsfråga?”, “Beskrivs det var och i vilket sammanhang studien ägde 

rum?”, “Finns det en tydlig beskrivning av var och hur data samlades in?”, “Finns det en 

tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall?” och “Finns det en tydlig relevant 

bedömning av resultatens generaliserbarhet?”. Exempel på kriterier för de kvalitativa 

studierna var “Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad?”, “Var 

datainsamlingsmetoden relevant?”, “Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse?”, 

“Speglar resultatet den data som samlats in?” och “Finns de belägg för de fyra 

komponenterna i trovärdighetsbegreppet?”. För att artiklarna skulle uppnå hög kvalitet fick 

de enbart sakna ett kriterium i samtliga granskningsmallar. De artiklar som bedömdes vara av 

medelkvalitet fick sakna maximalt fem kriterier. Saknade artiklarna fler än fem kriterier 

bedömdes de vara av låg kvalitet och exkluderades ur studien (Kristensson, 2014).  

 

Två artiklar bedömdes ha låg kvalitét och exkluderades. En artikel hade en retrospektiv 

design mellan år 2003–2004, vilket inte ansågs relevant då den var för gammal. Den andra 

artikeln ansågs vara av låg vetenskaplig kvalitét, då den inte uppfyllde tillräckligt många 

kriterier enligt STROBE (Kristensson, 2014). Efter exkludering återstod 13 artiklar som gick 

vidare till att granskas etiskt (Se figur 1).  

 

4.5 Etik  

Riskerna för att hamna i etiska dilemman är förhållandevis små vid en litteraturstudie, 

eftersom det är litteratur som studeras och inte individer (CODEX, 2017). En litteraturstudie 



 

 

 

på grundläggande nivå kräver ingen etisk prövning för att få genomföras och därför har 

istället fokus lagts på den litteratur som tillämpats (Kristensson, 2014). De forskningsetiska 

överväganden som författarna har tagit är att kontrollera om artiklarna var godkända av etisk 

kommitté och/eller innehöll ett medgivande från studiedeltagarna. Vald litteratur har inte 

manipulerats på ett fördelaktigt sätt för att påverka studiens resultat, vilket innebär att 

samtliga artiklar som svarade på studiens syfte sammanställdes. Av de 13 artiklar som 

prövades etiskt exkluderades en artikel då den inte prövats av etisk kommitté eller 

inkluderade blankett för samtycke ( Se figur 1). Nio artiklar hade blivit prövade och 

godkända av etisk kommitté. Tre hade inte blivit prövade men hade som krav att deltagarna 

skulle skriva på en samtyckesblankett (CODEX, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1, flödesschema 

 

4.6 Dataanalys 

Det var 12 artiklar som blev utvalda till studiens resultat.  

Kristensson (2014) beskriver integrerad analys, som är en metod för att sammanställa 

resultat. Den består av tre olika steg. I det första steget lästes artiklarnas resultat och 

analyserades ett flertal gånger för att få en djupare förståelse, samt för att se likheter och 

skillnader mellan dem. I steg två skapades kategorier, vilket betyder att likheter mellan 

artiklarnas resultat kunde identifieras och sammanställas.  I det tredje steget fördes resultatet 

in i de olika kategorierna. Tre kategorier identifierades varav en kategori med två 

underkategorier (se Figur 2). Kategoriseringen av resultatet har utgått från begrepp direkt 

tagna från artiklarna och hur de definierade de olika arbetsterapeutiska interventionerna. 

“ADL- intervention” och “activities” bildade kategorin “Meningsfull aktivitet som 

Pubmed och 

Cinahl=319 

artiklar 

Efter lästa 

titlar=122 

artiklar 

 

Efter lästa 

abstract=38 

artiklar  

 

Efter hela lästa 

artiklar=15 

artiklar  

 

Efter 

kvalitetsgransk

ning=13   
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prövning=12 

artiklar  

 



 

 

 

intervention” ”Training” och “practice” föll inom kategorin funktionsträning, där “mental” 

och “physical” var nyckelord för att bilda de två underkategorierna. “Task-oriented” och 

“task-specific” bildade kategorin uppgiftsspecifik-träning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, sammanställning av kategorier 

 

 

5. Resultat 

Studiens resultat baserades på 12 artiklar från sex olika länder mellan år 2008–2018. Största 

delen av artiklarna var från Sverige (Bergström et al, 2016; Bertilsson et al, 2014; Bertilsson 

et al, 2015; Bigelius et al, 2010; Ekstam et al, 2011; Guidetti et al, 2015) resterande artiklar 

var från Litauen (Rapoliené et al, 2018), Norge (Lund et al, 2012), Korea (Lee et al, 2017), 

USA (Almhdavi et al, 2016 och Nilsen et al, 2012) och Australien (Christie et al, 2011). 

Studierna omfattade totalt 991 deltagare, de var antingen inneliggande på sjukhus, på 

strokeenhet eller rehabiliterades i hemmet. Nio av 12 artiklar var kvantitativa (Almhdavi et 

al, 2016; Bergström et al, 2016; Bertilsson et al, 2014; Bigelius et al, 2010; Chrisite et al, 

2011; Guidetti et al, 2015; Lee et al, 2015; Nilsen et al, 2012; Rapoliené et al, 2018). De 

resterande tre artiklarna var kvalitativa (Bertilsson et al, 2015; Ekstam et al, 2011; Lund et al, 

2012) (Se bilaga 2). Sex av 12 artiklar har publicerats i Scandinavian journal of occupational 

therapy (Bergström et al, 2016; Bertilsson et al, 2014; Bertilsson et al, 2015; Bigelius et al, 

2010; Ekstam et al, 2011; Lund et al, 2012) (Se tabell 1).  

 

Tabell 1, sammanställning av artiklarnas tidskrifter 

Tidskrift Antal  

Scandinavian journal of occupational therapy  6 

Australian occupational therapy journal  1 

Hindawi Rehabilitation research and practice  1  

J Rehabil Med  1 

Journal of stroke and cerebrovascular diseases 1 

Occup. Ther. Int.  1 

American journal of physical therapy  1  

 

5.1 Meningsfull aktivitet som intervention  

Enligt Bertilsson et al, (2015) syftar en aktivitetsbaserad intervention till att förbättra en 

individs deltagande, självständighet och livskvalitet. Fokus för interventionen ligger i att 

förbättra aktivitetsutförande genom utövande av meningsfulla aktiviteter (Guidetti et al, 

2015). 

 

Lund et al (2012) och Bertilsson et al, (2014) har genom två olika studier visat att 

rehabiliteringen bör starta med en klientcentrerad arbetsterapeutisk utredning. Det är genom 

en klientcentrerad utredning som meningsfulla aktiviteter kan identifieras och anpassas efter 

Uppgiftsspecifik-

träning 

Aktivitet som 

intervention 
Funktionsträning 

Fysisk Kognitiv 



 

 

 

individens behov och önskemål (Bertilsson et al, 2015). Genom att utföra meningsfulla 

aktiviteter menar även Bergström et al (2016) att individen upplever en känsla av 

tillfredsställelse.  

 

Majoriteten av de äldre individerna som drabbats av stroke upplever någon form av problem i 

sitt aktivitetsutförande i dagliga aktiviteter på grund av olika funktionsnedsättningar. Det är 

ofta aktiviteter i dagliga livet som individer skattar som meningsfulla, menar Bigelius et al, 

(2009). Bertilsson et al, (2015) och Ekstam et al, (2011) beskriver att funktionsnedsättningar 

kan leda till ett begränsat aktivitetsutförande och meningsfull aktivitet som intervention kan 

då bli svår att genomföra. Arbetsterapeuten erbjuder då sin professionella expertis för att 

identifiera nya strategier för utförande, miljöanpassningar och kompenserande hjälpmedel för 

att möjliggöra utövande av meningsfull aktivitet. Ekstam et al (2011) beskriver att när 

individen självständigt kan utföra aktiviteter i dagliga livet, ökar självförtroendet och 

motivationen.  

 

Enligt Bertilsson et al, (2015), är motivation och användandet av meningsfulla aktiviteter 

förutsättningar för en lyckad rehabilitering. En studie av Rapoliene et al (2018) visar att äldre 

individer generellt sett har en lägre grad av motivation, vilket kan påverka den 

arbetsterapeutiska interventionen negativt. Det är därför viktigt att arbetsterapeuten 

identifierar vilka aktiviteter som motiverar klienten till fortsatt rehabilitering. För att öka 

motivationen hos individen till att förbättra sitt aktivitetsutförande menar Ekstam et al, (2011) 

att en tydlig målsättning behövs. Målsättningen bör vara realistisk och anpassad efter 

individens behov och värderingar.  

 

5.2 Uppgiftsspecifik-träning 

Uppgiftsspecifik-träning kan ske i grupp eller individuellt och leds av en arbetsterapeut och 

syftar till att förbättra aktivitetsutförandet hos individer (Almhdavi et al, 2016; Christie et al, 

2011). 

  

En studie utförd av Almhdavi et al, (2016) beskriver att uppgiftsspecifik-träning har god 

effekt för individer med funktionsnedsättning i övre extremiteten efter stroke. 

Uppgiftsspecifik-träning utfördes genom att utöva delaktiviteter som var framtagna ur en 

klientcentrerad arbetsterapeutisk utredning. Delaktiviteterna fokuserade på individuell 

målsättning och handlade om arbete, fritid och personlig vård. När individens funktion mättes 

efter att ha utfört uppgiftsspecifik-träning visade det på en hög procentuell förbättring vad 

gäller individens funktion i den övre extremiteten, vilket i sin tur resulterade i en ökad känsla 

av tillfredsställelse vid utförande av aktiviteten och förbättrat aktivitetsutförande. Vid de 

olika mätningarna påvisades en förbättring i rörlighet och spasticitet i den övre extremiteten. 

Deltagarna i studien var mycket nöjda med den uppgiftsspecifika-träningen då den fokuserar 

på deras individuella behov och önskemål, vilket gjorde att de upplevde den mer effektiv än 

andra arbetsterapeutiska interventioner.    

 

Enligt Christie et al, (2011) kan aktivitetsutförandet förbättras med 95 % genom att träna 

uppgiftsspecifikt en timme, två gånger i veckan under två år. Genom uppgiftsspecifik-träning 

kan individen uppfylla sina mål och förbättra funktioner, vilket leder till ett förbättrat 

aktivitetsutförande.      

5.3 Funktionsträning  

Stroke kan medföra både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Därför kan både 

fysisk och kognitiv funktionsträning vara viktig. Funktionsträning syftar till att förbättra 

individens funktioner och för att individen ska erhålla ett bättre aktivitetsutförande (Lee et al, 

2017; Nilsen et al, 2012).        



 

 

 

5.3.1 Fysisk funktionsträning  

Enligt Lee et al, (2017) har en kombination av fysisk funktionsträning och arbetsterapeutisk 

intervention god effekt vad gäller förbättring av funktioner och aktivitetsutförande. I studien 

fick individer med hemiplegi utföra fysisk bilateral träning i syfte att öka den motoriska 

funktionen i händerna. Den arbetsterapeutiska interventionen fokuserade på att utöva 

aktiviteter. Kombinationen av interventionerna skulle inkludera båda händerna för att 

individen skulle erhålla ett så förbättrat aktivitetsutförande som möjligt.     

5.3.2 Kognitiv funktionsträning   

I en studie utförd av Nilsen et al (2012), utövade individer med afasi en kombination av 

kognitiv funktionsträning och arbetsterapeutisk intervention. Träningen varade i 30 minuter, 

två gånger i veckan under sex veckor. Individerna fick först se bilder på hur en aktivitet 

skulle utföras, föreställa sig hur de själva utförde den och sedan träna på att praktiskt utföra 

den. Resultatet visade på en förbättring av individernas funktion, aktivitetsutförande, 

tillfredsställelse och förbättrat tillstånd av funktionsnedsättning.  

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i syfte att förbättra 

aktivitetsutförandet för äldre individer som drabbats av stroke. De tre kategorier som 

identifierades var meningsfull aktivitet som intervention, uppgiftsspecifik-träning och 

funktionsträning.  

 

Studiens resultat visar att meningsfull aktivitet som intervention kan vara effektivt att 

använda för att förbättra en individs aktivitetsutförande och livskvalitet. Argentzell & 

Leufstadius, (2010) beskriver att människan är en aktiv varelse och genom att utöva aktivitet 

kan individen uppnå hälsa och livskvalitet. Efter att författarna analyserat resultatet har de 

kommit fram till att alla interventioner som presenterats blir mest effektiva om klienten är 

motiverad. Meningsfull aktivitet som intervention är därmed den intervention som kan bli 

svårast att applicera om individen saknar motivation, eftersom det är en hel aktivitet som ska 

utföras. Argentzell och Leufstadius (2010) menar att det finns olika strategier för att motivera 

klienter med låg motivation. Exempel på strategier som kan användas är “hjälpjag”, vilket 

innebär att arbetsterapeuten hjälper klienten med att ta beslut eller att utföra vissa aktiviteter 

under samtycke. På så sätt hjälper arbetsterapeuten klienten att komma igång med olika 

aktiviteter. Genom att individen känner meningsfullhet vid utförande av aktivitet, skapas 

motivation hos individen till att utföra fler aktiviteter, vilket i sin tur leder till ett förbättrat 

aktivitetsutförande. Minskad motivation kan leda till att meningsfulla aktiviteter uteblir vilket 

i sin tur kan påverka en individs hälsa negativt. Motivation anses därför som en central del 

för aktivitetsutförandet hos en individ (Kielhofner, 2012).    

 

Uppgiftsspecifik-träning förbättrar aktivitetsutförande för dagliga aktiviteter genom att 

individen tränar på att utföra delaktiviteter. Har individen svårt att genomföra en hel aktivitet 

kan det vara bra att börja med en delaktivitet. Stroke kan medföra funktionsnedsättningar som 

påverkar aktivitetsutförandet på olika sätt. Det är därför av stor vikt att använda sig av 

klientcentrering vid utförande av uppgiftsspecifik-träning, så att de aktiviteter som tränas är 

anpassade efter klientens behov och önskemål (Cole & Tufano, 2008).  

 

Studiens resultat visar att fysisk och kognitiv funktionsträning i kombination med 

arbetsterapeutisk intervention, som fokuserar på utförande av aktivitet ger individen ett 

förbättrat aktivitetsutförande (Lee et al, 2017; Nilsen et al, 2012). Pierce (2014) beskriver 

också att funktionsträning kan förbättra aktivitetsutförandet, dock beskrivs den 

arbetsterapeutiska interventionen endast som kompensation av hjälpmedel och inte som 



 

 

 

utförande av aktivitet. Kombinationen av funktionsträning och arbetsterapeutisk intervention 

beskrivs inte. Studiens författare anser att kombinationen av funktionsträning och 

arbetsterapeutisk intervention där fokus ligger på utförande av aktiviteter är att föredra för att 

förbättra en individs aktivitetsutförande. Hjälpmedel kan kompensera för nedsatta funktioner 

och förbättra aktivitetsutförandet. Dock bör inte hjälpmedel användas som arbetsterapeutisk 

intervention om målet för individen är att återfå eller bibehålla funktioner som gått förlorade 

efter stroke.  

 

Trots att samtliga beskrivna interventioner i studiens resultat främjar aktivitetsutförandet 

återfår endast cirka tio procent av alla individer som drabbats av stroke sin fulla funktion. När 

det gäller äldre individer som drabbats av stroke är det få som återfår sin fulla funktion. Det 

kan bero på biologiska orsaker och att arbetsterapeuter förskriver kompenserande hjälpmedel 

istället för att ge förslag på funktionsträning (Woodson, 2014). I de fall där individen inte kan 

återfå sin fulla funktion efter stroke är hjälpmedel bra att kompensera med för att individen 

ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter (Latham & Bentzel, 2014).  

   

Utifrån studiens resultat i kategorin “Meningsfull aktivitet som intervention” är målsättning 

och motivation viktiga faktorer för att uppnå ett förbättrat aktivitetsutförande (Bertilsson et 

al, 2015; Ekstam et al, 2011). Med vetskap om det så anser författarna av studien att en tydlig 

målsättning och motivation är förutsättningar för en lyckad rehabilitering oavsett val av 

intervention. Positiv inställning är den viktigaste egenskapen för en god rehabilitering, där 

motivation är en viktig del (Williams & Murray, 2012). Det innebär att ålder inte behöver 

vara en faktor som påverkar rehabiliteringen negativt. Ekstam et al, (2011) menar också att 

motivation bidrar till ett förbättrat aktivitetsutförande. En studie har dock påvisat att ålder kan 

påverka rehabiliteringen negativt eftersom äldre ofta besitter en lägre grad av motivation än 

yngre individer (Rapoliené, 2018). Ålder är även en faktor för att drabbas av allvarligare 

komplikationer efter stroke, vilket kan försvåra rehabiliteringen ytterligare (Fonarow, 2009). 

När en individ erhåller allvarliga komplikationer efter stroke, blir rehabiliteringsprocessen 

mer omfattande och kräver mer motivation av individen för att kunna återfå sitt 

aktivitetsutförande. Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att motivation är en 

bidragande faktor till god rehabilitering. Ålder kan i vissa fall påverka motivation och leda 

till försämrade förutsättningar för rehabiliteringen. Ålder påverkar dock inte valet av 

arbetsterapeutisk intervention då yngre individer erbjuds samma arbetsterapeutiska 

interventioner som de äldre.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) beskrivs rehabiliteringen i både en tidig och en sen fas. I båda 

faserna är arbetsterapeuten involverad vid rehabiliteringen och erbjuder sin arbetsterapeutiska 

expertis. Studiens resultat och de nationella riktlinjerna har visat på likheter, rehabiliteringen 

sker både på sjukhus och i hemmiljö och består till stor del av arbetsterapeutiska 

interventioner. Socialstyrelsen (2018) beskriver att rehabiliteringen i den sena fasen sker 

främst i hemmiljö, vilket bidrar till att individen får ta mer ansvar för sin egen rehabilitering 

än vad de behövt göra i den tidiga fasen på sjukhuset. Det beskrivs även att det finns brister 

för att kunna ge individerna den rehabilitering de behöver. Bristerna i rehabiliteringen har 

även framkommit i en studie utförd av Tistad et al (2012), där 33 procent av de äldre 

individerna kände sig missnöjda med de arbetsterapeutiska interventionerna efter stroke. 

Missnöjet bland individerna kan enligt Tistad et al (2012) bero på att individernas 

förväntningar var att de skulle återfå sitt aktivitetsutförande som det var innan de drabbades 

av stroke. De individer som var nöjda med interventionerna ansågs ha mer självinsikt kring 

sina förmågor och begränsningar efter stroke. De kunde därför sätta mer realistiska mål om 

vad som var möjligt att uppnå med hjälp av de arbetsterapeutiska interventionerna.    



 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Författarna anser att studien har ett relevant fokus. Målgruppen som studien beskriver är 

relativt stor för arbetsterapeuter i den kliniska verksamheten. Författarna ansåg det därför  

intressant att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som används för målgruppen. 

Resultatet är baserat på vetenskapliga artiklar mellan år 2008–2018, vilket gör att den 

kunskap som redovisas är aktuell.       

   

Först utfördes en pilotsökning för att hitta sökord som var relevanta för studiens syfte samt 

för att få en helhetsbild över mängden material som fanns att tillgå inom valt ämne (Willman, 

2016). Strokepatienter utgör en stor klientgrupp och det var därför av stor vikt att precisera 

ämnesord för att kunna hitta relevant litteratur för studiens syfte. Pilotundersökningen gav ett 

stort antal träffar på grund av svårigheterna att hitta relevanta sökord, vilket i sin tur 

påverkade relevansen hos de artiklar som hittades. Trots det ansågs det finnas tillräckligt med 

material för att kunna genomföra litteraturstudien.  

 

För att tydliggöra studiens sökstrategi gjordes en sökmatris (se bilaga 1). 

Sökkombinationerna framkom genom frekvent testande och sökande i databaserna Cinahl 

plus with full text och Pubmed (Polit & Beck, 2017).  Fördelar med de valda databaserna var 

att de rekommenderades för ämnesområdet arbetsterapi av Örebro Universitetsbibliotek. 

AMED och OT-Seeker rekommenderades också men visade på färre relevanta träffar under 

pilotsökningen. Fler databaser hade kunnat användas för att litteratursökningen skulle omfatta 

mer relevant litteratur.  Till en början användes endast sökorden: “Occupational therapy”, 

“Stroke rehabilitation” och “Elderly or aged”, vilket gav en bred spridning där flera studier 

inte ansågs som relevanta.  Efter att ha granskat artiklarna så användes även sökorden 

“Activities of daily living” och “Occupational performance” i båda databaserna. “Stroke 

patients“lades till i Cinahl. Variationen av sökord mellan de två databaserna var anpassade 

för att maximera antalet relevanta träffar för studiens syfte. De sökord som gav mest 

relevanta träffar i varje databas framkom genom pilotsökningen.  

 

Författarna anser att inklusionskriterierna är relevanta för att precisera resultatet och svara på 

studiens syfte. Ytterligare ett kriterium hade kunnat vara att inkludera individer över 65 år 

(äldre) för att tydliggöra målgruppen som undersöks i litteraturstudien. Istället så lades det till 

som en begränsning i litteratursökningen. Studiens exklusionskriterie möjliggjorde att 

artiklarnas resultat enbart fokuserade på arbetsterapeutiska interventioner som används inom 

klinisk verksamhet.   

 

Kvalitetsgranskningen utgick ifrån tre modifierade granskningsmallar (Kristensson, 2014). 

Graderingen av artiklarna upplevdes delvis problematisk. Gränserna för hur många kriterier 

som behövde uppfyllas för att artiklarna skulle uppnå hög, medel eller låg kvalitet var svårt 

för författarna att definiera, på grund av bristande kunskaper inom kvalitetsgranskning.  

 

Efter att artiklarna hade prövats för deras vetenskapliga kvalitét så gjordes forskningsetiska 

överväganden. En litteraturstudie utgör inga risker för att göra felaktiga forskningsetiska 

överväganden direkt mot människor, därför ställdes istället kvav på den granskade 

litteraturens etik (Kristensson, 2014). Majoriteten av artiklarna var granskade och godkända 

av etisk kommitté. Det var dock ett antal artiklar som inte var granskade men ändå ansågs 

uppfylla de etiska kraven eftersom de innehöll ett krav på medgivande från studiedeltagarna 

(CODEX, regler och riktlinjer för forskning, 2017). Det var endast en artikel som 

exkluderades under den etiska granskningen. Vad som skulle kunna gjorts annorlunda var att 

exkludera samtliga studier som inte var prövade och godkända av etisk kommitté. Dock 

ansågs studierna inte göra några felaktiga etiska överväganden och bedömdes därför som att 

de inte utgjorde några risker för deltagarna.   

 



 

 

 

Den integrerade analysen syftar till att analysera valda artiklars resultat. Genom användandet 

av analysmetoden kunde kategorier identifieras (Kristensson, 2014) (se figur 2). Valda 

artiklar visade på ett sammanhängande och väl presenterat resultat. Vissa svårigheter förekom 

dock gällande studiernas design, då de var både kvantitativa och kvalitativa, vilket gjorde 

tolkningen av data svårare eftersom att de kvalitativa grundar sig i subjektiva upplevelser av 

arbetsterapeutiska interventioner. Författarna ansåg dock inte att resultatet påverkades 

negativt av det eftersom det gick att sammanföra artiklarnas resultat i olika kategorier.  

 

Största delen av studiens resultat grundar sig på vetenskapliga artiklar utförda i Sverige 

(Bergström et al, 2016; Bertilsson et al, 2014; Bertilsson et al, 2015; Bigelius et al, 2010; 

Ekstam et al, 2011; Guidetti et al, 2015) vilket kan ha påverkan på studiens överförbarhet 

(Kristensson, 2014). Resultatet i studien blir mer överförbart till svenska förhållanden än 

övriga länder i studien eftersom majoriteten av artiklarna är utförda i Sverige. Resultatet är 

relevant för arbetsterapeuter som arbetar inom Sverige för att få en bild över vilka 

arbetsterapeutiska interventioner som används inom klinisk verksamhet för äldre individer 

som drabbats av stroke.  

 

7. Slutsats 

De arbetsterapeutiska interventionerna som har presenterats i studien kunde delas in i de tre 

kategorierna meningsfull aktivitet som intervention, uppgiftsspecifik-träning och 

funktionsträning med underkategorierna fysisk och kognitiv funktionsträning. Samtliga 

arbetsterapeutiska interventioner syftar till att förbättra aktivitetsutförandet för äldre individer 

som drabbats av stroke. Fokus för den arbetsterapeutiska interventionen bör vara ett 

klientcentrerat synsätt för att kunna identifiera meningsfulla aktiviteter och en tydlig 

målsättning för individen. Utförande av meningsfulla aktiviteter skapar motivation hos 

individen. Utifrån studiens resultat föreslår författarna att rehabiliteringen kan starta med 

funktionsträning i syfte att träna upp de nedsatta funktioner som påverkar individens 

aktivitetsutförande. Uppgiftsspecifik-träning används för att träna på olika delaktiviteter som 

klienten har identifierat som meningsfulla. Slutligen kan klienten träna på att utföra hela 

aktiviteter som anses meningsfulla. Upplägget kan dock inte användas som en regel. 

Kielhofner (2012) beskriver begreppet klientcentrering och menar att arbetsterapeuten alltid 

bör utgå ifrån en individs behov och önskemål. Ytterligare studier behövs för att beskriva de 

äldre individernas upplevelser av de arbetsterapeutiska interventioner som används i klinisk 

verksamhet vid rehabilitering efter stroke.  
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10. Bilaga 2 Artikelmatris  

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod och design Resultat Vetenskaplig 

kvalitét 

Almhdavi. 

K, 

Mathiowetz. 

V-G, White. 

M, delMas. 

R-C 

2016, USA 

 

Efficacy of 

occupational 

therapy Task-

oriented 

Approach in 

upper 

extremity post 

stroke 

rehabilitation 

Att utvärdera effekten 

av en uppgiftsspecifik 

intervention för 

individer med 

funktionsnedsättningar i 

övre extremiteten efter 

stroke. 

Kvantitativ metod   

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha minst 

10 graders aktiv rörlighet i axeln. De var skulle 

kunna böja och sträcka armbågen minst tio 

grader. 

Exklusionskriterier:  

Personer med instabilt medicinskt tillstånd, 

måttlig till svår kognitiv nedsättning (Mindre än 

24 enligt MMSE), andra neurologiska sjukdomar 

som påverkar funktion, svår spasticitet, rigiditet 

och svår smärta.  

Urval: 20 deltagare.  

Urvalsförfarande: Slumpmässigt 

urval.  Deltagarna delades in i en kontrollgrupp 

och en interventionsgrupp. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad intervju 

med självskattningsinstrument och 

observationsbedömning.   

Analysmetod: Statistisk analys.   

 

Uppgiftsspecifik 

träning som 

intervention har 

positiva effekter när det 

kommer till förbättring 

av funktion och 

funktionsnedsättning. 

Medel 

Bergström. 

A, Guidetti. 

S, Tham. K, 

Eriksson. G 

2016, 

Sverige 

 

Association 

between 

satisfaction 

and 

participation 

in everyday 

Att studera och beskriva 

relationen mellan 

tillfredsställelse och 

deltagande i dagliga 

aktiviteter 

Kvantitativ studie  

Inklusionskriterier:  

Deltagarna rekryterades från en strokeenhet max 

fem dagar efter de fick sin stroke. 

Exklusionskriterier: Ej angivet.  

Urval: 69 deltagare  

70 % av individer 

drabbade av stroke lider 

av ett begränsat 

deltagande i aktiviteter. 

Individer som inte 

upplever ett begränsat 

deltagande har högre 

Medel 



 

 

 

occupations 

after stroke 

Urvalsförfarande: Icke- slumpmässigt urval. 

Deltagarna rekryterades fem dagar efter att de 

drabbats av stroke från en strokeenhet.   

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

Analysmetod: Statistisk analys  

nivå av 

tillfredsställelse, mellan 

79–100 % mer 

tillfredsställelse per 

aktivitet. De aktiviteter 

som benämns 

kategoriseras i i-adl, 

fritid, sociala aktiviteter 

och arbetsrelaterade 

aktiviteter.   

Bertilsson. 

A, Ranner. 

M, Von 

Koch. L, 

Eriksson. G, 

Johansson. 

U, Ytterberg. 

C, Guidetti. 

S, Tham. K 

2014, 

Sverige 

 

A client-

centred ADL 

intervention: 

three-month 

follow- up of 

a randomised 

controlled 

trial 

Att studera 

klientcentrerade dagliga 

aktiviteter som 

intervention jämfört 

med ”vanlig” ADL- 

intervention för 

personer som drabbats 

av stroke 

Kvantitativ studie  

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha blivit 

behandlade i minst tre månader efter stroke och 

skulle behöva stöd i minst två aktiviteter i dagliga 

livet. De skulle även vara kapabla till att förstå 

instruktioner och blivit hänvisade till 

rehabilitering till en av de 16 deltagande 

strokeenheterna.  

(ADL) 

Exklusionskriterier: Inte vara diagnostiserad 

med demens.   

Urval: 16 olika rehabiliteringsenheter blev 

slumpmässigt utvalda. 280 deltagare från 

enheterna blev därefter slumpmässigt utvalda att 

medverka. 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval, 

deltagarna delades in i en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp.  

Datainsamlingsmetod: Intervju register och 

observationsbedömning.   

Analysmetod: Statistisk analys  

Efter tre månader var 

det ingen skillnad i 

resultaten mellan 

CADL- gruppen och 

UADL-gruppen och 

deras anhöriga, förutom 

i resultaten från SIS- 

mätningen. Som visade 

på en högre nivå av 

“välmående” för 

CADL-gruppen. 

Hög 



 

 

 

Bertilson. A, 

Von Koch. 

L, Tham. K, 

Johansson. 

U 

2015, 

Sverige 

 

Client-centred 

ADL 

intervention 

after stroke: 

significant 

others 

experiences 

Att undersöka och 

beskriva om/ hur en 

klientcentrerad ADL-

intervention påverkar 

aktiviteter i dagliga livet 

för en individ som 

drabbats av stroke, ur en 

anhörigs synvinkel.  

Kvalitativ studie  

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle vara 

anhöriga till personer som tog emot en 

klientcentrerad ADL-intervention under det första 

året efter stroke.  

Exklusionskriterier: Finns ej angivet.  

Urval: sju deltagare  

Urvalsförfarande: Strategiskt urval med 

Maximal variation utifrån ålder, kön, 

arbetssituation och boende.  

Datainsamlingsmetod: Intervju  

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudkategorin som 

identifierades var ”ta 

ansvar och uppnå 

balans med hänsyn till 

självkänsla för att 

kunna fortsätta med sitt 

dagliga liv” Att 

integrera CADL som en 

intervention var positiv 

för individen och 

hjälpte hen att uppnå 

sina mål. Detta 

medförde att de 

anhöriga kunde 

fokusera på sina egna 

mål. 

Medel 

Bigelius. U, 

Eklund. M, 

Erlandsson. 

L-K 

2010, 

Sverige 

 

The value and 

meaning of an 

instrumental 

occupation 

performed in 

a clinical 

setting 

Att undersöka hur 

patienter rehabiliteras 

efter stroke och hur de 

upplever aktiviteten 

“brygga kaffe och göra 

en ostsmörgås”. Ett 

annat syfte var att 

genom användandet av 

ValMO-modellen, 

undersöka sambandet 

mellan värde och 

mening.   

Kvantitativ studie 

Inklusionskriterier:  Deltagarna skulle ha blivit 

diagnostiserade med stroke, vara beroende av 

hjälp i personlig ADL. Deltagarna skulle förstå 

svenska.  

Exklusionskriterer:  

Demens eller andra kognitiva nedsättningar.    

Urval: 38 deltagare 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 

Deltagarna rekryterades från en strokeenhet i 

Sverige som kombinerar akutvård och 

rehabilitering, där en av författarna arbetade på.  

Datainsamlingsmetod: Instrument för 

självskattning av aktivitetsutförande. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Meningsfulla aktiviteter 

är högt prioriterade hos 

individen. Inga ålders 

eller könsskillnader var 

identifierade. 

Resultaten påvisade ett 

samband mellan värde 

och mening. 

Medel 



 

 

 

Christie. L, 

Bedford. R, 

McCluskey. 

A 

2011, 

Australien 

 

Task-specific 

practice of 

dressing tasks 

in a hospital 

setting 

improved 

dressing 

performance 

post-stroke: A 

feasibility 

study 

Att undersöka 

genomförbarheten och 

resultaten av en 

gruppbaserad 

uppgiftsspecifik 

intervention för 

personer med stroke 

Kvantitativ studie 

Inklusionskriterier:  

Deltagarna skulle ha blivit diagnostiserade med 

stroke, de skulle ha ett stabilt medicinskt tillstånd 

och ha svårt med att klä på sig. 

Exklusionskriterier:   

Finns ej angivet. 

Urval:119 deltagare   

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. De 

deltagare som valdes ut för studien hade 

medverkat i en tidigare gruppintervention mellan 

år 2007 och 2009.  

Datainsamlingsmetod: Observationsbedömning. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Uppgiftsspecifik 

träning i grupp som 

fokuserar på påklädning 

gav en förbättring på 95 

% på funktion och 

aktivitetsutförande. Det 

har positiv effekt vad 

gäller individuell 

måluppfyllelse. 

Hög 

Ekstam. L, 

Tham. K, 

Borell. L 

2011, 

Sverige 

 

Couples´ 

approaches to 

changes in 

everyday life 

during the 

first year after 

stroke 

Att identifiera och 

beskriva två par som 

anpassar sitt dagliga liv 

efter stroke. Hur de 

använder 

rehabiliteringen i 

hemmet för att anpassa 

sig till förändringarna 

som stroke innebär.  

Kvalitativ studie  

Inklusionskriterier: Personen som drabbats av 

stroke skulle ha varit inlagd på en geriatrisk klinik 

och ha en planerad hemgång, vara över 64 år och 

vara i ett förhållande som varat i mer än tio år.  

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urval: 4 deltagare, (2 par) 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. Deltagarna 

rekryterades från olika geriatriska kliniker i 

Stockholm.   

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad 

intervju.  

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys.  

Skillnader upptäcktes 

mellan parens 

inställning till 

förändringar i deras 

dagliga liv och beskrevs 

genom följande 

kategorier: engagemang 

i aktiviteter, 

erfarenheter genom att 

utföra aktivitet, 

förändringar av 

individens behov och 

krav vid aktivitet att 

upprätthålla en positiv 

bild av sin framtid och 

träning i dagliga livet. 

Att få erfarenheter och 

feedback genom att 

Medel 



 

 

 

utföra aktiviteter är en 

huvudkategori. 

Guidetti. S, 

Ranner. M, 

Tham. K, 

Andersson. 

M, 

Ytterberg. C, 

Von Koch. L 

2015, 

Sverige 

 

A ” client- 

centred 

activities of 

daily living” 

Interventions 

for persons 

with stroke: 

one-year 

follow- up of 

a randomised 

controlled 

trial 

Att jämföra 

förändringar mellan 

uppfattad delaktighet, 

självständighet och 

livskvalitét efter 

klientcentrerad ADL-

intervention efter 

stroke. Uppföljning sker 

efter  tre, sex och 12 

månader.   

Kvantitativ studie  

Inklusionskriterier: Deltagarna skulle ha haft en 

stroke för minst tre månader sen. De skulle ha 

blivit behandlade på en strokeenhet och vara 

beroende av hjälp i minst två aktiviteter i dagliga 

livet. 

Exklusionskriterier: Demens.  

Urval: 280 deltagare 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. 

Deltagarna rekryterades från 16 olika 

rehabiliteringsenheter i Stockholm. De delades 

sedan in i en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp 

Datainsamlingsmetod: Intervju, register och 

observationsbedömning.  

Analysmetod: Statistisk analys  

Det var ingen skillnad 

mellan gruppernas 

förändringar i 

deltagande, 

självständighet i ADL 

och livskvalité under de 

första 12 månaderna. 

Det var en kliniskt 

meningsfull förändring 

i deltagande för 

gruppen som fick en 

klientcentrerad 

intervention. 

Hög 

Lee. M-J, 

Lee. J-H, 

Koo. H-M, 

Lee. S-M 

2017, Korea 

 

Effectivness 

of Bilateral 

arm training 

for improving 

extremity 

function and 

activities of 

daily living 

performance 

in hemiplegic 

patients 

Att undersöka effekten 

av bilateral arm-träning 

för att förbättra funktion 

i övre extremitet och 

aktivitetsutförande i 

aktiviteter i dagliga livet 

för personer med 

hemiplegi efter stroke 

Kvantitativ  

Inklusionskriterier: Genomförd uppföljning 

minst sex månader efter att ha drabbats av 

hemiplegi på grund av stroke. Minst 24 poäng på 

MMSE, över tre poäng i Brunnström recovery 

staging och de skulle kunna sitta utan hjälpmedel. 

Exklusionskriterier: Visuell perception, nedsatt 

kognitiv förmåga, kontrakturer i leder, 

begränsningar i rörlighet och neurologiska 

eller  psykologiska nedsättningar. 

Urval: 31 deltagare 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. 

Deltagarna delades upp i en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp.  

I både 

experimentgruppen och 

kontrollgruppen var 

resultaten från FMA, 

BBT och MBI högre 

efter interventionen än 

före. Dessa positiva 

förändringar var högre i 

experimentgruppen. 

Hög 



 

 

 

Datainsamlingsmetod: Observationsbedömning. 

Analysmetod: Statistisk analys  

Lund. A, 

Michelet. M, 

Kjeken. I, 

Bruun 

Wyller. T, 

Sveen.U 

2012, Norge 

 

Development 

of a person-

centred 

lifestyle 

intervention 

for older 

adults 

following a 

stroke or 

transient 

ischaemic 

attack 

Att beskriva processen 

för att utveckla en 

klientcentrerad 

livsstilsintervention för 

äldre personer drabbade 

av stroke 

Kvalitativ studie  

Inklusionskriterier:  Deltagarna skulle kunna 

skriva på ett medgivande på utsatt tid. De skulle 

även vara diagnostiserade med stroke eller TIA 

och ha över 23 poäng på MMSE samt över 14 

poäng på BI. 

Exklusionskriterer: Svåra 

kommunikationsproblem. Över 33 poäng enligt 

UAS.  

Urval: 132 deltagare 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. Deltagarna 

rekryterades efter hand  från sex olika sjukhus i 

två olika städer i Norge mellan år 2007- 2009.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer och självskattning. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Deltagarna prioriterade 

392 aktivitetsproblem 

vid utförande av 

aktiviteter i dagliga 

livet. Problemen var 

främst relaterade till 

vila, hushållsarbete, 

samhällsengagemang, 

mobilisering och 

socialisering. 

Aktivitetsproblemen 

diskuterades i 

gruppinterventionen.  

Medel 

Nilsen. D-M, 

Gillen. G, 

DiRusso. T, 

Gordon. A-

M 

2012, USA 

 

Effect of 

imagery 

perspective 

on 

occupational 

performance 

after stroke: a 

randomised 

controlled 

trial 

Att fastställa om 

bildspråk används vid 

kognitiv träning och om 

det påverkade 

individens 

prestationsförmåga efter 

stroke 

Kvantitativ studie 

Inklusionskriterier: Över 69 poäng på en 

modifierad version av MMSE. Kunna böja den 

drabbade handleden samt två fingrar på 

metacarpofalangealleden och interfalangealleden 

från neutralt läge till tio grader. 

Exklusionskriterier: Svår smärta (Över 4 enligt 

VAS) eller spasticitet (Över 3 enligt MAS). 

Urval: 19 deltagare 

Urvalsförfarande: Flerstegsurval. 

Deltagarna rekryterades genom flygblad, 

stödgrupper och register. De uppmanades att 

kontakta strokeenhet för att delta i studien. 

Experimentgrupperna 

visade på förbättring av 

FMA och JTTHF. Alla 

grupper visade på 

förbättring i COPM. 

Hög 



 

 

 

Deltagarna delades slumpmässigt upp i en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp.  

Datainsamlingsmetod: Observationsbedömning 

Analysmetod: Statistisk analys 

Rapoliené. J, 

Endzelyté. 

E, 

Jaseviciené. 

I, Savickas. 

R 

2018, 

Litauen 

 

Stroke 

patients 

motivation 

influence on 

the 

effectiveness 

of 

occupational 

therapy 

Att utvärdera hur 

motivation påverkar 

effekten av arbetsterapi 

för patienter med stroke 

Kvantitativ studie 

Inklusionskriterier: Över 25 poäng på MMSE 

och vara diagnostiserade med stroke. 

Exklusionskriterier: Finns ej angivet. 

Urval: 30 deltagare.  

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.  

Datainsamlingsmetod:Observationsbedömning 

Analysmetod: Statistisk analys 

I början av 

rehabiliteringen var den 

yttre motivationen 

högre än den inre. Efter 

rehabiliteringen hade 

den inre motivationen 

ökat och den yttre 

minskat. Efter 

rehabiliteringen hade 

deltagarnas  förmåga att 

utföra dagliga 

aktiviteter ökat enligt 

FIM. Resultatet visade 

på ett samband mellan 

inre motivation och 

självständighet. 

Medel 

 

ADL: Aktiviteter i dagliga livet, BBT: Box and block test, BI: Barthel index, CADL: Client-centred activities of daily living, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, 

FIM: Functional Independency Measure, FMA: Fugl-Meyer Assessment of Motor Recovery, JTTHF: Jebsen Taylor Test of Hand Function, MBI: Modified Barthel index, MMSE: Mini-

mental state examination, SIS: Stroke Impact scale, TIA: Transient ischaemic attack, UADL: Usual activities of daily living, ValMO: Value and Meaning in Occupations model, VAS: 

Visuell analog skala. 


