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Sammanfattning: 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeutiska insatser för patienter i den akuta fasen 
efter stroke. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv ansats där 
12 vetenskapliga studier stod till grund för resultatet. Resultatet visade att de arbetsterapeutiska 
insatserna för patienter i akut fas efter stroke består av bedömning, träning och mobilisering. 
Bedömning sker mestadels inom funktionsdomänen men ibland även inom aktivitetsdomänen. 
Det framkommer att interventionerna består av arm-/handfunktionsträning, aktivitetsträning samt 
att tidig mobilisering praktiseras. Det är inte alltid tydligt vilka interventions- eller 
bedömningsområden arbetsterapeuten ansvarar för. Ofta talar man om hela teamets insatser och 
terapeutiska insatser var för sig eller tillsammans med sjukgymnast. Tydligt är att det handlar om 
tidiga insatser så snart som möjligt efter sjukdomen oavsett profession. Indelning av olika faser 
vid stroke samt vad arbetsterapin består av är sällan tydligt beskrivet i studierna. Uttryck som 
arbetsterapi, standardiserad behandling samt traditionell arbetsterapi omnämns utan att tydligt 
och enkelt klargöra vad detta innebär. 
 
Slutsatsen författarna drar av denna studie är att det i granskad vetenskaplig litteratur saknas 
enhetliga beskrivningar av arbetsterapeutiska insatser i den akuta fasen efter stroke. 
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1. Introduktion 
Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i Sverige i stroke och 10 000 personer dör årligen i 
denna sjukdom (1, 2). Detta medför att stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige (1). 
Litteratur som belyser vikten av tidiga insatser i strokevården är ofta medicinskt vinklad och 
otydlig med vilka interventioner som görs ur arbetsterapeutisk synvinkel (3). De 
arbetsterapeutiska åtgärdernas betydelse påvisas oftast vid insatser i den senare 
rehabiliteringsfasen (4).  
 
Denna litteraturstudie beskriver de arbetsterapeutiska insatser som görs för patienter i den akuta 
fasen efter stroke. 

2. Bakgrund 
2.1 Stroke 
Stroke är ett samlingsbegrepp för de cerebrovaskulära sjukdomar (CVS) som drabbar 
kärlförsörjningen till det centrala nervsystemet (CNS) (5). Stroke definieras av 
Världshälsoorganisationen (WHO) som en snabbt påkommande fokal hjärnfunktionsstörning 
med symtom som varar mer än 24 timmar eller leder till döden där orsaken inte uppenbart är 
annan än vaskulär (6). 
 
De stora huvudgrupperna inom stroke är hjärninfarkt och hjärnblödning. Hjärninfarkt innefattar 
embolisk, trombotisk och lakunär infarkt. En embolisk infarkt utgörs av att en blodpropp lossnat 
från bildningsstället. En trombotisk hjärninfarkt orsakas av en blodpropp bildad i ett kärl. 
Lakunär infarkt omfattar ett relativt litet område i hjärnan som efter några veckor omvandlas till 
vätskefyllda hålrum. Hjärnblödning består av intracerebral blödning och subaraknoidalblödning. 
Transitorisk ischemisk attack (TIA) ingår i gruppen CVS men tillhör inte stroke. TIA innebär 
symtom av CVS-karaktär som försvinner helt inom 24 timmar (5). 
 
Riskfaktorer för stroke är diabetes, hypertoni, övervikt, rökning, hyperlipidemi, och 
tromboembolisk sjukdom (5, 7, 8). Intag av P-piller hos kvinnor över 35 år medför en ökad risk 
för cerebrovaskulär sjukdom (5).  Riskfaktorer är även hög ålder, manligt kön och ärftlighet (8). 
Medelåldern för insjuknande i stroke är 74 år för män och 78 år för kvinnor (9, 10). 
 
Stroke kan drabba såväl cortex som subkortikala delar av hjärnan. Även nervbanor och grå 
cellkärnor i exempelvis thalamus och basala ganglier kan drabbas. Skadebilden är olika beroende 
på vilken del av hjärnan som drabbats av ischemi och ofta uppstår kombinerade skador (8). 
 
2.1.1 Funktionsnedsättningar efter stroke 
Den mänskliga hjärnan är lateraliserad och arbetar holistiskt där vänster hjärnhalva styr 
motoriken i höger kroppshalva och vice versa. Ett samspel mellan hjärnhemisfärerna är väsentligt 
för att handla, tänka och känna (11, 12). 
 
Specifika centra såsom läscentrum och skrivcentrum finns inte i hjärnan. Olika nervcellsområden 
samverkar och bidrar till helheten. A. R. Luria delar upp hjärnans funktionella enheter i block 
vilket gör holistiken tydligare och ökar förståelsen för kognitionsbegreppet (tabell I) (12). 
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Tabell I  – Hjärnans blockindelning enligt A. R. Luria                                                                                                                

Block I  
Till detta område räknas hjärnstammen och hjärnans djupare delar där mesencephalon, diencephalon och 
limbiska systemet ingår. Block I reglerar vakenhetsnivån samt riktar och håller kvar uppmärksamheten. 
Blocket har till uppgift att koordinera andning, fonation, artikulation samt att upprätthålla hjärnans 
beredskap till att ta emot sinnesintryck. 
 
Block II  
Till Block II räknas de bakre hjärnloberna, temporalloberna, parietalloberna och occipitalloberna. Block II 
tar emot sinnesstimuli för att analysera, tolka, integrera och lagra intryck. 
 
Block III  
Till Block III räknas frontalloberna. Block III initierar och organiserar aktivitetsutförande, samt planering 
och kontrollering av beteende.  
 
Hjärnhemisfärerna delas in i frontal-, parietal-, occipital- och temporallob. I varje lob finns nervceller med 
olika cellstruktur och uppgifter. Dessa benämns primära, sekundära och tertiära barkområden tillhörande 
block II  och III . 
 
Till de primära barkområdena räknas motorbarken och sensoriska barken (framför respektive bakom 
sulcus centralis), hörselbarken och synbarken, vilka representeras bilateralt. 
I de sekundära barkområdena programmeras, tolkas och associeras rörelser, känsel-, syn- och 
hörselintryck kring respektive modalitet. 
De tertiära områdena är högst utvecklade och utgörs av främre delen av frontalloben där beteenden 
initieras och hämmas, samt området mellan de bakre loberna (PTO-området) där modaliteterna hörsel, syn 
och känsel integreras och samverkar till högre kognitiva funktioner. 

(12) 

Sensomotoriska nedsättningar 
Patienter som insjuknat i stroke förknippas ofta med hemiplegi vilket är en motorisk nedsättning 
som tidigt orsakar problem (13). Hemiplegi syftar på den halvsidiga förlamning som drabbar 
kontralateral kroppshalva i förhållande till skadans lokalisation. Förlamningen kan vara slapp 
eller spastisk. Vid slapp förlamning används benämningen hemiplegi där den drabbade sidan 
saknar vilje- och reflexmässig motorik. Är kroppsdelen delvis förlamad används uttrycket 
hemipares (11). 
 
Motoriska nedsättningar behöver inte resultera i en förlamning. Tonusförändringar som 
spasticitet, disruption av rörelsemönster och apraxi är vanligt förekommande (13). Spasticitet 
orsakas av att antalet sträckreflexer i musklerna ökar vilket leder till onormalt hög 
muskelspänning (11). Ett typiskt rörelsemönster med flekterad arm och extenderat ben utvecklas 
hos patienter efter stroke (1). Apraxi innebär en oförmåga att genomföra ändamålsenliga 
rörelsesekvenser trots normal muskelkraft och koordination (1). 
 
Då omvärldsuppfattningen i hög grad grundar sig på sinnesintryck har bortfall av sensorisk art 
stor betydelse (11). Sensoriska bortfall kan inkludera beröring, smärta, temperatur och 
proprioception (7). Bortfall av den ytliga och djupa sensibiliteten kan därför innebära stora 
problem även hos patienter med väl bibehållen motorik (1). 
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Kognitiva nedsättningar 
Perception innebär varseblivning, iakttagelse samt förnimmelse och handlar om det som sker när 
våra sinnen tar emot och bearbetar omvärldskartläggande intryck. Kognition är den intellektuella 
verksamhet som medvetandegör iakttagelser vilket leder till förståelse, tankar och resonerande. 
Perception, känslor, kognition och motorik är sammanflätade i varandra. Stroke kan medföra att 
det patienten varseblir tolkas på ett felaktigt sätt. På grund av perceptuella och kognitiva 
funktionstörningar störs även reaktioner och handlingar (11). 
 
Perceptions- och kognitionsstörningar uppträder olika beroende på skadans lokalisation.  
De kan yttra sig som nedsättning av varseblivning, omdöme, exekutiv förmåga och abstrakt 
tänkande, minnessvårigheter, minskad spatial orienteringsförmåga, afasi, apraxi, neglect, ökad 
frustration eller som tvångsmässigt beteende (14, 15). 
Patienter efter stroke har ofta nedsatt koncentrationsförmåga vilket kan hindra 
rehabiliteringsprocessen i det initiala läget (16).  
 
Sorg över funktionsförlust samt ångest och oro för att inte kunna återgå till den person man en 
gång varit kan mynna ut i en depression. Depressionen kan vara en egentlig depression eller bero 
på den omfattande hjärnskadan. Den kan också bero på medicinering eller vara en reaktion på 
diagnosen. Den drabbade kan bete sig förvirrat, euforiskt, distanslöst eller skratta och gråta om 
vartannat (11). Dessa emotionellt labila reaktioner kan leda till kommunikationssvårigheter eller 
oförmåga till att deltaga i fritids- och sociala aktiviteter samt till svårigheter med återgång till 
tidigare vanor och roller (15). 
 
2.2 Faser efter stroke 
Alla patienter med misstänkt stroke skall omedelbart hänvisas till sjukhus eller akutmottagning. 
En tidig diagnos och behandling minskar dödlighet och risk för funktionsnedsättning.  En 
säkerställd klinisk diagnos utgör basen för den fortsätta handläggningen och utgör grund för 
bedömning av konsekvenser och rehabiliteringsbehov (17). För den akuta behandlingen och den 
tidiga rehabiliteringen finns vid många sjukhus strokeenheter (1). Vid dessa mobiliseras patienter 
i ett tidigare skede (18) med bättre funktionella resultat efter lika lång behandlingstid jämfört med 
alternativa behandlingsmiljöer (19, 20). 
 
Faserna efter stroke kan delas upp i tidsfönster (figur 1) (21). Det finns ingen strikt tidsmässig 
avgränsning gällande vad som bör vara den akuta delen av strokevården (8). Detta presenteras 
överskådligt i bilaga 1 –Tidslinje för stroke. Viktigt att nämna är att faserna överlappar varandra 
där den akuta fasen påbörjas redan inom minuter och där den kroniska fasen (irreparabla skador) 
startar efter ett par dagar (21). 
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(21) 
 
Hyperakut/urakut fas 
Den hyperakuta fasen startar omedelbart efter stroke och är framträdande under de första två till 
tre timmarna. Ischemin skapar frisättning och minskat återupptag av glutamat och andra 
aminosyror i hjärnan (21). Under den hyperakuta fasen sker endast medicinska interventioner. Ju 
tidigare medicinska insatser som görs i form av exempelvis trombolys, CT (datortomografi) och 
neurokirurgiska interventioner, desto fler hjärnfunktioner går att rädda –Time is brain! (8). 
 
Akut fas 
Akut fas inleds då patienten fortfarande befinner sig i chock eller i förvirringstillstånd och 
kännetecknas av att individen förlorar förmåga i utförandet av aktiviteter i dagligt liv (ADL, se 
2.4 Arbetsterapi). Upplevelsen av att förlora självbestämmandet och kontrollen över 
livssituationen gör att den drabbade individen kan hamna i kris (12, 22). Krisen präglas av att 
nedsättningarna hotar personligheten och identitetskänslan (22). 
 
Kristensen & Nielsen (12) citerar Fugl-Meyer & Sjögren:  
 
” I den akuta fasen är det nödvändigt att ge patienten och de anhöriga empatiskt stöd och 
information om de fysiska, känslomässiga och sociala aspekter som en akut hjärnskada innebär.”   
 
Rehabiliteringsprocessen kan påbörjas så tidigt som 24 timmar efter medicinsk 
strokeintervention. Den akuta fasen av rehabiliteringen påbörjas så snart läkarteamet bedömt 
patienten som tillräckligt fysiskt stabil för att deltaga i rehabiliteringen (14). 
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Rapporten Prioritering av omvårdnad påvisar nyckelområden som bör prioriteras under den 
akuta fasen efter stroke (23). Denna delger inte professionernas åtgärdsansvar även om utvalda 
delar ur rapporten kan tolkas som arbetsterapeutiska områden (tabell II): 
 
Tabell II  – Prioritering av omvårdnad i akut fas efter stroke, arbetsterapeutiska områden 
1, Immobilisering  
Insatser: Mobilisering, upprätthållande av rörlighet, miljöanpassning 
 
2, Risk för utveckling av trycksår  
Insatser: Tryckavlastning, anpassning av underlag 
 
3, Kommunikationssvårigheter  
Insatser: Ge tid/avvakta svar, kommunikationshjälpmedel 
 
4, Brist på kunskap 
Insatser: Upplysa patient/närstående 
 
5, Risk för smärttillstånd 
Insatser: Avlasta, systematisk kroppsställning, ADL-anpassning, uppmärksamhet på kyla/värme/beröring, 
avspänning/viloställningar 

          (23) 
Subakut fas 
I den subakuta fasen deltager patienten vanligen i intensiv terapi på rehabiliteringsavdelning. På 
akut rehabiliteringsavdelning innebär detta generellt tre timmars arbetsterapi och sjukgymnastik 
fem till sju dagar i veckan. Ett interdisciplinärt samarbete är vanligt där arbetsterapeuten ansvarar 
för ett antal träningsområden (14). 
 
Kronisk fas 
Den kroniska fasen startar någon dag efter skadedebut och pågår under veckor och månader. 
Positiva mekanismer är plasticitet och relativt tidig reparation av skadade celler. Plasticitet 
innebär hjärnans förmåga att förändras till följd av utifrån kommande stimuli eller egen 
tankeverksamhet (21). Om samma rörelse repeteras tillräckligt många gånger initierar kaskaden 
av stimuli i perifer nerv tillväxt av nya dendriter och koppling av dessa till andra nervändslut 
vilket skapar nya eller förstärker redan existerande ledningsbanor i CNS (16).  
I den kroniska fasen efter stroke återvänder patienten till hemmet eller skrivs in på 
rehabiliteringsenhet. Rehabilitativa åtgärder kan innebära dagvård, deltagande i stödgrupper eller 
arbetsträning (14). 
 
2.3 Riksstroke, nationella riktlinjer och strokenhet 
Riksstroke är det nationella kvalitetsregister som rör strokevården vid alla landets sjukhus. 
Registret är ett viktigt led i kvalitetssäkringsarbetet för patienter som insjuknar i akut stroke. 
Kvalitetssäkringen bidrar till att strokevården i Sverige håller hög rikstäckande kvalitet (9). 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att akutvård och rehabilitering kombineras på 
strokeenheterna (10). Riksstroke definierar strokeenheten som en organiserad slutenvårdsenhet 
bestående av ett multidisciplinärt team speciellt kunniga inom strokevård som delvis eller helt 
och hållet tar hand om strokepatienter (9).  
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Vården består av tre nyckelkomponenter. 
  

• Bedömning av funktioner och aktiviteter såsom vakenhet, sväljning, förståelse, tal, 
toalettbesök och av- och påklädning 

• Tidig rehabilitering och mobilisering 
• Samarbete i team mellan specialutbildade kategorier av vårdpersonal 
 

Enligt Socialstyrelsen bör läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
neuropsykolog, logoped och kurator ingå i teamet (10).  
 
2.4 Arbetsterapi 
Målet med arbetsterapi är att stödja individens aktivitetsförmåga i dagliga livets aktiviteter –ADL 
(7), där engagemang i aktivitet är den grundläggande, dynamiska kärnan i arbetsterapi (24). ADL 
omfattar personlig ADL (P-ADL) och instrumentell ADL (I-ADL). P-ADL innefattar 
grundläggande funktioner såsom av- och påklädning, hygieniska bestyr samt förflyttning. I-ADL 
omfattar mer komplexa uppgifter som hushållsgöromål, sociala kontakter, arbete och 
fritidsaktiviteter (15).  
 
På en djup nivå ligger kärnan i arbetsterapi i länken till människans grundläggande behov av att 
vara aktiv och i att integrera fysiska, psykiska och sociala funktioner i livsmiljön (25). 
 
Arbetsterapins övergripande intresseområde är att utröna på vilket sätt personer kan bibehålla 
funktionellt och tillfredsställande utförande av aktivitet i livsmiljön. Kärnan i arbetsterapiyrket 
innebär att ha en utvecklad förmåga till att unikt se på aktivitet i den dagliga livsföringen och 
utifrån detta bestämma hur man på bästa sätt underlättar individens måluppfyllelse. Detta innebär 
också att man ser aktivitet som ett grundläggande fenomen som skapar välmående och 
livskvalitet. Något som därmed definierar värdet av arbetsterapi är att det stödjer människors 
önskan och vilja om att integreras eller återintegreras genom delaktighet i meningsfulla 
livsaktiviteter. Problem med att utföra och deltaga i aktiviteter är i fokus för arbetsterapeuters 
handlande. Således är kärnan i yrket framförallt att beröra problem i aktivitetsdomänen (24). 
 
En arbetsterapeutisk bedömning är det som görs utifrån insamlad information rörande det dagliga 
livets aktiviteter vilka innebär ett problem för individen. Bedömningsprocessen grundar sig på en 
analys av interaktionen mellan personen, aktiviteten och miljön (7). Arbetsterapeuten behöver 
göra dessa bedömningar genom observation och intervju samt med valida, reliabla eller väl 
beprövande undersöknings- och mätmetoder (25). 
 
Noggrann analys av alla faktorer resulterar i att både hinder och vad som underlättar 
aktivitetsutförandet identifieras varpå en adekvat åtgärd/behandlingsmetod planeras (7). 
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Målet med behandlingsmetoderna är att: 
 

• skapa möjlighet till att utföra aktivitet 
• möjliggöra utförandet av aktivitet genom att modifiera uppgiften eller miljön innebärande 

avlägsnandet av fysiska och sociala hinder 
• träna klienter i användandet av hjälpmedel som förbättrar eller kompenserar förlorad 

kapacitet 
• ge konsultation och underlätta problemlösning för att stödja klientens deltagande i 

aktivitet vid sidan om terapitillfällena (24). 
 
Arbetsterapeutiska behandlingsmetoder beskrivs som de processer och metoder som används för 
att hjälpa patienten till att nå önskad aktivitetsförmåga i meningsfulla aktiviteter. Genom 
användandet av meningsfulla aktiviteter i behandlingarna fångas klientens värderingar och 
intressen in. Ofta är en blandning av olika behandlingsmetoder nödvändig för att möta individens 
behov (7). 
 
2.5 Generell strokerehabilitering  
Målen med rehabiliteringen bör vara realistiska och relaterade till patientens behov. För att nå 
målen krävs en delaktig och aktiv patient. Träningen inriktas på att förbättra 
funktionsnedsättningar, att kompensera förlorade förmågor samt på miljöanpassning till 
individens förutsättningar. Detta åstadkoms genom att återinlära, automatisera, repetera och lägga 
upp handlingsstrategier (11).  
 
För bedömning av personlig ADL och självständighet samt vårdtyngd finns instrument som 
används av hela teamet. Några exempel är Functional Independence Measure (FIM) samt 
Barthels (BI), Katz och Sunnaas ADL-index. Vid bedömningen måste stroketeamet ta hänsyn till 
om patienten är självständig eller beroende av hjälp. ADL-beroendet kan vara av rent motorisk 
art men kan också ses vid perceptionell eller kognitiv funktionsnedsättning (1). 
 
Förenklat kan man säga att hälften av den förväntade totala förbättringen av motorisk 
nedsättning, afasi, neglect och ADL-förmåga sker fyra veckor efter stroke. Att återgå till ett 
fungerande vardagsliv kräver psykosocial anpassning till det nya tillståndet vilket oftast tar längre 
tid än den neurologiska återhämtningen (8).  
 
Hos patienter efter stroke är sömn och vila viktiga komponenter för återhämtning (17). Nedsatt 
uthållighet kan vara resultatet av mental eller fysisk trötthet –fatigue. Fatigue uppstår på grund av 
de kraftansträngningar som krävs för att mobilisera drabbade extremiteter men även på grund av 
nedsatta hjärt-/lungfunktioner (15).  
 
Framgångsrik rehabilitering bedrivs oftast i team där en problemorienterad modell med delmål 
samt långsiktiga mål används. Bedömningen av vilka patienter som kan ha nytta av fortsatt 
rehabilitering bör göras så snart patientens medicinska och neurologiska tillstånd är stabilt (1). 
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2.6 Arbetsterapeutisk strokerehabilitering 
Arbetsterapeutisk bedömning och behandling sker parallellt under hela rehabiliteringen (26). 
Arbetsterapeuten bör utföra regelbundna bedömningar för att utvärdera förbättring och 
rehabiliteringseffekter. Områden som bör bedömas är motorisk funktion, perceptuell/kognitiv 
förmåga, depression och ADL-utförande (16). 
 
Mängden arbetsterapi som patienten kan tillgodogöra sig är helt beroende av fysisk och mental 
toleransnivå. Under rehabiliteringen utvärderar terapeuten kontinuerligt patientens förmågor och 
begränsningar med målet att kunna bestämma nästa lämpliga nivå av behandlingen (14).  
Sensomotoriska störningar, perceptionsdefekter, depression och bristande socialt nätverk 
förefaller vara de fyra faktorer som tillsammans har störst betydelse för ADL-oförmåga. Den 
tidiga bedömningen av ADL-förmågan blir oftast vägledande för beslutet om en patient kan 
utskrivas till hemmet, med eller utan rehabiliteringsmedicinsk eftervård, eller om patienten skall 
flyttas till rehabiliterings- eller geriatrisk klinik. Behandlingsperioden på rehabiliteringskliniken 
kan inkludera träning i en realistisk miljö men kan vid behov övertas av arbetsterapeut i kommun 
eller primärvård (1). 
 
De kognitiva nedsättningarna påverkar inom aktivitetskontexten många områden i livet. 
Arbetsterapi utgör därför en viktig del av rehabiliteringen där arbetsterapeuten bedömer hur 
nedsättningarna påverkar patientens liv och sedan handlar därefter. Kunskap om möjliga orsaker 
till nedsättningarna gör att arbetsterapeuten kan identifiera vilka aspekter av kognitionen som 
behöver bedömas och vilken behandling som är den bästa utifrån dysfunktionen. Att välja 
behandling utan kunskap om kognition, noggrann aktivitetsanalys och bedömning av 
nedsättningar resulterar i ett icke-lyckat resultat (17, 27). 
 
2.6.1 Arbetsterapi i den akuta fasen efter stroke 
På akutkliniken gör arbetsterapeuten framförallt bedömningar och rekommendationer om fortsatt 
träning och vårdnivå (1). Bedömningen bör börja så fort de arbetsterapeutiska områdena går att 
överskåda. Om patienten haft en större stroke bör fokus ligga på faktorer som kan påverka 
aktivitetsutförandet. Bedömningen i detta stadie bör vara koncentrerad på sensorisk bearbetning, 
passivt och aktivt rörelseomfång, tonus samt perceptions- och kognitiva förmågor. Om patienten 
har tillräcklig aktivitetsförmåga bör arbetsterapeuten starta med bedömning av egenvård och 
förflyttning. Sväljningsproblematik eller dysfagi bör också uppmärksammas för att förhindra att 
patienten sätter i halsen (7). 
 
Mobilisering anpassat efter individens förutsättningar startar redan i akutskedet. Träning med 
arbetsterapeut, sjukgymnast och eventuellt logoped påbörjas snarast möjligt (5, 8). Patienten 
hjälps först upp till sittande. Vid tillräcklig balans och kraft övergår individen till stående. 
Därefter fortsätter patienten till gång med hög gåstol eller levande stöd beroende på förmåga. 
Tidig mobilisering ger förbättrad lungventilation vilket minskar risken för pneumoni och 
respiratorisk insufficiens. Aktivering av benmuskulaturen genom rörelseträning minskar risken 
för djup ventrombos. Kontrakturprofylax med passiva eller aktiva rörelser i leder bör starta redan 
då patienten är sängliggande (8, 11). I Skandinavien är aktiviteter utanför sängen vanligt 
förekommande inom 24 timmar efter stroke till skillnad från länder där det förekommer att 
patienten är sängliggande i tre dagar. 51 % av dödsfallen inom en månad efter stroke kan bero på 
immobilitetsrelaterade komplikationer. Tidig mobilisering är en enkel intervention som kräver 
lite eller ingen utrustning (18). 
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I den akuta fasen bör arbetsterapeuten göra bedömningar av: 
 

• sensomotorik i övre extremitet  
• ADL-förmåga  
• perception och kognition  
• visuell förmåga  
• kroppsuppfattning  
• behov av kontrakturprofylaktiska ortoser (14). 
 

Det är ofta i den akuta fasen efter stroke som arbetsterapeuten möter patienten första gången. 
Utgångspunkten för den arbetsterapeutiska behandlingen blir därför att: 
 

• skapa trygghet och att överta ansvaret i förhållande till träningen samt att understödja 
lösandet av angelägna problem 

• patienten aktivt börjar handla och själv formulera sina behov och problem vilket ökar 
motivationen till träning 

• visa förståelse för patientens reaktioner och understödja känslobearbetning i 
sjukdomsupplevelsen (22). 

 
Mål i den akuta fasen skapas genom att undersöka de grundläggande funktionsnedsättningar som 
begränsar patientens kapacitet till självständighet. Arbetsterapeutisk behandling i den akuta fasen 
efter stroke består ofta av ADL-träning, målinriktad träning av kognitiva utfall, sensomotorisk 
träning och insiktsbearbetning (12). 
 
2.7 Problemområde 
När vetenskaplig litteratur tar upp de allra tidigaste arbetsterapeutiska insatserna är det oftast 
svävande eller allmänt beskrivet (3). I rapporten Prioritering av omvårdnad omnämns viktiga 
interventionsområden i den akuta fasen efter stroke utan att vara kopplade till någon specifik 
profession även om vissa områden (tabell II) kan tolkas som typiskt arbetsterapeutiska (23). För 
en stark och evidensbaserad yrkesroll krävs, gentemot patient, allmänhet och andra professioner, 
att på ett enkelt och tydligt sätt kunna förmedla de yrkesspecifika insatser som görs oavsett 
vårdområde. Tydliga och enkla beskrivningar av vad arbetsterapeuten gör för patienter i den 
akuta fasen efter stroke är inte väl dokumenterade i vetenskaplig litteratur. 
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3. Syfte 
Att beskriva arbetsterapeutiska insatser som görs för patienter i den akuta fasen efter stroke. 
 
3.1 Frågeställningar  
 

• Vilka instrument används i ett tidigt skede och vad bedömer de? 
• Inom vilka områden görs insatser av arbetsterapeuten i den akuta fasen efter stroke? 
• Vilka effekter ger de arbetsterapeutiska insatserna i den akuta fasen efter stroke? 
 

4. Metod 
4.1 Design 
En systematisk litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström med deskriptiv ansats, av litteratur 
som omnämner arbetsterapeutiska insatser för patienter i den akuta fasen efter stroke. Forsberg & 
Wengström lägger tonvikt vid att alla studier som ingår i litteraturstudien skall redovisas och att 
resultaten skall presenteras objektivt (28). 
 
4.2 Datainsamling 
Systematisk sökning genomfördes i de vetenskapliga databaserna Amed, Cinahl, Cochrane och 
Medline med sökord enligt tabell III samt genom manuella sökningar. 
 
Studien avviker från Forsbergs & Wengströms metod på så sätt att databasen Amed används 
utöver de som tas upp som förslag i litteraturen (28). 
 
Inklusionskriterier 

• Peer reviewed-artiklar på engelska, 
• Publicerade från 1995-2009 
• Tillgängliga i Sverige  
• Svarar på någon eller flera av frågeställningarna 

 
Exklusionskriterier 

• Review-artiklar eller litteraturstudier 
• Artiklar utan abstract 
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4.3 Urval  
 
Tabell III – Sökmatris, sökningar utförda 2009-02-23     

Sökord Amed Cinahl Cochrane 
(Clinical trials) 

Medline 

1.  stroke 5 054 24 935 12 863 118 392 
2. occupational 
therapy +stroke 

15 (0) 591 105 700 

3. (2) +acute 0 71 19 (4) 125 
4. (2, 3) +phase 0 7 (2) 0 11 (1) 
5. (2) +early 0 32 (2) 11 (1) 58 
6. (2, 5) +outcome 0 18 4 25 (1) 
7. (2) +outcomes 0 172 50 103 
8. (2, 7) 
+characteristics 

0 9 6 13 (2) 

( )=Utvald artikel 
 
I databasen Cochrane begränsades sökningarna till att ligga under rubriken clinical trials då ett 
exklusionskriterie var att artiklarna inte fick vara av review-typ. 
 
En första översiktssökning gjordes för att se hur mycket material databaserna innehöll inom 
huvudämnet. Därefter avgränsades sökningen genom att precisera sökorden (tabell III). 
Vid över 50 träffar begränsades sökningen. Vid under 50 träffar granskades titlarna utifrån syftet. 
Efter granskning av 170 titlar från samtliga databaser valdes 57 ut för granskning av abstracts. 
Efter läsning av abstracts för att se om artiklarna föll under inklusionskriterierna eller svarade på 
frågeställningarna återstod 25 artiklar. Om abstractet föreföll möta inklusionskraven skedde en 
översiktsläsning av fulltexten innan artikeln valdes ut för granskning. Detta resulterade i 13 
artiklar. 
 
Det totala antalet utvalda artiklar om 13 innefattade tre dubbletter. Således återstod 10 artiklar. 
Manuella sökningar gjordes utifrån referenslistor i inkluderade artiklar. Detta genererade 
ytterligare två artiklar. 
 
Slutligen innefattade uppsatsen 12 studier. En översikt över inkluderade studier ges i tabell IV-V. 
Vidare kvalitetsgranskning presenteras som första rubrik under punkt 5.1 Studiernas kvalitet 
enligt Forsberg & Wengströms anvisningar (28). 
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Tabell IV – Artikelmatris I                                                       
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte 

Bernhardt J, Chan, J, 
Nicola I, Collier JM 
2007 
Australien 

Little therapy, little 
physical activity: 
Rehabilitation within the 
first 14 days of organized 
stroke unit care 

Att undersöka fysiskt aktivitetsmönster hos patienter 
och rehabiliteringsinsatser på akuta strokeenheter (29) 

Bode RK, Heinemann 
AW, Semik P, Mallinson 
T 
2004 
USA 

Relative importance of 
rehabilitation therapy 
characteristics on 
functional outcomes for 
persons with stroke 

Att evaluera den relativa vikten av terapins fokus, 
intensitet och sjukhusvistelsens längd relaterat till 
funktionsförbättring över förväntan (med kontroll över 
grad av stroke) (30) 

Dromerick AW, Edwards 
DF, Hahn M 
2000 
USA 

Does the application of 
constraint-induced 
movement therapy during 
acute rehabilitation reduce 
arm impairment after 
ischemic stroke? 

Att undersöka om CI-terapi är mer effektivt än 
traditionell övre extremitetsträning under de 14 första 
dagarna efter akut stroke (31) 

Higgins J, Mayo NE, 
Desrosiers J, Salbach NM, 
Ahmed S 
2005 
Kanada 

Upper-limb function and 
recovery in the acute 
phase poststroke 

Att kvantifiera och undersöka återhämtningen av 
funktion i övre extremitet och föreliggande 
aktivitetsbegränsningar 5 veckor efter stroke samt hur 
väl återhämtningsresultatet kan förutsägas i det akuta 
skedet. Detta för att underlätta planeringen av insatser 
(32) 

Horn SD, DeJong G, 
Smout RJ, Gassaway J, 
James R, Conroy B 
2005 
USA 

Stroke rehabilitation 
patients, practice, and 
outcomes: Is earlier more 
aggressive therapy better? 

Att undersöka patienternas karaktäristika, 
rehabiliteringsterapier, neuroleptika, näringstillförsel, 
och i vilket skede rehabiliteringen initieras för 
strokepatienter samt hur detta påverkar slutresultatet 
(33) 

Indredavik B, Bakke F, 
Slørdahl SA, Rokseth R 
Håheim LL 
1999 
Norge 

Treatment in a combined 
acute and rehabilitation 
stroke unit: Which aspects 
are most important? 

Att identifiera skillnader i behandlingen mellan 
strokeenheter och allmänvård och att utvärdera vilka 
aspekter i strokeenhetsvården som mest bidrar till ett 
bättre resultat (34) 

 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell V – Artikelmatris II                   
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte 

Kwakkel G, van Dijk MG, 
Wagenaar RC 
2000 
Nederländerna 
 

Accuracy of physical and 
occupational therapists’ 
early predictions of 
recovery after severe 
middle cerebral artery 
stroke 

Att undersöka arbetsterapeuters och sjukgymnasters 
förmåga att tidigt bedöma och förutse slutlig 
funktionsförmåga (35) 

Morgan SB, Kelkar RS, 
Vyas OA 
2004 
Indien 

Client-centered 
occupational therapy for 
acute stroke patients 

Att studera effektiviteten av klientcentrerade 
arbetsterapeutiska interventioner i hemmet för 
strokeöverlevande individer efter sjukhusvistelse (36)  

Paolucci S, Antonucci G, 
Grazia Grasso M, Morelli 
D, Troisi E, Coiro P, 
Bragoni M 
2000 
Italien 

Early versus delayed 
inpatient stroke 
rehabilitation: a matched 
comparison conducted in 
Italy. 

Att bedöma hur tidpunkten för initiering av 
rehabilitering efter akut stroke påverkar resultatet (37) 

Petruševičien÷ D, 
Kriščiūnas A 
2008 
Litauen 

Evaluation of activity and 
effectiveness of 
occupational therapy 
in stroke patients at the 
early stage of 
rehabilitation 

Att uppskatta effektiviteten av arbetsterapi i det tidiga 
rehabiliteringsstadiet (38)  

Rabadi MH, Galgano M, 
Lynch D, Akerman M, 
Lesser M, Volpe BT 
2008 
USA 

A pilot study of activity-
based therapy in the arm 
motor recovery post 
stroke: a randomized 
control trial 

Att bestämma effektiviteten av aktivitetsbaserade 
terapier i användandet av arm-ergometer, robot eller 
grupparbetsterapi för motorisk återhämtning av den 
paretiska armen hos individer med akut stroke (39) 

Rodgers H, Mackintosh J, 
Price C, Wood R, 
McNamee P, Fearon T, 
Marritt A, Curless R 
2003 
Storbritannien  

Does an early increased-
intensity interdisciplinary 
upper limb therapy 
program following acute 
stroke improve outcome? 

Att fastställa om ett program med en tidigt ökad 
intensitetsträning av övre extremitet efter akut stroke 
förbättrar armfunktionen (40) 
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Studien av Dromerick AW, Edwards DF & Hahn M (3) hittades i referenslistan till studien av 
Rodgers H, Mackintosh J, Price C et al (12). 
Studien av Paolucci S, Antonucci G, Grazia Grasso M et al (9) hittades i referenslistan till 
studien av Petruševičien÷ D & Kriščiūnas A (10).  
 
4.4 Analys och bearbetning av data 
En första analys gjordes med hjälp av en frågemall (bilaga 2) vilken inspirerades av Forsbergs & 
Wengströms metod (28). Detta gjordes för att få en enhetlig granskning av samtliga artiklar och 
för att författarna separat skulle göra en likvärdig granskning. Svaren utifrån frågemallen stod 
som grund för den frågematris som var resultatgrundande utifrån syfte och frågeställning (bilaga 
3). 
 
Kvalitets-/evidensnivågranskningen gjordes utifrån Forsbergs & Wengströms kapitel ”Att 
värdera kvantitativ forskning” där kritisk granskning av syften, frågeställningar, design, urval, 
mätinstrument samt analys och tolkning tas upp (28). Detta skedde med den granskningsmall som 
presenteras i boken vilket resulterade i ett antal kvalitetsmatriser (bilaga 4). Studiernas syften var 
oftast att mäta effektivitet av olika insatser. Huvudsyftet med denna studie var att beskriva 
insatserna och inte att dra slutsatser av forskningsresultat. Även om målet med denna studie 
skiljde sig från de vetenskapliga studiernas gjordes ändå en standardiserad kvalitetsgranskning 
för att säkerställa datas allmänna kvalitetsnivå.  
 
I funnet material skedde en sökning efter huvudområden som kunde ge svar på syfte och 
frågeställning. De 12 artiklarna behandlade alla på något sätt den akuta fasen efter stroke och 
arbetsterapeutiska insatser i ett tidigt skede (tabell IV-V, bilaga 3) vilket efter analys ledde fram 
till ett antal nyckelområden vilka stod till grund för resultatets uppdelning.  
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5. Resultat 
De arbetsterapeutiska insatserna bestod sammanfattningsvis av bedömning, träning och 
mobilisering. Bedömning skedde mestadels inom funktionsdomänen men ibland även inom 
aktivitetsdomänen. Det framkom att interventionerna bestod av arm-/handfunktionsträning, 
aktivitetsträning samt att tidig mobilisering praktiserades. Det var inte alltid tydligt vilka 
interventions- eller bedömningsområden arbetsterapeuten ansvarade för. Ofta talade man om hela 
teamets insatser, allmänna terapeutiska insatser eller arbetsterapeut tillsammans med 
sjukgymnast. Indelningen av faser efter stroke samt vad arbetsterapin bestod av var sällan tydligt 
beskrivet i studierna. 
 
5.1 Studiernas kvalitet 
Kvalitetsgranskningen resulterade i tabeller över design, datainsamlingsmetod och antal deltagare 
(bilaga 4). Här dokumenterades även varje studies huvudresultat som stöd för att påvisa vilka 
eventuella effekter de arbetsterapeutiska insatserna gav.  
 
Sex av studierna (31, 34-36, 39, 40) var randomiserade kontrollerade studier (RCT) vilket enligt 
Forsberg & Wengström innebär hög kvalitet och näst högst bevisvärde i rangordning. Fyra av 
studierna (29, 30, 33, 38) var observationsstudier varav en observationskohortstudie (33) vilket 
innebär ett lägre bevisvärde. Det höga antalet deltagare i observationskohortstudien indikerar 
dock en ökad trovärdighet för innehåll och resultat. En studie var kvasiexperimentell (32) vilket 
hamnar ett steg under RCT-studier i bevisbörda enligt Forsberg & Wengström (28). En studie 
(37) var av fall-/kontrolltyp vilket indikerar en lägre evidensnivå. Det relativt höga antalet 
deltagare samt konsekvens och tydlighet påvisade dock en god kvalitet. 
 
Samtliga studier var peer-reviewed hämtade från vedertaget evidensbaserade databaser vilket 
ökade materialets tillförlitlighet. De inkluderade studierna var utifrån Forsbergs & Wengströms 
kriterier av hög kvalitet oavsett evidensnivårangordning och materialet kunde därför anses som 
tillförlitligt. 
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5.2 Bedömningar i akut fas efter stroke 
I samtliga studier gjordes en klassificering av sjukdomens omfattning eller en bedömning för att 
fastställa att stroke ägt rum (29-40). I sex studier angavs vilket eller vilka 
klassificeringsinstrument som användes (tabell VI). 
 
Tabell VI – Strokeklassificering 
Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade studier 
Canadian Neurologic Scale (CNS) 
(37) 

Mäter grad av stroke (37). 

National institutes of health, 
(NIHSS) (29, 31, 40) 

Mäter grad av neurologisk funktionsnedsättning från mild, medel till 
allvarlig grad av stroke. NIHSS har etablerats som reliabelt och validt för 
strokepatienter (29). En studie angav utvalda delar i instrumentet (31). 

Oxfordshire Community Stroke 
Project (OCSP) (29, 35) 

Klassificering och typ av stroke. Instrumentet uppgavs ha hög reliabilitet 
och validitet (35). 

 
Samtliga studier angav att arbetsterapeuten i någon utsträckning utgick från bedömningar i 
interventionerna. Endast två studier angav tydligt att det var arbetsterapeuten som utförde en 
specifik bedömning (35, 36).  
I övriga studier kunde läsaren dra slutsatser om att arbetsterapeuten ingick i ett team som utförde 
bedömningen, att bedömning skedde tillsammans med sjukgymnast eller att arbetsterapeut och 
sjukgymnast utförde separata bedömningar (29-34, 37-40). Vilka de separata bedömningarna var 
angavs ej. 
 
Bedömning av ADL-förmåga var vanligt förekommande (30-38, 40) liksom bedömning av arm-
/handfunktion (29, 31, 32, 35, 36, 39, 40) och kognitiv förmåga (30, 32, 33, 37, 38). 
 
Samtliga studier utom tre angav att interventionerna helt baserade sig på resultat från 
bedömningsinstrument (tabell VII-X). Datainsamlingen skedde utöver bedömningsinstrumenten 
genom frågor till anhöriga (29), genom eget omdöme (30) eller utan användande av instrument i 
kontrollgruppen (39). 
 
I åtta studier var det tydligt att arbetsterapeuten utförde bedömningar, ensam eller i teamet (29, 
32, 35-40). I en studie framkom det inte att arbetsterapeuten utförde någon eller utgick från någon 
bedömning. BI-instrumentet nämndes endast i samband med mätning av funktionsnivå sex 
veckor efter stroke (34). 
 
5.2.1 Funktionsbedömning 
Det framkom i flera av studierna att funktionsbedömningarna fungerade som underlag för 
bedömning av grundläggande aktivitetsnedsättningar. I ett tidigt skede fokuserades 
bedömningarna på funktion. Bedömningsinstrumenten FIM (30, 31, 33, 38, 39) och BI (31, 32, 
34-38, 40) användes i merparten av studierna. Modified Barthel Index (MBI) är modfierad för att 
öka känsligheten i mätningen av funktionell återhämtning utifrån hur mycket fysisk assistans 
personen behöver (36). Övriga bedömningsinstrument var ofta funktionsinriktade utifrån den 
nedsättning som framträdde (tabell VII-VIII). 
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5.2.2 Bedömning av sensomotorik 
Somatiska områden som bedömdes var bland annat motorisk funktion i övre extremitet. 
Gemensamma instrument för utvärdering av armfunktion (innefattande rörelseförmåga, tonus, 
gripförmåga, greppförmåga, och nypförmåga) var MAS (31, 36), ARA (31, 35, 40) samt FAT 
(32, 40).  
 
Tabell VII  – Funktionsbedömning övre extremitet 
Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade studier 
Action research arm test (ARA) 
(31, 35, 40) 

Instrumentet bedömer funktionalitet av övre extremitet genom styrka, rörlighet 
och koordination utvecklat utifrån Fugl-Meyers skala. ARA inkluderar 19 
områden indelade i fyra undergrupper bestående av gripförmåga, 
greppförmåga, nypförmåga och rörlighet (31). Reliabilitet och validitet var 
enligt studien väl dokumenterade. 

Box and block text (BBT) (32) Mäter rörlighet och handlag i övre extremitet. Patienten flyttar en i taget så 
många kuber som möjligt från en låda till en annan under en minut. Reliabilitet 
och validitet omnämndes särskilt för en äldre population med övre 
extremitetskomplikationer (32).  

Light touch with cotton wool test 
(29) 

Kliniskt standardtest för att bedöma känsel. Känselnedsättningen 
kategoriserades efter 6 beröringar i 3 olika grader. Även om bedömningen var 
standardiserad var den varken reliabilitets- eller validitetstestad (29). Det enda 
test eller instrument som uttalat bedömde sensorik. 

Frenchay arm test (FAT) (32, 40) Test av övre extremitets funktion bestående av 5 ”godkänd/underkänd”-
aktiviteter. Patienten får 1 poäng för varje aktivitet som godkänns. 5/5 poäng 
innebär god förmåga att använda den drabbade extremiteten även om de själva 
inte är nöjda med armens funktion. Validitet och reliabilitet hade enligt studien 
rapporterats (32). 

The JamarTM dynamometer (32) Apparat använd för att mäta gripstyrka. 3 test per hand där det högsta värdet 
antecknades. God reliabilitet hade uppvisats enligt författaren (32). Validitet 
omnämns ej. 

The Monark arm ergometer (39) Apparat i form av handcykel använd för att aerobiskt träna bål och övre 
extremitet där icke-paretisk arm driver på paretisk. Antal cykler räknades 
under 2x20 minuter (39). Reliabilitet och validitet omnämndes ej. 

Motricity Index (29, 40)  Test av kapacitet inom förflyttning av övre extremitet mot gravitationen. 0 
poäng indikerar ingen rörelse, 5 indikerar normal styrka. Instrumentet har även 
en del för nedre extremitet som inte användes i artiklarna (29, 40). En studie 
uppgav att reliabilitet etablerats (29). Validitet omnämndes ej.  

The Nine-hole peg test (NHPT) 
(32) 

Test av finmotorik i övre extremitet. Patienten tar 9 träpluggar från en 
bordskiva och sätter dem i 9 hål på en bräda och tar sedan ut dem igen. Mindre 
tid innebär bättre finmotorik. Testet har anpassats för såväl 20-åringar som 
75+-åringar oavsett kön. Hög reliabilitet hade enligt studien demonstrerats 
(32). Validitet omnämndes ej. 

Robot aided therapy (MIT-Manus) 
(39) 

Apparat i form av en robot använd för att assistera målinriktad armrörelse 
samtidigt som visuell återkoppling ges i form av hastighet och precision från 
en videoskärm.. Roboten är stabil och säker för patienten att använda. Mäter 
antal från/till-rörelser under 2x20min (39). Reliabilitet och validitet 
omnämndes ej. 

Stroke rehabilitation assessment of 
movement (STREAM) (32) 

Innehåller 30 bedömningsområden fördelat över tre delar inkluderande frivillig 
rörelse i övre respektive nedre extremitet samt allmän rörlighet. Instrumentet 
hade enligt studien god validitet och reliabilitet (32). 
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I en studie utförde arbetsterapeuten en bedömning genom att räkna antalet repeterade rörelser 
som paretisk arm utförde under 40 minuter. Bedömningarna gjordes med instrumenten Robot 
aided therapy (MIT-manus) och The monark arm ergometer i experimentgruppen och utan 
instrument i kontrollgruppen. I samma studie framkom även att puls, blodtryck och syremättnad 
noterades för att uppmärksamma incidens av kardiovaskulär art under tiden för träningen. Det 
angavs ej att arbetsterapeuten gjorde denna bedömning. Det föreföll dock vara så då denne höll i 
interventionen och ingen annan personal omnämndes (39).  
 
Bedömning av rörlighet och förflyttning redovisas i tabell VIII. 
 
Tabell VIII  – Mobilitetsbedömning 
Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade studier 
5-meter walk test (5MWT) (32) Används för att jämföra återhämtning av övre och nedre extremitets funktion. 

Gånghastighet och rytm över fem meter noteras. Studien jämförde med andra 
liknande test och ansåg att detta var bättre och mer responsivt (32). Reliabilitet 
och validitet omnämndes ej. 

Functional ambulation categories 
(FAC) (35) 

Instrumentet inkluderar sex ordinalnivåer av stöd som behövs i gående. Det 
påpekades att instrumentet inte anger om hjälpmedel används. Fyra poäng 
innebär att patienten har förmåga att gå säkert och oberoende på plant underlag 
(35). Reliabilitet och validitet omnämndes ej. 

Mobility scale for acute stroke 
patients (MSAS) (29) 

Mäter utförande av 5 aktiviteter. Poäng 0-5 där patienten vid 0 ej kan utföra 
och vid 5 utför självständigt och säkert. Hade studien artikel god reliabilitet 
och validitet för akuta strokepatienter (29). 

Motor assessment scale (MAS) 
(31, 36) 

Graderar patientens nivå av motorisk återhämtning inom 9 områden, 
exempelvis inom balans, förflyttningar, rörlighet och funktion i övre extremitet 
på en skala från noll till sex där sex är svårast (36). Reliabilitet och validitet 
omnämndes ej.  

Timed up and go measure (TUG) 
(32) 

Tiden det tar att ställa sig upp från en stol, gå 3 meter, vända och gå tillbaka 
till stolen och sätta sig ned. Kortare tid indikerade bättre funktionell förmåga. 
Uppgavs ha god reliabilitet men validiteten omnämndes ej (32). 

 
5.2.3 Bedömning av kognition 
Bedömning av kognitiva funktioner skedde genom de underrubriker som ingår i FIM (32, 31, 33, 
38, 39). Specifika bedömningar skedde också av neglectproblematik (37) genom Letter 
cancellation test, the Barrage test, the Sentence reading test, och the Wundt-Jastrow area illusion 
test. Western Afasia Battery användes i samma artikel för att fastställa afasins ursprung och 
klassificering. Gemensamt för både neglect- och afasiutredningarna var att studien inte angav om 
det var arbetsterapeut eller någon annan i teamet som utförde bedömningen (37).  
 
Tabell IX  – Kognitionsbedömningar 
Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade studier 
Mini-mental state examination 
(32) 

Bedömning av kognitiv status med förkortad version av instrumentet. 14 av 22 
poäng användes som gräns för att indikera om patienten hade kognitiv 
nedsättning (32).  Ingen beskrivning gavs av ingående delar eller om 
reliabilitet eller validitet fastställts. 

Western aphasia battery (37) Lokalisering av afasins ursprung; Broccas, Wernickes eller global skada (37). 
Reliabilitet eller validitet omnämndes ej. 

Specific standardized battery (37) Batteriet består av the Barrage test, the Sentence reading test, the Letter 
cancellation test och the Wundt-Janstrow area illusion test. Patienterna 
testades och klassificerades för neglect om bedömningspoängen hamnade 
under angiven gräns på tre av fyra test (37). Ingen ytterligare beskrivning gavs. 
Reliabilitet eller validitet omnämndes ej. 
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Box and block test och Nine hole peg test användes i en studie. Instrumenten prövar motorisk 
förmåga men innehåller också delar som prövar kognitiv funktion då det gäller att följa 
instruktioner och att utföra dessa på ett adekvat sätt. Instrumentens kognitiva delar framkommer 
vagt i studien och störst fokus läggs på sensomotorisk utvärdering. Den kognitiva bedömning 
som gjordes i studien skedde genom Mini Mental State Examination (32). 
 
5.2.4  Bedömning av aktivitetsområden 
Instrument som mäter aktivitetsområden var sällsynta i ett tidigt skede. Instrumenten FIM och BI 
bedömer funktion i ADL. Utifrån funktionsbedömningarna påvisades dock vilka grundläggande 
aktivitetsområden som påverkats. Bedömning inom aktivitetsdomänen i akut skede utfördes i tre 
av studierna (36, 37, 40) (tabell X). 
 
Tabell X  – ADL-bedömning 
Instrument Beskrivning av instrument enligt granskade studier 
Barthel Index (BI) (31, 32, 34-38, 
40) 

BI används för att utvärdera patientens förmåga att utföra tio olika ADL-
aktiviteter utifrån fyra grader av beroende (35). I en studie användes BI för att 
två dagar efter stroke fastställa att funktionell status inom ADL inte drastiskt 
försämrats (37). Ingen artikel omnämnde reliabilitet eller validitet. 

Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM) 
(36) 

Bedömning av patientens självskattade förändringar inom aktivitetsutförande 
(36). Ingen ytterligare beskrivning gavs. Reliabilitet och validitet omnämndes 
ej. 

Functional independence Measure 
(FIM) (30, 31, 33, 38, 39) 

FIM användes för att karaktärisera patientens aktivitetsbegränsningar, 
funktionsnedsättningar samt eventuella förbättringar och uppgavs ha god 
reliabilitet och validitet. En tydlig redogörelse för hur instrumentet är 
uppbyggt  gjordes i samma studie (39). 

Modified Barthel Index (MBI) 
(36) 

MBI är en modifierad version av BI för att öka känsligheten i utvärderingen av 
funktionell återhämtning beroende av självständighetsgrad (36). Reliabilitet 
och validitet omnämndes ej 

Nottingham EADL (NEADL) (40) NEADL mäter oberoende i I-ADL vilket innehåller områdena rörlighet i 
samhället, hushållssysslor och fritid (40). Reliabilitet och validitet omnämndes 
ej. 

 
I en studie användes Nottingham EADL för att mäta oberoende i I-ADL vilket innehåller 
områdena rörlighet i samhället, hushållssysslor och fritid (40). 
 
Canadian Occupational Performance Measure (COPM) användes i en studie för att bedöma 
patientens självskattade förändringar inom aktivitetsutförandet efter ett minimum av åtta dagar 
efter utskrivning från sjukhus. Patienterna bedömdes inom 5-14 dagar efter stroke vid det första 
hembesöket. Det var otydligt om instrumentet användes i akut, subakut eller kronisk fas. 
Noggrann läsning av materialet grundade till antagandet om att instrumentet kan ha använts i den 
akuta fasen likaväl som i den kroniska fasen (36). 
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5.3 Arbetsterapeutens interventionsområden i den akuta fasen efter stroke 
Inom området terapeutisk träning nämndes både sjukgymnast och arbetsterapeut och samarbete 
mellan dessa där det sällan var tydligt vilken ansvarsfördelning som rådde (29, 32, 34, 35, 40) 
(tabell XI). Likaså omnämndes i ett par av artiklarna ”teamet” där det var otydligt vilka insatser 
arbetsterapeuten gjorde (31, 37). 
 
Tabell XI 
Artikel Ansvarsfördelning 
Bernhardt J et al 
2007 (29) 

Gjorde inga tydliga skillnader mellan arbetsterapeutens och sjukgymnastens insatser. Angav att 
arbetsterapeuten ansvarade för övre extremitet. 

Higgins J et al 2005 
(32) 

Arbetsterapeut och sjukgymnast fick utbildning inom ett batteri av bedömningsinstrument och 
utförde bedömningar. Studien nämnde ej hur fördelningen såg ut i rehabiliteringsåtgärderna. 

Indredavik B et al 
1999 (34) 

Nämnde att sjukgymnast utvecklar mobiliseringsprogrammet men angav bara arbetsterapi och 
ADL-träning mätt i tid. 

Kwakkel G et al 
2000 (35) 

Rubricerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster enhetligt som terapeuter i deras förmåga att 
förutse slutlig gångförmåga och rörlighet. 

Paolucci S  et al 
2000 (37) 

Nämnde inte vem som gjorde vad i rehabiliteringsteamet. I det multidisciplinära teamet ingick 
arbetsterapeut, läkare, neuropsykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, dietist och logoped. 

Rodgers H et al 2003 
(40) 

Arbetsterapeut och sjukgymnast var tillsammans vid varje interventionstillfälle. Angav att terapi 
mottogs från kvalificerade terapeuter vilket innefattade både arbetsterapeut och sjukgymnast. 

 
5.3.1 Funktionsträning 
Sju av studierna var experimentella där funktionsträning utöver traditionell arbetsterapi gavs till 
experimentgruppen (31, 32, 34-36, 39, 40). 
Ofta benämndes funktionsträning av övre extremitet (29, 31-33, 39, 40) där experimenten bestod 
av Constraint induced therapy (CI-terapi) (31), robotträning (39) eller ökad dos av övre 
extremitetsträning (40). 
Funktionsträning som nämndes vid sidan av experimentgrupper eller som allmänt beskrevs i 
artiklarna var traditionell positionering (31) och systematisk mobilisering (34). Stimulering samt 
systematiskt program för funktionsåterhämtning togs upp i en studie utan beskrivning av vad 
detta innebar (34). 
 
5.3.2 Aktivitetsträning 
Arbetsterapeutens uppgifter i det akuta skedet bestod ofta av tidig och grundläggande 
aktivitetsträning (29-31, 33, 36, 38-40). Även om träningen inte alltid var inriktad mot ADL-
utförande var det oftast utifrån ADL-aktiviteter som resultatet av de tidigare insatserna mättes 
(30, 31, 33-35, 37, 38, 40). I en studie bestod aktivitetsträningen av uppsittande i säng, ta sig ur 
säng, förflyttningar, sittande, gående samt ADL-träning. På strokeavdelningen startade träningen 
så tidigt det var möjligt och inom 24 timmar såg man till att patienten inte längre var 
sängliggande. Kontrollgruppens mobilisering startades tre till fyra dagar efter inskrivning (34). 
 
Beskrivningen av vad den tidiga arbetsterapeutiska aktivitetsträningen innebar inom P-ADL var 
tydlig i en studie (33). Träningen inkluderade bland annat badning, påklädning, hushållsgöromål, 
samhällsintegrering och handhavande av rullstol. Enligt studien bör terapeuten skapa 
problemlösnings- och funktionella aktiviteter. Många färdigheter återkommer av sig själv genom 
träning i aktivitet och det är därför inte nödvändigt att specifikt träna till exempel verbal förmåga 
och bålstabilitet. Studieresultatet indikerade att rehabilitering genom aktivitetsträning bör starta 
så snabbt som möjligt även om patienten inte är fullt medicinskt stabil (33). 
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5.3.3 Traditionell arbetsterapi 
Sex studier nämnde vid sidan om specifika insatser arbetsterapi, traditionell arbetsterapi eller 
standardrehabilitering inom strokevården (31, 32, 34, 36, 39, 40). Den traditionella arbetsterapin 
beskrevs som: 
 

• kompensatorisk ADL-träning  
• återinlärning av ”normala rörelser” inom meningsfulla aktiviteter  
• styrke- och rörelseträning  
• traditionell positionering av övre extremitet,  
• rörelseträning fokuserad på självstyrda rörelser för axel-, armbågs- och handled  
• träning där frisk hand hjälper paretisk sida.  

 
Andra beskrivningar var att arbetsterapeuten formade och utförde interventionerna i aktiviteter 
och träningsområden efter egen förmåga utifrån de aktiviteter som patienten var mest beroende i 
eller att arbetsterapeuten utförde aktivitetsanalys (31, 36, 39, 40). Det förekom också oprecisa 
beskrivningar i form av att arbetsterapi förskrevs på läkares ordination eller att meningsfulla 
aktiviteter och rehabilitering omnämndes utan att specificera vad dessa innebar (32, 34). 
 
5.4 Effekter av arbetsterapi i den akuta fasen efter stroke 
I sju av studierna undersöktes om specifika insatser hade effekt (31, 34-37, 39, 40).  I tre av 
studierna utvärderades om motorisk träning hade effekt jämfört med traditionell arbetsterapi (31, 
39, 40). CI-terapi ledde till mindre funktionsnedsättning i den paretiska armen (3). Ingen 
signifikant skillnad mellan arm-ergometer, robotterapi och traditionell arbetsterapi förekom då 
det fanns en stigande förbättring av armfunktion i samtliga grupper (39). Två studier motsade 
varandra. En menade att tidig intensitetsträning inte behöver sättas in i ett tidigt skede för att 
förbättra funktion i övre extremitet (40) samtidigt som den andra kom fram till att ökad intensitet 
av funktionsfokuserad arbetsterapi leder till förbättrad motorisk funktion och bättre 
aktivitetsutförande i P-ADL (30). Fyra studier visade att tidigare insatser ledde till bättre och 
snabbare återhämtning (30, 34, 37, 38).  
 
Tre av studierna (29, 30, 32) var beskrivande där en evaluerade den relativa vikten av terapins 
fokus och intensitet. En studie beskrev de specifika insatserna som användandet av instrument för 
utvärdering av motorisk återhämtning i övre extremitet (32). Studieförfattarna menade att man 
med goda, tidigt utförda bedömningar och intensiva funktionsfokuserade insatser för övre 
extremitet påverkar förutsättningarna positivt inför kommande rehabiliteringsfas (30, 32) men att 
man bör forska vidare om hur tidigt denna bör starta (29).  
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Vid en litteraturstudie sammanställs resultat från ett antal studier inom ett givet område för att 
stärka evidens eller för att beskriva ett ämne översiktligt där undersökningsfältet är tidigare 
dokumenterad kunskap (28). Denna studies syfte var att beskriva arbetsterapeutiska insatser för 
patienter i akut fas efter stroke.  
 
Trots att det finns riktlinjer för evidensgradering (28) upplevde författarna att det ändå fanns 
svårigheter med att bedöma studiernas evidensnivå. Då bedömning är något subjektivt är det 
svårt att få någon enhetlig gradering. Syftet och grundtanken med denna studie var inte att söka 
evidens utan att ge en klarare bild av hur de akuta insatserna beskrivs i vetenskapliga studier. 
Studiernas innehållsvärde bedömdes utifrån författarnas perspektiv i hur utförligt insatserna 
framställdes i respektive studie snarare än utifrån evidensnivå. För att utesluta icke vetenskapligt 
etablerade skrifter i form av rapporter eller protokoll uteslöts studier utan abstract. Sökningen 
gjordes systematiskt med noggrant utvalda termer inom arbetsterapiämnen. Samtliga studier var 
peer-reviewed och hämtade från vedertaget vetenskapliga databaser vilket ökade materialets 
validitet. De inkluderade studierna var av hög kvalitet oavsett evidensnivårangordning och 
materialet kunde därför anses som tillförlitligt. 
 
I urvalsmetodiken var det ansträngande att inkludera studier utifrån abstracts. Särskilt svårt var 
att utröna om arbetsterapeutens insatser skedde i den akuta fasen efter stroke och huruvida 
arbetsterapeuten ingick i rehabiliteringsteamet eller ej. Till detta hörde också att utröna 
skillnaderna mellan akut stroke, akut strokefas och akut fas efter stroke. Akut stroke kunde ibland 
syfta till det medicinskt livshotande tillståndet och inte till starten av den rehabilitativa perioden 
efter stroke. Då alla uttryck användes och ingen definition gjordes i någon av studierna bestod 
urvalsprocessen många gånger av att ”läsa mellan raderna” i brödtexten för att på så vis sluta sig 
till om studien var relevant för syfte och frågeställning. När detta genomförts behövdes många 
gånger ytterligare djupdykningar i materialet för att fastställa användbarheten. En alternativ 
metod hade kunnat vara empirisk datainsamling i klinisk verksamhet. Då syftet med uppsatsen 
var att granska hur vetenskaplig litteratur beskriver arbetsterapeutiska insatser ansågs en 
systematisk litteraturstudie vara den mest valida metoden. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Beskrivningarna av akut fas efter stroke var i flera studier oprecisa och uttryck som ”grad av 
stroke” (1-5) och ”akut fas/akut stroke” (29-32, 34, 36, 37, 39) eller ”akut/tidig 
rehabilitering/tidig intervention” (38-40) användes. Andra artiklar angav endast att patienterna i 
undersökningen hade stroke (38, 40) utan att specificera typ eller grad. Paolucci et al hade som 
exklusionskriterie att patienter i subakut fas inte skulle tas med. Detta för att undvika bias till 
följd av spontan återhämtning. Föregående fas definierades dock inte (37). Författarna ställer sig 
frågande till vad det är som medicinskt eller tidsmässigt definierar att en patient befinner sig i 
akut fas efter stroke? 
 
Denna studie visar att det inte finns något entydigt svar på vad de arbetsterapeutiska insatserna 
för patienter i den akuta fasen efter stroke består av. Ofta är det teamets insatser som har 
betydelse och inte enskilda professioners agerande (9, 10). Detta visar sig bland annat genom att 
instrumenten FIM och BI är vanligt förekommande. Instrumenten är inte allomfattande utan 
fungerar som ett komplement till redan insamlade uppgifter. Patienten närvarar inte och 
bedömningen utförs av medlemmar i teamet (41, 42). Instrumenten är sedan relevanta för 
arbetsterapeuten då de påvisar åtgärder som tidigt behöver göras i rehabiliteringen, framförallt 
gällande P-ADL. Vidare ger FIM ett mått på självständighet (41, 42). Instrumenten ger därmed 
ett mått på individens förmåga till att själv skapa förutsättningar till ett värdigt liv vilket är en av 
arbetsterapiyrkets grunduppgifter (43).  
 
I studierna framkom att det är vanligare med bedömning och träning inom funktionsdomänen än 
aktivitetsdomänen i ett tidigt skede. Den arbetsterapeutiska litteraturen framhäver vikten av att 
känna till människans vilja, vanor, roller samt samspelet mellan aktiviteten individen och miljön 
(24). Författarna ställer sig frågande till hur man i tidig akut fas skulle kunna gå tillväga för att 
implementera de arbetsterapeutiska modellernas aktivitetsaspekter utöver de funktionsinriktade 
interventioner som utförs. Uppenbart är att informationsinhämtning från närstående är en viktig 
uppgift för arbetsterapeuten i den akuta fasen efter stroke.  
 
I akut fas efter stroke är patienten oftast sängliggande i minst 24 timmar och därmed i hög grad 
aktivitetsbegränsad. Ofta har patienten ingen sjukdomsinsikt samt svårt att kommunicera och 
träningen är mestadels basalt funktionsinriktad. Enligt arbetsterapilitteraturen är kärnan i 
arbetsterapi engagemang i samt användandet av meningsfulla aktiviteter genom behandlingarna 
samt att fånga in klientens värderingar och intressen (7). Författarna ställer sig frågande till om 
arbetsterapeuten i det akuta skedet verkligen utövar arbetsterapins grundprinciper och om det går 
att bedöma människans vilja, vanor, roller samt samspelet mellan individ, aktivitet och miljö i ett 
tidigt skede (7, 24). Börjar arbetsterapin först i subakut fas, eller är det rimligt att tro att hela 
arbetsterapiprocessen inte är aktuell i akut fas men att den här kan påbörjas? Om så är fallet blir 
överrapporteringen viktig. Innan denna bör arbetsterapeuten etablera kontakt med patient och 
närstående och i detta lägga grunden för det fortsatta rehabiliteringsarbetet. Detta tas varken upp i 
arbetsterapilitteraturen eller i de inkluderade studierna. 
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Endast i ett fåtal av studierna (33, 34) framkom vikten av tidig mobilisering jämfört med 
bakgrundslitteraturen. Enligt en review-studie av Bernhardt et al kan 85 % av de patienter som 
haft stroke mobiliseras inom 24 timmar och resultatet av insatserna visar att de efter tre månader 
har högre livskvalitet, högre mätvärden enligt BI samt att de spenderar mer tid per dag på 
självständiga promenader. 51 % av dödsfallen inom första månaden efter stroke kan enligt 
studien bero på immobilitetsrelaterade komplikationer (18). I den inkluderade studien av Horn et 
al framkom att tidig och intensiv terapi med utmanande aktiviteter är associerat med bättre 
resultat. Studien föreslog att tiden mellan insjuknande i stroke och rehabiliteringsstarten bör 
kortas ner och startas redan innan patienten är medicinskt stabil (33). Samtidigt angav Paolucci et 
al att start av rehabiliteringsträning inom 20 dagar efter stroke associerades med fem gånger 
högre risk för bortfall på grund av dödsfall eller akut förflyttning jämfort med de grupper som 
startade rehabiliteringen senare (37). Black & Dillon anger att den akuta fasen av rehabiliteringen 
påbörjas först när läkarteamet bedömt patienten som medicinskt stabil (14). Författarna till denna 
litteraturstudie drar slutsatsen att det saknas överensstämmande riktlinjer inom länder och länder 
emellan (USA (14, 33), Italien (37)) för hur tidigt mobiliseringen bör starta. 
 
Gällande vilka effekter arbetsterapi i akut fas efter stroke gav visade fyra studier att tidigare 
insatser ledde till bättre och snabbare återhämtning även om det inte alltid var arbetsterapeutens 
enskilda insatser som åsyftades (30, 34, 37, 38). Goda och tidigt utförda bedömningar och 
intensiva funktionsfokuserade insatser för övre extremitet föreföll påverka förutsättningarna 
positivt inför kommande rehabiliteringsfas (30, 32). En studie påpekade att man bör forska vidare 
om hur tidigt rehabiliteringen bör starta och vilka effekter det ger (29) vilket denna studies 
författare samstämmer i. Indredavik et al framlade att ett bättre resultat i den akuta fasen efter 
stroke kunde ses om patienten rehabiliterats på strokeenhet jämfört med annan avdelning (6). 
Enligt en meta-analys av Langorne et al har strokepatienter som får en organiserad vård på en 
strokeenhet större sannolikhet att vara vid liv och oberoende i hemmet ett år efter stroke (19). Då 
vikten av att vårdas på strokeenhet är uppenbar ställer sig författarna till denna litteraturstudie 
frågande till varför det inte beskrevs i fler av de inkluderade studierna. 
 
Inkluderade studiers författare diskuterade inte rådande nationella riktlinjer. Författarna till denna 
studie uppmärksammar att riktlinjerna förefaller skilja sig åt för vad som är standard inom 
strokevården i olika länder (36, 38). I den studie som genomförts i Indien framkom en ovanligt 
tidig utskrivning till hemmet redan i akut fas efter stroke (36). Vid evidensnivågranskningen 
framkom att bevismaterial hämtat från olika länder inte går att standardisera världen över 
eftersom rutinerna inom vården skiljer sig. Detta påverkar generaliserbarheten negativt. 
 
För en stark och evidensbaserad yrkesroll krävs, gentemot patient, allmänhet och andra 
professioner, att på ett enkelt och tydligt sätt kunna förmedla de yrkesspecifika insatser som görs. 
Uttryck som arbetsterapi, standardiserad behandling samt traditionell arbetsterapi omnämndes 
utan att tydligt och enkelt klargöra vad detta innebär. De vaga beskrivningarna av arbetsterapi 
bestod bland annat av att det innefattar aktivitetsanalys, kompensation, återinlärning, styrke- och 
rörelseträning, traditionell positionering samt att frisk hand hjälper paretisk sida. Andra 
beskrivningar var att arbetsterapeuten utförde interventionerna efter egen förmåga eller att 
arbetsterapi förskrevs på läkares ordination. Meningsfulla aktiviteter omnämndes också utan att 
specificera vad dessa innebar för patienten.  
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7. Konklusion 
Det som framkommit under litteraturstudien är att bedömning, träning och mobilisering är de 
huvudinsatser som arbetsterapeuten gör för patienter i den akuta fasen efter stroke. Insatser i form 
av bedömningar blev tydliga på grund av att instrument användes i studiernas urvalsprocess eller 
för att värdera effekten av insatser. Det var sällan tydligt vilka interventions- eller 
bedömningsområden arbetsterapeuten ansvarade för. Vetenskapliga studier definierar sällan 
medicinskt eller tidsmässigt vad den akuta fasen innebär. De är också otydliga i sin beskrivning 
av arbetsterapi i synnerhet. Tydligt är dock att det handlar om tidiga insatser så snart som möjligt 
efter insjuknandet oavsett profession.  
 
Slutsatsen författarna drar av denna litteraturstudie är att det i granskad vetenskaplig litteratur 
saknas enhetliga beskrivningar av arbetsterapeutiska insatser i den akuta fasen efter stroke. 
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Bilaga 1 
Tidslinje för stroke  
 

Tidslinje Återhämtnings -
nivåer 

Insatser Terapeutiskt fokus  

Dagar 

Veckor 

Månader 

År 

Koma, akutvård och 
stabilisering av 
tillstånd 

 
Neuropsykologisk 
återhämtning 
 
Reducering av 
funktionsnedsättningar 
  
Uppträdande av 
kvarstående  
funktionsförluster 
 
Förbättring av 
funktionsförmåga 

Funktionell 
stabilisering 
 
Anpassning till 
aktivitetsförmåga 
och roller 
 
 

Intensivvård 
 
Akut medicinsk vård 

Rehabilitering på 
avdelning 

Dagvårdsrehabilitering 
eller av specialist 

Arbetsrehabilitering 
 
Kommunalt stöd eller 
självständighet 

Livsuppehållande 
åtgärder 
 
Begränsande av 
neurologisk skada 
och eventuella 
följdsjukdomar 

Återställande av 
hälsa och 
undvikande av 
följdkomplikationer 
 
Interventioner för 
att reducera 
effekter av 
funktionella 
nedsättningar 
 
Återinlärning eller 
anpassning av 
kunskaper, 
förmågor och 
aktiviteter 

Återgång till eller 
anpassning av 
roller 
 
Optimering av 
aktivitetsförmåga 

Bild ur Grieve & Gnanasekaran, Neuropsychology for Occupational Therapists, 2008 



 

 

Bilaga 2 

Fråge-/granskningsmall 
 

1) Vilket syfte har studien? 
2) Vilken typ av studie har gjorts? 
3) Vilken population ingår i studien? 
4) I vilket skede/vid vilken tidpunkt träder de arbetsterapeutiska interventionerna in? 
5) Vad består interventionerna av? 
6) Hur mycket arbetsterapi har patienterna haft? 
7) Vilka yrkesgrupper tas upp i den akuta fasen? 
8) Om instrument används, vilka är dessa? Reliabilitets-/validitetstestade? 
9) Hur har man gått tillväga för att analysera data? 

10) Vilket resultat visar studien? 
11) Vilka funktions-/aktivitetsnedsättningar omnämns? 
12) Definieras grad av stroke/akut stroke?
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Bilaga 3 

Resultatgrundande frågematris 
 
Författare Vad bedömer 

arbetsterapeuten? 
Hur bedömer 
arbetsterapeuten? 

Vilka 
bedömningsinstrument 
använder 
arbetsterapeuten? 

Vilka interventioner 
utför arbetsterapeuten i 
det akuta skedet? 

Vilken effekt har 
interventionerna? 

Bernhardt J et al 
2007 

Ej angett att AT 
bedömer förutom vid 2 
tillfällen. Bedömning 
av strokeklassificering, 
neurologisk 
nedsättning, rörlighet 
innan och efter stroke, 
prestation i 5 
aktiviteter, dominant 
sida och axelstyrka 
samt sensorik. 

Med instrument, frågor 
till anhöriga, 
grundläggande 
neurologiska tester. 

Instrument: Oxfordshire 
Community Stroke 
Project Classification, 
NIHSS (National 
institutes of health 
stroke scale), MSAS 
(Mobility scale for acute 
stroke patients), 
Motricity index. 

Bedömningar, 
arbetsterapeut delaktig i 
eller ansvarig för 15 
motoriska aktiviteter, 
ADL-aktiviteter, 
motoriskt 
inlärningsprogram. 

Angavs ej. Man påpekade dock 
vikten av att forska vidare om hur 
tidigt rehabiliteringen bör starta 
(29). 

Bode RK et al 
2004 

Ej angett att AT 
bedömer. Bedömning 
och klassificering av 
olika aktivitetstyper. 
Motoriska, sensoriska 
och kognitiva 
nedsättningar samt 
aktivitetsbegränsningar 
för att bedöma graden 
av stroke. 

Med instrument och 
eget omdöme. 

Functional 
independence measure 
(FIM). Andra 
instrument specificeras 
inte, istället refererar 
man till en tidigare 
studie.  

Bedömningar, 
aktivitetsträning –äta, 
personlig vård, badning, 
påklädning, toalettbesök, 
tarm-/blåsskötsel. Träning 
av kommunikation, 
förflyttningar, sköta 
ekonomin, sköta hemmet. 
Sensorisk, motorisk, 
kognitiv träning. 
Anpassning och 
hjälpmedel.  

En förbättrad förmåga av motorisk 
funktion hos män samt förbättrad 
förmåga i personlig vård hos båda 
kön sågs vid ökad intensitet av 
funktionsfokuserad arbetsterapi och 
vid längre sjukhusvistelse. 
Kognitiva förbättringar påverkades 
endast vid en längre 
sjukhusvistelse. Både innehåll och 
mängden terapi påverkar inför 
rehabiliteringsfasen (30). 
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Författare Vad bedömer 

arbetsterapeuten? 
Hur bedömer 
arbetsterapeuten? 

Vilka 
bedömningsinstrument 
använder 
arbetsterapeuten? 

Vilka interventioner 
utför arbetsterapeuten i 
det akuta skedet? 

Vilken effekt har 
interventionerna? 

Dromerick AW et 
al 
2000 

Graden av stroke. 
Armfunktion –
gripförmåga, 
greppförmåga, 
rörelseförmåga, 
nypförmåga, tonus. 
ADL-förmåga. 

Bedömningsinstrument. NIHSS, Motor 
Assessment Scale 
(MAS, övre 
armfunktionsdelen), 
Action Research Arm 
Test (ARA), The 
Barthel Index (BI), 
FIM.  

Interdisciplinär 
standardrehabilitering. 
Arbetsterapi i form av 
kompensatorisk ADL-
träning, styrka, 
rörelseförmåga och 
traditionell positionering 
av övre extremitet samt 
funktionella aktiviteter. 
CI-terapi av hemiparetisk 
sida för 
experimentgruppen –
ADL, funktionsträning, 
funktionella aktiviteter. 

CI-terapigruppen hade en signifikant 
bättre funktionsförmåga i den 
paretiska armen. Ingen skillnad 
kunde ses utifrån BI där samtliga 
hade förbättrats. Utifrån FIM sågs 
en förbättring hos CI-gruppen (31). 

Higgins J et al 
2005 

Mental kompetens, 
självupplevd 
motorisk nedsättning, 
armfunktion, 
benfunktion, kognitiv 
status 

Bedömningsinstrument, 
vissa tillsammans med 
sjukgymnast. 

Mini Mental State 
Examination, BI –
underskala för födointag 
och personlig hygien. 
Box and Block Test 
(BBT), The Frenchay 
Arm Test (FAT), The 
Nine-Hole Peg Test 
(NHPT), The JamarTM 

dynamometer, The 
Stroke Rehabilitation 
Assessment of 
Movement (STREAM), 
5-meter walk test 
(5MWT), Timed “Up 
and Go” (TUG). 

Bedömningar med 
instrument och 
meningsfulla aktiviteter 
omnämns. 

Goda bedömningar av funktion i 
övre extremitet gör att man kan 
förutse förbättringspotentialen och 
därmed planera 
rehabiliteringsstrategier bättre (32). 
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Författare Vad bedömer 

arbetsterapeuten? 
Hur bedömer 
arbetsterapeuten? 

Vilka 
bedömningsinstrument 
använder 
arbetsterapeuten? 

Vilka interventioner utför 
arbetsterapeuten i det akuta 
skedet? 

Vilken effekt har 
interventionerna? 

Horn SD et al 
2005 

Funktions- och 
aktivitetsbegränsningar. 

Bedömningsinstrument FIM Träning i PADL –badning, 
påklädning, personlig vård, 
toalettbesök, födointag, 
förflyttningar, sängmobilitet, 
funktionell mobilitet, 
hushållsgöromål, 
samhällsintegrering, kontroll av 
övre extremitet, handhavande 
av rullstol, 
sittbalans/bålkontroll. 

Ju tidigare, intensivare och 
komplexare insatser desto 
bättre resultat. Det är inte 
nödvändigt att träna 
grundläggande verbala 
uttrycksfärdigheter och 
bålstabilitet. Istället bör 
terapeuten skapa 
problemlösnings- och 
funktionella aktiviteter vilket 
gör att färdigheterna 
återkommer av sig själv. En 
försenad rehabilitering kan 
påverka slutresultatet negativt. 
”Sicker and quicker” innebär 
att man så snabbt som möjligt 
bör starta rehabiliteringen även 
om patienten inte är fullt 
medicinskt stabil (33). 

Indredavik B et al 
1999 

Anges ej att AT utför 
men 
funktionsbedömning 
omnämns. 

Anges ej men 
bedömningsinstrument 
omnämns. 

Anges ej men BI 
omnämns. 

Arbetsterapi gavs då läkaren 
föreskrev det. Systematisk 
mobilisering anges, men 
sjukgymnast utför träning och 
utbildning i detta. 

Ju tidigare 
mobilisering/rehabilitering 
desto tidigare hemgång. 
Studien anger dock inte tydligt 
att arbetsterapeuten är ansvarig 
för mobiliseringen utan 
omnämner istället 
sjukgymnastens roll i detta 
(34). 
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Författare Vad bedömer 

arbetsterapeuten? 
Hur bedömer 
arbetsterapeuten? 

Vilka 
bedömningsinstrument 
använder 
arbetsterapeuten? 

Vilka interventioner utför 
arbetsterapeuten i det akuta 
skedet? 

Vilken effekt har 
interventionerna? 

Kwakkel G et al 
2000 
Nederländerna 

Patienters slutliga 
funktionsförmåga 
gällande 
gångförmåga, 
rörlighet i den 
paretiska 
armen/handen, ADL-
förmåga samt behov 
av hjälp. 

Arbetsterapeuten använder 
bedömningsinstrument. 

Functional ambulation 
categories (FAC), 
Action research arm test 
(ARA), Barthel index 
(BI). 

Bedömning av patienters 
slutliga funktionsförmåga 
gällande förmåga att gå, 
rörlighet i den paretiska 
armen/handen, ADL-förmåga 
samt behov av hjälp då 
hon/han skrivs ut. 

Arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster har goda 
förutsättningar att kunna 
förutse slutlig gångförmåga 
och rörlighet. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
arbetsterapeuters och 
sjukgymnasters förmåga att 
förutse. En uppgift för 
arbetsterapeuten – att 
förutsäga utfallet tidigt (35)? 

Morgan SB et al 
2004 

Arbetsterapeuten 
bedömer patientens, 
balans muskeltonus, 
förmåga till 
förflyttning, mobilitet 
i sängliggande samt 
övre extremitets 
funktion. 

Arbetsterapeuten använder 
instrument. 

Canadian occupational 
performance measure 
(COPM) 
Modified motor 
assessment scale 
(MMAS) 
Modified barthel index 
(MBI) 

Arbetsterapeuten identifierar 
tillsammans med patienten, 
hans/hennes aktivitetsproblem 
samt viktiga och meningsfulla 
aktiviteter. Aktiviteten bryts 
sedan ner i olika moment och 
varje moment tränas sedan 
separat efter ett 
träningsschema som patienten 
följer dag för dag. I 
kontrollgruppen tar 
arbetsterapeuten beslutet själv 
gällande aktiviteter och 
träningsområden. De väljs 
efter de aktiviteter som 
patienten är mest beroende i.  

Klientcentrerad arbetsterapi 
under COPM i den akuta 
fasen efter stroke genererar 
bättre mätvärden gällande 
patientens balans 
muskeltonus, förmåga till 
förflyttning, mobilitet i 
sängliggande samt övre 
extremitets funktion. 
Patienten blir bättre fortare 
med klientcentrerad 
arbetsterapi (36). 
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Författare Vad bedömer 

arbetsterapeuten? 
Hur bedömer 
arbetsterapeuten? 

Vilka 
bedömningsinstrument 
använder 
arbetsterapeuten? 

Vilka interventioner utför 
arbetsterapeuten i det akuta 
skedet? 

Vilken effekt har 
interventionerna? 

Paolucci S et al 
2000 
 

Arbetsterapeuten 
ingår i ett rehabteam 
som bedömer ADL-
förmåga, Afasins 
ursprung samt om har 
neglect. 

Samtliga 
bedömningsområden 
bedöms med instrument. 

Grad av stroke: 
Canadian neurologic 
scale (CNS) 
ADL: Barthel index 
(BI),  
Afasi: Western aphasia 
battery 
Neglect: Letter 
cancellation test, the 
barrage test, the 
sentence reading test 
och the Wundt-Jastrow 
area illusion test.  

All rehabilitering påbörjas 
inom de 24 första timmarna 
efter stroke. Vid behov fick 
patienten individuell träning 
för neglect, tal, svälja eller 
blåstömning. Varje triad av 
patienter hade samma terapeut 
under hela 
rehabiliteringsperioden. 

Då träningen började innan 
de 20 första dagarna syntes 
en sex gånger högre respons 
jämfört med de grupper som 
började träningen senare. 
Risken till avhopp och 
dödsfall var 5 gånger större 
då behandlingen startades 
inom de 20 första dagarna. 
Tidiga insatser ger bättre 
resultat men det är 
påfrestande och risken att dö 
ökar (37).  

Petruševičien÷ D et 
al 
2008 

Patientens 
funktionsförmåga och 
oförmågor, detta för 
att analysera 
patientens motoriska, 
kognitiva och 
psykosociala 
nedsättningar. 

Genom instrument. Functional 
independance measure 
(FIM), Barthel index 
(BI). 

Motorik bedömdes genom 
patientens sätt att äta, sköta 
personlig hygien, klä på sig 
upptill/nertill sköta toalett samt 
förflytta sig. 
Kognitiva och psykosociala 
nedsättningar inkluderade 
förståelse, utryckelse, social 
interaktion, problemlösning 
samt minnesfunktion. 

Arbetsterapi hade bättre 
effekt hos män, personer 
under 59 år, personer med 
hemipares, och patienter med 
hjärnblödning. Låg 
rehabiliterings- effektivitet 
hade samband med neglect, 
hemiplegi och ökad ålder.  
Kvinnor, patienter med 
neglect, hemiplegi eller äldre 
personer har lägre 
funktionsförmåga efter akut 
stroke i Litauen (38). 
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Författare Vad bedömer 

arbetsterapeuten? 
Hur bedömer 
arbetsterapeuten? 

Vilka 
bedömningsinstrument 
använder 
arbetsterapeuten? 

Vilka interventioner utför 
arbetsterapeuten i det akuta 
skedet? 

Vilken effekt har 
interventionerna? 

Rabadi MH et al 
2008 

Patientens 
positionering samt 
viljemässig styrning av 
den paretiska armen, 
även blodtryck, puls 
samt syremättnad. 

Räknar mängden 
rörelser den paretiska 
armen utför på en 
minut under en 40 min 
period. Med hjälp av 
instrument i den 
experimentella 
gruppen och utan 
instrument i 
kontrollgruppen. 

The Monark arm 
ergometer och Robot-
aided therapy (MIT-
Manus), FIM. 

1, Arbetsterapeuten tränade 
patienten med en arm-ergometer. 
Patienten satt ner och cyklade med 
armarna utan motstånd 2x 20min.  
2, Robotterapi. Här hjälpte en 
robotarm patienten till att utföra 
målinriktade rörelser som 
inkluderar, flektion, extension och 
rotation i armbågs- och axelled, 2x 
20 min. 
3, Traditionell arbetsterapi. 
Rörelseträning fokuserad på 
självstyrda rörelser för hand- 
armbågs- och axelled där frisk hand 
hjälper paretisk hand. 

Det fanns en liknande 
stigande förbättring av 
armfunktion i samtliga 
grupper. Ingen 
signifikant skillnad 
förekom. Ingen metod 
behöver prioriteras 
högre än den andra 
samt att traditionell 
arbetsterapi står sig 
jämfört med nya 
kostsamma metoder 
(39). 

Rodgers H et al 
2003 

Övre extremitets 
funktion och smärta 
efter tidig 
intensitetsträning efter 
stroke. 

Efter 
bedömningsinstrument 
och skalor.  

NIHSS 
Barthel index (BI), 
Action research arm test 
(ARA), 
Upper limb Motricity 
index, Frenchay arm test 
och Nottingham E-ADL 

Arbetsterapeut och sjukgymnast 
satte tillsammans upp ett 
träningsprogram (5 dagar i veckan) 
för övre extremitet. Detta var 
Bobathbaserat men i kombination 
med naturliga rörelser i meningsfulla 
aktiviteter. Efter 10 dagar utökades 
träningen. ADL-status 
kontrollerades efter 7 dagar.  

Ingen signifikant 
skillnad i 
rehabilitering kunde 
visas gentemot 
kontrollgruppen som 
inte fick tidig 
intensitetsträning. 
Man behöver inte sätta 
in extra 
intensitetsträning av 
övre extremitet i ett 
tidigt skede (40). 
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Författare 
År 
Land 

Design Datainsamlingsmetod Deltagare 
(Bortfall) 

Sammanfattning av studiens resultat 

Bernhardt J et al 
2007 
Australien 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

Öppen observationsstudie och 
självrapport från terapeuterna 

N = 58 På de undersökta klinikerna visade det sig att 
patienterna fick lite terapi och hade en låg nivå av 
fysisk aktivitet (29). 

Bode RK et al 
2004 
USA 

Kvantitativ 
Deskriptiv  

Observationsstudie N = 198  
(30) 

Inom området personlig vård syntes ett bättre resultat 
än väntat utifrån längre sjukhusvistelse och 
intensivare funktionsfokuserad arbetsterapi. Kognitiva 
förbättringar påverkades endast av längre 
sjukhusvistelse. Innehåll och mängden terapi är 
viktiga aspekter (30). 

Dromerick AW et al 
2000 
USA 

Kvantitativ 
Prospektiv randomiserad 
kontrollerad pilotstudie 

Kvantifierade data med 
bedömningsinstrument  

N = 20 
(3) 

CI-terapi hade en signifikant högre effekt på funktion 
jämfört med traditionell extremitetsträning då 
totalpoängen för två instrument jämfördes. Ingen 
signifikant skillnad kunde ses då man jämförde ADL-
förmåga (31). 

Higgins J et al 
2005 
Kanada 

Kvantitativ 
Kvasiexperimentell 

Kvantifierade data med 
bedömningsinstrument 

N = 55 För både män och kvinnor fanns en förbättrad 
greppstyrka i den affekterade extremiteten 5 veckor 
efter stroke jämfört med mätning i det akuta skedet. 
Man såg också en ökning i poäng för det instrument 
som allmänt mätte arm-/handfunktion (32). 
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Författare 
År 
Land 

Design Datainsamlingsmetod Deltagare 
(Bortfall) 

Sammanfattning av studiens resultat 

Horn SD et al 
2005 
USA 

Kvantitativ 
Prospektiv 
observationskohortstudie 

Register och rapporter från 
sjukvårdspersonal 

N = 830 Specifika och anpassade, avancerade terapiaktiviteter i 
ett tidigt skede bidrar till ett bättre 
rehabiliteringsresultat. 
Nyare mediciner och sondmatning associeras också 
med ett bättre resultat för patienten (33). 

Indredavik B et al 
1999 
Norge  
(Pub. USA) 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad 
studie 

Användande av material från 
en tidigare studie 

N = 206 
(14) 

Faktorer som skiljde enheterna åt var tidigare 
mobilitetsträning samt snabbare och ökade medicinska 
insatser vid strokeenheterna. Tidigare 
mobilitetsträning ledde till tidigare hemgång (34). 

Kwakkel G et al 
2000 
Nederländerna 
Pub. USA 

Kvantitativ 
Prospektiv randomiserad 
kontrollerad studie 

Prognos utifrån 
bedömningsinstrument 

N = 91 patienter 
N = 47 
arbetsterapeuter 
N = 59 
sjukgymnaster 
 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har goda 
förutsättningar att kunna förutse slutlig gångförmåga 
och rörlighet inom två veckor efter stroke. Det finns 
utrymme för förbättring inom andra områden (35). 

Morgan SB et al, 
2004 
Indien 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad 
pilotstudie 

Kvantifierade data utifrån 
bedömningsinstrument 

N = 36 Klientcentrerad arbetsterapi kan förbättra 
aktivitetsförmågan och tillfredsställelsen med terapin i 
hemmet (36). 
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Författare 
År 
Land 

Design Datainsamlingsmetod Deltagare 
(Bortfall) 

Sammanfattning av studiens resultat 

Paolucci S et al 
2000 
Italien 

Kvantitativ 
Fall-/kontrollstudie 

Kvantifierade data utifrån 
bedömningsinstrument 

N = 135 
(12) 

Ett starkt samband kunde ses mellan tidig initiering 
och förbättrad funktionsförmåga. I gruppen där 
insatser gjordes tidigast var risken fem gånger större 
för avhopp, dock en lägre siffra än för andra studier 
(37). 

Petruševičien÷ D et al 
2008 
Litauen 

Kvantitativ 
Observationsstudie 

Kvantifierade data utifrån 
bedömningsinstrument 

N = 100 
(6) 

Arbetsterapi hade bättre effekt hos män, personer 
under 59 år, personer med hemipares och patienter 
med hjärnblödning. Låg effektivitet hade samband 
med neglect, hemiplegi och ökad ålder (38). 

Rabadi MH et al 
2008 
USA 

Kvantitativ 
Prospektiv randomiserad 
kontrollerad studie 

Kvantifierade data utifrån 
bedömningsinstrument 

N = 30 De olika grupperna var resultatmässigt jämförbara i 
kliniska demografiska mätningar. I samtliga tre 
grupper skedde en förbättring i det att de kunde 
skrivas ut tidigare (39). 

Rodgers H et al 
2003 
Storbritannien 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad 
studie 

Kvantifierade data utifrån 
bedömningsinstrument 

N = 123 Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna vid 
mätning tre respektive sex månader senare. Den 
verkliga skillnaden i interventionstid mellan 
grupperna var mindre än planerat (40). 


