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and Rheumatoid Arthritis (RA) - A systematic literature review 

Författare: Johanna Grufberg Roginder, Emelie Karlsson 

Handledare: Margot Frisk 

Datum: 2010-05-04 

Antal ord: 8460 

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie var att studera vilka möjligheter 

arbetsterapeuten har att främja förmågan till fortsatt arbete för personer med MS och RA. 

Bakgrund: MS och RA är kroniska sjukdomar som främst drabbar personer i arbetsför ålder. 

Symtomen från dessa sjukdomar påverkar personernas arbetsförmåga i olika stor utsträckning. 

Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra för personer att utföra aktiviteter i det dagliga livet 

som anses vara meningsfulla för dem. Med sina bedömningar och insatser kan 

arbetsterapeuten bidra till att möjligöra detta för personer som har förlorat förmågor p.g.a. 

t.ex. sjukdom. Arbetsterapeuten kan använda Internationell Klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som en referensram inom rehabilitering på 

personer med svårigheter att utföra ett arbete. Metod: Systematisk litteraturstudie, där 

sökningar gjordes i databaserna Amed, Cinahl och Medline (Ebsco). Samma sökord och 

sökkombinationer har använts i de olika databaserna. 11 artiklar har valts ut ifrån den 

systematiska sökningen och tre har samlats in via en manuell sökning. Sammanlagt utgör 14 

artiklar resultatet i denna studie. Resultat: Studier visar på att arbetsterapeuten kan främja 

förmågan att fortsätta arbeta för personer med MS och RA. Detta genom att ordinera 

hjälpmedel, ge information, anpassa arbetsmiljön och arbetsuppgifter. Arbetsterapeuten kan 

använda instrument som Worker Role Interview (WRI) och Work Environment Impact Scale 

(WEIS), för att bedöma arbetsförmågan hos personer med olika nedsättningar. Resultatet visar 

också på att det finns gemensamma faktorer på kroppsstruktur/kroppsfunktionsnivå som 

påverkar arbetsutförandet för personer med MS och RA, så som fatige/trötthet, smärta och 

funktionsnedsättning. Även faktorer i den fysiska och sociala miljön påverkar 

arbetsutförandet på så sätt att de nedsättningar som sjukdomarna ger kunde t.ex. leda till att 

personerna har problem att ta sig till och från arbetet och utföra sina arbetsuppgifter som 

tidigare. Familj, arbetsgivare och kollegor kunde både upplevas stödjande och hindrande 

relaterat till arbetsförmågan. Slutsatser: Denna litteraturstudie visar att arbetsterapeuten med 

sina bedömningar och insatser kan främja förmågan till fortsatt arbete för personer med 

kroniska sjukdomar. Det finns gemensamma faktorer både på 

kroppsstruktur/kroppsfunktionsnivå och i den fysiska och sociala miljön som påverkar 

arbetsförmågan för personer med kronisk sjukdom. Denna kunskap kan arbetsterapeuten 

använda sig av i mötet med dessa personer.  

Sökord: arbete, arbetsterapi, kronisk sjukdom, multipel skleros, reumatoid artrit 
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Inledning 

Det är viktigt för en arbetsterapeut att ha kunskap om hur han/hon på ett bra sätt kan bedöma 

arbetsförmåga för personer med kroniska sjukdomar, som multipel skleros (MS) och 

reumatoid artrit (RA). Detta eftersom en kronisk sjukdom är något som påverkar personer i 

vardagen, där arbetet kan vara en aktivitet som kan innebära svårigheter att utföra, p.g.a. 

exempelvis funktionsnedsättningar. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan är relativt nya 

arenor för arbetsterapeuter att arbeta inom och som t.ex. personer med MS och RA kan 

komma i kontakt med när de varit sjukskrivna en tid. Därför anser vi som blivande 

arbetsterapeuter att det är av intresse att studera vilka möjligheter det finns att hjälpa personer 

med MS och RA att klara av fortsatt arbete. Även se om denna kunskap kan generaliseras till 

andra kroniska sjukdomar. 

 

 

Bakgrund  

Enligt medicinsk terminologi beskrivs kronisk sjukdom som en långdragen process som både 

kan vara godartad (benign) och elakartad (malign) (1). Exempel på kroniska sjukdomar är 

multipel skleros (MS) och reumatoid artrit (RA) (1). 

 

Multipel skleros 

Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom (1) som uppstår i och med att kroppens eget 

immunförsvar angriper det centrala nervsystemets (CNS) myelin (2). Av Sveriges befolkning 

har ungefär 13 000 personer diagnosen MS och det är dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas 

jämfört med män (3). Det är vanligast att sjukdomen debuterar i 20-40 årsåldern (4) och den 

kan ge bestående funktionsnedsättningar (2).   

 

Det finns tre former av MS: benign MS, skovvis fortlöpande MS med tilltagande 

funktionsnedsättning och kronisk progredierande MS. Benign MS innebär att personen har ett 

fåtal skov som går tillbaka helt och personen får ingen påverkan på sina funktioner (2).  

Skovvis fortlöpande MS med tilltagande funktionsnedsättning innebär att det förekommer 

skov likt benign MS, men här kvarstår viss funktionsnedsättning och skoven är kontinuerliga 

(2). Personer har bättre och sämre perioder under livets gång och det kan gå olika lång tid 

mellan skoven. Detta är den vanligaste formen av MS och i det flesta fall lämnar skoven efter 

sig någon form av funktionsnedsättning (4). Kronisk progredierande MS innebär att 

sjukdomen ger en stegvis försämring och här förekommer inte skov som i de två andra 

formerna (2). Personen kan ha perioder av långsamma försämringar men även mer stabila 

perioder (4). 

 

Symtom som kan uppstå p.g.a. sjukdomen är t.ex. fatigue/trötthet, spasticitet, pareser, 

inkontinens, koncentrations- och minnessvårigheter och smärta (2, 4, 5).  

Fatigue är det vanligaste symtomet vid MS och det kan uppstå i form av 

koncentrationssvårigheter, försämrat minne och gångförmåga. Fatigue skiljer sig från vanlig 

trötthet på så sätt att den är förlamande och går inte över (4, 5). Den är dold och för 
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utomstående som inte vet om att personen har MS kan detta tolkas som att personen är slö (4).  

Denna trötthet kan vara orsakad av de skador som uppstått i CNS, vilket kan ge sig uttryck i 

att kroppen sänker tempot för att svara på det skador som kroppen utsatts för (4, 5). Det kan 

även handla om en trötthet som inte är kopplad till sjukdomen, utan till orsaker som personen 

har möjlighet att påverka. Det kan t.ex. vara dålig nattsömn, infektioner, depression, 

uttröttning och mediciner (4).  

 

Spasticitet innebär att skador på nervsystemet påverkar förmågan att viljemässigt kunna styra 

kroppens muskler (4, 5), medan pareser innebär att man blir förlamad i kroppens extremiteter. 

För personer med MS som får pareser är det vanligast att benen drabbas (2, 5). 

 

Inkontinens är också ett symtom vid MS och kan påverka personerna i olika stor utsträckning 

på så sätt att de måste kontrollera var närmaste toalett finns (4) t.ex. på arbetsplatsen. 

 

Koncentrations- och minnessvårigheter handlar om att personer med MS har svårt att 

koncentrera sig, minnas saker och bibehålla uppmärksamheten (4, 5). Vid MS är det 

automatiken att kunna koncentrera sig och minnas som är påverkad (4). Med hjälp av 

rehabilitering och kognitiv terapi kan denna förmåga tränas upp och återfås (4, 5).  

 

Smärta är också ett symtom som påverkar personer med MS och orsaken till att smärta 

uppstår kan ha att göra med de skador som uppstått i CNS (5).  

 

Den medicinska behandlingen vid MS är bromsmediciner och dessa kan ges redan efter första 

skovet (4, 5). Rehabilitering är av stor betydelse för dessa personer och det ska ses som en 

livsstil (4). De behöver även själva ta eget ansvar för att rehabiliteringen utförs och det är av 

stor betydelse att börja med rehabiliteringen i ett tidigt stadium av sjukdomen (4, 5). Detta för 

att återträna förmågor, men också träna upp andra delar av nervsystemet som kan kompensera 

för de skadade delarna (4, 5).  

 

Som nämnts tidigare är det vanligt att MS drabbar personer i 20-40 årsåldern, då personerna 

är mitt under sin arbetskarriär (4). Därför är det viktigt att de kommer tillbaka till arbete så 

fort det är möjligt efter att de fått diagnosen och varit sjukskrivna en tid. Detta för att ju längre 

tiden går desto svårare har de att återgå till arbete (5). För att möjliggöra för personer med MS 

att fortsätta sitt arbete kan t.ex. hjälpmedel, strategier och anpassningar av olika slag bidra till 

detta (5).  

 

 

 

 



6 

 

Reumatiod artrit 

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk ledsjukdom som är systematisk, d.v.s. att många olika 

organ i kroppen drabbas och blir inflammerade (2). För att bekräfta diagnosen RA behöver 

minst fyra av sju kriterier uppfyllas (6): 

- Stelhet på morgonen som sitter i och varar mer än en timme. 

- Inflammation i minst tre leder samtidigt, som varar i minst tre veckor. 

- Nodulin  

- Inflammation i händernas leder. 

- Inflammationen är symmetrisk d.v.s. smärtan förekommer i båda händerna eller fötterna. 

- Positivt reumatoid faktortest i blodet. 

- Förändringar på röntgen som är typiska för ledgångsreumatism. 

 

Av Sveriges befolkning är det omkring 0,5 % som har diagnosen RA. Sjukdomen drabbar 

kvinnor tre gånger oftare än män och kan komma när som helst i livet. Det är dock vanligast 

att personer drabbas efter 50 års ålder (2). Man vet idag inte orsaken till sjukdomen, men tror 

att det kan ha att göra med ärftlighet och miljöpåverkan (2). 

 

 RA förekommer oftast i skov, där en del får ett skov och sedan kommer skoven inte tillbaka. 

Vanligast är att skoven kommer regelbundet och ger smärta i leder och vid rörelse, stelhet och 

trötthet, som påverkar aktiviteter i det dagliga livet (2). Vanligen drabbas lederna i t.ex. nacke, 

axlar, händer, knän och fötter (2). Efter en tids sjukdom kan inflammationen även drabba 

senor och muskler och ge symtom som trötthet, avmagring och ömhet på t.ex. handryggen (6). 

 

Vanliga symtom är trötthet, viktminskning, smärta och svullnad, och dessa uppstår oftast 

symmetriskt, vilket innebär att de ger smärta och stelhet i t.ex. en eller flera småleder i båda 

händerna eller fötterna (2, 6). Personer med RA har oftast en trötthet på morgonen som kan 

sitta i till mitten av dagen innan den går tillbaka (6).  Trötthet kan ge t.ex. svårigheter att 

koncentrera sig eller om personen har arbetat hårt under dagen, kan detta leda till att den blir 

utslagen dagarna efteråt (6). 

 

När personer har haft sjukdomen en längre tid kan det leda till att händerna blir felställda 

och/eller snedställda, d.v.s. fingrar och händer blir krokiga. Exempel på detta är 

knapphålsdeformitet och ulnardeviation (6). Det är även vanligt att fötterna blir felställda t.ex. 

i form av hallux valgus och hammartår (2). Anledningen till att händer och fötter blir 

felställda och/eller snedställda beror på att muskulaturen även kan påverkas av sjukdomen.  

När det ömmar kan det ge upphov till försvagning i musklerna vilket kan leda till att lederna 

blir felställda (6). Detta kan bidra till att aktiviteter i vardagen kan påverkas på så sätt att 

personerna får svårigheter med vridmoment, lyfta tunga föremål och greppa föremål (7). 

Sjukdomen kan även påverka gångförmågan hos dessa personer i och med att det kan bildas 

kontrakturer i musklerna. Detta kan göra att ledrörelserna begränsas och ger 

funktionsnedsättning (7). Personer med RA kan även få nodulin, vilket innebär att knutor kan 

bildas vid t.ex. armbågar och det kan ge upphov till mycket ömhet. Dessa kan minska i storlek 

om inflammationen går ner under en tid (6).  
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För de som har drabbats av RA kan prognosen se olika ut. Om personerna i ett tidigt stadie av 

sjukdomen får minskad stelhet, värk och att svullnaden i lederna försvinner, kan detta leda till 

att de har en bättre prognos för framtiden. De som får en sämre prognos i ett tidigt stadie får 

stora inflammationer som kan leda till att de tidigt får funktionsnedsättningar (6). 

 

Det finns idag inget botemedel mot RA utan endast medicin som kan dämpa svullnad och 

smärta, vilket kan göra att t.ex. funktionsförmågan behålls längre (2). För att undvika att få 

felställningar på t.ex. händer är det viktigt att i tidigt skede börja använda hjälpmedel som 

t.ex. ledortoser, ergonomiska bestick och universalgrepp (6). Dessa hjälpmedel kan ge ett 

förebyggande skydd och skjuta upp risken att få felställningar och/eller snedställningar då 

lederna skonas (6).  

 

International Classification of Functioning, disability and health (ICF) 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) (8) är en 

klassifikation som har till syfte att beskriva hälsa utifrån olika komponenter som används för 

att t.ex. hitta ett gemensamt språk mellan olika länder och olika delar av hälso- och 

sjukvården. De olika komponenterna som berörs i ICF är: kroppsstruktur, kroppsfunktion, 

aktivitet, delaktighet, omgivning och personliga faktorer (8). 

 

Kroppsstruktur är den sammansättning människan har av bl.a. organ, nervsystem, 

kroppsrörelser och lemmar, d.v.s. kroppens anatomi (8, figur 1, figur 2). Kroppsfunktion 

innebär hela kroppens sammansättning både psykologiskt och fysiologiskt. En nedsättning här 

kallas funktionsnedsättning och innebär att kroppen inte fungerar som vanligt exempelvis 

p.g.a. en rörelsenedsättning (8, figur 1, figur 2). 

 

Aktivitet är något personer utför dagligen som t.ex. arbete, daglig vård, förflyttning, 

vardagliga sysslor och kommunikation (8, figur 1, figur 2). Delaktighet innebär att personer 

deltar i den sociala omgivningen och att de blir accepterade för den de är. Att få möjlighet att 

ta del av de resurser de behöver för att kunna klara av vardagen är också en del av delaktighet 

(8, figur 1, figur 2).  

 

Omgivning handlar om den fysiska miljön, där personer befinner sig (8) och även den sociala 

miljön tillhör denna kategori (9, figur 1, figur 2). Exempel på omgivningsfaktorer är 

personligt stöd, personliga relationer, teknik, service och tjänster (8). Är det någon av 

omgivningsfaktorerna som negativt påverkar komponenterna aktivitet och delaktighet kallas 

det hinder (8).  

 

Personliga faktorer berör t.ex. social bakgrund, vanor, yrke, utbildning och livsstil. Det 

handlar om egenskaper personen har som t.ex. påverkar personens beteendemönster och 

livserfarenhet (8, figur 1, figur 2).  
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Arbetsterapeuten kan använda ICF som en referensram inom rehabilitering. ICF kan användas 

på personer som har svårigheter att utföra ett arbete p.g.a. någon form av nedsättning eller 

faktorer i miljön som påverkar utförandet (9). ICF kan också användas som ett gemensamt 

språk för arbetsterapeuter då de använder samma terminologi, vilket kan göra att 

arbetsbedömningarna blir mer meningsfulla att använda (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Figur 1: MS relaterat till ICF komponenter 
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Figur 2: RA relaterat till ICF komponenter 

 

Arbetsterapeutens roll 

Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra för personer som har förlorat förmågor eller kommer 

att göra p.g.a. t.ex. sjukdom att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet (ADL) som anses 

vara meningsfulla för dem (10, 11). Till aktiviteter räknas allt som människor väljer att 

sysselsätta sig med och som bidrar till att ge dem välbefinnande och hälsa (11). Vardagliga 

aktiviteter, arbete och instrumentella aktiviteter som t.ex. att handla mat kan påverkas vid 

funktionsnedsättning (10). Arbetsterapeuten arbetar därför mot att bibehålla de förmågor 

personen har och undvika att personen utvecklar en funktionsnedsättning (10). Den har både 
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har arbetsterapeuten personen i fokus och ser till vilka aktiviteter varje individ anser vara 

betydelsefulla att klara av (11).   

 

Arbetsterapeuter arbetar mycket med målsättning, att de tillsammans med personen sätter upp 

kortsiktiga mål, delmål och huvudmål. Detta för att kunna se förbättringar längs vägen och 

detta kan även motivera personen att fortsätta träna (10). Det är viktigt att arbetsterapeuten är 

lyhörd och ser till vad personen anser är viktigt att få hjälp med i vardagen (10). 
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Arbetsterapeutiska bedömningar 

När personer har drabbats av en sjukdom eller skada är det vanligt att de i ett tidigt skede av 

sjukdomen kan bli oförmögna att klara av att arbeta (12). Arbete ses som ett sätt att vara 

produktiv och att göra något viktigt. Det kan vara betalt eller volontärarbete, men även 

hushållssysslor räknas som en form av arbete. Det är även viktigt med balans mellan betalt 

och obetalt arbete, hushållssysslor och fritidsaktiviteter (12). 

Arbetsterapeuten börjar ofta med att vid första mötet med en klient göra en bedömning, för att 

ta reda på personens behov, vilka roller den har och vilka komponenter som påverkar deras 

aktivitetsutförande (10). Det är vanligt att arbetsterapeuten använder någon form av 

bedömningsinstrument som underlag vid en intervju. Detta för att kunna samla in viktig 

information om vilka aktiviteter som personen är tillfredsställd med och vilka aktiviteter den 

upplever svåra att klara av (10). Efter att ha samlat in information om vilka dessa aktiviteter är 

gör arbetsterapeuten ännu en bedömning, för att se vilka delar i aktiviteten det brister i och 

vad det beror på. Detta kan göras genom observation. Bedömningen handlar om att få veta 

vilka funktioner som påverkats i de aktiviteter som personen vill utföra, förväntas utföra och 

behöver utföra varje dag (10). 

 

Ett bedömningsinstrument arbetsterapeuten kan använda, som sker genom intervju är 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (10). Det är ett semistrukturerat 

instrument som är klientcentrerat, d.v.s. personen får själv berätta vad den upplever som 

viktigt att klara av i det vardagliga livet. COPM innehåller tre områden: egen vård, arbete och 

fritid (10). Personen får identifiera de problem som finns i vardagen, aktiviteter som är svåra 

att utföra och hur viktiga de är att klara av för personen. Därefter betygsätter personen 

aktiviteterna utefter hur viktigt det är och hur tillfredsställd de är med aktiviteten. På så vis får 

arbetsterapeuten reda på vilka aktiviteter som är viktiga att klara av, svåra att genomföra och 

vilka aktiviteter personen förväntas göra. Detta för att arbetsterapeuten ska kunna planera 

insatser för personen (10). 

 

Arbetsterapeuten kan använda olika bedömningsinstrument för att bedöma arbetsförmågan 

hos personer med nedsatta förmågor (13). Ett exempel på bedömningsinstrument 

arbetsterapeuter kan använda är Worker Role Interview (WRI) (10). Instrumentet bedömer de 

psykosociala faktorer som kan påverka tillbakagången till arbete. Det tar upp områden som 

förmågor att kommunicera, arbeta med andra och att vara i tid på arbetet (10). WRI innehåller 

28 frågor och 17 ämnesområden som tar upp personens värderingar, intressen och personliga 

orsaker som är relaterade till arbete (14). 

 

Ett annat bedömningsinstrument som bedömer arbetsförmåga är Work Environment Impact 

Scale (WEIS) som också är en semistrukturerad intervju (14). Det undersöker vilka 

erfarenheter personer med olika nedsättningar har av arbetsmiljön. Instrumentet kan användas 

på personer som fortfarande har ett arbete eller som aktivt försöker komma tillbaka till det. 

Arbetsmiljöfrågor som tas upp i WEIS är bl.a. socialt stöd, arbetsfunktioner och krav som 

arbetet har. WEIS ser även till hur miljöfaktorer påverkar välbefinnandet, tillfredsställelse, 

socialt och fysiskt hos personen (14). 
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Arbetsterapeutiska insatser 

För att förbättra personens möjligheter att utföra arbete, kan arbetsterapeuten bidra med 

interventioner som miljöanpassningar, träning och aktiviteter, vilket kan leda till förbättrade 

färdigheter hos personen (15). Arbetsterapeuten kan se till vilka styrkor och möjligheter 

personen har och vad de faktiskt klarar av på arbetet (12). Han/hon kan använda sin kunskap 

för att motivera personen till att klara av att utföra aktiviteter den anser viktiga (12). Den kan 

även hjälpa personer att hitta strategier för att komma ihåg saker vid kognitiv nedsättning 

p.g.a. sjukdom. Detta kan göras genom t.ex. listor, dagböcker eller whiteboardtavla där 

personer alltid skriver in saker de behöver komma ihåg. Det kan även vara en strategi att 

använda föremål som inte är tunga att lyfta eller vrida på för att undvika smärta och skona 

lederna (16). Personer kan även få hjälpmedel som underlättar på arbetsplatsen, som t.ex. en 

pennhållare för att underlätta skrivande eller modifierande datorutrustning som t.ex. 

dokumenthållare som gör att de inte behöver vrida på huvudet när de skriver (16). Det kan 

även vara att arbetsterapeuten gör anpassningar på personens arbetsplats för att göra den mer 

ergonomiskt med exempelvis sittställningen (16).  

 

För att komma tillbaka till arbete kan personen få arbetsrelaterad rehabilitering där 

arbetsplatsens uppgifter efterliknas så mycket som möjligt. Detta kan ge personen motivation 

och självförtroende att klara av att återvända till arbetet. Träningen innehåller alltifrån 

kommunikation till fysiskt- och psykosocialt krävande uppgifter (12).  

 

 Problemområde 

MS och RA är båda kroniska sjukdomar som främst drabbar personer i arbetsför ålder och 

sjukdomarnas symtom kan bidra till svårigheter att utföra ett arbete (1, 2). Personer med MS 

och RA tillhör den kategori som kan ha det svårt på arbetsmarknaden p.g.a. de hinder som 

sjukdomarna orsakar t.ex. trötthet, smärta och/eller funktionsnedsättning av olika slag (7, 17). 

 

Eftersom en kronisk sjukdom är något personen kommer leva med under hela sitt liv, anser vi 

som blivande arbetsterapeuter att det är av betydelse att ha kunskap om hur arbetet kan 

påverkas för personer med MS och RA. Vi tycker även att det är viktigt att ha kunskap om 

vilka bedömningsinstrument och insatser arbetsterapeuten kan använda för att främja aktivitet 

och vilka strategier dessa personer kan använda för att klara av fortsatt arbete.   

 

 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera vilka möjligheter arbetsterapeuten har att främja 

förmågan till fortsatt arbete för personer med MS och RA.  

 Vilka gemensamma faktorer påverkar arbetsförmågan för personer med MS och RA 

och hur påverkas arbetsförmågan för dessa personer? 

 Påverkar den fysiska och sociala miljön arbetsförmågan och hur upplever och hanterar 

personer med MS och RA sin förmåga att arbeta?  

 Vilka arbetsterapeutiska instrument finns för att bedöma arbetsförmåga? 
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 Vilka insatser kan arbetsterapeuten bidra med för att främja förmåga till fortsatt 

arbete?  

 

 

Metod 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar gjordes en systematisk litteraturstudie 

(18), som studerade vilka möjligheter arbetsterapeuten har att främja förmågan till fortsatt 

arbete för personer med MS och RA. Detta för att dessa personer tillhör en grupp vars 

sjukdomar främst drabbar personer i arbetsför ålder och som kan påverka deras förmåga att 

arbeta (2).  

 

Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle inkludera personer i åldrarna 18-65 år med 

diagnoserna MS eller RA, arbetsförmåga vid MS och RA, arbetsterapeutiska bedömningar, 

hjälpmedel, undervisning, anpassningar, arbetsrelaterad rehabilitering och engelskspråkliga 

artiklar.  

Exklusionskriterierna var andra kroniska sjukdomar, rehabilitering utöver arbetsrehabilitering, 

pilotstudier och review artiklar. 

 

Artikelsökningen begränsades till artiklar som var publicerade under de senaste 10 åren 

(2000-2010) och till peer-reviews. Utöver de artiklar som sökts systematiskt har tre artiklar 

via manuell sökning använts i studiens resultat. Detta för att finna relevanta artiklar angående 

bedömningsinstrument för arbetsterapeuter. Resultatet i studien baserades på totalt 14 artiklar 

(figur 3). Av dessa artiklar var sju kvantitativa, fem kvalitativa och två hade både en 

kvantitativ och kvalitativ ansats. 

 

Datainsamling 

För att samla in data gjordes sökningar i databaserna Amed, Cinahl och Medline (Ebsco). I de 

olika databaserna användes sökorden: multiple sclerosis, MS, rheumatoid arthritis, RA, 

employment, work ability, work assessment, occupational therapy, rehabilitation vocational, 

education och assistive technology devices. Sökorden har kombinerats på olika sätt för att få 

fram relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte (bilaga 1). Data har även samlats in via 

en manuell sökning då sökorden WEIS och WRI söktes var för sig.  

 

Analysmetod 

Artiklarnas kvalitet har granskats med inspiration utifrån checklistor som är utformade för att 

bedöma både kvalitativa och kvantitativa metoder (19). Resultatgranskningen av artiklarna 

har gjorts utifrån frågeställningarna i studiens syfte. Artiklarna har först granskats enskilt och 
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därefter har författarna diskuterat dem med varandra. Efter att artiklarna kvalitets- och 

resultatgranskats sammanställdes resultaten i en artikelmatris (bilaga 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Flödesschema. 

 

 

 

 

Resultatet av sökningen på MS och RA 

i 

tre databaser 

n=1193 

Exkluderade artiklar efter urval 1 (n= 527)                     

- (varav dubbletter n=135) 

 

 

Identifierade tänkbara artiklar 

n=666 

Exkluderade artiklar efter urval 2 (n=398)  

- (varav dubbletter n=135)         

            

Kvalitets och resultatgranskade 

artiklar n=268 

Exkluderade artiklar efter urval 3 (n=229)                

- (varav dubbletter n=22)                           

- 6 artiklar exkluderades efter resultatgranskning 

     

 
Artiklar som utgör underlag för studiens resultat 

n=14 

(varav n=11 via systematisk sökning + n=3 via manuell sökning) 
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Resultat 

Gemensamma faktorer som påverkar arbetsförmågan 

Syftet med denna studie var att studera vilka möjligheter arbetsterapeuten har att främja 

förmågan till fortsatt arbete för personer med MS och RA. Resultatet visade på att det finns 

faktorer som är gemensamma för sjukdomarna. Studierna visade att fatigue/trötthet, smärta 

och funktionsnedsättningar var faktorer i kroppsstrukturen som kunde påverka 

arbetsförmågan hos personer med MS och RA (20-25).  

 

Fatigue kan påverka på så sätt att personer med MS inte får tillbaka sin ork efter att de 

drabbats av denna trötthet, vilket påverkar deras livsstil och aktiviteter de utför i vardagen 

(20). För personer med MS kan tröttheten skilja sig från hur andra personer upplever den. 

Tröttheten kan t.ex. vara oförutsägbar och variera från dag till dag. Den kan också förvärras 

under dagen eller så kan personen känna tröttheten redan på morgonen när han/hon vaknat 

(20). För personer med MS och RA kan trötthet leda till att de måste ta flera raster under 

dagen eller minska arbetsbelastningen i arbetet, för att klara av att utföra sina arbetsuppgifter 

(25, 26). 

 

För personer med MS och RA kan även arbetsförmågan påverkas på så sätt att de kan ha 

svårigheter att stå längre stunder och gå längre sträckor p.g.a. symtom som 

funktionsnedsättning och smärta (22, 24). Detta kan uttrycka sig i form av svårigheter att t.ex. 

gå i trappor eller till och från bilen på parkeringsplatsen (22, 23).  

 

Hur arbetsförmågan påverkas 

Vidare har studier visat att faktorer på kroppsstrukturnivå kan ge påverkan på aktivitets- och 

delaktighetsnivå som i sin tur kan påverka arbetsförmågan för personer med MS och RA (21, 

24). Personerna lärde sig prioritera aktiviteter de ansåg vara viktiga för dem. För att dessa 

personer ska klara av att fortsätta med sitt arbete kan det vara viktigt att omfördela sysslor i 

hemmet eller arbeta på veckodagarna och utföra hushållssysslor endast på helgerna. 

Personerna lärde sig även att förändra längden på aktivitetsutförandet och veta när de behövde 

avsluta eller begränsa en aktivitet för att klara av den (21, 24). Detta kunde genomföras i och 

med att de kunde lära sig vilka resurser och krav det finns i en aktivitet och även att be t.ex. 

kollegor eller familjemedlemmar om hjälp för att underlätta i aktivitetsutförandet (21, 24). 

Personer med MS och RA lärde sig också att lyssna på sin kropp, vilket var viktigt då detta 

påverkade hur mycket de skulle kunna klara av på arbetet under dagen. En del personer lärde 

sig att känna igen de sjukdomssymtom som kunde påverka dem i arbetet, vilket gjorde att de 

visste när de behövde vila en stund eller sätta sig ner för att spara sin ork och lindra symtomen 

(21, 24). 

 

Arbetet kunde även påverka personerna så att de upplevde att de måste välja mellan familjen 

och arbetet (21, 23). Vilka förväntningar och roller personen hade påverkade om han eller hon 

berättade om sin sjukdom för t.ex. arbetsgivare eller om de valde att arbetet fick komma i 

andra hand (21, 23). 
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Resultatet visade också att symtom som kognitiva nedsättningar är något som enbart påverkar 

personer med MS och deras förmåga att arbeta (20, 23). Kognitiva nedsättningar påverkar 

deras förmåga att minnas och koncentrera sig på vad andra personer säger eller återberätta vad 

som sagts under t.ex. ett möte. Även deras förmåga att göra flera saker samtidigt försämras 

(20, 23). Trötthet och kognitiva förändringar går in i varandra på så sätt att tröttheten kan 

skapa svårigheter för personer med MS att tänka och utföra sitt arbete (20, 21).   

 

 Resultatet från artiklarna till denna litteraturstudie visade att arbetet sågs som en viktig del i 

livet för personer med MS och RA (21, 25). Arbetet kunde motivera personerna att komma 

tillbaka efter sjukskrivning, det gav ekonomisk trygghet, sociala kontakter, möjlighet att ta 

ansvar och möjlighet att stimulera sitt intellekt (21, 25). 

 

Omgivningsfaktorer 

Fysisk och social miljö 

Den fysiska miljön kan påverka personer med MS och RA på så sätt att den antingen kan 

hindra eller möjliggöra förmågan att arbeta (23, 27). För de som fått sin diagnos var det troligt 

att de inom en ettårs period blev sjukskrivna i någon form (26, 27). Både personer med MS 

och RA var rädda för att berätta för sin arbetsgivare och kollegor om sin sjukdom. De 

upplevde att det skulle bli ett hinder i fortsatt arbete om de berättade om sin sjukdom, vilket 

kunde leda till att de hellre sjukskrev sig ett par dagar än gjorde förändringar på arbetet (23, 

27). 

 

Fysiska hinder som kan påverka personer med MS och RA på arbetsplatsen var t.ex. att kunna 

ta sig till och från arbetsplatsen, gå i trappor, och möta de krav som arbetsuppgifterna ställde 

eller att de har fysiskt ansträngande arbetsuppgifter (22, 23, 26, 28). Svårigheterna kunde leda 

till att personerna endast hade möjlighet att ta sig till arbetet ett par gånger i veckan, eller var 

tvungna att minska arbetstiden och att de inte tog på sig extra arbetsuppgifter. Detta för att de 

skulle klara av fortsatt arbete (22, 26, 27, 28). Det som kan möjliggöra för dessa personer att 

ta sig till och från arbetsplatserna är t.ex. att de får tillstånd att parkera på 

handikapparkeringen (24). 

 

Personer med MS kunde uppleva miljön som stressande, vilket kunde påverka deras kognitiva 

förmågor på så sätt att de hade svårigheter att behålla uppmärksamheten en längre tid (21). 

Personer som arbetade som lärare kunde t.ex. ha svårigheter med att bibehålla 

uppmärksamheten under lektioner med sin klass. Detta kunde påverka deras minne, på så sätt 

att de kunde glömma saker. Även kommunikation med kollegor och andra personer 

påverkades negativt (21). 

 

Personer med MS och RA ansåg att möjligheten att ha ett flexibelt arbete var meningsfullt, för 

att klara av att fortsätta arbeta (20, 25). De upplevde att det var viktigt att ha flexibel arbetstid 

och få möjlighet att planera sitt schema själv. Det sågs också som betydelsefullt att ha 

möjlighet att kunna ta fler raster under arbetsdagen eller ta lediga dagar vid behov när 
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sjukdomen var som värst (23, 25). Detta för att minska på arbetsbelastningen. Det ansågs 

också vara viktigt att ha möjlighet att gå ner till halvtidsarbete vid behov, för att minska de 

krav arbetet ställde (23, 25).  

 

Både för personer med MS och RA var det viktigt att hitta strategier som möjliggjorde 

förmågan att klara av att fortsätta sitt arbete (21, 25). De behövde planera in när 

hushållssysslor skulle utföras för att orka och klara av att utföra sina arbetsuppgifter på arbetet 

(21, 25). Strategierna kunde skilja sig åt mellan sjukdomarna beroende på vilka symtom som 

påverkar arbetsförmågan. För personer med RA kan strategier användas för att kompensera 

för smärta och trötthet då de bad kollegor om hjälp och ha föremål de använder i arbetet mer 

lättåtkomliga (24, 25). Det är också av betydelse att personer med RA tänker på att inte 

lyfta/bära för tunga föremål, för att bl.a. skydda händernas leder (24, 25). 

 

Personer med MS har större kognitiv påverkan (21). Strategier som användes för att 

kompensera detta var att de skrev minneslappar som sattes upp på arbetsplatsen för att 

personerna skulle komma ihåg viktiga saker. De kunde även föra anteckningar under möten, 

vilket gjorde att personerna kunde koncentrera sig bättre och minnas viktiga saker. En annan 

viktig strategi för dessa personer var att ha möjlighet att förändra sin arbetsdag, genom att 

börja tidigare på morgonen och sluta tidigare på eftermiddagen. Detta för att kunna utföra 

arbetsuppgifter innan tröttheten uppstod (21). Dessa strategier kunde även upplevas negativa 

för personer med MS. Att föra minnesanteckningar gjorde att personen inte blev lika aktiv i 

diskussioner vid möten. Vissa personer upplevde att det var svårt att få ett godkännande hos 

arbetsgivare angående förändringar i arbetstid (21). Detta för att på vissa arbetsplatser kan 

t.ex. arbetstiden vara svår att anpassa p.g.a. de arbetsuppgifter som ska utföras, särskilt inom 

den privata sektorn (21, 23). 

 

För både personer med MS och RA som har svårigheter att acceptera sin sjukdom kan 

begränsningar som funktionsnedsättningar och trötthet påverka fortsatt arbete på så sätt att de 

t.ex. minskade sina arbetstimmar (23, 25, 28). Det var viktigt att lära sig att hantera stress, 

sina arbetsuppgifter och hantera de krav arbetsuppgiften ställde (23, 25, 28). Att lära sig 

acceptera sin sjukdom, sjukdomens begränsningar och även att se till vilka möjligheter som 

finns, kan ses som en förutsättning för att klara av fortsatt arbete (21, 24). Detta kan skapa en 

känsla av kontroll och styrka hos dem, men också en möjlighet att förändra sina 

arbetsuppgifter för att klara av fortsatt arbete (21, 24). 

 

Den sociala miljön kan också vara en bidragande orsak till att arbetsförmågan påverkas för 

personer med MS och RA (20, 21, 23, 25, 27, 28). De ansåg att det var meningsfullt att få stöd 

från sin arbetsgivare, familj och kollegor, för att ha möjlighet att fortsätta arbeta (20, 21, 23, 

25, 27, 28). Det var viktigt för dem att deras arbetsgivare och kollegor hade förståelse för 

deras sjukdom och vilka begränsningar detta kan ge i arbetsutförandet. Denna förståelse 

kunde bidra till ett stöd som möjliggjorde förmågan att arbeta även de dagar sjukdomarna 

påverkade utförandet av arbetsuppgifterna i hög grad (23, 25). Resultatet visade att för 

personer med MS och RA kunde den sociala miljön på arbetsplatsen med t.ex. kollegor, 

kunder och elever ha en positiv inverkan (20, 21, 25). Detta kunde vara en bidragande faktor 
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till att miljön gav ett bättre självförtroende, fler sociala kontakter och inte upplevdes stressfull 

(20, 21, 25). 

 

Vidare framkom i resultatet att personer med MS och RA upplever att arbetsgivare och 

kollegor även kunde ha en negativ inverkan på deras arbetsförmåga (20, 22, 25, 27). Dessa 

faktorer är t.ex. brist på förståelse och kunskap om sjukdomen, vilket kunde påverka att 

personerna blev begränsade i arbetsutförandet. Bristande stöd gjorde att de fick utföra alla 

uppgifter i arbetet själva, även det som var påfrestande för dem (22, 25, 27). Miljön kunde 

även upplevas stressande och det var framförallt personerna i miljön som bidrog till detta, 

t.ex. kollegor eller kunder (20).  

 

Arbetsterapeutiska bedömningar vid arbetsförmåga 

Studier har använt COPM och detta visade att arbetsterapi kan ge förbättring i utförande av de 

aktiviteter som bedöms enligt COPM och som är viktiga för personen att klara av och som 

den är tillfredsställd med (29, 30). Studier visade att personer med MS och RA ansåg att det 

var viktigt för dem att klara av att utföra sitt arbete. (29, 30). Arbete var även en aktivitet som 

personer med MS var minst tillfredställd med enligt COPM (30). 

 

Worker Role Interview (WRI) är ett bedömningsinstrument arbetsterapeuten kan använda för 

att bedöma personers arbetsförmåga (31, 32). De 17 ämnesområden som berörs är: åtagande 

till arbete; värdera arbetsförväntningar; tycka om sitt arbete; arbetsvanor; identifiering av sin 

arbetsroll; påverkan av andra roller; ta ansvar; arbetsrelaterade mål; bedöma förmågor och 

begränsningar; förväntningar på att lyckas i sitt arbete; dagliga rutiner; anpassning av rutiner 

för att minimera svårigheter; genomföra sina intressen; syn på familj och vänner; syn på 

arbetsmiljö; syn på kollegor och arbetsgivare (31, 32). 

En studie visade att det är en betydelsefull skillnad mellan de personer som klarar av att 

arbeta mot de personer som är långtidssjukskrivna och/eller sjukpensionerade. Skillnaden var 

mest utmärkande när det gällde förväntningar att lyckats i sitt arbete; ta ansvar; anpassa sig 

efter rutiner för att minimera svårigheter och deras syn på familj och vänner (31). Skillnaden 

var också utmärkande mellan personerna i dessa grupper inom områdena: identifiering av sin 

arbetsroll och dagliga rutiner (31). Personerna som klarade av att arbeta hade lättare att 

återvända till arbete än de personer som var långtidssjukskrivna och sjukpensionerade (31).  

 

Work Environment Impact Scale (WEIS) är ett annat bedömningsinstrument som 

arbetsterapeuten kan använda, för att bedöma personers förmåga att arbeta (33). Detta 

instrument innehåller områdena: tidskrav; krav på uppgift; svårigheter med arbetsuppgifter; 

arbetsschema; interaktion med medarbetare; medlemskap i arbetsgrupp; interaktion med 

handledare; arbetsroller; stil på arbetsroll; interaktion med andra; belöning; sensoriska 

kvaliteter; fysisk planering; social atmosfär; egendom av objekt; fysiska bekvämligheter och 

arbetets betydelse (33). Det har visat sig att områdena: interaktion med andra; arbetets 

betydelse och medlemskap i en arbetsgrupp ansågs vara mest stödjande och tillfredsställande 

för personer som varit långtidssjukskrivna. Dessa områden bidrog också till ökat 

välbefinnande hos dem (33). Till interaktion med andra hör andra personer förutom deras 

kollegor t.ex. kunder eller elever. Detta sågs som stimulerande och det bästa med arbetet för 
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en del personer (33). Till mening med arbete hör att personerna upplever att arbetet i sig sågs 

som viktigt, att de utförde meningsfulla uppgifter i arbetet och att de kunde uppleva att de 

kände sig kompetenta när de fick arbeta (33). Medlemskap i arbetsgrupp innebar att arbetet 

upplevdes trivsamt och ett positivt stöd från andra ansågs också ge en trivsamhet i 

arbetsgruppen (33).  

 

Saker i arbetsmiljön som hindrade arbetsutförandet var krav på uppgift, belöning och tidskrav 

(33). De krav som påverkade arbetsutförandet var att uppgiften t.ex. var för fysiskt 

utmanande, vilket kunde orsaka smärta efter arbetsutförandet. Uppgiften kunde även vara för 

kognitivt och känslomässigt utmanande för dem, t.ex. för kassörskor kan en växande kö 

upplevas stressande (33). Belöning innebär att personer belönas t.ex. i form av att de får 

specifika förmåner och uppmuntran på arbetsplatsen. Studien visade att personerna som varit 

långtidssjukskrivna var rädda att förlora sitt jobb och en del upplevde att de fick ett litet stöd 

från sin arbetsgivare. För vissa hade belöningar tagits bort, vilket ansågs påverka deras 

arbetsutförande, välbefinnande och tillfredsställelse (33). Tidskrav innebar den tid som 

personerna förväntades hinna utföra uppgifter på i arbetet. Deltagarna i studien ansåg t.ex. att 

de hade för lite tid att utföra sina arbetsuppgifter på, vilket bidrog till att personerna ibland 

kände sig otillräckliga (33). 

 

Arbetsterapeutiska insatser 

Resultaten visade att arbetsterapeutetiska insatser anses vara betydelsefullt för personer med 

MS och RA, för att möjliggöra fortsatt arbete (22, 29). Det kan också vara viktigt att 

arbetsterapeuten arbetar i team runt personerna, för att kunna ge bästa möjliga insatser (22, 

29).  

 

Studier visade på att det var viktigt att arbetsterapeuten kan ge information till personer med 

MS och RA och även till arbetsgivare, kollegor och familjemedlemmar (22, 25). 

Informationen kan innehålla kunskap om sjukdomen och hur personerna kan hantera den på 

arbetet och i vardagen. Det har också visat sig vara betydelsefullt att träffa andra personer 

med samma sjukdom, för att få möjlighet att t.ex. byta erfarenheter med varandra. 

Arbetsterapeuten kan även bidra med information avseende att vänja sig vid symtomen och 

hantera de svårigheter som kan uppstå och påverka utförande av aktiviteter i vardagen, som 

t.ex. arbete (22, 25).    

 

Arbetsterapeuten kan ge arbetsgivare och kollegor information i form av rekommendationer 

till hur arbetsplatsen kan anpassas och vad de kan tänka på för att underlätta arbetsuppgifterna 

för personer med MS och RA (29). Studier visade även att arbetsterapeuten kan bidra med 

insatser i form av utprovning av tekniska hjälpmedel, för att underlätta arbetsutförandet (20, 

24). För personer med MS kan hjälpmedel i form av t.ex. en elrullstol bidra till att de har mer 

ork till att utföra sina arbetsuppgifter. Detta p.g.a. att de inte behöver göra av med sin energi 

på att förflytta sig mellan olika lokaler på arbetsplatsen (20). Det är också viktigt att anpassa 

arbetsplatsen, för att göra det möjligt för dessa personer att använda sina hjälpmedel t.ex. 

genom att bredda dörrar och/eller bygga en ramp till entrén (26).  
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För personer med RA kan t.ex. hjälpmedel i form av specialhandtag, som ger större grepp 

underlätta vridmoment och bidra till att underlätta utförandet av arbetsuppgifter (24).  

 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

En systematisk litteraturstudie innebär att studien grundas på tidigare och relevant forskning 

inom de områden studien berör. Artiklar väljs ut, granskas och analyseras för att svara mot 

studiens syfte och frågeställningar (18). Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att 

redan befintlig forskning samlas in, analyseras och sammanställs inom det område man vill 

studera. I denna litteraturstudie får man en bredd av befintlig kunskap om hur arbetsförmågan 

kan påverkas för personer med kroniska sjukdomar. Vi valde att göra en systematisk 

litteraturstudie för att studera tidigare forskning om hur arbetsterapeuter kan främja förmågan 

till fortsatt arbete för personer med kroniska sjukdomar. Valet av sjukdomarna MS och RA 

gjordes för att de är kroniska sjukdomar som drabbar personer i arbetsför ålder och att 

symtomen skiljer sig en del mellan dem. Vi ville därför undersöka om det fanns några 

gemensamma faktorer för dessa sjukdomar som påverkar arbetsförmågan samt vilka 

bedömningar och insatser en arbetsterapeut kan göra. Detta för att se om samma bedömningar 

och insatser som kan användas vid MS och RA även kan tillämpas till andra kroniska 

sjukdomar, med liknande svårigheter att utföra aktiviteter som arbete.  

 

 En svaghet i denna studie kan vara att enbart fyra av de 14 artiklarna som användes i 

resultatet kommer från Sverige och de andra studierna är gjorda i USA, England och Kanada. 

Det kan därför finnas en viss svårighet att generalisera resultatet i studien till hur det ser ut i 

Sverige angående arbetsförmågan för personer med MS och RA. Även att fem av artiklarna 

var kvalitativa studier kan ha bidragit till en viss svårighet att generalisera resultatet till andra 

personer i populationen. Vi anser ändå att resultatet är tillförlitligt eftersom artiklarna visar på 

att det finns likheter mellan hur sjukdomssymtomen och miljön påverkar personer med MS 

och RA och vilka insatser arbetsterapeuten kan bidra med för att främja förmågan till fortsatt 

arbete för dessa personer.  Eftersom studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar anser vi att vi har fått en bred kunskap angående hur arbetsförmågan påverkas för 

dessa personer. Detta i och med att den innehåller både en RCT studie och andra kvantitativa 

studier, men även kvalitativa studier där vi har fått en bild av personens egna erfarenheter och 

upplevelser. 

 

Nackdelarna med en systematisk litteraturstudie är att man inte får träffa personerna 

personligen och måste lita på forskarens framställning av resultat och dess tillförlitlighet. Med 

t.ex. en kvalitativ metod hade en fokusgruppintervju kunnat användas där både personer med 

MS och RA kunnat delta samtidigt (34). Detta för att en dynamik kan uppstå mellan 

deltagarna och att de under ett samtal får berätta om vilka faktorer som möjliggör och hindrar 

dem i deras arbetsutförande (34). Fördelen med detta är att forskaren vid ett och samma 

tillfälle får en samlad bild av vad som påverkar arbetsförmågan för personer med MS och RA. 

 

Till denna litteraturstudie har 11 av de 14 artiklar som utgör underlag för resultatet sökts 

systematiskt i databaserna Amed, Cinahl och Medline (Ebsco). Dessa ansåg vi vara relevanta 

att söka i då de behandlar bl.a. arbetsterapi, rehabilitering och medicin. Samma sökord och 

sökkombinationer användes i samtliga databaser för att göra en systematisk sökning (bilaga 
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1). Sökorden ansåg vi vara väsentliga för att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. De övriga tre artiklarna har hittats utifrån en manuell sökning. Syftet med 

detta var att hitta arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som var lämpliga att använda vid 

bedömning av arbetsförmåga. 

 

Sökningarna i de olika databaserna gav många dubbletter vilket gjorde att det såg ut som det 

var ett stort antal inkluderade artiklar i denna litteraturstudie (figur 3). Efter de olika urvalen 

har dubbletter räknats in i de granskade artiklarna, men dock inte när artiklarna som utgör 

resultatet presenteras. Det skulle annars finnas en risk att resultatet kunde uppfattas innehålla 

fler artiklar än vad det egentligen gjorde. 

 

Vi kvalitets- och resultatgranskade artiklarna först enskilt och därefter diskuterade vi dem 

tillsammans för att se om vi kom fram till samma sak eller om granskningen skilde sig åt. 

Detta gjordes för att vi inte skulle påverkas av varandra vid granskningen och för att vi skulle 

få bådas syn på artiklarnas kvalitet och innehåll. De artiklar vi granskat har fört ett etiskt 

resonemang, där t.ex. frivilligt deltagande och informerat samtycke var något som framkom i 

flertalet av artiklarna. Vi har därför inte exkluderat några artiklar p.g.a. bristande etik.  

Efter resultatgranskningen fanns 20 artiklar kvar som vi ansåg lämliga. Av dessa exkluderades 

6 artiklar p.g.a. att det inte framkommit att det var arbetsterapeutiska insatser som 

genomfördes för att personer med MS och RA skulle klara av fortsatt arbete. De kvarvarande 

artiklarna som enbart berörde påverkan av olika symtom och hur den fysiska och sociala 

miljön påverkade arbetsförmågan användes i resultatet.  

 

Vi tycker att denna studie är tillförlitlig och att resultatet kan tillämpas till personer med andra 

kroniska sjukdomar. Detta för att arbetet kan upplevas som en viktig del i livet och där 

personer har möjlighet att vara produktiva och göra något meningsfullt (12). Det har 

framkommit i tidigare forskning att arbetet kan vara fysiskt och socialt hindrande, för 

personer med kroniska sjukdomar. Detta för att de behövde förändra hur de utförde sina 

arbetsuppgifter, p.g.a. de nedsättningar sjukdomarna gav (35, 36). Därför anser vi att det är av 

betydelse att ha kunskap om vilka möjligheter arbetsterapeuten har att bidra till fortsatt arbete 

för personer med kroniska sjukdomar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera vilka möjligheter arbetsterapeuten har att 

främja förmågan till fortsatt arbete för personer med MS och RA. Arbetsterapeuten kan 

utifrån sin kunskap, genom bedömningar och insatser möjliggöra för personer med kronisk 

sjukdom, som MS och RA att bibehålla arbetsförmågan. Det kan vara viktigt att han/hon 

arbetar i team runt personerna, för att ge bästa möjliga insatser (22, 29). Det är också viktigt 

att dessa personer blir bemötta med respekt och att de får god information om sin sjukdom 

och behandling av arbetsterapeuten. Detta då personerna oftast inte vet vilken påverkan 

sjukdomen ger och vad det kan leda till (37). 

 

Att ha kunskap om gemensamma faktorer och hur miljön kan påverka arbetsförmågan för 

personer med kroniska sjukdomar är viktigt för arbetsterapeuten inför mötet med dessa 

personer (10, 15). För att se vilka aktiviteter i vardagen som personer upplever viktiga att 

klara av, men som de har svårigheter att utföra kan COPM vara ett användbart 

bedömningsinstrument för arbetsterapeuten (10, 29, 30). Vi anser att COPM kan utgöra en 

grund för att senare kompletteras med ett mer specifikt bedömningsinstrument för att t.ex. 

bedöma arbetsförmågan.  
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Det har visats i studier att WRI och WEIS är användbara instrument som arbetsterapeuten kan 

använda vid bedömning av arbetsförmåga (10, 14, 31-33). WRI är validitets- och 

reliabilitetstestat och bedömer arbetsförmågan och identifierar rehabiliteringsbehovet hos 

personer med nedsatta förmågor (31, 32). Det kan användas på en stor grupp personer med 

olika diagnoser, åldrar och kulturer (32). WEIS används för att bedöma hur samspelet mellan 

personen och arbetsmiljön påverkar välbefinnande, arbetsutförande och tillfredställelse. Det är 

även användbart för att se till personers behov och förmågor i arbetet (33). Det har 

framkommit att dessa bedömningsinstrument kan kombineras för att få en mer heltäckande 

bedömning av arbetsförmågan och vilka faktorer i arbetet som påverkas p.g.a. sjukdomen 

(32). Detta för att WRI inte enbart kan användas för att bedöma hur den fysiska och sociala 

miljön påverkar tillbakagången till arbete (32). Trots denna svaghet hos WRI anser vi att 

bedömningsinstrumenten WRI och WEIS är tillförlitliga och kan tillämpas på personer med 

kroniska sjukdomar. Detta eftersom bedömningsinstrumenten inte är inriktade mot att enbart 

bedöma specifika diagnoser utan kan användas på en stor grupp människor.  

 

Resultatet från denna litteraturstudie visar på att de gemensamma faktorerna i 

kroppsstrukturen som påverkar arbetsförmågan för personer med MS och RA är symtom som 

fatigue/trötthet, smärta och funktionsnedsättningar. Det har även bevisats i tidigare forskning 

och litteratur att dessa symtom påverkar arbetsförmågan för personer med kroniska sjukdomar 

(35, 38).  Symtomen påverkade personerna på så sätt att de hindrades i sitt arbetsutförande, då 

arbetsbelastningen blev för stor. De hade också svårigheter att t.ex. ta sig till och från bilen på 

parkeringsplatsen. Detta anser vi stärker tillförlitligheten och generaliserbarheten av denna 

studie till andra personer med kroniska sjukdomar med liknade symtom. Vi anser även att det 

var viktigt att belysa de kognitiva nedsättningar som personer med MS kan drabbas av och 

som påverkar deras arbetsförmåga. Detta p.g.a. deras förmåga att t.ex. minnas, koncentrera sig 

och göra flera saker samtidigt försämras.  

 

Resultatet visade också på att faktorer i den fysiska och sociala miljön påverkade 

arbetsförmågan för personer med MS och RA. Tidigare forskning har visat att detta är något 

som påverkar även andra personer med kroniska sjukdomar och deras förmåga att fortsätta 

arbeta (35, 36). Det som hindrade i den fysiska miljön var bl.a. att ta sig till och från 

arbetsplatsen och att arbetsmiljön i sig upplevdes stressande. Det var av betydelse att personer 

med MS hade möjlighet att börja arbetet tidigare på morgonen och sluta tidigare på 

eftermiddagen för att de skulle ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter innan fatigue 

uppstod (21). Eftersom personer med RA ofta drabbas av morgonstelhet kan detta försvåra för 

dem att börja arbetet tidigt på morgonen. Vi anser därför att det skulle underlätta för dem att 

ha möjlighet att börja sitt arbete senare under förmiddagen då stelheten har minskat. Även den 

sociala miljön kan upplevas både stödjande och hindrande för personer med MS och RA när 

det gäller deras förmåga att fortsätta arbeta.  Det som kan stödja är att arbetsgivare, kollegor 

och familj har en förståelse för vilka nedsättningar sjukdomarna kan ge som påverkar 

arbetsförmågan. För att få denna förståelse och stöd var det viktigt att personerna berättade 

om sin sjukdom (39, 40). Arbetsgivare och kollegor kunde även hindra arbetsutförandet för 

dessa personer om deras kunskap och/eller förståelse var liten angående de nedsättningar som 

påverkar förmågan att utföra arbetsuppgifter.   

 

Arbetsterapeuten kan ge information till personer med diagnoserna MS eller RA, deras familj, 

arbetsgivare och kollegor. Informationen bidrog till ökad förståelse angående vad det innebär 

att ha en kronisk sjukdom och hur viktigt det är att stödja dessa personer. Även att träffa andra 
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personer med samma sjukdom för att byta erfarenheter med varandra upplevdes värdefullt för 

personerna. 

 

Det har även framkommit att arbetsterapeuten kan anpassa arbetsplatsen och/eller förskriva 

hjälpmedel för att bibehålla arbetsförmågan för dessa personer. För personer med MS kan 

hjälpmedel som t.ex. elrullstol och kunskap om ergonomisk sittställning möjliggöra förmågan 

till fortsatt arbete (4, 5, 20, 41). Även för personer med RA kan hjälpmedel förskrivas för att 

underlätta arbetsutförandet t.ex. i form av universalgrepp som underlättar vridmoment och ge 

större grepp på föremål (6, 24). I en tidigare studie har det visat sig att arbetsterapeuten inte 

enbart bör fokusera sina insatser på att anpassa arbetsplatsen för personer med kroniska 

sjukdomar. Den bör även med sin kunskap motivera personerna till att de har förmågan att 

klara av att utföra sina arbetsuppgifter, men på ett nytt sätt (42). Vi anser att arbetsterapeuten 

kan använda kunskapen från denna studie och överföra den till personer med andra kroniska 

sjukdomar. Detta för att det har framkommit att det finns gemensamma faktorer på 

kroppsstruktur/kroppsfunktionsnivå för personer med kroniska sjukdomar som påverkar dem i 

deras arbetsutförande. Arbetsterapeuten kan använda sig av liknande insatser för personer 

med kroniska sjukdomar, då det även visat sig i tidigare forskning att han/hon kan t.ex. göra 

anpassningar, förskriva hjälpmedel och ge information för att främja förmågan till arbete (4, 

5, 6, 20, 24, 41, 42). Vi anser därför att arbetsterapeuten kan använda denna kunskap för att 

främja för dessa personer att klara av att utföra ett arbete, vilket också visats vara en 

meningsfull aktivitet i livet. 

 

Enligt ICFs klassifikation (8) kan komponenter på kroppsstruktur/kroppsfunktionsnivå som 

trötthet, smärta, och funktionsnedsättning leda till påverkan på aktivitets- och 

delaktighetsnivå, för personer med MS och RA. Detta då personerna begränsas i att utföra 

aktiviteter på samma sätt som tidigare. Både symtom och aktivitetsförmåga kan också 

påverkas om omgivningsfaktorer upplevs hindrande t.ex. då arbetsplatsen inte är anpassad 

utefter personens behov. Detta kan leda till att personliga faktorer som livsstil och vanor 

påverkas och personen måste acceptera de begränsningar sjukdomen ger, men även att den ser 

till vilka möjligheter som finns (figur 1, figur 2, 21, 24). Vi anser att ICF är en användbar 

klassifikation för arbetsterapeuten, då den berör komponenter som är centrala begrepp inom 

arbetsterapi (43). De kan också leda till att arbetsterapeuter använder ett gemensamt språk, 

vilket kan bidra till att bedömningar och insatser blir likvärdiga då samma terminologi 

används (9).    

 

Arbetsförmedlingen och försäkringskassan är nya arenor som arbetsterapeuter kan arbeta 

inom (44) med att bedöma och ge arbetsrelaterad rehabilitering. Detta innebär att personer 

med olika funktionsnedsättningar som har sjukersättning eller är sjukskrivna ska ha möjlighet 

att återgå till ett arbete (5, 12, 16, 45). Resultatet från denna litteraturstudie visar på att arbete 

ansågs vara en viktig del i livet, då det gav sociala kontakter, möjlighet att ta ansvar och det 

stimulerade personers intellekt (21, 25). Arbetet kunde motivera personer med både MS och 

RA att komma tillbaka efter sjukskrivning (21, 25). Det är minst lika viktigt att personer med 

en kronisk sjukdom som t.ex. MS och RA är engagerade och vill komma tillbaka till arbetet. 

Detta för att arbetsterapeuten med sina bedömningar och insatser ska kunna främja 

tillbakagången till arbetet (39, 40).  

 

Svagheter med denna studie är att vissa artiklar var svåra att generalisera till hela 

populationen MS och RA. Detta för att t.ex. studiegruppen var liten eller att studierna enbart 

innehöll deltagare som var inskrivna på ett sjukhus (22, 25, 26, 30, 31). Av de artiklar som 

utgör resultatet var fem kvalitativa studier, vilket kan ge viss svårighet att generalisera till hela 



23 

 

populationen. Detta eftersom man får personens egna upplevelser och erfarenheter om hur 

arbetsförmågan påverkas och dessa erfarenheter kan skilja sig från hur andra personer med 

sjukdomarna upplever det. Vi anser ändå att resultatet visar på att kunskapen är tillförlitlig 

och kan generaliseras till andra personer med MS och RA, men även till andra kroniska 

sjukdomar. Detta eftersom det också framkommit i tidigare studier att arbetsterapeuten med 

sina bedömningar och insatser kan främja förmågan till fortsatt arbete för personer med 

kroniska sjukdomar (39-42). Även gemensamma faktorer som påverkar arbetsförmågan för 

personer med MS och RA var generellt för andra kroniska sjukdomar, vilket styrker 

tillförlitligheten i studien.   

 

Vi anser att vidare forskning kan studera andra bedömningsinstrument som kan vara 

användbara för arbetsterapeuten vid bedömning av arbetsförmåga. Det kan även vara av 

betydelse att utvärdera effekten av arbetsrelaterad rehabilitering för att komma tillbaka till 

arbete efter sjukskrivning. Detta för att kunna erbjuda rätt insats till rätt person. 

 

Slutsats 

Slutsatsen vi drar från denna studie är att arbetsterapeutiska bedömningar och insatser är av 

betydelse för att främja förmågan till fortsatt arbete för personer med kroniska sjukdomar. 

Kunskapen från denna studie anser vi är användbar främst för arbetsterapeuter, men även 

andra hälso- och sjukvårdsprofessioner då den visar på gemensamma faktorer och hur 

arbetsförmågan påverkas för personer med kroniska sjukdomar som MS och RA. Detta för att 

denna kunskap kan användas för att göra bra bedömningar och insatser, för att hjälpa dessa 

personer till ett meningsfullt liv trots sin sjukdom.  
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Sökmatris multipel skleros       Bilaga 1 

 Amed 

2010-03-05 

Cinahl 

2010-03-09 

Medline 

2010-03-09 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

u.1 u.2 u.3 Antal 

träffar 

u.1 u.2 u.3 Antal 

träffar 

u.1 u.2 u.3 

1.Multipel 

Sclerosis 

638    4537    14839    

2.MS 1585    25227    166151    

3.Employment 1437    11157    14200    

4.Work ability 43    94    334    

5.Work assessment 15    38    31    

6.Occupational 

therapy 

3907    4202    2308    

7.Rehabilitation 

vocational 

1331    1765    1885    

8.Education 5996    196869    192375    

9.Assistive 

technology devices 

14    7075    22    

Kombinationer             

10. 1 or 2 1824    5227    14839    

11. 10 and 9 and 3 0 - -  2 2 2  0 - -  

12. 10 and 3 28 27 23 4 107 97 

(18) 

28 

(18) 

3 (2) 257 185 

(6) 

20 

(6) 

4 (3) 

13. 10 and 7 17 17 

(10) 

13 

(10) 

1 (1) 22 19 

(7) 

10 

(7) 

0  36 25 

(5) 

9 (5) 0 

14. 10 and 3 or 7 32 30 

(25) 

26 

(25) 

3 (3) 11 10 

(8) 

8 (8) 0 20 12 

(4) 

5 (4) 0 

15. 10 and 9 0 - - - 101 70 

(3) 

16 

(3) 

0 1 0 - - 

16. 10 and 8 and 6 0 - - - 5 4 (1) 3 (1) 0 6 4 (1) 3 (1) 0 

17. 10 and 4 1 0 - - 2 1 (1) 1 (1) 0 8 5 (1) 1 (1) 0 

18. 5 and 6 4 3 3 0 4 3 (2) 2 (2) 0 2 1 0 0 

19. 10 and 3 and 6 0 - - - 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 1 (1) 1 (1) 1(1) 

Limits: Artiklar från de senaste 10 åren, peer-review 

( ) - Artiklar finns i dubblett vid olika sökkombinationer i de olika databaserna. 

 

u.1. Antal återstående artiklar efter att artiklar hade exkluderats utifrån titel 

u.2. Antal återstående artiklar efter att artiklar hade exkluderats utifrån abstract eller p.g.a. att det varit 

en review artikel. 

u.3. Antal återstående artiklar efter att artiklar hade lästs i sin helhet. 

 

Samma begränsningar och urvalskriterier användes vid sökning på både MS och RA. 
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Sökmatris reumatoid artrit 

 Amed 

2010-03-05 

Cinahl 

2010-03-09 

Medline 

2010-03-09 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

u.1 u.2 u.3 Antal 

träffar 

u.1 u.2 u.3 Antal 

träffar 

u.1 u.2 u.3 

1.Arthritis rheumatoid  807    5972    25225    

2.RA 374    2750    102992    

3.Employment 1437    11157    19200    

4.Work ability 43    94    334    

5.Work assessment 15    28    31    

6.Occupational 

therapy 

3907    4202    2308    

7.Rehabilitation 

vocational 

1331    1765    1885    

8.Education 5996    196869    192375    

9.Assistive 

technology devices 

14    7075    22    

Kombinationer             

10. 1 or 2 897    1843    102992    

11. 10 and 9 and 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 

12. 10 and 3 7 4 3 1 56 18 

(1) 

15 

(1) 

3 (1) 269 35 

(12) 

22 

(12) 

5 (5) 

13. 10 and 7 4 4 (1) 3 (1) 1 (1) 8 2 (2) 2 (2) 0 38 20 

(4) 

6 (4) 0 

14. 10 and 3 or 7 10 7 (5) 5 (5) 1 (1) 8 2 (2) 2 (2) 0 38 15 

(6) 

6 (6) 0 

15. 10 and 9 0 - - - 30 15 2 0 0 - - - 

16. 10 and 8 and 6 4 2 0 0 12 3 (1) 1 (1) 1 (1) 13 7  0  0 

17. 10 and 4 1 0 - - 1 1 1 0 6 4 (2) 3 (2) 0 

18. 5 and 6 4 3 3 0 4 3 (2) 3 (2) 0 2 1 0 0 

19. 10 and 3 and 6 2 1 (1) 1 (1) 0 3 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
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Sammanställning av granskade artiklar            Bilaga 2 

Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (20): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Johnson K L, Yorkston K M, 

Klasner E R, Kuehn C M, 

Johnson E, Amtmann D. 

2004(85), USA. 

En kvalitativ studie, med en 

fenomenologisk ansats.  

En ostrukturerad intervju med 

öppna frågor.  

16 personer deltog i studien, 

varav 14 var kvinnor och 2 

män.  

Deltagarna rekryterades 

genom nyhetsbrev av ”MS 

association of King County”, 

medicinskt 

rehabiliteringscenter, 

sjuksköterskor inom 

primärvården och genom 

muntlig information. 

Deltagarna fick själva 

bestämma om de ville delta. 

  

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle ha 

diagnosen MS, ha eller 

nyligen haft en anställning 

och personerna skulle ha 

förmågan att delta i 

intervjuerna på en plats de 

själva valt.   

Resultatet visar på vilka olika 

synsätt personer med MS har 

på arbetet. De värderar 

förmågan att kunna arbeta 

högt, på så sätt att det upplevs 

terapeutiskt att ha något att 

sysselsätta sig med. Även att 

hitta strategier, anpassa 

arbetsplats, uppgifter och 

arbetstid, för att klara av 

fortsatt arbete trots sjukdom 

upplevdes viktigt.  

 Resultatet visar också på 

vilka symtom som kan hindra 

personerna, så som trötthet, 

vilket kan leda till kognitiva 

nedsättningar som påverkar 

arbetsförmågan. Deltagarna 

upplevde också att faktorer 

som kollegor och arbetet i sig 

kunde vara stressande och på 

så sätt påverkar 

arbetsutförandet.     

Att ha ett arbete upplevdes 

värdefullt, då de fick 

möjlighet att göra något 

meningsfullt och hade en 

ekonomisk säkerhet. Trötthet 

och kognitiva förändringar 

kombinerat med sociala och 

miljö faktorer kunde upplevas 

stressfullt. Det kunde vara av 

betydelse att de hittade 

strategier för att klara av detta 

på arbetsplatsen. 

Syfte: 

Syftet var att få bättre 

förståelse för vilken syn 

personer med multipel skleros 

(MS) har på de möjligheter 

och hinder som de kan möta 

på arbetsplatsen. 

Studiens bevisvärde: 

Högt bevisvärde. 

Eftersom det är en kvalitativ 

studie får man lita på att 

deltagarna talar sanning då de 

berättar om sin syn på hur 

arbetsförmåga påverkats p.g.a. 

sjukdomen. 
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Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (21): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Yorkstone K M, Johnson K, 

Klasner E R, Amtmann D, 

Kuehn C M, Dudgeon B. 

2003(25), USA. 

En kvalitativ studie, med 

fenomenologisk ansats. 

Studien genomfördes i form 

av en semistrukturerad 

intervju.  

Intervjun innefattade 

huvudteman: definiera arbete 

(inkluderade prioriteringar, 

planering och perspektiv) och 

förändra hur saker blir gjorda 

(inkluderade medvetenhet, 

skapa strategier och utvärdera 

strategierna). 

14 personer deltog i studien, 

varav 11 var kvinnor och 3 

män. Deltagarna rekryterades 

från ett nyhetsbrev i ”MS 

Association of King County”, 

rådgivare vid ett medicinskt 

rehabiliterings center, 

sjuksköterskor inom 

primärvården och genom 

muntlig information. 

 

Inklusionskriterier för studien 

var att alla deltagare skulle 

var oberoende i aktiviteter i 

det dagliga livet (ADL). 

Resultatet visade på att det 

var viktigt att personerna 

kunde planera sitt arbete och 

lära sig vilka resurser och 

behov de hade. Resultatet 

visar också på att personer 

med MS bör vara medveten 

om sin sjukdom, att de kan 

behöva skapa strategier, för 

att klara av sina 

arbetsuppgifter.    

För personer med MS var det 

viktigt att prioritera och 

planera aktiviteter utifrån sin 

ork. Även att kunna förändra 

hur saker blir gjorda, för att 

underlätta vardagen t.ex. på 

arbetet och i hemmet 

upplevdes viktigt. 

Syfte: 

Att undersöka vilka 

erfarenheter personer med 

mild till måttlig form av 

multipel skleros (MS) har att 

utföra arbete, både i och 

utanför hemmet. 

 

Studiens bevisvärde: 

Högt bevisvärde. 

 

Relativt många deltagare för 

att vara en kvalitativ studie. 
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (22): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsatser: 

Townsend G. 2008(71), 

England. 

En kvantitativ studie som 

genomfördes med hjälp av ett 

frågeformulär. 

Frågeformuläret skickades till 

deltagarna via post. 

 

Det var 70 personer som 

deltog i studien, varav 32 

arbetsterapeuter, 26 MS 

sjuksköterskor, 4 MS 

specialiserade sjukgymnaster 

och 8 ”disability employment 

advisor”. 

Rekryteringen till studien 

genomfördes genom reklam i 

tidskrifter, internetsidor och 

via mail.  

De personer som var 

intresserade att delta fick 

själva ta kontakt och anmäla 

sitt intresse.  

Inklusionskriterier för studien 

var att deltagarna skulle 

arbeta i England. 

 

 

Resultatet visade på hur 

professionerna ser på hur 

miljön kan påverkas t.ex. att 

ta sig till och från 

arbetsplatsen och svårigheter 

med att få flexibla 

arbetstider. Identifierade 

problem på arbetsplatsen var 

bl.a. inom den fysiska miljön 

(t.ex. gå i trapp) och att 

förhandla om förändringar på 

arbetsplatsen. Även att 

informera personerna med 

MS hur de kan hantera sin 

sjukdom med vanliga 

symtom som trötthet och 

kognitiva problem ansågs 

vara av betydelse. Det är 

även viktigt att 

professionerna får mer 

kunskap och färdigheter om 

hur de kan hjälpa personer 

med MS för att öka deras 

förmåga att arbeta.  

Det var viktigt att 

dokumentera det personen 

berättar som problem vad 

gäller arbetsutförande. Detta 

kan stödja personen i 

tillbakagången till arbetet. 

Arbetsterapeuten kan med sin 

kunskap ha en betydelsefull 

roll då det handlar om att 

möta de hinder personer med 

MS kan få i sin förmåga att 

arbeta. 

Syfte: 

Att undersöka hur 

professioner med sina 

kunskaper och erfarenheter 

kan stödja personer med 

multipel skleros (MS) i 

arbete. Syftet var även att 

identifiera träningsbehovet 

hos personer med MS och att 

identifiera den kliniska 

verksamheten. 

 

 

Studiens bevisvärde: 

Bevisvärdet på studien är 

medel. 

En begränsning med studien 

var att urvalet var litet och 

därför bör resultatet 

generaliseras med 

försiktighet. 
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Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (23): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Dyck I, Jongbloed L. 2000(67), 

USA. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

En kombination av en 

semistrukturerad intervju och 

ett frågeformulär via mail. 

Det var 864 deltagare som 

deltog i frågeformuläret. 

Deltagarna rekryterades från 

en MS klinik i British 

Colombia. 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle vara mellan 

19-60 år och ha diagnosen 

MS. 

 

I den semistrukturerade 

intervjun var det 54 deltagare. 

Intervjuerna ägde rum i 

deltagarnas hem.  

Deltagarna rekryterades från 

en neurologisk klinik och den 

lokala MS föreningen.  

Intervjun inkluderade kvinnor 

som arbetade heltid, deltid 

och de som inte längre hade 

betalt arbete. 

Resultatet visar på att 

sjukdomssymtom som 

trötthet, kognitiva 

nedsättningar, inkontinens, 

stå/gå var faktorer som 

påverkade arbetsförmågan. 

Det visar också på hur kraven 

på arbetsplatsen kan anpassas 

t.ex. genom flexibel arbetstid 

och vilopauser under dagen. 

Stöd och hjälp från kollegor, 

arbetsgivare och familj var en 

viktig faktor för att 

personerna skulle klara av 

sina arbetsuppgifter på såväl 

arbetet som i hemmet.   

Studien visar på att kvinnor 

med MS har en benägenhet 

att dölja för andra att de har 

en nedsättning. Detta var även 

något de försökte dölja för sig 

själva. Det visar även på att 

om de berättar om sin 

sjukdom kunde detta påverka 

möjligheten till arbete eller 

olika förmåner på 

arbetsplatsen. 

Syfte: 

Att undersöka vilka 

erfarenheter kvinnor med 

multiple skleros (MS) har på 

arbetsplatsen. Syftet var också 

att undersöka om miljön 

påverkar deras arbetsutförande.  

Studiens bevisvärde: 

Högt bevisvärde.  

 

Stort antal deltagare, då 

studien görs både i form av 

intervjuer och med ett 

frågeformulär.  

Enbart kvinnor med MS som 

deltog. 
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (24): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Gignac M A M. 2005(53), 

USA. 

Kvantitativ design. 

 

Forskarna intervjuade 

deltagarna utifrån ett 

strukturerat frågeformulär 

som inkluderade bl.a. 

aktivitetsbegränsningar på 

arbetsplatsen, om de berättat 

för arbetsgivaren om 

sjukdomen, deras syn på 

arbete och 

arbetsplatsförändringar.  

Intervjuerna genomfördes 

antingen i deltagarnas hem 

eller på en plats deltagarna 

valt att bli intervjuad på. 

694 personer tillfrågades 

varav 492 deltog i studien. Av 

dessa var 383 kvinnor och 

109 män.  

Deltagarna rekryterades från 

reumatologiska kliniker i 

USA, tidskrifter och posters 

på sjukhus.  

 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle ha 

diagnosen artrit och haft det i 

minst 1 år. Deltagarna skulle 

vara betalt anställda, inte ha 

någon nedsättning som inte 

orsakats av artrit och de skulle 

tala flytande engelska.  

Resultat visar på att kvinnor 

med ledproblematik som var 

kvar i arbete använde 

kopingstrategier, för att klara 

av arbetets krav.  

 Det var också dessa personer 

som anpassade sina aktiviteter 

och hade pratat med sin 

arbetsgivare om sjukdomen.  

Resultatet visade också på att 

de personer som hade en 

positiv arbetssyn hade lättare 

att be andra kollegor om hjälp 

och prata om sin sjukdom 

med dem. 

Resultatet lyfter hur personer 

formar sig utefter sina 

begränsningar, för att kunna 

fortsätta arbeta. 
Syfte: 

Att undersöka vilka 

kopingbeteenden som 

personer med artrit använder 

för att klara av arbete. Syftet 

var även att få deras syn på 

arbete, vad gäller 

nedsättningar på arbetsplatsen 

och arbetskontexten. De ville 

även undersöka förhållande 

mellan kopingbeteenden, 

arbetsproduktivitet och 

deltagande. 

Studiens bevisvärde: 

Bevisvärdet är högt.  

 

Stort antal deltagare. 

Resultatet är utförligt 

diskuterat. 
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Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (25): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Nilsson I, Fitinghoff H, Lilja 

M. 2006(28), Sverige. 

En kvalitativ studie i form av 

fokusgruppsintervju. 

Intervjuerna ägde rum i 

primärvårdens lokaler. 

Deltagarna fick berätta om 

deras erfarenheter av vilka 

faktorer som gör det möjligt 

för dem att fortsätta arbeta. 

10 personer deltog i studien, 

varav 6 kvinnor och 4 män. 

 

Deltagarna som antogs kom 

från ett reumatologiregister 

från ett sjukhus i norra 

Sverige. 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle haft 

diagnosen 1-4 år innan 

studien startade och arbeta 

minst 20 timmar per vecka. 

De skulle även bo inom ett 

geografiskt område så att de 

var möjligt för dem att delta i 

studien. 

Resultatet visar på hur 

deltagarna själva upplevde 

möjligheterna att fortsätta 

arbeta. Vissa deltagare ansåg 

att arbetet kunde vara en 

motivation till att komma 

tillbaka från sjukskrivning. 

Att anpassa arbetssituationen 

var viktigt för en del av 

deltagarna. Den sociala miljön 

på arbetsplatsen ansågs som 

en betydelsefull faktor, då 

deltagarna värderade stöd från 

kollegor och arbetsgivare som 

viktigt för att klara av sitt 

arbete. 

Personer med RA måste 

anpassa och/eller modifiera 

sig olika sätt på sin arbetsplats 

för att kunna fortsätta arbeta. 

 

Syfte: 

Att undersöka och beskriva 

vad som möjliggör att vara 

kvar på arbetet för personer 

med reumatoid artrit (RA). Studiens bevisvärde: 

Medel 

Trovärdigheten var hög, 

eftersom studien var en 

fokusgruppsintervju och 

deltagarna fick diskutera och 

berätta fritt om sina egna 

erfarenheter av att arbeta med 

RA. 

Det finns svårigheter att 

generalisera resultatet till alla 

med RA. 
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (26): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

O´Connor R J, Cano S J, 

Torrentà L R, Thompson A J, 

Playford E D, 2005(252) 

England. 

Cross-section studie som både 

innehöll en kvalitativ och 

kvantitativ metod.  

Den kvalitativa metoden var i 

form av en intervju, där 

personerna fick svara på 

frågor om deras sjukdom, 

erfarenheter av anställning 

och sociala förhållanden.  

Den kvantitativa metoden var 

i form av ett 

självrapporteringsformulär 

som inkluderade fysiska, 

psykologiska och 

yrkesmässiga mätningar. 

Frågeformuläret innehöll 

Barthel index, General Health 

Questionnaire (GHQ-28) och 

Work Impact Questionnaire. 

I den kvalitativa delen deltog 

62 personer i åldern 18-65 år.  

Rekryteringen gjordes utifrån 

patienter som var inlagda på 

en rehabiliterings avdelning 

och även utskrivna patienter. 

 

I den kvantitativa delen var 

det 100 deltagare, i åldern 18-

65 år. Deltagarna rekryterades 

utifrån att de blivit utskrivna 

från sjukhuset. 

Resultatet från intervjun 

visade på att symtomen från 

sjukdomen som trötthet och 

inkontinens påverkade 

personernas förmåga att 

återgå till arbete. Det visade 

även på att miljöfaktorer som 

t.ex. att ta sig till och från 

arbetet och använda sin 

rullstol på arbetsplatsen 

påverkade förmågan att 

arbeta. Svaren från 

frågeformuläret resulterade i 

att områden att skriva, 

trötthet, svårigheter att gå och 

balanssvårigheter påverkade 

förmågan att arbeta.  

Miljöfaktorer som påverkade 

arbetsförmågan var t.ex. att 

kunna ta sig till och från 

arbetet. 

 

Slutsatser från studien visar 

på att de faktorer som 

påverkar personer med MS att 

arbeta är främst sjukdoms- 

och arbetsrelaterade. 

Professioner inom hälso- och 

sjukvården kan ha en viktig 

roll när det gäller att hjälpa 

personer med MS bibehålla 

sin anställning. 

Syfte: 

Att identifiera faktorer som 

påverkar personer med 

multipel skleros (MS) att 

återgå till arbete. Syftet var 

också att mäta hur de fysiska, 

psykologiska och sociala 

faktorerna påverkar 

återgången till arbete för en 

oberoende grupp av patienter, 

utifrån en sjukhusbaserad 

undersökning. 

Studiens bevisvärde: 

Medel 

Finns viss svårighet att 

generalisera resultatet till 

personer utanför 

sjukhusmiljön.   
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (27): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Gignac M A M, Badley E M, 

Lacaille D, Cott C C, Adam 

P, Anis A H. 2004(51), USA. 

Kvantitativ, longitudinell 3-

årig studie. 

 

De använde sig av ett 

strukturerat frågeformulär 

som berör områden som hur 

det är att leva med artrit och 

hur det är att arbeta med 

sjukdomen.  

 

Deltagarna blev intervjuade i 

hemmet eller på annan plats 

de valt. 

703 personer rekryterades via 

telefon. Av dessa var det 492 

personer som deltog i studien, 

varav 383 var kvinnor och 

109 män.  

Inklusionkriterier till studien 

var att deltagarna skulle ha 

diagnosen artrit eller 

osteoporos, haft den i minst 1 

år, ha ett betalt arbete och inte 

ha någon nedsättning som inte 

orsakats av sjukdomen. 

Deltagarna skulle även tala 

flytande engelska.   

Resultatet visade på att 1/3 av 

deltagarna inte berättat för sin 

arbetsgivare om sin sjukdom. 

Det var mer vanligt att 

personerna var sjukskrivna än 

att de förändrade typ av arbete 

eller timmar på arbetsplatsen. 

Deltagare som hade större 

arbetsbegränsningar och som 

berättat om sin sjukdom för 

arbetsgivaren var bl.a. mer 

troliga att lämna sitt arbete 

p.g.a. stor förändring av sina 

förmågor. 

Studien visar på vilka 

förändringar personer med 

artrit gör för att kunna vara 

kvar på arbetet efter att de fått 

sin diagnos. 

 Syfte: 

Att undersöka 

arbetsförändringar som 

kännetecknas av artrit och hur 

dessa är relaterade till 

personers 

aktivitetsbegränsningar på 

arbetsplatsen. Studien syftar 

även till att undersöka deras 

kapacitet och framtida 

förväntningar på anställning, 

men även deras beslut att 

berätta om sin sjukdom för 

arbetsgivare. 

Studiens bevisvärde: 

Bevisvärdet är högt. 

 

Stort antal deltagare och 

studien varar över en 3 års 

period med uppföljningar. 
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (28): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Lacaille D, Sheps S, Spinelli J 

J, Chalmers A, Esdaile M J. 

2004(51), Kanada. 

Tvärsnittstudie för att bedöma 

och undersöka faktorer som 

påvekar arbetsförmågan hos 

personer med RA. För att 

bedöma detta användes olika 

självrapporteringsformulär 

bl.a. Health Assessment 

Questionnarie (HAQ). 

1824 tillfrågades varav 921 

svarade. 130 uppfyllde inte 

kraven för att delta p.g.a. att 

de inte hade något arbete . 

200 valde att inte delta. 

Slutligen blev det 581 

deltagare kvar i studien och 

deltagarna var mellan 18-65 

år.  

Inklusionskriterier i studien 

var att deltagarna skulle ha 

diagnosen RA och arbetat 

sedan de fått diagnosen. 

Studien rekryterade deltagare 

som hade fått någon form av 

behandlingsprogram från ” 

The Arthritis Society”, British 

Columbia och Yukon mellan 

åren 1981-1998. 

Resultatet visar på att 

personer som hade ett mer 

fysiskt krävande arbetet hade 

större problem att ta sig till 

och från arbetet, mindre 

socialt stöd från kollegor, 

mindre arbetstillfredsställelse 

och större risk att drabbas av 

nedsättningar i arbetet.  

De som hade en nedsättning i 

arbete var även mer troliga att 

förändra sina arbetsuppgifter 

p.g.a. sin sjukdom. 

Personer som fått någon form 

av anpassning på arbetet hade 

större möjlighet att vara kvar 

på sitt arbete. 

De personer som hade 

minskade nedsättningar i 

arbetet var egen företagare, de 

som fått någon form av 

anpassning på arbetsplatsen 

och de som hade stöd från 

familjen.  

Syfte: 

Att se till vilka hinder och 

faktorer som påverkar 

nedsättning i arbete för 

personer med reumatoid artrit 

(RA). 

Studiens bevisvärde: 

Medel. 

Stort bortfall. 

Eftersom deltagarna fick 

bedöma sin egen 

arbetsförmåga genom 

självrapportering fick 

forskarna i studien lita på att 

svaren var sanna. 
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (29): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Macedo A M, Oakley S P, 

Panayi G S, Kirkham B W. 

2009(61), USA. 

En 6 månaders prospektiv 

RCT studie. 

Experimentgruppen fick 

arbetsterapeutiska 

interventioner och vanliga 

reumatologiska vård. Medan 

kontrollgruppen enbart fick 

fortsatta med sin vanliga 

reumatologiska vård. 

Bedömningsinstrument som 

användes i studien var bl.a. 

COPM, RA Work Instability 

Scale (RA WIS) och Health 

Assessment Questionnaire 

(HAQ) 

136 personer deltog i studien. 

Deltagarna rekryterades från ” 

Guy’s and St. Thomas´ 

National Health Service 

Foundation Trust” som är ett 

kliniskt reumatologi artrit 

center. 

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle de ha 

diagnosen RA, arbeta 

fulltid/deltid eller vara 

egenföretagare. De skulle 

även tala flytande engelska, 

bo i närområdet och ha medel 

eller hög 

arbetsnedsättningsrisk på RA 

WIS skala. 

Resultatet visade på att 

COPM användes för 

målsättning och 

interventionsplanering. Efter 

6 månader var 

aktivitetsutförandet och 

tillfredställelsen betydligt 

större än hos kontrollgruppen.  

Det visade också att 

arbetsterapi gav betydelsefull 

förbättring av resultat än 

enbart reumatologisk vård.   

Arbetsrelaterad rehabilitering 

kan minska nedsättning i 

arbetet och främja 

tillbakagången till arbete. 

 
Syfte: 

Att se om omfattande och 

målinriktade 

arbetsterapeutiska 

interventioner kan förbättra 

aktivitetsutförandet. Detta 

genom att använda 

bedömningsinstrumentet 

Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM). Syftet var också att 

se om arbetsterapeutiska 

interventioner kan förbättra 

fysiska funktioner, 

arbetsproduktivitet och 

koping. 

Studiens bevisvärde: 

Högt bevisvärde. 

 

RCT studie.  

En begränsning i studien är att 

det var en arbetsterapeut som 

genomförde alla 

interventioner under 

datainsamlingen. 
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Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (30): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Lexell M E, Iwarsson S, 

Lexell J. 2006(13), Sverige. 

En retrospektiv studie, där 

bedömningsinstrumenten 

Canadian Occupational 

Performance Measure 

(COPM) och Visual Analogue 

Scale (VAS), används för att 

svara till studiens syfte. 

47 personer deltog i studien, 

varav 28 var kvinnor och 19 

män. Deltagarna hade 

diagnosen MS och att det 

fanns dokumenterat att de 

hade svårigheter i aktiviteter i 

det dagliga livet (ADL) p.g.a. 

sin sjukdom.   

Resultatet riktar in sig på det 

som framkommit utifrån 

bedömningsinstrumentet 

COPM. 

Det visade sig att de 

aktiviteter som var viktigast 

för deltagarna att utföra var 

arbetet och att de hade 

funktionell rörlighet. Utifrån 

bedömningsinstrumentet var 

deltagarna generellt sätt inte 

tillfredställda inom 

aktivitetsområdena arbete, 

egenvård och fritid. 

Studien visar på att COPM är 

lämpliga att använda då det 

fångar upp personens 

möjligheter och 

begränsningar, för att hitta 

lämpliga interventioner. Det 

kan vara betydelsefullt att 

komplettera bedömningen 

COPM med ett annat 

bedömningsinstrument som 

t.ex. Assessment of Motor and 

Process Skills (AMPS), för att 

hitta den mest lämpliga 

interventionen.   

Syfte: 

Att studera hur tillfredsställda 

personer med multipel skleros 

(MS) är med 

aktivitetsområdena egenvård, 

arbete och fritid. Syftet var 

också att studera deras 

uppfattning om vilka 

svårigheter de hade inom 

dessa aktiviteter.  

Studiens bevisvärde: 

Medel. 

COPM kan användas i 

bedömning av förmågor för 

personer med MS. 

Litet urval för att vara 

kvantitativ studie. 

Nämner inget om studiens 

svagheter. 
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Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (31): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Ekbladh E, Thorell L-H, 

Haglund L. 2010(35), 

Sverige. 

Kvantitativ studie.  

Studien är en del av ett större 

forskningsprojekt.  

Deltagarna blev intervjuade 

både via telefon och med ett 

WRI formulär.  

Deltagarna studerades under 

en 2 års period, med 

uppföljning efter 6, 12 och 24 

månader.    

53 personer som var 

långtidssjukskrivna deltog i 

studien, varav 34 kvinnor och 

19 män. 

Deltagarna rekryterades från 

svenska försäkringskassan år 

2004 och de skulle även varit 

sjukskrivna mellan 60-89 

dagar. 

Totalt tillfrågades 130 

personer via mail. 

Studien resulterade i att 

deltagarna generellt blev 

utmärkande bättre inom WRI 

områdena: förväntningar att 

lyckas i sitt arbete; ta ansvar, 

anpassa sig efter rutiner för att 

minimera svårigheter; deras 

syn på familj och vänner efter 

en 6, 12 och 24 månaders 

period. WRI områdena: 

identifiering av sin arbetsroll 

och dagliga rutiner visade sig 

vara betydligt bättre efter 6 

och 24 månader. De WRI 

områden där det var en 

betydelsefull skillnad mellan 

grupperna visade det sig vara 

mer troligt att de som 

arbetade återvände till arbete 

än för de som var arbetslösa. 

Bedömningsinstrumentet 

WRI är användbart för att 

förutse om personer kan 

återvända till arbete. Det är 

också användbart vid 

arbetsrelaterad rehabilitering. 

Den viktigaste faktorn för att 

återvända till arbete var 

området förväntningar att 

lyckas på jobbet.   

Syfte: 

Att utreda om 

bedömningsinstrumentet 

Worker Role Interview (WRI) 

kan förutsäga tillbakagång till 

arbete över en 2 års period. 

 

Studiens bevisvärde: 

Medel. 

 

Det är en liten studiegrupp, 

vilket gör att 

generaliserbarheten försvagas. 

Instrumenten är ändå bevisat 

att det är användbart. 
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Inkluderade artiklar:  

Författare, årtal, land (32): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Forsyth K, Braveman B, 

Kielhofner G, Ekbladh E, 

Haglund L, Fenger K, et al. 

2006(27), England. 

Kvalitativ studie med 

”single group design”. 

Genomförde en 

semistrukturerad intervju 

utifrån instrumentet WRI. 

Detta för att bestämma vilka 

psykosociala faktorer som kan 

påverka återgången till arbete. 

440 personer deltog i studien.  

Inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle ha olika 

diagnoser inom medicin, 

ortopedi, mental hälsa och 

sensorisk nedsättning. 

Resultatet visade på att 

instrumentet gav en struktur 

för att skapa psykosociala 

förmågor för att kunna 

återvända till arbete. Det visar 

också på att instrumentet är 

validet och reliabelt mätbart 

på så sätt att det kan användas 

för att bedöma återgång till 

arbete för personer med olika 

diagnoser. 

WRI kan användas på olika 

åldrar, kulturer och diagnoser.  

Det kan dock vara av 

betydelse att kombinera 

instrumentet med ett annat 

bedömningsinstrument som 

t.ex. Work Environment 

Impact Scale (WEIS). Detta 

för att se på vilka områden 

inom den sociala och fysiska 

miljön som kan påverka 

återgången till arbete. 

Syfte: 

Att studera om bedömning 

med Worker Role Interview 

(WRI) är validet mätbart, vad 

gäller områdena psykosociala 

förmågor att klara av att 

arbeta. Syftet var även att 

studera om instrumentet 

kunde skilja på personer med 

olika psykosociala förmågor 

för att klara av att arbeta. 

Studiens bevisvärde: 

Medel bevisvärde. 

 

Kan inte göra en 

arbetsbedömning enbart med 

detta instrument. Men det 

finns bevisvärde då det kan 

användas på stort antal 

personer och diagnoser. 
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Inkluderade artiklar: 

Författare, årtal, land (33): Design: Urval: Resultat: Studiens slutsats: 

Ekbladh E, Thorell L-H, 

Haglund L, 2010 (35), 

Sverige 

Kvalitativ ansats.  

Intervjun genomfördes med 

hjälp av 

bedömningsinstrumentet 

Work Environment Impact 

Scale (WEIS). Instrumentet 

identifierar hur personer 

uppfattar deras arbetsmiljö, 

vad som kan stödja och hindra 

personers utförande, 

tillfredställelse och 

välbefinnande. 

53 deltog i studien, varav 34 

kvinnor och 19 män. De som 

rekryterades till studien skulle 

varit sjukskrivna mellan 60 

till 89 dagar under 2004 och 

arbeta minst deltid. 

Resultatet från WEIS visade 

på att områden som stödjer 

arbetsmiljön för personer var 

att de hade en interaktion med 

t.ex. kollegor och kunder, de 

såg en mening med arbetet 

t.ex. att de upplevde att de 

gjorde något viktigt.  

De områden som kan påverka 

arbetsutförandet var krav på 

uppgiften, att det kunde vara 

för fysiskt krävande och även 

tidskrav att uppgifter ska 

göras under en viss tid. Detta 

kunde skapa stress, vilket 

påverkade kvaliteten på 

arbetet. 

Studien visar på att WEIS är 

ett användbart 

bedömningsinstrument som 

visar på sambandet mellan 

den fysiska och sociala miljön 

och de krav som arbetet 

ställer. 

Syfte: 

Beskriva och analysera hur 

personer som är 

långtidssjukskrivna uppfattar 

de sociala och fysiska 

faktorerna i arbetsmiljön som 

ger stöd eller hindrar deras 

utförande, tillfredsställelse 

och välbefinnande i arbetet. 

 

Studiens bevisvärde: 

Medel bevisvärde 

 

Studien säger att man ska vara 

försiktig att generalisera till 

andra populationer. 

 


