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Syfte: Att belysa hur faktorer inom områdena person, miljö och sysselsättning kan påverka 
delaktigheten hos personer med stroke vid rehabilitering i hemmet. 
Metod: Genom en litteraturstudie har tio vetenskapliga artiklar av kvalitativa och kvantitativ 
art analyserats utifrån Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa (ICF) och Person Environment Occupation Model (PEO). 
Resultat: Resultatet visade att vårdtagare som rehabiliterats i sin hemmiljö upplever mer 
delaktig i rehabiliteringen i jämförelse med vårdtagare som har genomgått sin rehabilitering 
på sjukhus. Betydelsefulla faktorer till den ökade delaktigheten är bland annat att vårdgivare 
får anpassa sig till vårdtagaren, som därmed får ett ökat medbestämmande. Vårdtagare 
upplever en trygghet när rehabiliteringen äger rum i hemmet, eftersom det är där de har sina 
gamla aktivitetsmönster. Vårdgivare får även större möjligheter att identifiera vilka aktiviteter 
som tidigare varit meningsfulla för vårdtagaren. Minskad delaktighet kopplas i flera studier 
till informationsbrist hos vårdtagarna angående deras nya livssituation och 
rehabiliteringsinsatser. The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är en 
klientcentrerad modell som visat stor användbarhet i att få vårdtagare delaktiga i 
rehabiliteringsprocessen, och då inte minst när det gäller information till vårdtagaren. 
Litteraturen visade även att det finns brister i samhällsresurser för att personer som drabbats 
av stroke ska uppleva delaktighet.    
Slutsats: För att kunna göra en person delaktig vid rehabilitering i hemmet krävs det att 
åtgärderna utformas och genomförs i samråd med vårdtagaren. Vårdtagaren ska också få 
individuellt anpassad information om rehabiliteringsinsatser och förvärvat hälsotillstånd. Ett sätt 
att främja för vårdtagares optimala delaktighet är att ta hjälp av bedömningsinstrumentet 
COPM i rehabiliteringsprocessen. Ett bra stöd från samhället är en förutsättning för att bidra 
till delaktighet hos personer som drabbats av stroke. 
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1. INLEDNING  

Hur skulle du uppleva ifall kontroll och medbestämmande över ditt egna liv inte var en 

självklarhet? Gilla läget? Nä tänkte väl det!  

Att drabbas av en stroke kan innebära minskad delaktighet över den egna livssituationen. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Stroke 

Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av en stroke vilket gör det till en av våra största 

folksjukdomar (1).  En stor riskfaktor för att drabbas av stroke är hög ålder, medelåldern för 

ett insjuknande ligger på 75 år. Andra riskfaktorer är bland annat rökning, hypertoni (högt 

blodtryck), högt plasmakolesterol, inaktivitet, förmaksflimmer och diabetes (1, 2, 3, 4). 

 

Stroke är ett samlingsnamn för infarkt och blödning i hjärnan (2, 4). En infarkt innebär att en 

ansamling blod, eller lösryckta plack (ofta från hjärtat), täpper till i ett eller flera artärer. Vid 

en blödning pratar man om att ett kärl går sönder och orsakar ökat lokalt- och intrakraniellt 

tryck (2, 3).  

   

Hjärnskada efter en stroke uppstår när vävnad drabbas av ischemi, som innebär bristande 

blodtillförsel. Ett ischemiskt tillstånd uppstår fort och kan ge svåra cellskador främst på grund 

av att celler inte får den glukos de behöver, samt för att det bildas ansamlingar av toxiska 

substanser i infarktområdet. Närliggande celler kan räddas om tillräckligt med blodtillförsel 

upprätthålls (4). 

  

Hur pass mycket hjärnan tar skada och vilka symtom man får beror på skadans lokalisering, 

utbredning och tidsförlopp (4). De generella symtom man får är trötthet, yrsel, illamående, 

pares, känselbortfall och medvetandepåverkan. Pareser uttrycker sig i allt från lättare 

kraftnedsättningar till total hemipares (3).  I den vänstra hemisfären är symtom som afasi och 

depression vanliga. Höger hemisfär ger ofta perceptionsproblem som neglect, bristande 

sjukdomsinsikt och bekymmerslöshet. I det limbiska systemet och hippocampus har vi bland 
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annat minne, motivation och inlärning. Skada i dessa områden ger därför upphov till 

nedsättningar i dessa tre (4). 

 

Efter en stroke är det viktigt med tidig mobilisering och rehabilitering. Det är i detta skede 

som vårdtagaren kommer i kontakt med arbetsterapeuter (4, 3). Som arbetsterapeut är det 

viktigt att man planerar och genomför en individuellt inriktad rehabilitering med vårdtagaren 

(5). Rehabiliteringen syftar i första hand till att vårdtagare återfår funktioner och förmåga att 

utföra aktiviteter. Sekundärt syftar den till bibehållen självständighet genom hjälpmedel, 

kompensatoriska tekniker eller bostadsanpassning (6). Rehabiliteringen består av träning i 

vardagliga aktiviteter (ADL) exempelvis personlig hygien, påklädning, förflyttningar och 

toalettbesök (5). Är vårdtagaren i arbetsför ålder fokuseras även rehabiliteringen så att 

vårdtagaren skall kunna återgå till arbetet (5).  

Eftersom personer som har drabbat av stroke tillhör en av de grupper som är i stort behov av 

rehabilitering, är det viktigt att det finns goda kunskaper i hur man kan utforma 

rehabiliteringen på bästa möjliga sätt för denna grupp av människor. 

 

1.1.2 Rehabilitering i hemmet 

Begreppet rehabilitering i hemmet innebär att rehabiliteringen genomförs i vårdtagarens 

ordinarie boende. Syftet med denna sorts rehabilitering är framförallt att avbelasta 

slutenvårdsplatserna, förbättra övergången mellan slutenvård och öppenvård samt att 

förebygga att vårdtagaren på nytt blir inlagd (7).  

 

Rehabilitering i hemmet har visat mycket goda resultat ur ett vårdtagarperspektiv i form av 

förhöjd livskvalitet och har nu blivit allt vanligare i olika kommuner i Sverige (8). 

Rehabilitering i hemmet är inte organiserat på ett enhetligt sätt över landet. På vissa platser 

utgår arbetet från multiprofessionella team där representanter för olika yrkesgrupper åker hem 

till vårdtagarna där rehabiliteringen utförs, medan man på andra platser valt att använda så 

kallad vardagsrehabilitering som innebär att arbetsterapeut och sjukgymnast handleder 

omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande förhållningssätt där vårdtagaren tränar vardagliga 

situationer i sitt hem. Ett ytterligare sätt att arbeta med rehabilitering i hemmet är genom att 

man har ett så kallat ”elit-team” som består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och speciellt 

utbildade undersköterskor som tränar vårdtagaren i hemmet i olika vardagliga aktiviteter (9). 
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Rehabiliteringen startar direkt i samband med vårdtagarens hemkomst från sjukhuset. 

Arbetsterapeuten har då i uppgift att kartlägga vårdtagarens tidigare aktivitetsmönster, 

bedöma vilka följder den funktionella begränsningen har för vårdtagaren samt höra vad 

vårdtagaren själv vill kunna utföra. Utifrån bedömningen ska arbetsterapeuten hitta passande 

åtgärder. Det kan handla om aktivitets- och funktionsträning, hjälpa vårdtagaren att hitta nya 

strategier i utförandet av aktiviteter, prova ut och träna användningen av hjälpmedel samt göra 

bostadsanpassningar. Att ge information till närstående och omvårdnadspersonalen hur man 

bäst kan stödja vårdtagaren i utförandet av aktiviteterna kan också vara en av 

arbetsterapeutens åtgärder vid rehabilitering i hemmet (10, 8). 

 

Kielhofner menar att hemmet är den optimala miljön för funktionsinriktad träning eftersom 

det är en omgivning där vårdtagaren har sina vanor och rutiner, samt upplever stabilitet och 

trygghet i livet (11). Även Teeland menar att rehabilitering i sin hemmiljö är bra då man får 

bättre motivation samt ansvarstagande än när rehabiliteringen utförs utanför hemmet (12).  

För att vårdtagaren ska känna motivation och ansvarstagande är det viktigt att det hela tiden 

finns en bra dialog vårdgivare och vårdtagare emellan, exempelvis om i vilken utsträckning 

rehabiliteringen kan utföras. Detta för att vårdtagaren inte ska känna att hemmet enbart blir en 

vårdplats utan fortfarande är deras personliga hem. Rehabiliteringen som sker i hemmet måste 

även integreras naturligt i vårdtagarens vardag så att vårdtagaren kan se de samband som 

finns mellan rehabiliteringsinsatser och vardagliga sysslor. För att detta ska kunna ske läggs 

fokus inte enbart på kroppsfunktioner utan även på aktivitet och delaktighet (13, 14). All 

omvårdnadspersonal behöver också ha ett rehabiliterande förhållningssätt gentemot 

vårdtagaren för att rehabilitering ska kunna ske naturligt i vårdtagarens vardag (10, 13). 

 

Eftersom rehabilitering i hemmet har visat ge goda resultat ur ett vårdtagarperspektiv är det 

viktigt att undersöka vilka faktorer som bidrar till dessa positiva resultat. I samband med det 

är det viktigt att undersöka vilka faktorer som kan påverka rehabiliteringen i negativ riktning 

för att kunna utveckla och förbättra rehabiliteringen ytterligare. En lämplig grupp att 

undersöka rehabilitering i hemmet på är vårdtagare som drabbats av stroke då 

rehabiliteringsprocessen hos denna grupp är lång och kan behöva fortsätta en längre period 

efter utskrivning från sjukhuset.  
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1.1.3 Delaktighet 

Delaktighet kommer ursprungligen från de latinska orden ”partipus” och ”capere” vars 

betydelse tillsammans blir ”att ta del” (15). Begreppet innebär idag att man upplever, deltar 

eller är involverad i något (16). Den Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF) definierar delaktighet som “en persons engagemang i en 

livssituation”. En persons delaktighet förekommer inte i isolering och bör av den anledningen 

endast betraktas i relation till personens färdigheter och förmågor samt miljön som han eller 

hon lever i (17). 

 

Att vara delaktig i vardagliga sysselsättningar är viktigt för alla människor (18).  ICF menar 

att medverkan har en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande (17). Att drabbas av en 

funktionsnedsättning har visat sig leda till mindre delaktighet i hemmet och innebär färre 

sociala relationer, samt att man har en mindre aktiv fritid (18). En delaktig vårdtagare som 

aktivt medverkar vid planering, målformulering, genomförande och utvärdering av 

rehabiliteringen är en förutsättning för framgångsrik rehabilitering. Genom att göra 

vårdtagaren delaktig kan resultat vid träning av ADL-förmågor lättare uppnås, eftersom 

vårdtagaren finner motivation till att utföra åtgärderna (13).  Att vara aktivt delaktig i sin 

rehabilitering kräver mycket kraft från vårdtagaren i form av egen insats och engagemang 

(10). Det är därför viktigt att all personal som medverkar vid omvårdnad och rehabilitering 

bidrar till att göra vårdtagaren delaktig samt väl informerad om sin sjukdom och 

egenvårdsinsatser (19).   

 

Rehabilitering i form av arbetsterapi är en unik möjlighet att bidra till utveckling och 

förverkligande av delaktighet för personer med funktionshinder. Arbetsterapi bygger på att 

arbeta klientcentrerat och beaktar alla faktorer som kan påverka vårdtagaren att utföra 

meningsfulla aktiviteter (18). 

 

Delaktighet liksom rehabilitering i hemmet har således visat ge goda resultat ur ett 

vårdtagarperspektiv. Det är därför av hög relevans att man undersöker dessa fenomen i 

relation till varandra för att utveckla rehabiliteringen. Viktiga frågor är bland annat vilken 

inverkan hemmiljön har på vårdtagares delaktighet samt hur vårdtagarens delaktighet i 

hemmet kan stärkas? 
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1.1.4 PEO & ICF 

Delaktighet kan beskrivas på olika sätt. The person environment occupation model (PEO) är 

en arbetsterapeutisk modell som illustrerar delaktighet i aktivitetsutförande och dess samband 

med person, miljö och sysselsättning (20). Personliga faktorer som påverkar 

aktivitetsutförande och delaktighet inkluderar psykiska, kognitiva och neurologiska 

kapaciteter. Miljömässiga faktorer omfattas av den fysiska, sociala och kulturella miljön, samt 

den samhälliga politik och attityd som råder. Alla aktiviteter och uppgifter utförda av 

människor sker således under flertalet av miljöer. De miljömässiga faktorerna fungerar 

antingen som hjälpande eller hindrande i aktivitetsutförande. Faktorer som berör 

sysselsättning omfattar de aktiviteter och uppgifter som är viktiga för en person, organisation 

eller population (21). 

   

ICF modellen för funktionshinder och hälsa liksom PEO modellen visar hur delaktigheten och 

aktivitetsutförandet påverkas utav olika faktorer i en kontext (17, 20). Modellen visar hur 

delaktigheten påverkas av hälsotillstånd, kroppsstruktur och kroppsfunktioner, aktiviteter 

samt personliga- och miljömässiga faktorer (17).  

 

Hälsotillstånd används som ett samlingsbegrepp för sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Kroppsstrukturer innebär strukturella eller anatomiska delar som ingår i människokroppen 

och kroppsfunktioner syftar till kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive 

psykologiska aspekter. Aktivitet innebär en persons utförande av en uppgift eller handling. 

Personliga faktorer innefattar kontextuella faktorer som berör individen såsom ålder, kön, 

social status och livserfarenheter etcetera. Miljöfaktorer inkluderar fysiska och psykiska 

aspekter samt den sociala miljön. 

 

Litteraturstudien utgår ifrån en sammansättning av PEO och ICF modellerna (20), se Figur 1. 

De olika modellerna har stora likheter med varandra då ICF modellens olika kategorier kan 

finnas inom PEO modellens kategorier person, miljö och sysselsättning. Sammansättningen 

av dessa modeller ger en grundlig bild i vilka faktorer samt områden som påverkar en persons 

delaktighet i aktivitetsutförande.  

Vid undersökningar kring rehabilitering i hemmet och delaktighet ses nedanstående modell 

som ett statistiskt verktyg vid insamling och sammanställning av data.  

 



 
 

 

Figur 1 (20). Likheter mellan begreppsmodeller

 

1.2 Problemområde 

I dagens Sverige blir befolkningen allt äldre och trycket på rehabilitering i hemmet växer då 

vårdtagare vill bo hemma så länge som möjligt samtidigt som vårdtide

vårdtagare får åka hem snabbt (3). 

har visat att en stor del av de vårdtagare som rehabiliteringspersonal möter

hemmet tillhör denna grupp (4). Viss kunskap om rehabilitering i hemmiljön finns redan

bland annat så vet man att vårdtagare lättare kan hitta tillbaka till gamla 

de befinner sig i en bekant miljö 

när den integrerar med de personliga faktorerna

Vårdtagares delaktighet vid interventioner är 

(11). Personer som drabbats av stroke har 

jämförelse med friska äldre personer. 

negativ påverkan på denna grupps livskvalitet

 

För att kunna möta trycket på rehabilitering i hemmet är det viktigt 

hur delaktigheten påverkas av hemmiljön s

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur faktorer inom områdena person, miljö och 

sysselsättning kan påverka delaktigheten hos personer med stroke

 

 

begreppsmodellerna ICF och PEO över aktivitetsutförande

 

I dagens Sverige blir befolkningen allt äldre och trycket på rehabilitering i hemmet växer då 

vårdtagare vill bo hemma så länge som möjligt samtidigt som vårdtiderna är korta och 

(3). En riskfaktor för stroke är hög ålder och tidigare forskning 

har visat att en stor del av de vårdtagare som rehabiliteringspersonal möter vid rehabilitering i 

Viss kunskap om rehabilitering i hemmiljön finns redan

vårdtagare lättare kan hitta tillbaka till gamla aktivitetsmönster när 

 (11). Hinder i miljön har visat sig hindra aktivitetsutföranden 

när den integrerar med de personliga faktorerna, och leda till minskad delaktighet

Vårdtagares delaktighet vid interventioner är en förutsättning för framgångsrik rehabilitering

Personer som drabbats av stroke har visat sig vara mindre delaktiga i livssituationer

jämförelse med friska äldre personer. Den minskade delaktigheten har även visat sig ha en 

negativ påverkan på denna grupps livskvalitet (23, 24).  

För att kunna möta trycket på rehabilitering i hemmet är det viktigt att det finns kunskap kring 

av hemmiljön så man kan främja till en effektiv rehabilitering. 

belysa hur faktorer inom områdena person, miljö och 

kan påverka delaktigheten hos personer med stroke vid rehabilitering i hemmet

10 

över aktivitetsutförande 

I dagens Sverige blir befolkningen allt äldre och trycket på rehabilitering i hemmet växer då 

rna är korta och 

hög ålder och tidigare forskning 

vid rehabilitering i 

Viss kunskap om rehabilitering i hemmiljön finns redan, 

smönster när 

hindra aktivitetsutföranden 

delaktighet (22).  

n förutsättning för framgångsrik rehabilitering 

visat sig vara mindre delaktiga i livssituationer i 

visat sig ha en 

finns kunskap kring 

en effektiv rehabilitering.  

belysa hur faktorer inom områdena person, miljö och 

vid rehabilitering i hemmet 
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2. METOD 

I detta avsnitt redogörs för den metod som ligger till grund för arbetet. Metoden förklarar 

tillvägagångssätt för typval av studie, sökning av data, urval, granskning, analys av data 

samt etiska ställningstaganden. 

 

2.1 Design 

För att uppnå syftet med studien har vi genomfört en litteraturstudie. Enligt Forsberg och 

Wengström är en litteraturöversikt ett lämpligt tillvägagångssätt när man ska beskriva 

kunskapsläget inom ett specifikt kunskapsområde (25).  

 

2.2 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och vara publicerade i en 

vårdvetenskaplig tidskrift. Artikeln skulle beskriva rehabilitering i hemmet för vårdtagare 

med stroke, alternativt att artikeln beskrev delaktighet i hemmiljön för personer som drabbats 

av strokes. Studierna skulle vara av kvalitativ och/ eller kvantitativ art.   

 

Exklusionkriterier vid urval av artiklar var review artiklar och pilotstudier. Andra 

exklusionkriterier var studier med omyndigförklarade deltagare eller deltagare som företräds 

av annan person.  

 

2.3 Litteratursökning 

Databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar som besvarade syftet var 

CINAHL, PUBMED och AMED. Relevanta sökord valdes genom att författarna studerade 

andra nyckelord från artiklar inom väsentligt ämne samt på databasen MeSH-term. Sökningen 

utgick från följande sökord: Home, participation, rehabilitation, home rehabilitation, stroke 

patients, information och cardiovascular accident. Kombinationer av de olika gjordes för att få 

fram flera olika träffar och redovisas i sökmatris, se bilaga 1. Ingen tidsbegränsning har gjorts 

vid sökningarna. I CINAHL användes begränsningen ”peer reviewed”.  

En relevant artikel söktes manuellt och kunde inkluderas i litteraturstudien, se Bilaga 1. Detta 

efter förarbete då tidigare artikel i ämnet hittats genom Hälsoakademin på Örebro universitet. 
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Manuell sökning gjordes även utan resultat genom att granska tidigare funna artiklars 

litteraturlista (25).  

 

2.4 Urval av studier 

Kombinationerna i de olika databaserna ledde fram till att totalt 1210 titlar lästes, inklusive 

dubbletter. Vid intressant titel lästes abstract, vilket med dubbletter var 139 artiklar. De 

artiklar som innehöll tecken på forskning som besvarade syftet lästes i fulltext. Antal lästa 

artiklar i fulltext var 45 stycken. Tio av dessa artiklar, inklusive den manuellt sökta, var 

fortfarande relevanta för studiens syfte efter att ha läst dem i fulltext och granskades utifrån 

modifierade granskningsmallar. Samtliga tio artiklar inkluderades till att vara med i 

litteraturstudien, se Tabell 1. Artiklar som valdes bort uppnådde inte inklusionskriterierna.  

 

2.5 Granskning av litteratur 

För att kunna bedöma artiklarnas värde och innehåll användes modifierade granskningsmallar 

för kvantitativa och kvalitativa studier.  Granskningsfrågorna valdes för att passa den kliniska 

verksamheten och grundar sig på denna studies syfte samt Forsbergs et al och Willman et al 

(25,26) rekommenderade exempelfrågor för kvalitativa samt kvantitativa studier och 

redovisas i bilaga 2 och 3. De granskningsfrågor som berörde syftet med studien, 

interventioner, undersökningsgrupper samt etiska ställningstaganden vägde tyngre än övriga 

frågor och skulle kunna besvaras med ett JA i samtliga studier för att kunna uppnå högt 

kvalitetsvärde. Dessa frågor ansågs vara av större betydelse eftersom de kunde kopplas direkt 

till denna litteraturstudies syfte. 

 

Granskningsmallen för de kvalitativa studierna granskades utifrån 23 frågor, se Bilaga 2 

80-100 % av maxpoängen gav högt kvalitetsvärde  

60-80% av maxpoängen gav medel kvalitetsvärde  

60 % eller lägre av maxpoängen gav lågt kvalitetsvärde 

 

Granskningsmallen för de kvantitativa studierna granskades utifrån 24 frågor, se Bilaga 3 

80-100% av maxpoäng gav högt kvalitetsvärde 

60-80% av maxpoängen gav medel kvalitetsvärde 

60 % eller lägre av maxpoängen gav lågt kvalitetsvärde 
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2.6 Analys av data 

Efter att ha läst artiklarna och granskat dem enligt granskningsmallarna (25, 26) analyserades 

artiklarnas innehåll utifrån sammanfattningen av PEO och ICF modellerna, se Figur 1, för att 

kunna urskilja hur delaktigheten hos personer med stroke påverkas vid rehabilitering i 

hemmet.  Författarna valde att kategorisera in resultatet under begreppen person, miljö och 

sysselsättning eftersom övriga kategorier i ICF modellen även föll under dessa begrepp. 

Under begreppet person så föll följande kategorier utifrån ICF, personliga faktorer, 

kroppsstrukturer samt kroppsfunktioner. ICF´s miljöfaktorer gick under begreppet miljö och 

hälsotillstånd och aktiviteter föll under begreppet sysselsättning (20).  

 

Data sammanställdes genom att diskutera materialet i artiklarna och sedan klassificera och 

kategorisera in resultatet under ovanstående begrepp. Klassificeringen och kategoriseringen 

formades sedan till underrubriker i resultatet. 

 

2.7 Etiska ställningstaganden 

Författarna har eftersträvat att litteraturens innehåll har behandlats med stor noggrannhet, för 

att kunna återge litteraturens innehåll på ett så korrekt sätt som möjligt. Författarna har även i 

den mån det varit möjligt belyst påverkande faktorer på delaktighet. Alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien redovisas i en artikelmatris, se Tabell 1 (25).  Översättningarna från engelska 

till svenska har uppmärksammats så att det blir så felfritt som möjligt. Artiklar som deltagit i 

studien har samtliga blivit godkända av etiska kommittén. 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Tabell 1. Översikt av artiklar som ingick i analysen 

Referensnr Författare, 
Land, 
År 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitet 

32 Wressle E, Eeg-
Olofsson AM et al. 
 
Sverige 
 
2002 

Improved client 
participation in the 
rehabilitation process 
using a clientcentred 
goal formulation 
structure  

Utvärdera huruvida The 
canadian occupational 
performance measure 
(COPM), påverkar 
vårdtagares deltaktighet 
i 
rehabiliteringsprocessen 
samt utvärdera hur 
vårdtagare upplevde sin 
delaktighet. 

Kvantitativ metod 
 
Experimentell design 
 
Strukturerad intervju 

Experiment grupp, 
155 personer 
 
Kontrollgrupp, 
55 personer 

Studien visar att det finns 
en signifikant skillnad 
mellan grupperna, och att 
COPM förbättrar 
vårdtagarens deltagande i 
rehabiliteringsprocessen. 

HÖG 
 
19p/ 24max 
 

35 Desrosiers J, 
Bourbonnais D  et al. 
 
Kanada 
 
2005 

Participation after 
stroke compared to 
normal aging 

Undersöka hur 
delaktigheten minskat 
för människor som haft 
en stroke i jämförelse 
med friska människor 
med normalt åldrande. 

Kvantitativ metod 
 
Jämförande studie 
med hjälp av LIFE-H 
 

Experiment grupp, 
46 personer 
 
Kontrollgrupp,  
46 personer 

Signifikant skillnad i 
delaktighet mellan friska 
personer och personer 
som drabbas av stroke. 

HÖG 
 
19p/ 24max 

27 Tamm M 
 
Sverige 
 
1996 

Ethical dilemmas 
encountered by 
community- based 
occupational 
therapists in home 
care settings 

Att undersöka de etiska 
dimensioner som kan 
förekomma vid 
rehabilitering i hemmet. 
Vilka etiska dilemman 
stöter kommunförlagda 
arbetsterapeuter på vid 
rehabilitering i hemmet? 

 

Kvalitativ metod 23 personer 
arbetsterapeuter 

Flertalet etiska 
dimensioner förekommer 
vid rehabilitering i 
hemmet. 

HÖG 
 
20p/ 22max 

30 von Koch L, Widén 
Holmqvist L et al. 

 
Spanien 
 
2000 

Rehabilitation at 
home after stroke: a 
descriptive study of 
an individualized 
intervention 

 

Beskriva betydelsen av 
ett tidigt utskrivande 
från sjukhus med 
fortsatt rehabilitering i 
hemmet för stroke 
patienter. 

Kvantitativ och 
kvalitativ  
 
Deskriptiv studie  
 
Randomiserad 
kontroll studie 

42 stycken 
 

När rehabiliteringen sker i 
hemmet blir vårdtagare 
mer delaktiga, eftersom 
vårdgivaren får adaptera 
till dem istället för 
tvärtom. 

HÖG 
 
22p/ 24max 
 
20p/ 23max 
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Referensnr Författare, 
Land, 
År 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitet 

29 MacLean N, Pound 
P 
 et al. 
 
Storbritannien 
 
2000 

Qualitative analysis of 
stroke patients' 
motivation for 
rehabilitation. 
 

Att undersöka vilken 
påverkan motivation har 
på rehabiliteringen hos 
personer som drabbats 
av stroke.  

 

Kvalitativ studie 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

22 deltagare 
 
 

Hög motivation hos 
vårdtagaren bidrar till 
viljan att delta aktivt i 
rehabilitering och gör 
att vårdtagaren bättre 
kan ta till sig 
rehabiliteringen.  

HÖG 
 
18p/ 23max 

28 Desrosiers J. Demers 
L et al. 
 
USA 
 
2008 
 
 

Short-Term changes 
in and predictors of 
participation of older 
adults after stroke 
following acute care 
or rehabilitation. 

1. Jämföra vilka 
förändringar som 
förekommer i 
delaktighet bland 
utskrivna personer som 
nyligen drabbats av 
stroke jämfört med en 
kontrollgrupp som fått 
rehabilitering på en 
rehabiliteringsavdelning 
eller geriatrisk sjukhus.  
2. Identifiera de bästa 
förutsättningarna för 
delaktighet i dagliga 
aktiviteter och sociala 
roller bland fysiska, 
kognitiva, perceptuella 
och psykiska förmågor. 

Kvantitativ studie 
 
Jämförande studie  

86 deltagare, 
utskrivna vårdtagare 
 
111 deltagare, 
inskrivna vårdtagare 
 
 
 
 

Delaktigheten hos 
båda grupperna ökade 
över tid, främst under 
de tre första 
månaderna. Inskrivna 
vårdtagare på sjukhus 
uppnådde dock aldrig 
lika mycket 
delaktighet som de 
utskriva vårdtagarna. 

HÖG 
 
23p/ 24max 

31 Wohlin  Wottrich A, 
Von Koch L et al. 
 
Sverige 
 
2007 

The meaning of 
rehabilitation in the 
home environment 
after acute stroke from 
the perspective of a 
multiprofessional 
team. 

 

Att identifiera 
betydelsen av 
rehabilitering i 
vårdtagares hemmiljö 
från ett 
multiprofessionellt 
teams perspektiv. 

Kvalitativ metod 
 
Retrospektiv intervju 

13 deltagare Värdefull information 
om vårdtagares 
kontextuella faktorer 
kan upptäckas i 
hemmiljön och 
därmed hjälpa 
vårdgivare att hitta 
strategier för att 
stödja vårdtagare till 
kontinuitet i det 
dagliga livet.  

HÖG 
 
 
20p/ 23max 
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Referensnr Författare, 
Land, 
År 

Titel Syfte Metod 
Design 

Deltagare Resultat Kvalitet 

37 Bendz M 
 
Sverige 
 
2003 

The first year of 
rehabilitation after 
stroke – from two 
perspectives. 

Belysa hur personer 
som drabbats av 
stroke före 65 års 
ålder och deras 
vårdgivare förstår 
innebörden av 
sjukdomen samt den 
rehabilitering som 
följer. 

Kvalitativ metod  
 
Fenomenologisk 
studie  
 
Öppna 
frågeställningar 

15 deltagare Framgångsrik 
rehabilitering bygger 
på att vårdtagaren och 
vårdpersonalen förstår 
innebörden av en 
stroke. Mål bör 
uttryckligen anges och 
diskuteras samt 
upplevas som 
relevanta av 
vårdtagaren. 

HÖG 
 
18p/ 23max 

36 Desrosiers J, Noreau 
L et al. 
 
Kanada 
 
 
2006 

Predictors of long-
term participation 
after stroke. 

Undersöka de 
faktorer som bidrar 
till lång- respektive 
kortsiktig delaktighet 
hos personer som 
drabbats av stroke. 

Kvantitativ metod 
 
Studera vårdtagares 
delaktighet 6 mån 
efter stroke, samt 2 till 
4 år efter avslutad 
rehabilitering med 
hjälp av LIFE- H. 

102 deltagare mäts  
6 mån efter avslutad 
rehabilitering 
 
66 deltagare mäts 
efter 2 till 4 år efter 
avslutad 
rehabilitering 

I allmänhet så ger låg 
ålder, komorbiditet, 
känsloläge samt 
koordination i lägre 
extremiteter de bästa 
förutsättningarna för 
delaktighet oavsett tid.  

HÖG 
 
21p/ 24max 

33  Mayo N E, Wood-
Dauphinee S et al. 
 
Kanada 
 
2002 

Activity, 
participation, and 
quality of life 6 
months poststroke. 

Uppskatta 
omfattningen av 
aktivitet och 
delaktighet hos 
individer sex mån 
efter stroke. Även 
värdera inflytandet på 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
generella livskvalitet, 
samt identifiera 
information som kan 
vara användbar för att 
ge denna grupp av 
människor den hjälp 
de behöver i 
samhället. 

Kvantitativ metod 
 
Kohortstudie 
 
Jämförande studie 
mellan en grupp med 
stroke och en 
kontrollgrupp  

434 deltagare med 
stroke 
 
486 deltagare i 
kontrollguppen 

De fysiska 
konsekvenserna av 
stroke är lättast att 
identifiera för 
omgivningen. Hälsan 
påverkas i hög grad 
efter ett insjuknande. 
Den fysiska 
funktionsförmågan 
försämras och många 
behöver stöd och 
hjälp i det dagliga 
livet. 

HÖG 
 
24p/ 24max 
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3. RESULTAT 

Resultatet presenteras av tio vetenskapliga artiklar där alla utifrån modifierade 

granskningsmallar har uppnått hög kvalité. Varje enskild artikel anses därför som 

betydelsefull och kan därmed stärka resultatet i de olika delar den tar upp. 

Kommande stycke delas upp på de tre nämnda faktorerna som påverkar delaktigheten. 

Kategorin person delas in i fyra underkategorier, kategorin miljö delas in i tre 

underkategorier och kategorin sysselsättning beskrivs i sin helhet i en underkategori. En 

sammanfattning tas upp i slutet av resultatet. 

 

 

3.1 Miljö 

3.1.1 Ansvar och initiativtagande 

Litteraturstudien har visat att rehabilitering i hemmiljön påverkar vårdtagares delaktighet i 

positiv riktning (27,28,29,30,31,32). Den ökade delaktigheten förklaras bland annat av att 

vårdtagare upplever trygghet när de vistas i det egna hemmet. Hemmet är en personlig fristad 

vilket ger vårdtagare större möjligheter att hitta tillbaka till gamla vanor och rutiner (27).  

Wohlin Wottrich et al. förklarar vidare att det är lättare för vårdtagare att träna upp olika 

funktioner i en familjär miljö eftersom de upplever det som mer naturligt. Hemmiljön bidrar 

även till att vårdtagare får bättre självförtroende, vilket gör att de får tillfälle att ta en mer 

aktiv roll i rehabiliteringen och komma med egna initiativ och lösningar för att kompensera 

för sina funktionsnedsättningar (31). Vid rehabilitering i hemmet får vårdtagare även 

möjlighet till träning av fler varierande aktiviteter som han eller hon själv har bestämt (30).  

 

Maclean et al. har tagit upp vikten av en stimulerande miljö för att vårdtagare ska vilja var 

delaktiga. Sjukhusmiljöer i jämförelse med hemmiljön uppfattas av vårdtagare som trist och 

sorglig. Den negativa miljön kan bidra till tristess, depression och i värsta fall till försämrad 

funktion (29).  
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von Koch et al. menar att vårdtagare automatiskt placeras i en underordnad roll när de får 

rehabilitering på ett sjukhus. Vårdtagaren lägger ofta allt förtroende på vårdgivaren. När 

rehabiliteringen förflyttas till hemmet får vårdtagare möjlighet att återta ansvar och 

inflytande, vilket i sin tur resulterar i individuella rehabiliteringsprogram som varierar i 

innehåll, tid och antal hembesök. Rollerna förändras och vårdgivaren blir istället den som får 

anpassa sig efter vårdtagaren (30).  

 

Vid två studier jämförde man konkret delaktigheten vid beslutsfattande mellan två grupper av 

vårdtagare som drabbats av stroke. En grupp som fått rehabilitering i hemmet och en grupp 

som fått rehabilitering på sjukhus. Resultaten visade att vårdtagare tog för sig mer vid 

beslutsfattande när rehabiliteringen skedde i hemmet (27, 28).  Både grupperna ökade sin 

delaktighet främst under de tre första månaderna, dock uppnådde aldrig de som fick 

rehabilitering på sjukhus lika hög delaktighetsnivå som de vårdtagare som fått rehabilitering i 

hemmet (28). 

 

3.1.2 Vårdgivarens möjligheter att främja vårdtagarens delaktighet 

Tamm och Wohlin Wottrich et al. har ur ett vårdgivarperspektiv beskrivit vilka möjligheter 

det finns till att öka vårdtagares delaktighet genom rehabilitering i hemmet. Vårdgivare 

upplevde att värdefull information kunde hittas vad gäller vårdtagares kontextuella faktorer 

när rehabiliteringen skedde i vårdtagarens hem. Gamla aktivitetsmönster kunde ofta finnas i 

en familjär miljö, vilket gav vårdgivarna större möjligheter att hjälpa vårdtagarna att återuppta 

aktiviteter eller finna substitutioner i meningsfulla alternativ.  Följaktligen kunde vårdgivare i 

hemmiljöer i större utsträckning se hur kontinuitet kunde återvinnas. Det gav dem i sin tur en 

bra grund att stå på när de skulle hitta strategier för att utforma bästa möjliga rehabilitering 

tillsammans med vårdtagaren (31). När rehabiliteringen sker i hemmet förklarar Tamm även 

att vårdgivare i större utsträckning kunde samarbeta med de anhöriga i processen om att få 

vårdtagare så delaktiga som möjligt vid rehabiliteringen (27).  

 

3.1.3 Hinder i den sociala hemmiljön 

I två av studierna har man kommit fram till att rehabilitering i hemmet också kan verka 

hindrande för vårdtagares delaktighet. Eftersom rehabiliteringsprocessen för personer som har 

drabbats av stroke oftast även inkluderar de personer som han eller hon delar hem med kan en 

hel del svårigheter uppstå (27,31). Vårdtagarna är de personer som bäst kan sin livsstil och 
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bör av den anledningen alltid vara de som står högst vid beslutsfattande, trots det är det sällan 

de som har sista ordet.  Studierna visade på att de anhöriga oftast har meningar och 

uppfattningar om hur rehabiliteringen ska gå till, vilket hotar vårdtagarens delaktighet (27,31). 

Vidare har Tamm utvecklat ovanstående genom att beskriva hur anhöriga kan vara 

överbeskyddande eller arbeta emot vårdtagare genom att ställa för höga krav på antingen 

vårdgivaren eller vårdtagaren genom att ha orealistiska mål. Svårigheter kan exempelvis 

uppstå när ökad livskvalitet för vårdtagarna innebär minskad livskvalité för de anhöriga, på 

grund av exempelvis förändringar i miljön. Vårdgivarna i studien förklarade dessa situationer 

som besvärliga eftersom det kunde bli svårt att veta vems behov man skulle tillfredställa (27).  

 

Studien visade även på att vårdgivare ibland anser att vårdtagare tar en allt för aktiv roll när 

rehabiliteringen förflyttas till hemmet. Vårdgivare upplevde att vårdtagare inte alltid 

uppfattade att de kom som en profession till en ”arbetsplats”. Ibland kunde det kännas som att 

rehabiliteringen blev åsidosatt och att rehabiliteringstillfällena blev som ett socialt besök med 

fika och långa samtal. Följaktligen upplevde vårdgivarna att gränsen mellan vänlighet och att 

göra sitt jobb kunde bli luddig och förlora den tydlighet som finns när rehabiliteringen sker på 

sjukhus (27).  

 

 

3.2 Person 

3.2.1 Klientcentrerat arbete 

I fem av studierna har författarna dragit slutsatserna att vårdtagare själva kan förbättra sin 

prestation i rehabiliteringen genom att ha en delaktig roll i processen (29,30,31,33,34).  
 

Wohlin Wottrich et al. och von Koch et al. har förklarat vikten av klientcentrerat arbete för att 

främja vårdtagares delaktighet. God delaktighet bistår vårdtagaren med ökad känsla av 

välbehag vilket gör att han eller hon lättare kan hitta tillbaka till gamla sociala roller (30,31). I 

en artikel har författarna förklarat att rehabiliteringen bör vara meningsfull för vårdtagare för 

att de ska vilja vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen. I värsta fall kan en meningslös 

rehabilitering leda till depression som ger förvärrade funktioner och slutligen påverka 

vårdtagarens hälsorelaterade livskvalitet och livskvalitet (33).  
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Klientcentrerat arbete har visat sig vara betydelsefull  då man i rehabiliteringen använder sig 

av en strukturerad modell som verktyg för klientcentrerad praxis. Vårdtagare som fått 

använda sig av COPM kände stark delaktighet vid rehabiliteringen eftersom fokus lades på de 

problemområden som de själva ansåg vara meningsfulla. Över 50 procent uppgav att de hade 

varit delaktiga i rehabiliteringsprocessen och tillsammans med vårdgivarna hade de kommit 

fram till alla åtgärder som sattes in. Inga beslut hade genomförts utan deras godkännande 

(32). 

 

3.2.2 Brist på information 

I tre av studierna framkom det att delaktigheten hos personer som drabbats av stroke är 

kopplad till den information som ges angående sjukdomsbild och innebörd av rehabilitering. 

Ökad information om varför man genomför rehabilitering, samt vilka möjligheter man som 

vårdtagare har att påverka sin nya livssituation, genererade till att vårdtagare fick en starkare 

vilja att delta samt inta en aktiv roll vid rehabiliteringen (29,32, 34).  

 

Maclean et al. förklarar i sin studie hur god information från rehabiliteringsteam varit 

motivationshöjande och ökat delaktigheten hos personer som drabbats av stroke. Grunden till 

den ökade delaktigheten beskrevs bland annat bero på att vårdtagare fick bättre kunskap om 

vårdteamets roll samt den nya livssituationen, vilket bidrog till att de aktivt ville ha en 

starkare roll vid rehabiliteringen (29). De vårdtagare i Macleans et al. studie som hade ett lågt 

deltagande hade utryckt informationsbrist.  En deltagare beskrev sitt oengagemang som 

resultatet på att hon inte förstod rehabiliteringsåtgärderna. Bendz liksom Maclean et al. tar 

även upp rädsla som en faktor till minskad delaktighet (29,34). Vårdtagarna i en av studierna 

kände att de hade förlorat kontrollen över sina liv efter insjuknandet och var rädda för att 

drabbas av en ny stroke. Rädslan resulterade i att vårdtagarna inte vågade utföra vissa av 

rehabiliteringsåtgärderna, trots att kapaciteten till utförandet fanns. Vårdtagare hade ett stort 

behov av att veta exakt vad som orsakat deras stroke, för att kunna förebygga ytterligare en 

stroke. De ägnade mycket tid åt att fundera över förebyggande åtgärder och drog en hel del 

egna slutsatser. Inga av vårdtagarna var medvetna om riskfaktorerna för en stroke, vilket 

gjorde att de heller inte kunde göra något för att minimera dessa faktorer (34). 

 

Wressle et al. menar att användningen av COPM förbättrar informationen till vårdtagare och 

gör dem därmed mera delaktiga i rehabiliteringsprocessen. I studien har en grupp som använts 
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sig av COPM jämförts med en kontroll grupp. De vårdtagare som använt sig av COPM 

upplevde en större delaktighet än kontrollgruppen. De visade även på att ha en bättre 

uppfattning om sitt tillstånd och om varför rehabiliteringsinsatser utfördes. Kontrollgruppen 

visade på informationsbrist. De hade en passivitet och saknade viljan att delta vid 

rehabiliteringen (32). 

 

3.2.3 Mål med rehabiliteringen 

I fem av artiklarna framkom det att vårdtagares delaktighet är kopplat till hur lämpliga och 

realistiska mål man sätter med rehabiliteringen (27,29,32, 34,35).  

 

Wressle et al. har i sin studie tittat på skillnader i hur man formulerar mål genom att jämföra 

två olika grupper. En grupp som fått utföra COPM och en kontrollgrupp. Resultatet visade på 

en signifikant skillnad. Majoriteten av vårdtagarna som använt sig av COPM såg att deras 

rehabiliteringsåtgärder hade en förbindelse med de mål som sattes upp för rehabiliteringen 

(32). Gruppens mål var oftast kopplade till ADL- utföranden, medan de mål kontrollgruppen 

satte upp var mera obestämda och handlade i största allmänhet om att bli frisk, vilket är något 

Maclean et al. också kom fram till i sin studie (29,32).   

 

I kontrast till ovanstående har det visat sig att problem kan uppstå vid målformuleringen när 

vårdtagarens åsikter inte överstämmer med vårdgivarens (27,32,34).  Wressle et al. menar på 

att vårdgivare kan uppleva det obekvämt att helt själva låta vårdtagare formulera mål och att 

somliga mål kan vara svåra att acceptera (32).  Bendz har kunnat urskilja skillnader i hur 

vårdtagare och vårdgivare formulerar mål inför rehabilitering. Vårdtagares mål är oftast 

kopplade till att återta gamla sociala roller, medan vårdgivares mål handlar om att öka 

vårdtagares funktioner. Studien visade därmed att vårdgivare har ett biomedicinskt synsätt 

kring aktivitetsutförande, medan vårdtagares synsätt är mer av den komplicerade karaktären 

med biomedicinska, sociala och psykologiska aspekter (34). 

 

Rehabilitering i hemmet ger goda resultat när ett multiprofessionellt team erbjuder olika 

behandlingar som anpassas efter individens behov och förutsättningar (31). Vid rehabilitering 

i hemmet finner man dock sällan ett sammansvetsat multiprofessionellt arbetsteam. Resultatet 

av lite integration i ett arbetsteam kan ge sådana konsekvenser att olika mål formuleras 
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tillsammans med vårdtagare, till följd att vårdgivare i sina professioner har olika grund att stå 

på vid bedömning av vårdtagare (27). 

 

3.2.4 Fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar 

Genom flertalet av studierna har det framkommit att minskad delaktighet i vardagliga 

aktiviteter hos personer som drabbats av stroke är kopplad till den symtombild som erhållits 

(28, 33,34,36). 

 

Goda psykiska aspekter som generellt välmående och acceptans av ny livssituation visade sig 

vara en förutsättning för delaktighet (28,33,34,36). Emotionell stress såsom depression 

förklarar Desrosiers et al. som en negativ faktor för delaktighet eftersom vårdtagare inte orkar 

engagera sig i dagliga aktiviteter eller sociala roller.  

 

Desto fler kognitiva nedsättningar i exempelvis högre funktioner, perceptuell kapacitet, språk 

etcetera, desto lägre delaktighet har det funnits hos vårdtagare, främst i sociala roller (28).  I 

en studie framkom det att det efter en stroke ofta medföljer koncentrationssvårigheter, 

försämrat minne samt svårigheter att behålla kunskap. Kombination av dessa tre påverkar 

därför starkt delaktigheten i vardagliga aktiviteter och sociala roller hos denna grupp av 

människor. Vidare förklarade författaren att även trötthet utgjorde en hög faktor till varför 

vårdtagare inte alltid är delaktiga vid planering för framtiden och exempelvis avstår vid 

sociala sammankomster (34). 

 

Fysiska funktionsnedsättningar och hur de påverkar delaktigheten hos personer som drabbats 

av stroke tas upp i två av studierna (34,36). Minskad delaktighet visade sig bland annat bero 

på svårigheter att kontrollera kropp och huvud (34). Desrosiers et al. har studerat hur 

delaktigheten kan påverkas på lång och kortsikt. Genom studien framkom det att koordination 

i nedre extremiteter var en påverkande faktor för delaktighet på både lång och kort sikt. 

Balans visade sig ha en stark påverkan på kortsiktig delaktighet. Efter ett par år var dock 

balansen inte av lika stor betydelse för vårdtagares delaktighet. Funktion i övre extremiteter 

visade sig inte vara bland de starkaste förutsättningar för delaktighet trots dess betydelse vid 

aktiviteter i dagliga livet. Den hypotes som dragits utifrån det är att nedskärningar i mobilitet 

blir mindre viktiga över tid medan nedsättningar i övre extremitet blir mer av ett hinder (36). 
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Upplevd delaktighet hos vårdtagare behöver nödvändigtvis inte kopplas till fysiska 

prestationer i olika aktivitetsutföranden, utan vårdtagare kan också uppleva delaktighet genom 

medbestämmande samt ha kontroll över sin livssituation (29,33,35). Desrosiers et al. menar 

att hjälp från annan person således inte alltid behöver vara fel. Det kan istället utifrån den 

drabbade ses som en möjlighet att få ägna mer tid åt meningsfulla aktiviteter och sociala roller 

(35). 

 

 

3.3 Sysselsättning 

3.3.1 Delaktighet i vardagliga aktiviteter för personer som drabbats av 

stroke 

 

Stroke leder till minskad delaktighet i vardagliga aktiviteter (27,28,29,30,31,32,33,34,35,36).  

Desrosiers et al. och Mayo et al. har i sina studier närmare studerat i exakt vilka 

vardagslivssituationer som vårdtagare upplever minskad delaktighet (35,33).     

 

Desrosiers et al. har med hjälp av LIFE- H´s instrument gjort en jämförelse mellan personer 

som drabbats av stroke och en kontrollgrupp, för att se vilka skillnader som förekom i 

delaktighet i vardagliga aktiviteter. Studien visade på en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Personer som drabbats av stroke visade på mindre delaktighet inom 

utbildning/sysselsättning, samhällsliv samt fritid och näring på grund av personernas 

funktionsnedsättningar. Kontrollgruppen uppnådde dock heller inte maximal delaktighet, 

vilket innebär att stroke inte enbart skall ses som en följd till minskad delaktighet (35). En 

minskad delaktighet i vardagliga aktiviteter kan även vara åldersrelaterat (35,36). 

 

Personer som har drabbats av stroke kan uppleva minskad delaktighet som en följd av brist på 

meningsfulla aktiviteter vare sig det är sociala aktiviteter, nöjen eller arbete.  En slutsats som 

dragits genom studien är att vårdtagare, om och när det fysiska och psykiska tillståndet 

tillåter, bör uppmuntras att återvända till arbetet för att främja meningsfulla aktiviteter (33). 

 

Mayo et al. har i sin studie beskrivit att största begränsningen i delaktighet för personer med 

stroke främst upplevs när hushållsuppgifter skall utföras, som exempelvis städa och laga mat. 
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Dessa aktiviteter anses vara av sådan svårighetsgrad att det oftast behövs fulltidshjälp av 

annan ickefunktionshindrad person för att lyckas genomför dem (33).  

 

Delaktighet i samhällsaktiviteter kan direkt kopplas till livskvalitet. Genom studien framkom 

det dock att det råder stora brister i samhället för att öka delaktigheten hos personer som har 

drabbats av stroke. Omkring 50 procent behöver ha en icke-funktionshindrad person som 

bidrar med fulltidsstöd, för att delaktighet i samhället skall kunna uppnås. Något som idag 

inte bidras med. Vidare beskrev författaren att 70 procent av deltagarna i studien var 

begränsade vid resor inom och utanför kommunen eftersom de var i behov av någon form av 

adaptiv transport. Följaktligen får familjen hjälpa till med att tillgodose alla grundläggande 

behov såsom underhållning, stimulans, hushållsarbete och chaufför om inte stöd från 

samhället finns (33).  

 

 

3.4 Sammanfattning 

Resultatet presenteras utifrån huvudrubrikerna miljö, person och sysselsättning och dess 

underkategorier som kan påverka delaktigheten vid rehabilitering i hemmet för personer med 

stroke.  

 

Under rubriken miljö har det utformats tre underrubriker vilka är ansvar och initiativtagande, 

vårdgivarens möjligheter att främja vårdtagarens delaktighet samt hinder i den sociala 

hemmiljön. Fem olika studier tar upp ansvar och initiativtagande och beskriver hur ökad 

delaktighet kan uppnås när vårdtagare rehabiliteras i sitt hem (27, 28, 29, 30, 31). När 

rehabiliteringen sker i en naturlig miljö tar vårdtagare automatiskt mer initiativ och kommer 

på lösningar för att kompensera för sina funktionsnedsättningar (31).  Två artiklar beskriver 

hur vårdgivare kan främja för vårdtagares delaktighet när rehabiliteringen sker i hemmet. Det 

som framkom var att vårdgivare får möjligheten att utforma en meningsfull rehabilitering 

eftersom de lättare kan hitta information kring vårdtagares gamla aktivitetsmönster när 

rehabiliteringen sker i deras hemmiljö. De får även i större utsträckning möjlighet att 

samarbeta med de anhöriga kring vårdtagarens delaktighet vid rehabiliteringen.  

Två artiklar tar upp hinder i den sociala hemmiljön. Det som beskrivs är att de anhöriga kan ta 

en allt för stor roll i rehabiliteringsprocessen och på så sätt påverka vårdtagarens delaktighet i 



 
 

25 
 

negativ riktning. Vidare kan vårdtagare även få en allt för bestämmande position så att 

vårdgivare upplever att deras roll som rehabiliteringspersonal blir åsidosatt.  

 

Under rubriken person har fyra olika underkategorier utformats som kan påverka en persons 

delaktighet vid rehabilitering i hemmet vilka är klientcentrerat arbete, brist på information, 

mål med rehabiliteringen samt fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.  I fem 

av studierna framkom det att man genom klientcentrerat arbete kan förbättra vårdtagarens 

prestation i rehabiliteringen genom att personen får en aktiv roll i rehabiliteringsprocessen 

(29, 30,31,33,34). Brist på information om rehabiliteringen samt om den nya livssituationen 

har negativ effekt på delaktighet eftersom informationsbrist ger upphov till rädsla samt 

minskad motivation till följd av att vårdtagarna inte ser meningen med rehabiliteringen 

(29,34). God information har i tre studier visat sig generera till att vårdtagare får en starkare 

vilja att delta samt inta en aktiv roll vid rehabiliteringen (29,32, 34). Det har också i fyra av 

studierna framkommit att minskad delaktighet hos personer med stroke är kopplat till fysiska, 

psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar som kommit med sjukdomen (28,33,34,36).  

 

Under rubriken sysselsättningen har en underrubrik utformats vilken är delaktighet i 

vardagliga aktiviteter för personer som drabbats av stroke. Tre artiklar tar upp brister i 

samhället för personer som drabbats av stroke samt hur denna grupp till följd av detta 

upplever minskad delaktighet på grund av svårigheter att utföra olika aktiviteter (33, 35, 36). 

Denna grupp av människor i jämförelse med en kontrollgrupp visade på mindre delaktighet 

inom följande domäner utbildning/ sysselsättning, samhällsliv, fritid och näring (35, 36).  
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4. DISKUSSION 

Det avslutande avsnittet kommer att bestå av en diskussion kring kapitlen metod och 

resultat. En kortfattad slutsats kommer att dras av arbetet. 

 

4.1 Metod 

En litteraturstudie valdes för att kunna besvara syftet genom att sammanföra tidigare 

forskning inom ämnet. Författarna såg även alternativ i att göra en intervjustudie på 

vårdtagare som rehabiliterades i sina hem. Problem till detta alternativ uppstod när inte 

tillräckligt med deltagare kunde samlas in till studien i tid.  

 

Att blanda kvalitativa och kvantitativa artiklar samt haft en balans mellan dessa har gett 

studien en bred grund då resultatet belyser fenomen från olika synvinklar (25). De valda 

artiklarna belystes även från olika perspektiv vilket gjorde att resultatet innehåller olika 

synsätt.  

 

De databaserna som användes täcker vetenskapliga studier inom omvårdnadsområdet (25). 

Manuella sökningar gjordes bland annat i form av att granska litteraturlistor hos de artiklar 

som tog upp studiens problemområde, vilket resulterade i en bättre försäkran om att relevanta 

artiklar inte gått studien förbi (25). För att finna tillräckligt med material behövde vida sökord 

användas i de olika databaserna. Detta medförde att inte enbart artiklar där vårdtagarna befann 

sig i hemmet hittades. Ett annat problem var också att sökorden som användes medförde att 

sökningarna ofta gav samma träffar.  

 

Valet att endast använda sökordet ”information” i databasen Cinahl gjordes eftersom 

sökningen gav mycket orelevanta träffar. Även sökordet ”cardiovascular accident” testades 

enbart i en databas av den anledningen att ordet är ett vedertaget sökord i databasen PubMed. 

 

Eftersom det fanns svårigheter att finna material till litteraturstudien valdes det att inte 

använda någon tidsbegränsning vid sökningen. Av alla artiklar som inkluderades var däremot 

ingen äldre än från år 1996 och åtta av tio var publicerade på 2000-talet, vilket tyder på att 

litteraturstudien innehåller resultat som är aktuella idag. Inga begränsningar gjordes i vilket 
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land studien utfördes eftersom materialet annars inte skulle räcka till. I efterhand kan det 

diskuteras utifall det borde ha gjorts begränsningar, eftersom det säkerligen finns kulturella 

skillnader på hur man ser på delaktighet och rehabilitering i hemmet. Vid resultatet bör 

läsaren därför vara medveten om och beakta kulturella skillnader. Artiklar som inkluderade i 

litteraturstudien var alla skrivna på engelska vilket inneburit en viss osäkerhet vid 

översättning i form av feltolkningar. För att reducera risker för feltolkningar läste båda 

författare samtliga artiklar och översättningsprogram samt lexikon användes vid osäkerhet. 

 

Mallar för kvalitetsbedömning av artiklarna användes för att stärka studiens validitet samt 

medverka till systematiskt arbetsätt (25). Enligt Willman och Stoltz ska modifierade 

granskningsmallar göras individuellt för varje enskild studie (26). Författarna till denna 

litteraturstudie har därför utifrån Forsbergs och Wengström samt Willmans och Stoltz 

exempelfrågor gjort kvalitativa respektive kvantitativa frågeformulär med relevans, som för 

denna studie till kliniska verksamheten (25,26). Enbart ja/nej frågor användes för att tydligt 

kunna få fram värdet på artiklarna, se Tabell 1. Vid granskning har samtliga artiklar 

diskuterats mellan författarna för att kunna få en likvärdig bedömning. Granskningen visade 

att samtliga artiklar i studien har ett högt värde, vilket ger studien god kvalitet.  

 

Efter granskning har data från både kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserats utifrån 

begreppsmodellerna ICF och PEO, se Figur 1 (20). Det har hjälpt författarna att ha ett 

objektivt förhållande till materialet, samt att kunna redovisa materialet på ett enhetligt sätt 

utifrån kategorierna person, miljö och sysselsättning. Vissa svårigheter har funnits i att 

placera och urskilja det insamlade materialet under de tre kategorierna, eftersom kategorierna 

hänger samman med varandra. Författarna har diskuterat och argumenterat med varandra 

under vilka kategorier olika faktorer passar in och på så vis kommit fram till en fördelning.     

 

Det har varit svårt att hitta en svensk översättning till det engelska ordets occupation som 

innebär att vara aktiv/ sysselsatt i något (37).  Med utgångspunkt från funnet material samt i 

enlighet med litteraturen valdes att definiera occupation som sysselsättning, vilket kan 

diskuteras med viss reservation (37). 

 

Vid resultatet valdes att inte enbart rikta in sig på arbetsterapeuter som rehabiliteringspersonal 

eftersom rehabilitering i hemmet oftast innefattar multiprofessionella arbetsteam. 

”Vårdgivare” är därför den term som författarna valt att använda sig av. Termen betraktas 
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vara passande eftersom all vårdpersonal bör förhålla sig likadant i möten med vårdtagare 

oavsett profession. I och med att litteraturstudien fokuserar på rehabilitering i hemmet har 

termen ”vårdtagare” vart given att använda sig av vid referering av de personer som drabbats 

av stroke. Begrepp som patient och brukare förknippar författarna mer passande till 

instutitioner.   

 

I en av artiklarna har det varit svårt att påvisa ifall undersökningsgruppen erhållit 

rehabilitering i hemmet (29), vilket gjort att artikeln i viss mån kan ifrågasättas. Efter 

övervägningar bestämde författarna dock att se stor applicer- och användbarhet av dessa 

artiklar och valde på grund av det att ta med dem i studien. Två studier har i sina 

exklusionskriterier exkluderat personer med svåra depressiva och kognitiva problem och 

representeras inte i resultatet (35, 29).   

 

Vid påbörjad sökning upplevde författarna inga problem med att hitta material till 

litteraturstudien. När materialet sedan granskades mer grundligt insåg författarna att det 

studerade området var smalt. Mindre begränsningar i form av att inte välja någon speciell 

undersökningsgrupp borde ha gjorts för att lättare hitta material till studien.   

 

 

4.2 Resultat 

4.2.1 Miljön 

Teeland menar att rehabilitering i hemmiljön bidrar till vårdtagares ökade motivation och 

ansvarstagande (12). Denna litteraturstudie visade även den att rehabilitering i hemmet 

främjar delaktighet hos personer som drabbats av stroke (27,28,29,30,31,32).  

 

Uppföljningar har visat att vårdtagares behov är mer tillfredställda efter rehabilitering i 

hemmet jämfört med vårdtagare som vårdats på sjukhus (19, s 29). Vårdtagares hemmiljö är 

även en god inspirationskälla för vårdgivare att hitta gamla aktiviteter eller subaktiviteter som 

vårdtagare kan återuppta (27,31). Att erbjuda rehabilitering i hemmet till vårdtagare kan av 

denna anledning vara något man alltid bör eftersträvas. 
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Litteraturen visade att vårdtagare automatiskt ställs i underordnad roll på sjukhus, och att all 

förtroende enbart läggs på vårdgivarna (30). Vårdgivare bör ha en viss medvetenhet om dessa 

olika rollpositioner, för att inte inta en överordnad ställning gentemot vårdtagaren. 

Frågeställningar som berör dessa rollpositioner ses därför som intressanta. Funderingar som 

väcks är bland annat huruvida arbetskläder påverkar delaktigheten hos vårdtagarna.    

 

Negativa aspekter med delaktighet och rehabilitering i hemmet har även påvisats. Bland annat 

så kan anhöriga påverka rehabiliteringen och därmed hota vårdtagarens delaktighet (27). Som 

vårdgivare ställs man säkerligen inför en svår situation om vems behov man i första hand bör 

tillfredställa. Vårdgivare har ett ansvar gentemot vårdtagaren, samtidigt finns ett ansvar mot 

de anhöriga eftersom det också är i deras hem rehabiliteringen sker (38).  Hur man som 

vårdgivare skall förhålla sig professionellt i möten med ledande anhöriga är en etisk fråga 

som säkerligen inte är helt lätt att besvara. Troligtvis är det något som man hela tiden växer 

sig in i och kan bli bättre på genom att reflektera över situationer och dess konsekvenser (39). 

De resultat som framkommit i denna studie har mest tagit upp negativa aspekter kring 

anhörigas inverkan på vårdtagarnas delaktighet. Något som inte får glömmas är att anhöriga 

även kan underlätta i rehabiliteringen och öka vårdtagarens delaktighet (27). 

 

Stark delaktighet och bestämmande hos vårdtagare till följd av rehabilitering i hemmiljön 

kunde förvånansvärt upplevas hindrande ur vårdgivares perspektiv. Vårdgivare kunde bland 

annat känna att de inkräktade i vårdtagarnas hem, samt uppleva att vårdtagare inte alltid 

uppfattade att de kom som en profession till sin arbetsplats (27). Med det sagt tycker 

författarna inte att det är anledning nog att strävande efter ökad delaktighet hos personer som 

drabbats av stroke är något som skall förkastas. Något som bör diskuteras dock är vart 

gränsen ligger mellan professionellt arbete och att vara privat.  

 

Rehabilitering i hemmet ska ges och koordineras av ett multiprofessionellt team (19). Trots 

det har det visat sig att lite integration mellan de olika professionerna förekommer, vilket kan 

ge sådana konsekvenser som att man formulerar olika mål med vårdtagare (27). Det finns 

dock inget vetenskapligt underlag som visar att det multiprofessionella rehabiliteringsteamet 

är mest avgörande för vårdtagares resultat (19). Av intresse för vidare forskning kan 

multiprofessionella samarbeten ställas mot icke integrerade samarbeten vid rehabilitering i 

hemmet av personer som drabbats av stroke, för att se i vilken utsträckning delaktigheten 

hade påverkats. 
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4.2.2 Person 

För att vårdtagare ska kunna delta aktivt i sin rehabilitering krävs det att han eller hon är 

välinformerad om sin sjukdom och egenvårdsinsatser (19), annars kan det leda till dennes 

ointresse och oengagemang för rehabiliteringen (10).  Litteraturstudien visade att delaktighet 

var starkt kopplat till den information vårdtagare fick gällande innebörd av rehabilitering samt 

kunskap om sin nya livssituation (32,29,34). En slutsats som kan dras av detta är att 

vårdgivaren alltid måste sträva efter att ge individuellt anpassad information till vårdtagarna 

om deras hälsotillstånd samt rehabiliteringsinsatserna. En svår och komplicerad sjukdomsbild 

är ofta följden av stroke, information till de anhöriga är därför något som inte får försummas, 

eftersom de utgör en viktig del i vårdtagarens rehabiliteringsprocess (4).  

 

Klientcentrerat arbete vid rehabiliteringen visade sig genom litteraturen ge vårdtagare en ökad 

känsla av välbehag vilket resulterade i att de lättare kunde hitta tillbaka till gamla sociala 

roller (30,31). Följden av för lite delaktighet hos vårdtagare kan ge sådana konsekvenser som 

att de inte fullföljer rehabiliteringen och får ännu värre funktionsnedsättningar (33). COPM är 

ett arbetsterapeutiskt klientcentrerat självskattningsinstrument som fokuserar på viktiga 

områden som ADL, produktivitet och fritid (40). Användningen av COPM har visat sig öka 

vårdtagares delaktighet i rehabiliteringsprocessens alla delar (32). De slutsatser som dragits 

därigenom är att COPM bör vara ett eftersträvansvärt instrument för arbetsterapeuter att 

arbeta med i kontakt med vårdtagare som drabbats av stroke. Genom COPM’s 

klientcentrerade fokus får arbetsterapeuter möjlighet att identifiera vårdtagares behov och 

föreställningar om rehabilitering och sjukdomsbild, vilket i sin tur främjar information och 

vårdtagardelaktighet (40).  

 

I kategorin mål med rehabiliteringen har COPM’s betydelse för delaktighet vidare kunnat 

diskuteras. I flertalet av artiklarna framkom det att vårdtagares delaktighet är kopplat till hur 

man kan sätta lämpliga och realistiska mål med rehabiliteringen (32, 35, 29, 34, 27). Vid 

jämförelse av vårdtagare som använt sig av COPM och en kontrollgrupp har signifikanta 

skillnader kunnat urskiljas. Vårdtagare som använt sig av COPM kunde i större utsträckning 

se kopplingar mellan åtgärder och mål. Deras mål var även oftast kopplade till utföranden i 

ADL, medan kontrollgruppens mål var mer otydliga och handlade i största allmänhet om att 

de ville bli friska (32). 
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Utifrån ovanstående om COPM’s betydelse för vårdtagares delaktighet vid rehabilitering i 

hemmet, kan författarna se att vidare forskning även bör göras på andra klientcentrerade 

arbetsterapeutiska instrument för att se i vilken riktning de påverkar vårdtagarens delaktighet 

vid rehabilitering. 

 

4.2.3 Sysselsättning 

I samtliga artiklar framkom det att ett stroke drabbande ger viss påverkan på personers 

delaktighet i aktivitetsutförande (27,28,29,30,31,32,33,34,35,36). Från flertalet artiklar 

framkom det dock en intressant och värdefull aspekt angående om hur vårdtagarna själva 

uppfattade sin delaktighet. Fysiska nedsättningar behöver nämligen inte nödvändigtvis 

generera minskad delaktighet, så länge personerna upplever kontroll och medbestämmande 

(35, 29, 33).   

 

De områden där personer som drabbats av stroke oftast upplevde minskad delaktighet var 

inom följande områden: utbildning/sysselsättning, samhällsliv, fritid och näring (35). Detta 

visar på att det finns brister i samhällsresurser för denna grupp av människor, då de är mindre 

delaktiga i vardagliga aktiviteter än personer med friskt åldrande (35, 33).  

 

Tidigare forskning visar att resultat för vårdtagare som rehabiliteras i sina hem är minst lika 

goda beträffande ADL- förmåga och dödlighet som vid rehabilitering på sjukhus (19).   

Författarna anser därför att det bör finnas ett gott stöd från samhället för att kunna erbjuda 

bästa möjliga rehabilitering, delaktighet samt upplevd livskvalitet för personer som drabbats 

av stroke.  
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4.3 Slutsats 

Syftet med studien var att belysa hur faktorer inom områdena person, miljö och sysselsättning 

utifrån en sammansatt begreppsmodellerna ICF och PEO kan påverka delaktigheten hos 

personer med stroke vid rehabilitering i hemmet. Litteraturstudien visar att olika faktorer i 

dessa områden kan påverka delaktigheten vid rehabilitering i hemmet i positiv respektive 

negativ bemärkelse. Slutsats som kan dras är att rehabilitering i hemmet är något som bör 

satsat på då litteraturstudien visat att vårdtagares delaktighet ökar när de får rehabilitering i 

hemmiljön. Författarna tror att vårdgivare kan erbjuda vårdtagare bästa möjliga delaktighet 

genom att arbeta klientcentrerat. Klientcentrerat arbete i rehabiliteringen främjar för god 

information och utgår ifrån vårdtagarens meningsfulla mål. Vardagliga aktiviteter anpassas 

även individuellt efter vårdtagarens fysiska, kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. 

COPM är ett instrument som visat ge stor applicerbarhet på samtliga faktorer och gör 

vårdtagarens delaktighet i rehabiliteringsprocessen.  

 

Artiklarna som använts har endast fokuserat på personer som drabbas av stroke, men 

författarna tror ändå att studien är överförbar till andra grupper med funktionsnedsättningar. 
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BILAGA 1 - Sökmatris 

 
 
*Manuell sökning, hittad genom Hälsoakademin på Örebro universitet. 
Titel:  Ethical dilemmas encountered by community community- based occupational 
therapists in home care settings.  

 

 
 
 

 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Kombinationer Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa i full- 
text 

Valda 
artiklar 

Cinahl 1.Stroke  
2.Home 
3.Participation 
4.Rehabilitation 
5.Home 
rehabilitation 
6.Stroke patients 
7. information 

26543 
53571 
24410 
62056 
3822 
 
12316 
125664 

1 +3+5  
5+6  
3+6  
3+4 
1+5+7 
1+2+3 

7 
16 
50 
30 
162 
37 

4 
6 
5 
2 
7 
9 

2 
2 
4 
1 
5 
6 

0 
1 
1 
0 
2 
2 

PubMed 1.Stroke  
2.Home 
3.Participation 
4.Rehabilitation 
5.Home 
rehabilitation 
6.Stroke patients 
7.cardiovascular 
accident 

152992 
133966 
91010 
277389 
15994 

76309 
8258 

 

 

3+5+7 
1+2+3+4 
5+3 
3+5+6 

20 
20 
638 
42 

5 
4 
21 
16 

1 
1 
7 
8 

1 
0 
2 
2 

Amed 1.Stroke  
2.Home 
3.Participation 
4.Rehabilitation 
5.Home 
rehabilitation 
6.Stroke patients 
 

5497 
6313 
3488 
39067 
70 
 
1608 

1+2+3 
1+5 
1+3+4 
2+3+6 

27 
19 
136 
6 

12 
12 
34 
2 

8 
8 
16 
2 

2 
1 
3 
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     Totalt 
 

n=45 
Exluderade 
dubbletter 
n=26 

n=9 
Exluderade 
dubbletter  
n= 9 
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BILAGA 2 - Modifierad granskningsmall, kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Framställer abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Är syftet med studien tydligt angiven?   

5 Är syftet med studien relevant?   

6 Är frågeställningarna klara och tydligt formulerade?   

7 Är designen tillämpligt utifrån syftet?   

8 Är inklusionskriterierna beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta för studien?   

10 Är exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterier relevanta?   

12 Beskriver man i studien hur urvalet gjorts och varför?   

13 Är urvalsstrategin lämplig i förhållande till studiens syfte?   

14 Anges hur data samlades in och varför?   

15 Beskriver man vart datainsamlingen utförts?   

16 Anges varför den miljön för datainsamlingen användes?   

17 Framgår det tydligt hur dataanalysen gått till?   

18 Framgår det tydligt vad resultatet i forskningen är?   

19 Är resultatet trovädrigt beskriva?   

20 Besvaras studiens syfte?   

21 Beskriver författaren vilka slutsatser man kan dra av studien?   

22 Diskuterar författaren studiens etiska aspekter?   

23 Diskuterar författaren studiens kliniska värde?    

                                                                                                                                  
Total poäng 
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BILAGA 3 - Modifierad granskningsmall, kvantitativa  studier 

 
 Fråga Ja Nej 
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Framställer abstraktet studiens innehåll? 
 

  

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
 

  

4. Är syftet med studien tydligt angiven?  
 

  

5. Är syftet med studien relevant? 
 

  

6.  Är frågeställningarna klara och tydligt formulerade? 
 

  

7. Är designen tillämpligt utifrån syftet? 
 

  

8. Är inklusionskriterierna beskrivna? 
 

  

9. Är inklusionskriterierna relevanta för studien? 
 

  

10. Är exklusionskriterier beskrivna? 
 

  

11. Är exklusionskriterier relevanta? 
 

  

12. Framgår det tydligt vilka som är deltagare i undersökningsgruppen? 
 

  

13. Är undersökningsgrupperna jämförbara med de personer vi möter i den kliniska vardagen? 
 

  

14 Var grupperna man jämförde i studien med varandra likartade? 
 

  

15 Redogörs bortfall? 
 

  

16 Kan bortfall accepteras? 
 

  

17 Beskrivs metoden som används för att samla in data? 
 

  

18 Är de beskrivit hur den insamlade data har analyserats och bearbetats statistiskt? 
 

  

19 Framgår det tydligt vad resultatet i forskningen är? 
 

  

20 Besvaras studiens syfte? 
 

  

21 Kan resultatet vara till hjälp i den kliniska verksamheten? 
 

  

22 Överväger studien positiva resultat eventuella risker skador? 
 

  

23 Beskriver författaren vilka slutsatser man kan dra av studien? 
 

  

24 Diskuterar författaren studiens etiska aspekter? 
 

  

                                                                                                                                            
Total poäng 
 

  

 


