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Sammanfattning: 

Fler personer överlever idag en svår hjärnskada, vilket har medfört att rehabiliteringen har ställts 

inför en utmaning avseende dessa personer. Då det gäller arbetsterapeutens behandlingsmetoder 

finns det liten vetenskapligt dokumenterad kunskap och ett behov av fortsatt forskning inom 

området. Studiens syfte var att undersöka vilka behandlingsmetoder, sett ur ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv, som beskrivs i vetenskaplig litteratur samt dess effekter för vuxna personer med en 

traumatisk hjärnskada i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. En systematisk 

litteraturstudie genomfördes. Artikelsökning utfördes i databaserna Medline, AMED, Cinahl och 

PsycInfo och resulterade i 10 inkluderade artiklar. Studierna kvalitetsbedömdes och bevisvärdet 

graderades för respektive studie. Resultatet kategoriserades enligt Occupational Performance 

Model (OPM). Resultatet indikerade att sinnesstimulering och att patienterna själva kunde 

påverka omgivningen med hjälp av assisterande teknik, var de vanligaste arbetsterapeutiska 

behandlingarna för patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. En studie påvisade 

också behandling över tid från sinnesstimulering, träning av specifika motoriska funktioner till att 

kunna använda assisterande teknik. Två artiklar bedömdes ha en hög kvalitet, sex medel kvalitet 

och två låg kvalitet. Bevisvärdet för nio studier bedömdes vara lågt och för en studie måttligt 

vilket resulterade i otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna dra några slutsatser om 

behandlingsmetodernas effekt. Behov finns därför av fortsatt forskning inom området. Resultatet 

av studien kan däremot bidra med en ökad kunskap och ge en vägledning för arbetsterapeuten i 

klinisk verksamhet vid behandlingen av patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt 

tillstånd. 

 

Sökord: Permanent vegetativt tillstånd, traumatiska hjärnskador, rehabilitering och arbetsterapi.  



 

 

Förord 

Författaren av föreliggande litteraturstudie arbetar som arbetsterapeut på Hjärnskadeteamet, 

Centralsjukhuset i Karlstad med bland annat patienter med svåra traumatiska hjärnskador och 

med omfattande motoriska- och kognitiva funktionsnedsättningar. Flertal av dem befinner sig i 

ett medvetandesänkt tillstånd med ingen eller liten förmåga till interaktion med omgivningen. 

Hjärnskadeteamet i Karlstad är en länsresurs, vilket innebär att patienterna kommer från hela 

Värmland till oss och de flesta är i yrkesverksam åldern, det vill säga mellan 18-65 år. Under de 

11 år som jag varit klinisk verksam arbetsterapeut inom detta område, har jag ställts inför flertal 

frågor. Vad finns forskat inom arbetsterapeutiskt behandling för patienter i ett medvetandesänkt 

tillstånd? Utför arbetsterapeuten i klinisk erfarenhet behandling i samspel med forskning inom 

området? Finns det ny kunskap inom forskningen som inte används av arbetsterapeuten i den 

kliniska verksamheten inom området? Har den behandling som utförs av arbetsterapeuten någon 

effekt för dessa patienter? Det var därför av intresse att utföra föreliggande litteraturstudie.  

 

Vill rikta ett stort tack till min handledare Margot Frisk som på ett föredömligt sätt gett mig 

vägledning och stöd under arbetets gång, samt till min familj som haft tålamod och stöttat mig 

när jag behövde det som mest. 
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Bakgrund 

Traumatisk hjärnskada 

En traumatisk hjärnskada är den vanligaste orsaken till en svår hjärnskada för personer i vuxen 

ålder (1). De vanligast förekommande anledningarna till en traumatisk hjärnskada är 

trafikolyckor samt fall och misshandel, många gånger i samband med alkoholpåverkan (2). Andra 

mindre vanliga orsaker till en svår hjärnskada är stroke, anoxi (syrebrist) och allvarlig 

hypoglykemi (lågt blodsocker under en längre tid) (1). I Sverige drabbas cirka 40 per 100 000 

invånare och år av måttliga eller svåra traumatiska hjärnskador. Den primära skadan uppkommer 

i själva skadeögonblicket. Skadans svårighetsgrad varierar från lindrig hjärnskakning till mycket 

svår hjärnskada med livslångt vegetativt tillstånd, medvetslöshet, eller död som följd (2). Den 

sekundära skadan orsakas i allmänhet av minskad blodtillförsel till hjärnan som följd av förhöjt 

intrakraniellt tryck. Denna skada kan uppkomma inom några timmar efter traumat, men även så 

sent som en till ett par veckor därefter. En lätt primär hjärnskada kan följas av en livshotande 

sekundär skada. Omvänt gäller också att en svår primär skada kan föreligga utan att det 

uppkommer en sekundär skada (2). 

Hjärnskador kan klassificeras på olika sätt. En klinisk användbar indelning grundar sig på 

patientens tillstånd vid ankomsten till sjukhuset och bygger på medvetandegrad och neurologiska 

bortfallssymtom. Patientens tillstånd indelas i lätt, måttlig och svår hjärnskada. Vid en svår 

hjärnskada är patienten medvetslös och kan inte öppna ögonen, inte yttra begripliga ord och inte 

följa enkla uppmaningar. Vid smärtstimuli kan den motoriska reaktionen variera från avvärjande 

rörelser till avsaknad av reaktion (2). 

 

Den vanligaste förekommande internationella skattningsskalan för bedömning av 

medvetandegrad är Glasgow Coma Scale (GCS). Den innefattar bedömning av ögonöppning, 

verbalt svar på tilltal och motoriska reaktioner. Poängsumman varierar från 15 vid full vakenhet 

till 3 vid djup koma (1). Enligt GCS innebär 3-8 poäng en svår hjärnskada, 9-11 poäng en måttlig 

hjärnskada och 12-15 en lätt hjärnskada (3). 
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Vakenhet, medvetenhet och medvetslöshet 

Termen vakenhet definierades av William James 1890 (4) som ”medveten om sig själv och 

omgivningen”. Medvetenhet indelas i två dimensioner; vakenhet och uppmärksamhet. Vakenhet 

är beroende av bevarade hypothalamus-, thalamus- och hjärnstamsfunktioner (subkortikala 

kärnor) som aktiverar vakenheten. Uppmärksamhet är beroende av nervcellernas transport mellan 

hjärnbarken och de subkortikala kärnorna. Vidare kräver uppmärksamhet vakenhet, men 

vakenhet kan existera utan uppmärksamhet. Medvetslöshet karaktäriseras av både koma och det 

vegetativa tillståndet. En patient i koma är medvetslös beroende på att han saknar både vakenhet 

och uppmärksamhet. Om patienten däremot har en vakenhet men saknar uppmärksamhet befinner 

han sig i ett vegetativt tillstånd (4). 

 

Vegetativt tillstånd och minimalt responsivt tillstånd 

Författarna Jennette och Plum (5) introducerade termen ”ihållande vegetativt tillstånd” 1972 för 

att beskriva en patient med en svår hjärnskada och som befunnit sig i ett tillstånd av koma. 

Patientens tillstånd av koma hade utvecklats till ett tillstånd av perioder i vakenhet, men där 

patienten var helt omedveten om sig själv och omgivningen.  

 

Ett decennium senare, år 1980, introducerande Plum och Posner (6) termen ”permanent 

vegetativt tillstånd”. För en patient i ett ihållande vegetativt tillstånd blir detta permanent när 

tillståndet kan fastställas med en hög grad av klinisk säkerhet och när chansen att patienten ska 

återfå medvetandet är mycket liten. Vid en traumatisk hjärnskada kan ett permanent vegetativt 

tillstånd fastställas ett år efter skadan och vid en icke traumatisk hjärnskada efter tre månader (4, 

6-8). 

 

The Multi-Society Task Force (7) diagnostiserar vegetativt tillstånd enligt följande kriterier: 

 

 Inga tecken på medvetenhet om sig själv eller omgivningen och oförmögen att interagera 

med andra. 

 Inga tecken på viljemässig respons av syn, hörsel, känsel, lukt, motorik eller andra 

stimuli. 

 Inga tecken på att förstå språk eller uttrycka sig språkligt. 
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 Oregelbunden vakenhet, manifesteras av cykler i sömn-vakenhet med perioder av 

ögonöppning. 

 Tillräckligt bevarade hypotalamus och hjärnstamsfunktioner för att överleva med 

medicinsk vård och omvårdnad.  

 Blås- och tarm inkontinent. 

 Bevarade eller delvis bevarade kranialnerver, hjärnnerver vars rötter ansluter till hjärnan 

och övre delen av ryggmärgen. 

 

Många patienter uppvisar ett kliniskt tillstånd som inte stämmer med kriterierna för ett vegetativt 

tillstånd, men dessa patienter kan ändå inte anses vara fullt medvetna. Detta kliniska tillstånd 

kallas för minimally conscious state (minimalt responsivt tillstånd). Minimalt responsivt tillstånd 

skiljs från vegetativt tillstånd genom att patientens beteende är kopplat till en medveten vakenhet. 

Patientens beteende ska vara återkommande och kunna skiljas från ett reflexbeteende (8, 9).  

 

För att ställa diagnosen minimalt responsivt tillstånd måste en tydlig respons visas återkommande 

utifrån en eller fler av följande kriterier enligt The Aspen Neurobehavioral Conference 

Workgroup (9): 

 

 Följa enkla uppmaningar. 

 Gester eller verbal ja/nej respons. 

 Göra sig förstådd, språkligt. 

 Målinriktat beteende, rörelser eller känslomässigt relevant beteende som inträffar från 

stimuli i omgivningen och som inte är kopplat till reflexmässigt beteende. Det kan till 

exempel vara ett leende eller gråt som en respons till känslomässiga samtal eller 

kontakter. 

 

Ett fåtal europeiska studier indikerar att vegetativa tillstånd efter en traumatisk hjärnskada 

drabbar cirka 1-2/ 100 000 invånare (1). Medicinska komplikationer som leder till en tidig död är 

vanliga. Det är angeläget med en adekvat och tidig diagnostisering för att kunna vidta tidiga 

behandlingsinsatser, som ett underlag för prognosbedömning och resursplanering (1). 
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Rehabilitering 

Neurologisk teknik och farmakologisk behandling vid akut hjärnskada har förbättrats avsevärt de 

senaste åren vilket gjort att fler personer överlever en svår traumatisk hjärnskada. Detta har 

medfört att rehabiliteringen har ställts inför en utmaning gällande dessa patienter. Klinisk 

erfarenhet har påvisat att rehabilitering kan vara anmärkningsvärt framgångsrik även i ett tillstånd 

av koma, men en förutsättning är att rehabiliteringen startar tidigt och pågår under en längre 

period (10). Elliot och Walker (11) hänvisar till en studie av Morgan et al som analyserade 

resultatet av 82 patienter med hjärnskada behandlad i den akuta fasen med tidig rehabilitering, 

inom sju dagar efter hjärnskadan, mot de patienter där rehabiliteringen startade först sju dagar 

efter hjärnskadan. Patienterna som fick tidig rehabilitering hade kortare vårdtid på sjukhuset och 

bättre funktionsutfall jämfört med de patienter där rehabiliteringen startade först efter sju dagar. I 

en review av Cope (12), hänvisas till en studie av Rusk et al, som i en uppföljning av 25 

hjärnskadade patienter, 5-15 år efter skadan inte hade fått någon omfattande rehabilitering. Fem 

patienter hade avlidit men de överlevande 18 patienterna hade alla komplikationer med 

infektioner, nedsatt syresättning och kontrakturer. 

 

Rehabiliteringen är individuell och komplex beroende på att patienterna ofta drabbas av 

psykomotoriska funktionsnedsättningar, nedsatt minne, känslomässiga störningar och 

kommunikationssvårigheter (10). Det krävs ett interdisciplinärt rehabiliteringsteam bestående av 

läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog och andra specialister 

i rehabiliteringen av patienter med en svår hjärnskada. En central roll i rehabiliteringen har 

patienten och anhöriga (3, 13). Shie et al (14) undersökte effekten av ökad intensitet i 

rehabilitering av 56 patienter med måttlig till svår hjärnskada i en prospektiv kontrollerad 

randomiserad studie. Resultatet av studien visade att intensiv rehabilitering ger en ökad 

förbättring och har potential att sänka intensiteten av tidiga beteendestörningar och fysiska 

defekter till exempel kontrakturer. Enligt Andrews (15) ska rehabiliteringen inte enbart fokusera 

på förbättring av funktioner och kommunikation hos dessa patienter. Den ska också syfta till att 

bibehålla de existerande förmågorna och förebygga försämring. 
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Arbetsterapi 

Det finns litet dokumenterat om arbetsterapeutens roll för patienter i ett vegetativt eller minimalt 

responsivt tillstånd och ett ökat behov av forskning inom området (16). Munday (16) har utifrån 

klinisk erfarenhet, Reed och Sandersons aktivitetsutförandemodell, som vidare utvecklats av 

Chapparo och Ranka till Occupational Performance Model (OPM) (17), sammanställt hur 

arbetsterapeuter kan behandla patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. 

Munday beskriver detta utifrån aktivitetskomponenter, aktivitetsområden och miljö som är tre av 

åtta huvudbegrepp i OPM (16, 17). 

 

OPM:s teoretiska struktur bildas genom åtta huvudbegrepp, varav de följande bildar människans 

inre miljö: aktivitetsutförande, aktivitetsroller, aktivitetskomponenter, aktivitetsområden, 

kärnelement inom aktivitetsutförande. Den yttre miljön består av miljö, rymd/rum och tid (17, 

18). 

 

OPM: s beskrivning på aktivitetsutförande är förmågan att uppfatta, önska, minnas, planera och 

genomföra roller, rutiner, uppgifter och deluppgifter som rör aktivitetsområdena self-

maintenance, rest, leisure, productivity i överensstämmelse med behov och krav från den inre 

och yttre miljön (17, 18). 

 

Roller i aktivitetsutförandet menar OPM innefattar sådana begrepp som till exempel familje-, 

sociala-, kulturella- och aktivitetsroller (17, 18). Patienter i ett vegetativt eller minimalt 

responsivt tillstånd kan inte själv medverka i en målsättning av den arbetsterapeutiska 

behandlingen. Det är därför av stor vikt att involvera familjen och eventuellt vänner för att få 

information om patientens tidigare intressen, roller, sociala och kulturella bakgrund för att 

säkerhetsställa att behandlingen utgår ifrån ett klientcentrerat perspektiv (16).  

 

Aktivitetskomponenter innebär att utförandet i en aktivitet är beroende av patientens förmåga att 

prestera tillräckligt fysisk, psykisk och socialt (17, 18). OPM klassificerar aktivitets-

komponenterna i fem områden: Sensorik, motorik, biomekanik, kognition och 

intra/interpersonella komponenter (16, 17, 18). Patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt 

tillstånd får svårigheter inom alla dessa aktivitetskomponenter. De biomekaniska/motoriska 



6 

 

funktionsnedsättningarna visar sig i nedsatt motorisk förmåga, primitiva reflexer och förändringar 

i muskelspänning. Sensoriska/kognitiva funktionsnedsättningar innebär svårigheter att ge en 

adekvat beteendemässig respons från ett sensoriskt stimuli. Intra/interpersonella 

funktionsnedsättningar handlar om svårigheter att ge adekvat emotionell respons till exempel gråt 

och skratt från ett sensoriskt stimuli (16). 

 

Aktivitetsområden inom OPM, indelas i fyra huvudområden: Selfmaintenance: Rutiner och 

uppgifter som rör en patients välbefinnade och hälsa, till exempel att äta och på- och avklädning. 

Rest: Rutiner och uppgifter som avser avslappning och vila. Leisure: Rutiner och uppgifter vad 

gäller fritid. Productivity: Rutiner och uppgifter angående försörjning till exempel arbete (17, 18). 

Patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd får stora svårigheter inom alla 

aktivitetsområden och Munday anser också att productivity, av naturlig orsak inte är ett område 

som berörs för dessa patienter (16). 

 

Vidare beskriver OPM kärnelementen i aktivitetsutförandet som en interaktion mellan kropp, 

förnuft och själ. Den yttre miljön innefattar en sensorisk, fysisk och sociokulturell miljö, vilket 

också inkluderar en människas uppfattning av rymd/rum och tid (17, 18).  

 

Sinnesstimulering är en vanlig arbetsterapeutisk behandling för patienter i ett vegetativt eller 

minimalt responsivt tillstånd. Genom en tidig, strukturerad och intensiv stimulering av sinnena är 

det möjligt att arbetsterapeuten kan hjälpa patienterna att åstadkomma en tidigare och bättre 

återhämtning av medvetandet (19). Den arbetsterapeutiska behandlingen inriktar sig också på 

återinlärning av aktivitetskomponenter, till exempel genom att man guidar patientens arm/hand 

till att utföra en aktivitet (16). Att utforma ett individuellt dagsprogram med balans mellan 

aktivitet och vila, för att undvika överstimulering av hjärnan, är annan viktig del av den 

arbetsterapeutiska behandlingen för dessa patienter. Vidare är det vanligt att arbetsterapeuter, i 

syfte att motverka kontrakturer i patienternas händer, individuellt anpassar handskenor. I 

behandlingen ingår även utprovning av assisterande teknik för att kunna påverka omgivningen 

men även andra tekniska hjälpmedel som till exempel, utprovning av rullstol, samt anpassning av 

patienternas miljö (16). 
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Problemområde 

Fler personer överlever idag en svår hjärnskada, vilket har medfört att rehabiliteringen har ställts 

inför en utmaning avseende dessa patienter. Då det gäller arbetsterapeutens behandlingsmetoder 

finns det liten vetenskapligt dokumenterad kunskap. Munday (16) beskriver behandling baserat 

på egen klinisk erfarenhet utifrån aktivitetsutförandemodellen OPM, för patienter i ett vegetativt 

eller minimalt responsivt tillstånd, men poängterar vikten av fortsatt forskning inom området. 

Författaren av föreliggande litteraturstudie anser att denna studie kan tillföra ökad kunskap om 

behandlingsmetoder, sett ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, för personer med en traumatisk 

hjärnskada i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. Ny kunskap som implementeras i 

klinisk verksamhet, kan tillsammans med beprövad erfarenhet, vara den grund för 

arbetsterapeutisk behandling som säkerställer att patienten erhåller god arbetsterapi. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka vilka behandlingsmetoder, sett ur ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv, som beskrivs i vetenskaplig litteratur samt dess effekter för vuxna personer med en 

traumatisk hjärnskada i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd.  

 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte gjordes en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (20). En systematisk litteraturstudie syftar till att åstadkomma en syntes av data från 

tidigare genomförda studier (20). 

 

Etiska övervägande 

I föreliggande studie har etiska övervägande beaktats genom att endast välja studier som fått 

tillstånd av etisk kommitté eller där noggranna etiska aspekter har diskuterats. Vidare har alla 

artiklar presenterats som ingår i studien och ska säkert arkiveras i 10 år. Allt resultat har också 

redovisats som stödjer respektive inte stödjer syftet (20). 
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Sökstrategi 

En systematisk sökning av artiklarna gjordes i databaserna Medline, AMED, Cinahl, PsycInfo 

under tiden 090929-091117. Artikelsökningen gjordes med ämnesord som sökord i alla 

databaser, förutom sökningen i fritext av rehabilitation och occupational therapy i AMED. De 

olika sökordskombinationerna redovisas i Tabell 1. Sökning av artiklar mellan åren 1999-2009 

valdes för sökord kombinerade med rehabilitation, detta för att inkludera aktuell forskning och 

begränsa antalet artiklar. Begräsningen i tid har uteslutits för sökord kombinerade med 

occupational therapy, för att kunna hitta fler artiklar med fokus på arbetsterapi. I samtliga 

databaser inriktades sökningen på vuxna personer, förutom i AMED som inte hade den 

begräsningen. En utökad sökning gjordes även med andra sökord/sökordskombinationer 

(consciousness state, intervention, treatment, physiotherapy). Resultatet av dessa sökningar gav 

antingen irrelevanta artiklar, för få träffar eller så tillfördes inget ytterligare till sökningen 

redovisad i Tabell 1. En manuell sökning gjordes utifrån de sju inkluderade artiklarnas 

referenslistor. Även där gjordes begräsning i tid mellan åren 1999-2009 för att inkludera aktuell 

forskning och begränsa antalet artiklar. 

 

Tabell 1. Resultat av sökning i databaser 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Medline Persistent vegetative state exp* 

Persistent vegetative state exp 

AND 

AND 

Rehabilitation exp 

Occupational therapy exp 

12 

2 

AMED (DE”PERSISTENT VEGETATIVE STATE”)* 

(DE”PERSISTENT VEGETATIVE STATE”) 

AND 

AND 

Rehabilitation 

Occupational therapy 

37 

2 

PsykInfo Coma exp 

Coma exp 

AND 

AND 

Rehabilitation exp 

Occupational therapy exp 

9 

4 

Chinal (MH”Persistent vegetative state”)* or 

(MH”Minimally conscious state”) 

(MH”Persistent vegetative state”) or 

(MH”Minimally conscious state”) 

AND 

 

AND 

(MH”Rehabilitation+”) 

 

(MH”Occupational 

Therapy+”) 

17 

 

0 

*Exp: Explode. DE: Deskript. MH: Medical Subject Headings 
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Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Publicerade studier som beskriver behandlingsmetoder sett ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, 

för vuxna personer (Medline >19 år, PsycInfo >18 år, Cinahl; alla vuxna, i AMED fanns inte 

ålders relaterade kriterier) med traumatisk hjärnskada i ett vegetativt eller minimalt responsivt 

tillstånd. Alla studie designer och i samtliga vårdmiljöer. Studier publicerade mellan åren 1999-

2009 inom rehabilitation, skrivna på engelska. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar om farmakologisk behandling i kombination med rehabilitering och musik som 

rehabilitering för vuxna personer i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. 

 

Dataanalys 

De 10 artiklar som uppfyllde inklusionskriterna granskades gällande innehåll enligt syftet med 

studien och sammanställdes enligt bilaga 1. Studiernas kvalitet granskades enligt uppsatta 

kriterier av Forsberg och Wengström och checklista för kvantitativa - kvasiexperimentella studier 

användes (20). Varje artikels kvalitet granskades enligt fem huvudrubriker med underfrågor 

rörande syfte, undersökningsgrupp, mätmetoder, analys och värdering. För en hög kvalitet 

bedömdes artiklarna ge svar på de fem beskrivna huvudrubrikerna. För en medelkvalitet 

bedömdes artiklarna ge svar på fyra av fem huvudrubriker och för en låg kvalitet besvarades 

mindre än fyra huvudrubriker. Kvalitetsvärdet sammanställdes enligt låg, medel och hög kvalitet 

och redovisas i bilaga 1. Därefter granskades respektive artiklarnas bevisvärde där studiens 

design kombinerad med studiens metodologiska kvalitet resulterade i studiens bevisvärde. 

Bevisvärdet graderades enligt högt, måttligt och lågt vetenskapligt underlag och redovisas vid 

respektive artikel i bilaga 1 (20). Studiernas resultat kategoriserades enligt OPM: s 

huvudbegrepp; roller, aktivitetskomponenter, aktivitetsområden, kärnelement i 

aktivitetsutförandet och miljö (17, 18). Efter kategoriseringen kunde roller, 

aktivitetskomponenter med underrubrik intra/interpersonell, aktivitetsområden med underrubrik 

productivity, kärnelementen i aktivitetsutförandet och yttre miljön, med underrubrikerna 

rymd/rum och tid, uteslutas då inga artiklar berörde dessa områden. 
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Resultat 

Resultat av artikelsökningen 

Den systematiska litteratursökningen resulterade i 83 träffar (Tabell 1). En första sortering 

gjordes utifrån artiklarnas titlar och sammanfattningar, varvid uppenbart irrelevanta artiklar 

valdes bort enligt inklusions- och exklusionskriterierna. Denna genomgång resulterade i 29 

kvarvarande artiklar. När dubbletter hade sorterats bort kvarstod 23 artiklar. Dessa artiklar lästes i 

sin helhet utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Ytterligare 16 artiklar exkluderades 

eftersom de inte uppfyllde inklusionkriterierna och sju artiklar återstod som uppfyllde kriterierna. 

I de kvarvarande sju artiklarna lästes referenslistorna, vilket resulterade i en manuell sökning som 

gav ytterligare fyra artiklar. En av dessa artiklar exkluderades eftersom den inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Totalt inkluderades 10 artiklar som uppfyllde studiens syfte (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sökstrategi, urval enligt inklusions- och exklusionskriterier 

 

Resultat av behandlingsmetoderna 

En översikt av de inkluderade artiklarna, inklusive behandlingsmetod, resultat och kvalitet 

presenteras i bilaga 1. I studierna beskrevs olika inriktningar av de behandlingsmetoder som 

använts och resultatredovisningen utgår från OPM:s huvudbegrepp; aktivitetsområden, 

aktivitetskomponenter och miljö. De inriktningar som studerats är sinnesstimulering (21-24) samt 

83 artiklar granskade utifrån titel, abstrakt, inklusions- och exklusionskriterier varvav 29 artiklar fortsatte att inkluderas 

n=6 n=11 n=7 n=5 

29 artiklar granskades gällande dubbletter varav 23 artiklar fortsatte att inkluderas 

23 artiklar lästa i sin helhet. 16 artiklar exkluderade, uppfyllde inte inklusionskriterierna. Sju artiklar fortsatte att inkluderas 

Manuell sökning i de sju inkluderade artiklarnas referenslistor resulterade i fyra ytterligare artiklar 

En artikel exkluderad i manuell sökning, uppfyllde inte inklusionskriterierna 

Sju artiklar i databaserna och tre artiklar i den manuella 

sökningen resulterade i 10 artiklar som inkluderades i studien 

Medline 

n=14 
AMED n=39 PsykInfo n=13 Cinahl n=17 
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att patienterna själva ska kunna påverka omgivningen med hjälp av assisterande teknik (24-30). I 

en studie kunde också behandlingen för en patient följas från sinnesstimulering, träning av 

specifika motoriska funktioner, till att patienten så småningom själv kunde påverka omgivningen 

med assisterande teknik (24). 

 

Aktivitetskomponenter 

Sensoriska komponenter 

Fyra studier beskrev sinnesstimulering som en behandlingsmetod. Sensoriska stimuli till 

patienterna gavs genom auditiva (hörseln), visuella (synen), olfaktoriska (lukt), gustatoriska 

(smak), taktila (känseln) och motoriska (fysiska) stimuli (21, 22). Sinnesstimulering gavs även 

enbart genom auditiva stimuli (23) eller auditiva och visuella stimuli (24). Vid sinnesstimulering 

användes både för patienterna familjära men även neutrala stimuli (21-24). De familjära stimuli 

förknippades med patientens tidigare liv och intressen. Vanligt förekommande sensoriska stimuli 

vid sinnesstimulering var vid auditivt stimuli; familjens röster och samtal, högläsning av 

litteratur, musik, handklappning, ringande klocka och ljud från en stämgaffel. Visuellt stimuli; 

variation av ljus, foto av familjen och intresseområden till exempel verktyg och rallybilar. 

Olfaktoriskt stimuli; luktsensationer med bland annat parfym, vinäger och apelsin/citron. 

Gustatoriskt stimuli; smaksensationer placerade på tungan med bland annat surt, sött, salt och 

starkt. Taktilt stimuli; massage, kyla/värme, vidröring och smärtstimuli. Motoriskt stimuli; 

förändring av kroppslägen och rörelser av kroppen. (21-24). I sju studier där behandlingen var 

riktad till att patienterna själva kunde påverka sin omgivning med assisterade teknik, var 

responsen från patienterna kopplat till ett familjärt stimuli som att lyssna på sånger, musik, radio, 

använda datorn, se på filmsekvenser, läsa tidningar, lyssna på familjära berättelser, se på 

familjefoton, höra bekanta röster, dricka någon favoritdryck eller smaka på godis/kaka (24-30). 

Den sensoriska responsen till patienterna kunde också röra sig om att följa enkla och komplexa 

uppmaningar (23, 24). 

 

Motoriska och biomekaniska komponenter 

Behandlingen av de motoriska funktionerna kunde följas hos en patient, från att kunna fokusera 

blicken, till specifik träning av huvud- och handrörelser och efter hand styra en touchkontakt med 

handen (24). Andra motoriska förmågor hos patienterna togs tillvara för att kunna påverka 
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omgivningen med hjälp av assisterande teknik. Denna repsons från patienterna varierade med en 

enkel/dubbel ögonblinkning till att använda den motoriska förmågan av huvud-, finger-, hand- 

och fotrörelser (24-30). Även rösten hos en patient användes (27). 

 

Kognitiva komponenter 

Där fokus var ökat medvetande och patienterna fick sensorisk stimulering genom de olika 

sinnena, var en viss grad av kognition involverad, det vill säga den sensoriska stimuleringen gav 

en beteendemässig respons från patienterna. Den responsen patienterna gav var till exempel ökat 

medvetande (22, 23) och positiva beteendeförändringar (21) genom mimiska, huvud- och 

ögonrörelser. Behandling som var riktad mot assisterande teknik, hade fokus på lärande principer, 

vars syfte var att främja en enkel respons från patienten till att kunna påverka omgivningen, 

inklusive sociala kontakter. Patienterna gavs möjlighet till orsak-verkan sambandet, det vill säga, 

de fick direkt feedback på den respons de utfört (24-30). I någon behandling ingick det även att 

göra val mellan flera stimuli (27) men också att följa enkla och komplexa uppmaningar (23, 24).  

 

Sammanfattning av studiernas resultat inom aktivitetskomponenter 

Studiernas resultat indikerade att sinnesstimulering gavs som behandling genom alla sinnen, 

enbart genom auditiva stimuli eller auditiva och visuella stimuli. Vid sinnesstimulering användes 

både för patienterna familjära men även neutrala stimuli. En viss grad av kognition påverkades 

hos patienterna vid sinnesstimulering. En behandling riktades också mot att patienten lärde sig 

fokusera blicken, till specifik träning av huvud- och handrörelser. Vid behandling med 

assisterande teknik påkallade patienterna ett familjärt stimuli. Den motoriska respons patienterna 

kunde utföra togs tillvara för att kunna styra någon touchkontakt och på så sätt påverka 

omgivningen. Fokus i behandlingen var riktad mot lärande principer, vars syfte var att främja en 

enkel respons från patienten till att kunna påverka omgivningen.  

 

Aktivitetsområden 

Selfmaintenance - att själv kunna påverka sin hälsa och välbefinnande i förhållande till miljön 

Behandlingen riktades mot att patienterna själva kunde styra någon form av assisterande teknik, 

för att påkalla och göra val mellan olika familjära stimuli (24-30). Hur detta praktiskt tillämpades 

läses under rubriken sensoriska komponenter och fysisk miljö. 
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Rest - rutiner och uppgifter som avser avslappning och vila 

Där behandlingen var riktad mot sinnesstimulering varierade sessionerna i tid mellan 5-15 

minuter (23) och en timme (21). Dessa utfördes två gånger per dag (21, 22) eller fem till åtta 

gånger per dag (23). Vid sinnesstimulering beskrevs vikten av en balans mellan stimulering och 

vila i syfte att undvika överstimulering (21). Var behandlingen riktad mot att patienterna själva 

kunde påverka omgivningen med assisterande teknik, var de flesta sessioner individuellt 

anpassade efter patienternas möjlighet till delaktighet (26-30). Sessionerna varade från 5-20 

minuter och utfördes 3-12 gånger per dag. 

 

Leisure - rutiner och uppgifter gällande fritid 

De vanligaste förekommande familjära stimuli rörande fritidsintressen vid sinnesstimulering var 

högläsning av litteratur, lyssna på favoritmusiken och att se på foton inom intresseområdet, till 

exempel verktyg och rallybilar (21-24). De stimuli som patienterna själva påkallade med hjälp av 

assisterande teknik var ofta relaterad till någon fritidsaktivitet patienterna tyckt om till exempel 

att lyssna på sånger, musik och radio. Andra förekommande aktiviteter rörande fritid kunde vara 

att använda datorn, titta på filmsekvenser eller läsa tidningar (24-30).  

 

Miljö 

Fysisk miljö 

Studierna utfördes på olika kliniker inom sjukhuset (23-25), två intensivvårdsavdelningar (21, 

22) och i patienternas hem (26-28). Behandlingen skedde med patienterna liggande i säng (25, 

28, 30) eller i rullstol (26-30). Den assisterande teknik som användes för att möjliggöra 

patienternas påverkan på omgivningen var framförallt olika former av touchkontakter, varvid 

registrering skedde automatiskt varje gång patienterna tryckte på touchkontakten med någon 

kroppsdel (24, 25, 27, 29, 30). En sensor monterad på glasögonen registrerade patienternas 

respons genom en enkel eller dubbel ögonblinkning. En ljudsensor användes för att registrera ljud 

under 60 dB från patienten i syfte att kunna påkalla uppmärksamhet (27). Vidare användes ett 

kommunikations hjälpmedel som styrdes med hand, arm eller fot av patienten för att kunna 

påverka omgivningen och sociala kontakter (29). Patienternas respons kopplades sedan 

automatiskt till ett valt stimuli (24-30). 

 



14 

 

Sociokulturell miljö 

Stor vikt lades i studierna vid att involvera familj, anhöriga och vänner för att säkerhetsställa att 

behandlingen utgick från ett klientcentrerat perspektiv (21-30). 

 

Sammanfattning av studiernas resultat inom aktivitetsområden 

Studiernas resultat indikerade att vid sinnesstimulering och behandling med assisterande teknik 

var sessionerna individuellt anpassade i tid och utfördes många gånger under en dag. Anhöriga 

hade en betydande roll för att säkerhetsställa att behandlingen utgick från varje enskild patient. 

De familjära stimuli som användes vid behandlingarna var också kopplade till patienternas 

fritidsintresse. Den vanligaste formen av assisterande teknik var olika former av touchkontakter. 

Vidare användes också en ljudsensor och ett kommunikationshjälpmedel i behandlingen. 

 

Effekter av behandlingsmetoderna 

Två av de inkluderade studierna påvisade hög kvalitet (22, 23), sex av studierna medel kvalitet 

(21, 26-30) och två studierna varav låg kvalitet (24, 25). Åtta artiklar hade en kvasiexperimentell 

design. Sju av dessa var singel subject studier (21, 22, 26-30) och en studie innefattade en 

interventions- och kontrollgrupp (23) medan två var singel case studier (24, 25). 

 

Sinnesstimulering 

Kontrollerad sinnesstimulering påvisade positiva beteendeförändringar hos patienter i ett tillstånd 

GCS 5-7. Beteendeförändringarna visade sig i mimiska-, huvud- och ögonrörelser hos patienterna 

framförallt vid taktil och auditiv stimulering. Betydande förändringar kunde också identifieras 

vid två vegetativa parametrar - hjärtrytm och andning, i form av ökad andning och hjärtfrekvens. 

Detta skedde vid framförallt taktil stimulering. Studien indikerar att sinnesstimulering ska baseras 

på ingående observationer av beteendeförändringar. Vid djup koma bör registrering av vegetativa 

parametrar involveras. Preliminärt stödjer studien hypotesen att brist på extern stimulering är 

ogynnsamt för patienter i koma (21). 

 

Individanpassad sinnesstimulering gav en signifikant förbättring av medvetandet två veckor efter 

påbörjad intervention. Denna effekt ökade stegvis och bibehölls i 3-4 veckor (p<0,05). 

Medvetandenivån minskade stegvis under uppehållet av behandlingen tills den andra 
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behandlingsfasen påbörjades. En signifikant ökning av medvetandenivån återkom igen efter två 

veckors behandling (p<0,05). Denna ökning fortsatte även efter avslutad behandling. Resultatet 

indikerade att sinnesstimulering bör fortgå i minst en månad för att ge en varaktig effekt på 

medvetandenivån och att minst två veckors sinnesstimulering behövs för att ge någon betydande 

effekt (22). 

 

Vid strukturerad auditiv sensorisk stimulering sågs en positiv återhämtning av medvetandet 

(GCS) och kognitiv förmåga (RLA*) för interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen kunde inga förändringar mätas gällande den kognitiva förmågan enligt RLA. En 

statistisk signifikant förändring sågs vid auditiv stimulering (SSAM*, p<0,015) samt vid nivån på 

handikapp (DRS*, p<0,005) för dessa grupper. Cirkulation och hjärnans dynamiska status 

påverkades inte av auditiv stimulering. Tidig och upprepande exponering av sinnesstimulering 

via hörseln kan främja medvetandet hos patienter med en svår hjärnskada (23). I en studie med 

låg kvalitet (24) redovisades i resultatet att visuell och auditiv sinnesstimulering var lyckad. 

 

Sammanfattning av effekterna vid sinnesstimulering 

Studiernas resultat indikerade att effekten av tidig, upprepande, långsiktig strukturerad och 

individanpassad sinnesstimulering kan påvisa positiva beteendeförändringar och främja 

medvetandenivån för patienter med en svår hjärnskada. 

 

Att kunna påverka omgivningen med hjälp av assisterande teknik 

Nivån på respons var signifikant högre i interventionsfasen jämfört med base-line och 

kontrollfasen i de fem studier där patienterna själva påverkade omgivningen med hjälp av 

assisterande teknik (p<0,01) (26-30). Resultatet indikerade att patienter i ett vegetativt eller 

minimalt responsivt tillstånd visade tecken på inlärning. Lärandeprinciper som behandling i 

kombination med strukturerad användning av assisterande teknik kan möjliggöra för dessa 

patienter att påverka omgivningen.  

 

 

*RLA: Ranchos Los Amigos Level of Cognitive Functional Scale. SSAM: Sensory Stimulation Assessment 

Measure. DRS: Disability Rating Scale.  
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I de två singel case studierna visade den ena artikeln (25) att ingen eller mycket liten förbättring 

hade skett av behandlingen. I den andra artikelns (24) resultat beskrevs att patienten själv kunde 

aktivera en radio med hjälp av en touchkontakt dag 240 efter skadan. Studien demonstrerade hur 

noggrann användning av assisterande teknik kan leda till en ökad medvetenhet för patienter i ett 

minimalt responsivt tillstånd. 

 

Sammanfattning av effekterna vid användandet av assisterande teknik 

Studiernas resultat indikerade att effekten av lärandeprinciper i kombination med strukturerad 

användning av assisterande teknik kan möjliggöra för patienter i ett vegetativt eller minimalt 

responsivt tillstånd att påverka omgivningen.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte gjordes en systematisk litteraturstudie. Munday (16) tar visserligen 

upp i sin studie att det finns litet beskrivet om arbetsterapeutiska behandlingsmetoder för 

patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. Men genom att utvidga sökningen i 

databaserna från att enbart innefatta occupational therapy till att även innefatta rehabilitation, i 

kombination med andra sökord, ökades möjligheten att kunna inkludera fler artiklar i denna 

studie (Tabell 1). Av samma anledning inkluderades alla studie designer och på så sätt ökades 

möjlighet att inkludera fler relevanta artiklar i utifrån studien syfte. Den systematiska 

litteraturstudien besvarade syftet vilket gav en ökad tillförlitlighet i denna studie. 

 

Metoden har utförts stegvis enligt Forsberg och Wengström (20) i syfte att öka tillförlitligheten. 

En brist i studien är att jag varit ensam under hela processen från sökning i databaserna, 

urvalsprocessen, granskning av artiklarna, kategorisering av resultatet samt vid översättningen 

från engelska i artiklarna till svenska och detta kan möjligen ha påverkat resultatet och studiens 

tillförlitlighet på ett negativt sätt. 

 

En systematisk sökning av artiklarna gjordes i databaserna Medline, AMED, Cinahl och PsycInfo 

eftersom de var mest relevanta utifrån studiens syfte. Sökningen i dessa databaser innefattade 

områdena medicin, arbetsterapi, rehabilitering och psykologi vilket gav en bredd i sökning och 
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också ökade studiens tillförlitlighet. En begränsning i tid kunde ha uteslutits för att inkludera fler 

artiklar från sökningen i databaserna med sökordet rehabilitation, på så sätt kunde den manuella 

sökningen ha exkluderats. Det hade dock inte varit möjligt att utesluta tidsbegräsningen eftersom 

detta skulle ha genererat för stort antal artiklar och denna studiens tillförlitlighet skulle kunnat ha 

påverkats på ett negativt sätt, eftersom den då inte skulle ha innehållit aktuell forskning. 

Sannolikt skulle inga artiklar som berörde assisterande teknik inkluderats eftersom det framförallt 

har forskats inom detta område på 2000- talet. Ingen begräsning i tid gjordes vid sökning inom 

occupational therapy, eftersom studiens syfte hade fokus på arbetsterapi och detta möjliggjorde 

att inkludera allt publicerat material inom ämnet. Denna sökning resulterade ändå enbart i få 

träffar och den äldsta inkluderade artikeln i studien var från 1999 (25). Att artiklarna i denna 

studie inte är äldre än 10 år ökar tillförlitligheten i relation till aktuell forskning inom området. 

 

Ämnesord användes i alla databaserna för att få en struktur i sökningen. Genom en noggrann 

undersökning av respektive ämnesord för att bedöma att ämnesorden inkluderade vegetativt eller 

minimalt responsivt tillstånd samt arbetsterapi/rehabilitering som var relevanta för studiens syfte, 

ökade också studiens tillförlitlighet. I AMED gavs inga träffar med enbart ämnesord. Därför 

användes fritext sökning för sökorden rehabilitation och occupational therapy i kombination 

med (and) ämnesordet DE”PERSISTENT VEGETATIVE STATE, i syfte att använda samma 

struktur med sökord i studien, vilket också resulterade i relevanta träffar. Trots denna noggranna 

undersökning kan i efterhand ses, att de tre manuellt sökta artiklarna (22, 23, 28) inte kunde 

återfinnas i de olika databaserna, på grund av att de var kategoriserade under andra ämnesord, än 

de ovanstående. 

 

Inklusionskriterier valdes utifrån syftet med studien och omfattade enbart vuxna personer. Ålder 

för vuxna var olika i databaserna och är därför specificerad i uppsatsens inklusionskriterier i syfte 

att öka denna studie metods tillförlitlighet. Exklusionskriterier gällde farmakologisk behandling i 

kombination med rehabilitering i huvudsak för att utvärdera effekten av medicinen samt artiklar 

som beskrev rehabilitering med musik för dessa patienter. Dessa artiklar kunde exkluderas 

eftersom inte farmakologisk behandling i kombination med rehabilitering motsvarade studiens 

syfte och då det framkom att behandlaren skulle vara utbildad musikterapeut för att använda sig 

av musik som rehabilitering i dessa artiklar. 
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Fem av artiklarna är författade av Lancioni et al och liknande behandling beskrevs i alla studierna 

men inkluderade olika försökspersoner. Överrepresentationen av Lancioni beror på att 

författarens artiklar kunde inkluderas enligt uppsatta inklusionskriterier. 

 

Studiernas kvalitet har granskats enligt Forsberg och Wengströms checklista för kvantitativa 

artiklar (20). Checklistan ger en indikation på vad som bedöms vara viktigt vid en kvalitets 

granskning av en studie men inga tydliga riktlinjer på vad som anses med hög, medel och låg 

kvalitet. Jag har själv utarbetat riktlinjer för detta kvalitetsvärde vilket möjligtvis kan vara en brist 

i tillförlitligheten.  

 

Två studier bedömdes vara av hög kvalitet (22, 23), sex av medel kvalitet (21, 26-30) och två av 

låg kvalitet (24, 25) men bevisvärdet bedömdes som lågt i nio studier (21, 22, 24-30) och som 

måttlig (23) i en studie. Bevisvärdet är resultatet av kvalitetsbedömning för respektive studie i 

förening med studiens design. Kvaliteten och bevisvärdet var inte samstämmigt, studiernas 

kvalitet var ofta högre än bevisvärdet. Studiens design inkluderade ofta få patienter och de var sin 

egen kontroll i studierna, vilket gav dem ett lågt bevisvärde. 

  

Kvasiexperimentella, singel subject studier (31) var den vanligaste designen i denna studie. I 

singel subject studier studeras den enskilda patienten över tid och baseras på att patienten är sin 

egen kontroll. Sessionerna kunde också igenom denna design vara individanpassade och 

relaterade till patientens tidigare liv, vilket var viktiga aspekter i de inkluderade artiklarna. 

 

För att säkerhetsställa att de 10 artiklarna relaterade till arbetsterapi kategoriserades artiklarnas 

resultat, enligt aktivitetsutförandemodellen OPM (16-18). Denna modell verkade mest lämplig i 

min studie, då Munday (16) tidigare använt OPM för att beskriva hur bland annat behandling 

utifrån kliniska erfarenheter utförts för dessa patienter. OPM:s huvudbegrepp tydliggjorde det 

arbetsterapeutiska perspektivet av behandlingsmetoderna och gav en bra struktur vid 

kategoriseringen av resultatet. Att samma område som Munday berört i OPM, för patienter i ett 

vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd, kunde användas i min studie, det vill säga 

aktivitetskomponenter, aktivitetsområde och miljö, styrker tillförlitligheten i förhållande till 

arbetsterapeutisk behandling. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet baserar på 10 inkluderade artiklar med två studier av hög kvalitet (22, 23), sex av 

medel kvalitet (21, 26-30) och två av låg kvalitet (24, 25). 

 

Denna studies resultat innefattade behandlingsmetoderna sinnesstimulering och att patienterna 

själva kunde påverka omgivningen med hjälp av assisterande teknik (21-30). I en artikel kunde 

också behandlingen för en patient följas från sinnesstimulering, träning av specifika motoriska 

funktioner, till att patienten så småningom själv kunde påverka omgivningen med assisterande 

teknik (24). Vidare påvisade effekten av behandlingsmetoderna att tidig, upprepande, långsiktig 

strukturerad och individanpassad sinnesstimulering kan påvisa positiva beteendeförändringar och 

främja medvetandenivån för patienter med en svår hjärnskada. En strukturerad användning av 

assisterande teknik kan möjliggöra för patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd 

att påverka omgivningen.  

 

De arbetsterapeutiska behandlingsmetoderna som studerats stämmer väl in på tidigare beskriven 

litteratur inom området och med mina kliniska erfarenheter, där fokus är bland annat 

återinlärning av aktivitetskomponenter, sinnesstimulering och utprovning av assisterande teknik 

för att möjliggöra utförandet av en aktivitet (16, 19). Så gott som alla studier (21-23, 26-30) tar 

upp vikten av en individuellt anpassad behandling i tid, efter patienternas möjlighet till 

deltagande och detta belyser också tidigare litteratur, det vill säga vikten av en balans mellan 

aktivitet och vila under en dag. Det framkom också tydligt i resultatet, enligt OPM:s 

huvudbegrepp, att arbetsterapeuter behandlar patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt 

tillstånd både på funktionsnivå (aktivitetskomponenter) och aktivitetsnivå (aktivitetskomponenter 

och miljö). Att resultatet kan relatera både till OPM, tidigare litteratur och klinisk verksamhet 

inom området, styrker tillförlitligheten av resultatet i studien. 

 

Det jag saknade som behandlingsmetod i resultatet av denna studie och som nämns i tidigare 

litteratur handlar om guidning av en patients rörelse, i utförandet av en aktivitet (16). Detta är en 

vanlig behandling av arbetsterapeuten i klinisk verksamhet och riktas ofta mot aktiviteterna 

äta/dricka, hygien och påklädning. Detta koncept utgår från Affolter-konceptet (32) och fokuserar 

också på lärandeprinciper, där patienterna ska få möjlighet att påverka omgivningen genom 
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träning av orsak-verkan sambandet. Inga studier handlade om anpassning av miljön eller 

utprovning av andra hjälpmedel, än assisterande teknik. Rullstolsutprovning utförs alltid i klinisk 

verksamhet, av arbetsterapeuten för dessa patienter och är ofta komplex då patienterna har 

omfattande motoriska funktionsbortfall, primitiva reflexer och förändringar i muskelspänningen 

(16). Att anpassa miljön, patienternas hem, är också en viktig del av behandlingen som Munday 

(16) belyser men som inte framkom av resultatet i denna studie. Ingen studie beskrev behandling 

men handskenor för dessa patienter, som även detta beskrivs i tidigare litteratur (16) och utförs 

vid behov, av arbetsterapeuten i klinisk verksamhet. 

 

I litteraturen beskrivs vidare att rehabilitering för patienter i ett vegetativt eller minimalt 

responsivt tillstånd kan vara framgångsrikt men en förutsättning är att rehabiliteringen startar 

tidigt, pågår under lång tid (10) och med ökad intensitet (14). I denna studie var behandlingen i 

två studier riktad mot sinnesstimulering i tidig rehabilitering (21, 23). Ingen studie riktades mot 

att patienterna själva kunde påverka omgivningen med assisterande teknik i tidig rehabiliteringen 

efter den traumatiska skadan (24-30). Endast en studie nämnde vikten av sinnesstimulering under 

en längre tid för att uppnå en varaktig effekt på medvetandenivån (30). Det är dock mycket 

vanligt med dagliga behandlingar och upprepande gånger under dagen för att uppnå effekt av 

behandlingen (21-23, 26-30). Dagliga behandlingar är sannolikt vanligt av arbetsterapeuten för 

dessa patienter i klinisk verksamhet, men inte så ofta som denna studie beskriver. Att 

behandlingarna behöver upprepas många gånger under en dag för att ge effekt och samtidigt vara 

individuellt tidsmässigt anpassad, behöver introduceras i klinisk verksamhet. Det som också 

framgick i studierna var att behandlingen riktad mot sinnesstimulering skedde på sjukhuset, 

vilket är naturligt då det är den behandlingen som arbetsterapeuten ofta börjar med initialt för 

dessa patienter (19). De strukturerade studierna, där patienterna påverkade omgivningen med 

assisterande teknik utfördes till stor del i hemmen, vilket med sannolikhet var motiverande, för 

både patienter och anhöriga (26-28).  

 

Påverkar patienterna sin hälsa och sitt välbefinnande i relationen till miljön genom att använda 

assisterande teknik? Jag anser att behandlingar som beskrevs i sju av artiklarna är relaterade till 

hälsa och välbefinnande, eftersom man tar tillvara denna lilla respons patienterna kan klara av 

och med hjälp av anhöriga fokuserar behandlingen på att påkalla något stimuli patienten tidigare 
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tyckt om (24-30). I artiklarna rörande sinnesstimulering (21-23) var patienterna i ett sämre 

tillstånd och kunde då av naturlig orsak inte påverka den egna hälsan och välbefinnandet. 

Assisterande teknik används till viss del som behandling av arbetsterapeuten i klinisk 

verksamhet, i form av touchkontakter till att till exempel tända en lampa eller starta en radio, men 

inte i den utsträckningen som denna studie beskriver. Detta belyser att assisterande teknik 

behöver användas mer frekvent av arbetsterapeuten i klinisk verksamhet, för patienter i ett 

vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. 

 

I tidigare litteratur beskrivs att anhöriga har en central roll i rehabilitering (3, 13) och det är av 

stor vikt att involvera anhöriga för att utgå från ett klientcentrerat perspektiv i behandlingen (16). 

Alla artiklarna i denna studie indikerar vikten av att använda sig av något familjärt stimuli eller 

involvera familjen i själva behandlingen, vilket styrker tillförlitligheten i resultat (21-30). I 

klinisk verksamhet involveras anhöriga men kanske inte i den utsträckning som denna studie 

belyser. Det är angeläget att integrera anhöriga både indirekt och direkt i behandlingen i den 

kliniska verksamheten.  

 

I några artiklar (21, 23) framkom att auditiv och taktil stimulering har statistiskt signifikant eller 

betydande effekt på beteendeförändringar och nivån på handikapp, vilket möjligtvis kan belysa 

att dessa sinnen är viktiga att stimulera hos patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt 

tillstånd.  

 

I en studie (21) påvisades betydande förändringar av hjärtrytm och andning vid taktil stimulering 

medan den andra studien (23) indikerade att cirkulationen inte påverkades av auditiv 

sinnesstimulering. Detta kan möjligen betyda att enbart taktil sinnesstimulering påvisar 

betydande förändringar av dessa vegetativa parametrar. 

 

I en artikel (25) används assisterande teknik genom att patienten endast blir introducerade initialt 

i varje session, för att sedan lämnas ensam resterande del av dagen. Där kunde man se att 

patienten hade ingen eller mycket liten förmåga att interagera med omgivningen. I alla andra 

artiklar (26-30) med liknande behandling, men mer strukturerad, så hade så gott som alla 

patienterna en statistisk signifikant ökning av nivån på respons i interventionsfasen jämfört med 
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base-line. Detta styrker att dessa patienter behövde en strukturerad behandling för att kunna ge 

respons, vilket också behöver introduceras i klinisk verksamhet. En annan intressant aspekt är att 

The Multi-Society Task Force (7) beskiver i kriterierna för ett vegetativt tillstånd att ingen 

förmåga finns hos patienterna till att kunna interagera med omgivningen. Lancioni har i tre 

studier (26, 28, 30) patienter som befann sig i detta tillstånd och som ändå kunde påverka 

omgivningen med hjälp av assisterande teknik. Detta tycker jag påvisar svårigheterna i att 

fasställa rätt diagnos och att behandlingen även är viktig för patienter i ett vegetativt tillstånd trots 

deras egentliga oförmåga till att kunna interagera med omgivningen. 

 

Kvasiexperimentella, singel subject studier anses ha lågt bevisvärde gällande möjlighet till att 

utvärdera effekter av vård och behandling medans kvasiexperimentell studie med intervention 

och kontrollgrupp anses ha måttligt bevisvärde (20). I denna studie ingick sju 

kvasiexperimentella studier (21, 22, 26-30) med lågt bevisvärde och en kvasiexperimentell studie 

med måttligt bevisvärde (23). De övriga två singel case studierna (24, 25) anses vara av lågt 

bevisvärde (20). Ingen slutsats kan därför dras av behandlingsmetodernas effekt och 

generaliserbarhet, men resultatet av studien ger en ökad kunskap och vägledning för 

arbetsterapeuten i klinisk verksamhet, vid behandlingen av patienter i ett vegetativ eller minimalt 

responsivt tillstånd. Randomiserade kontrollerade studier (RCT) anses ha högsta bevisvärdet vid 

utvärdering av effekten vid en behandling (20). RCT studier hade dock varit en omöjlighet både 

vid behandling med sinnesstimulering och där patienterna påverkade omgivningen med 

assisterande teknik. Detta på grund av att det inte finns så stort urval av patienter med liknande 

medvetandegrad och fysiskt funktionsbortfall samt att det också hade varit olämpligt att 

randomisera patienter och behandling ur etiska aspekter.  

 

Intressanta områden för vidare forskning vore att ge både tidig och upprepande sinnesstimulering 

under en längre tid för att bedöma positiva tecken på beteendeförändringar och medvetandenivån. 

Vidare att undersöka patienternas möjlighet att påverka omgivningen ökar genom en strukturerad 

användning av assisterande teknik, redan i tidig fas av rehabiliteringen. 
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Slutsats 

Det finns idag liten vetenskaplig dokumenterad kunskap avseende arbetsterapeutens 

behandlingsmetoder för patienter i ett vegetativt eller minimalt responsivt tillstånd. Denna studies 

resultat visar att sinnesstimulering och användandet av assisterande teknik är de vanligaste 

arbetsterapeutiska behandlingsmetoderna. En studie påvisade också behandling över tid från 

sinnesstimulering, till träning av specifika motoriska funktioner till att kunna använda 

assisterande teknik. Bevisvärdet för nio studier bedömdes vara lågt och för en studie måttligt, 

vilket resulterade i otillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna dra några slutsatser om 

behandlingsmetodernas effekt samt generaliserbarhet. Fortsatt forskning behövs därför inom 

området. Resultatet av studien kan däremot bidra med en ökad kunskap och ge en vägledning för 

arbetsterapeuten i klinisk verksamhet vid behandlingen av dessa patienter. 

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat vid behandling av arbetsterapeuten i klinisk verksamhet 

vägleda till tidig, upprepande, individanpassad och strukturerad sinnesstimulering, som ska pågå 

under minst en månads tid, för att främja positiva beteendeförändringar och medvetandenivån för 

personer i ett vegetativt eller minimalt tillstånd. Assisterande teknik bör användas strukturerat för 

att möjliggöra för dessa patienter att påverka omgivningen. Anhöriga behöver introduceras i stor 

utsträckning både direkt och indirekt i behandlingen för att säkerhetsställa att behandlingen utgår 

från ett klientcentrerat perspektiv. 
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