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Förord  
Vi vill tacka respektive kommuns MAR som tillhandahöll e-postadresser till aktuella 

arbetsterapeuter samt ett stort tack till de som tog sig tid att deltaga i vår studie. Vi vill även 

rikta ett varmt tack till vår handledare Kajsa Lidström-Holmqvist för allt stöd vi fått och all 

energi du har gett oss genom hela perioden.  
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Sammanfattning:  

För att säkerställa god och evidensbaserad vård för personer som drabbats av stroke finns 

nationella strokeriktlinjer upprättade. I Örebro län har man utifrån dessa utvecklat lokala 

strokeriktlinjer, där den rehabiliterande fasen beskrivs mer fördjupat än i de nationella. Syfte: 

Att kartlägga i vilken utsträckning arbetsterapeuter verksamma i Örebro läns kommuner 

arbetar efter lokala strokeriktlinjer. Metod: I denna studie användes en kvantitativ design där 

ett webb-baserat frågeformulär skickades ut till 168 arbetsterapeuter. Nittioen av dessa 

besvarade formuläret (svarsfrekvens 54%). Data analyserades med deskriptiv statistik. 

Resultat: Nittioåtta procent angav att de inte visste eller att det inte fanns något 

multidisciplinärt stroketeam i deras kommun. I de fall vårdplan upprättats (n=70) av 

slutenvården angav 49% att det ibland eller sällan framgått vilka insatser klienten varit i 

behov av. Sextio procent genomförde oftast en vårdplanering i hemmet. Sjuttionio procent 

utförde oftast en bedömning av aktivitetsförmåga, medan mer specifik bedömning av 

motorisk förmåga (52%) samt kognitiv förmåga (22%) inte utfördes lika frekvent. Åttioen 

procent utförde oftast en bedömning av miljön, där den fysiska tillgängligheten bedömdes i 

högre utsträckning än den kognitiva. De åtgärder som var mest förekommande var 

handledning av annan personal. Kognitivt inriktade åtgärder utfördes inte lika ofta som 

motoriskt inriktade åtgärder. Sjuttionio procent angav att ett samarbete med logoped sällan 

eller aldrig funnits. Nittiotvå procent utförde oftast en utvärdering av varje åtgärd. Slutsats: 

Riktlinjerna följdes generellt avseende vårdplanering i hemmet, bedömningar och åtgärder. 

Motoriskt inriktade bedömningar och åtgärder var dock mer förekommande än kognitivt 

inriktade. Aktivitetsförmåga bedömdes oftast och handledning av personal var den åtgärd som 

de flesta deltagarna utförde. Majoriteten av de som besvarat enkäten följde riktlinjerna 

avseende utvärdering av varje åtgärd.    

 

Sökord: stroke, riktlinjer, arbetsterapi, kommun, rehabilitering 
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1. INLEDNING 
 

I Sverige insjuknar ca 30000 människor i stroke varje år, varav 800-1000 inom Örebro län. 

(Pettersson 2009). Socialstyrelsen (2010) har upprättat nationella riktlinjer för hur sjukvården 

ska behandla personer som drabbas av stroke och i Örebro län har man utifrån dessa utarbetat 

lokala riktlinjer där rehabilitering har större fokus (Pettersson 2009). Arbetsterapeuten i 

kommunen har en viktig del i klientens rehabilitering, vilket beskrivs i de lokala riktlinjerna. 

Det saknas däremot kunskap om hur riktlinjerna efterföljs.    

 

 

2. BAKGRUND 
 

2.1. Stroke 
Stroke är ett tillstånd som drabbar kärlförsörjningen till det centrala nervsystemet, CNS, och 

delas in i hjärninfarkter och hjärnblödningar. En hjärninfarkt beror på att en partikel blockerar 

blodflödet vilket ger sämre syretillförsel till hjärnans celler, som i sin tur leder till celldöd. En 

hjärnblödning uppstår när ett kärl spricker, vilket leder till ett ökat tryck i hjärnan (Woodson 

2007). Blödningar är till skillnad från infarkter mer spridda i hjärnvävnaden och skadan 

drabbar sällan bara ett kärls försörjningsområde (Svensson 2007). Blödningen är antingen 

intracerebral, vilket innebär en blödning inuti hjärnan, eller subaraknoidal, en blödning mellan 

hjärnhinnorna (Hårdemark 2007).  

 

Sjuttiofem år är den beräknade medelåldern att insjukna och omkring 20 % av de drabbade är 

yngre än 65 år (Pettersson 2009). Vissa individer har större risk att insjukna i stroke pga. högt 

blodtryck, diabetes, förhöjda blodfetter och blodproppssjukdomar (Svensson 2007). Dessa 

tillstånd kan ha sin grund i individens ohälsosamma levnadsvanor, såsom matvanor, fysisk 

inaktivitet och rökning. Andra riskfaktorer som också kan vara en bidragande orsak är 

socioekonomiska förhållanden, såsom utbildningsnivå och inkomstnivå (Socialstyrelsen 

2010).  

 

2.1.1. Symtom vid stroke 

Symtom som uppstår i samband med stroke varierar beroende på skadans storlek och 

placering och uppstår antingen akut eller progressivt där symtomen tilltar. Förekommande 

symtom är huvudvärk, illamående och sänkt medvetandegrad (Svensson 2007). Även symtom 

som afasi, vilket är en språkstörning (Svensson 2007; Woodson 2007), dysartri, som innebär 

talsvårigheter pga. nedsatt kontroll av de muskler som används vid tal (Lindgren 2007; 

Árnadóttir 2004), hemipares, som betyder försvagning på kroppens motsatta sida i förhållande 

till strokens placering (Svensson 2007; Woodson 2007), hemianestesi, vilket innebär lokala 

känselbortfall, kan förekomma vid stroke. Andra symtom vid stroke kan vara ataxi, vilket 

innebär oförmåga att koordinera rörelser (Svensson 2007; Lindskog 2004), apraxi, som 

betyder svårigheter att på kommando utföra rörelser (Bartels 2004; Lindgren 2007) eller 

förhålla sig till föremål (Ericson & Ericson 2008), samt agnosi som kan visa sig genom att 

personen har svårt att känna igen objekt, personer, ljud och dofter (Bartels 2004; Brockmann 

Rubio & Gillen 2004). Även påverkan på andning, syn (Svensson 2007) och minne kan 

uppstå vid stroke (Bartels 2004).  

 

 

2.2. Konsekvenser av stroke 

Varje individ som insjuknat i stroke upplever olika nedsättningar beroende på skadans läge 

och svårighetsgrad (Woodson 2007). Individen kan uppleva svårigheter inom områdena 
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sensorik, motorik, kognition samt emotion.   

 

 

2.2.1. Sensoriska konsekvenser 

 

Funktionsnivå 

Fredericks enligt Bentzel (2007) beskriver att stroke kan medföra sensorisk påverkan hos 

individen, vilket innebär nedsatt förmåga att känna t ex. beröring, smärta eller temperatur. 

Enligt Bentzel (2007) förklarar Saladin att sensorisk påverkan ofta drabbar ansikte, arm och 

ben i motsatt kroppshalva i förhållande till strokens lokalisering.  

 

Aktivitetsnivå 

Många aktiviteter kräver sensorisk förmåga av individen, varför aktivitetsutförandet kan 

påverkas negativt vid sensorisk nedsättning. Det kan t ex. vara svårt att avgöra temperatur på 

en kastrull, eller hantera mindre föremål såsom smycken eller dragkedjor (Bentzel 2007).  

 

 

2.2.2. Motoriska konsekvenser 

 

Funktionsnivå 

Den vanligaste motoriska konsekvensen efter stroke är att personen drabbas i olika grad av 

pareser eller total förlamning (hemiplegi), dvs. en påverkan på ena kroppshalvan (Woodson 

2007). Enligt Levit (2007) menar Bobath och Bobath att följderna av hemipares eller 

hemiplegi kan vara att det blir problematiskt för personen att upprätthålla en stabil 

kroppshållning då han/hon får svårigheter att kontrollera musklerna. En stroke kan också leda 

till onormal muskeltonus, vilket visar sig i antingen slapphet i kroppens muskler (låg 

muskeltonus) eller motsatt effekt då musklerna i stället är spända (hög muskeltonus).  

 

Aktivitetsnivå 

En person med motoriska nedsättningar kan på aktivitetsnivå få problem vid olika 

förflyttningar i eller utanför bostaden. Svårigheter kan även visa sig t ex. vid en matsituation 

då skeden upprepade gånger ska föras till munnen vilket ställer krav på personens styrka, 

rörelseomfång samt uthållighet (Flinn, Trombly Latham & Robinson Podolski 2007). 

  

 

2.2.3. Kognitiva konsekvenser 

 

Funktionsnivå 

Kognitionen kan påverkas vid stroke (Gresham 1995). Den används då en person väljer vilken 

information som ska identifieras, tolkas, förvaras och användas, vilket är en process som 

påverkar hur en person samspelar med den fysiska och sociala omgivningen (Kielhofner 

2009).  

 

Minnet är en stor del av kognitionen och delas in i korttidsminne och långtidsminne. I 

korttidsminnet förvaras det som en person nyss tagit in och tänker på just för stunden 

(Kielhofner 2009), vilket har stor påverkan på hur språket, uppmärksamheten och 

perceptionen koordineras (Levy & Burns 2005). Information som inte är relevant försvinner 

efter att det förvarats en stund i korttidsminnet, medan betydelsefull information går vidare 

och lagras i långtidsminnet, där den stannar och finns tillgänglig under en längre period 

(Kielhofner 2009). Det prospektiva minnet ingår i långtidsminnet och gör att en person kan 
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minnas händelser som ska ske i framtiden (Levy 2005).  

 

De exekutiva funktionerna har en betydande roll för kognitionen och Lezak förklarar detta 

enligt Katz och Hartman-Maeir (2005) som förmågan att bibehålla uppmärksamhet, motstå 

impulser och agera målmedvetet. Att vara självmedveten, ha initiativförmåga och motivation 

är också en del av de exekutiva funktionerna, samt förmåga att kunna planera och organisera 

en aktivitet. Påverkan på dessa funktioner är vanligt vid en stroke (Gresham 1995).  

 

Afasi och apraxi är förekommande konsekvenser vid stroke (Woodson 2007). Afasi delas in i 

expressiv respektive impressiv afasi. Expressiv afasi innebär att förståelsen av det talade ordet 

är intakt, men personen har själv svårigheter att uttrycka sig. Impressiv afasi betyder i stället 

att förmågan att uttrycka sig finns, dock saknas förståelse för det som uttrycks (Svensson 

2007).  

 

Andra kognitiva konsekvenser efter en stroke kan vara dålig insikt och omdöme, samt 

anterograd amnesi, vilket innebär svårigheter för nyinlärning (Ericson & Ericson 2008).   

Personen kan även drabbas av spatial neglekt, vilket innebär att hjärnan inte uppfattar motsatt 

sida, och kan vara kopplat till person eller omgivning (Heilman, Watson & Valenstein 2012).  

 

Aktivitetsnivå 

Kognitionen behövs då vi väljer de aktiviteter vi vill utföra samt då vi planerar och 

organiserar hur dessa ska utföras (Vining Radomski 2007a). Det kan t ex. gälla i vilken 

ordning olika klädesplagg ska tas på eller i vilken ordning momenten i en köksaktivitet ska 

utföras. En minnesnedsättning kan innebära svårigheter när personen inte minns hur 

aktiviteter går till eller vad som ingår (Mathiowetz & Bass-Haugen 2007). Det kan även vara 

svårt att minnas aktiviteter som ska utföras i framtiden (Levy 2005), såsom att komma ihåg att 

handla efter lunchen. Vid nedsatt korttidsminne kan svårigheter uppkomma när personen 

tillfälligt behöver memorera exempelvis en kartbild eller ett telefonnummer (Fagius & 

Aquilonius 2006). Eventuella föremål i en aktivitet kan vara svåra att nå och urskilja för en 

person med nedsatt perception (Mathiowetz & Bass-Haugen 2007) och det kan även vara 

svårt att veta hur ett föremål ska användas i en aktivitet. Exempelvis kan en tandborste 

användas för att borsta håret (Ericson & Ericson 2008).  

 

Neglekt kan dels vara kopplat till den egna kroppen (Heilman, Watson & Valenstein 2012) 

vilket kan ta sig uttryck som att man t ex. bara rakar ena sidan av ansiktet (Quintana 2007) 

men också till omgivningen då man t ex. går in i dörrkarmar (Heilman, Watson & Valenstein 

2012).  

 

 

2.2.4. Emotionella konsekvenser 

 

Funktionsnivå 

Stroke kan orsaka emotionella reaktioner såsom depression, ångest, ilska och förnekelse 

(Woodson 2007). Ungefär en tredjedel av alla personer som drabbats av stroke får en 

depression (Hackett, Yapa, Parag & Anderson 2005), vilket beror på en biokemisk förändring 

i hjärnan (Woodson 2007). Även ångest är en emotionell påverkan som personer med stroke 

kan drabbas av, vilket kan vara bestående några år efter insjuknandet (Åström 1996). 

 

Aktivitetsnivå 

Förutom den biokemiska förändringen i hjärnan kan en depression även beskrivas som en 
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känslomässig reaktion då personen pga. motoriska och kognitiva nedsättningar inte längre kan 

utföra aktiviteter samt uppfylla sina olika livsroller som han/hon önskar på ett 

tillfredsställande sätt (Robison, Wiles, Ellis-Hill, McPherson, Hyndman & Ashburn 2009). 

Till följd av att dessa personer inte längre kan utföra aktiviteter på samma sätt som förut blir 

beroendet av andra större och de kan uppfatta sig själva som lata och att de är en last för 

andra. Beroendet kan då medföra känslor som frustration, irritation, ilska, rastlöshet och 

försämrat tålamod gentemot människor i omgivningen (Thompson & Ryan 2009). Detta kan i 

sin tur sänka personens självförtroende vilket då kan påverka aktivitetsutförandet då vissa 

kanske väljer att inte utföra aktiviteter (Herrmann, Black, Lawrence, Szekely & Szalai 1998). 

 

 

2.3. Rehabilitering efter stroke 

En person som drabbats av stroke bör i akutskedet vårdas på strokeenhet där vård följs av 

rehabiliterande åtgärder. På strokeenheten finns tillgång till ett multidisciplinärt stroketeam 

med fördjupad kunskap inom stroke och rehabilitering (Socialstyrelsen 2010). Teamet kan 

bestå av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och psykolog. Vilka som 

ingår i teamet beror på klientens behov samt vilka resurser som finns att tillgå (Woodson 

2007). 

 

 

2.3.1. Rehabilitering i hemmet 

Klienter med mild till måttlig grad av stroke kan erbjudas möjlighet till fortsatt vård i sitt eget 

hem med hjälp av det multidisciplinära stroketeamet. Klienter med svårare grad av stroke bör 

dock inte erbjudas denna möjlighet, då det saknas evidens för positiv effekt (Socialstyrelsen 

2010). En studie har visat att möjligheten till vård i hemmet har lett till ökad aktivitetsförmåga 

hos klienten (Walker, Leonardi-Bee, Bath, Langhorne, Dewey, Corr, Drummond, Gilbertson, 

Gladman, Jongbloed, Logan & Parker 2004). Rehabilitering i hemmet med hjälp av ett 

multidisciplinärt stroketeam har visat på ökad instrumentell aktivitetsförmåga (I-ADL) hos 

klienterna gentemot de klienter som vårdats på sjukhus eller liknande (Langhorne, Dennis & 

Taylor 2009). En annan studie har även visat att rehabilitering i hemmet har lett till ökad 

självständighet hos klienterna och de är även mer tillfredsställda med denna vårdform än de 

klienter som vårdats på sjukhus (Thorsén, Widén-Holmqvist, De Pedro-Cuesta & Von Koch 

2005). 

 

 

2.4. Arbetsterapi vid stroke 

Arbetsterapeuten har en viktig roll i rehabiliteringen av personer som drabbats av stroke och 

arbetar ständigt för att öka klientens självständighet i utförandet av dagliga aktiviteter för att 

klienten ska uppleva ökad livskvalitet (Woodson 2007). Enligt Vining Radomski (2007b) 

menar Mattingly och Fleming att arbetsterapeuten ser till hela klienten och dennes livsvärld, 

dels som personen är i dagsläget, men också till hur personen fungerade innan 

funktionsnedsättningen och hur han/hon skulle vilja fungera i framtiden. Genom träning och 

olika strategier kan klienter med funktionsnedsättningar få möjlighet att utföra och delta i 

aktiviteter i olika miljöer (Sabata, Shamberg & Williams 2007). Arbetsterapeuten och klienten 

identifierar de roller som klienten själv finner meningsfulla (Woodson 2007), samt de 

aktiviteter som krävs för att kunna uppnå dessa roller (Trombly Latham 1995). 

 

 

2.4.1. Arbetsterapeutisk bedömning 

I sin bedömning kan arbetsterapeuten använda bedömningsinstrument och det är viktigt att 
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instrumenten har god validitet för att man på ett säkert sätt ska kunna följa utvecklingen hos 

varje klient (Gresham 1995). Då en person som drabbats av stroke ofta har svårigheter inom 

olika områden är det bra att använda flera olika instrument så att varje område bedöms på rätt 

sätt, såsom motorik eller kognition. Därefter använder arbetsterapeuten sina bedömningar för 

att klargöra klientens styrkor och begränsningar för att kunna sätta mål för rehabiliteringen 

(Woodson 2007). 

 

Enligt Toglias dynamiska interaktionsmodell påverkas aktivitetsutförande av individen, 

aktiviteten och den omgivande miljön (Toglia 2005). I mötet med klienten är det viktigt att 

arbetsterapeuten förstår vad dessa tre komponenter innebär samt hur de samspelar och 

påverkar varandra (Toglia 1998). En arbetsterapeutisk bedömning av dessa tre komponenter 

ligger till grund för de mål som sätts samt vilka åtgärder som utförs (Creek & Bullock 2008). 

En betydelsefull del är att arbetsterapeuten gör uppföljningar av aktivitetsförmåga då den med 

största sannolikhet förändras med tiden (Chui & Man 2004). 

 

 

Individen 

Karaktärsdrag för varje individ såsom personlighet och känsloläge, erfarenheter och kunskap, 

motivation och bearbetningsstrategier påverkar förutsättningarna för varje individs 

återhämtning vid en hjärnskada. Aktivitetsutförande påverkas av individens beteende och 

strategier för organisering, planering samt medvetenheten om sin egen kapacitet att utföra 

aktiviteter (Cole & Tufano 2008; Toglia 1998). 

 

Genom observation av dagliga aktiviteter identifierar arbetsterapeuten vilka motoriska och 

kognitiva begränsningar som finns. När det gäller motoriska svårigheter bedömer 

arbetsterapeuten bl.a. vilken postural kontroll (bålstabilitet) klienten har (Woodson 2007), 

vilket innebär förmåga att uppnå kroppslig balans både i vila och i rörelse (Levit 2007). Detta 

är en viktig del i arbetsterapeutens bedömning då den posturala kontrollen påverkar många av 

de dagliga aktiviteter som utförs. En bedömning sker av funktioner i kroppens övre extremitet 

där arbetsterapeuten bedömer hur väl klienten kan röra på sig och då även visa på vad 

eventuella svårigheter kan bero på. Det kan handla om problem med rörlighet, felställda leder, 

onormal muskeltonus, smärta (Woodson 2007) eller övrig mobilisering (Lanier Pierce 2007). 

 

Arbetsterapeuten bedömer sensoriska svårigheter genom att undersöka vilken respons som 

framkommer vid olika stimuli. Arbetsterapeuten bedömer även klientens inlärningsförmåga 

(Woodson 2007) vilket innefattar hur klienten organiserar en uppgift och sedan hur den utförs 

(Schmidt & Wrisberg 2007). Att organisera och utföra en aktivitet ställer olika kognitiva krav 

på utövaren som t ex. synförmåga och språkförmåga/förståelse, och det är därför viktigt att 

alla dessa blir bedömda (Woodson 2007). En bedömning av den kognitiva förmågan kan ske 

då klienten utför en daglig aktivitet vilket ofta innehåller moment som förutsätter kognitiva 

funktioner (Creek & Bullock 2008). 

 

 

Aktiviteten 

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) delas in i aktiviteter som utförs varje dag för att bibehålla 

klientens egen person (P-ADL) och mer komplexa aktiviteter som utförs för att 

självständighet ska upprätthållas i aktiviteter som rör hemmet eller omgivningen (I-ADL) 

(Fasoli 2007).  

 

I sin bedömning analyserar arbetsterapeuten vad en aktivitet betyder för varje klient, vilka 
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olika delmoment som ingår, samt vilka möjligheter det finns att använda aktiviteten i ett 

arbetsterapeutiskt syfte. Arbetsterapeuten bedömer vilka krav aktiviteten ställer på klienten, 

huruvida föremål behöver användas och i vilken kontext den vanligtvis utförs, samt vilka 

sociala krav som ställs (Blesedell Crepeau & Boyt Schell 2009). En mer avancerad aktivitet 

kräver högre ansträngning och mer tid av personen, samt att flera olika strategier kan behöva 

användas i utförandet (Toglia 1998; Cole & Tufano 2008). Genom att bedöma en aktivitet i 

klientens naturliga miljö (Cole & Tufano 2008), samt dela in den i olika delmoment kan 

arbetsterapeuten skapa en förståelse för klientens underliggande svårigheter (Toglia 1998). 

   

  

Miljön 

En person utför sina livsroller i olika miljöer (Rigby, Lowe, Letts & Stewart 2007) som 

innefattar sociala, fysiska och kulturella delar, vilka alla har inverkan på förmågan att utföra 

aktiviteter (Toglia 2005). En omfattande bedömning är viktig att göra för att arbetsterapeuten 

ska få en uppfattning om hur klienten fungerar i sina miljöer för att därefter kunna planera 

lämpliga åtgärder (Davidson 1991).  

 

Den sociala kontexten utgörs av de människor personen interagerar med, t ex. familj, grannar 

och arbetskollegor (Helliwell & Putnam 2004). Den fysiska miljön utgörs av olika föremål 

och dess placering i förhållande till personen samt ljud- och synintryck. Dessa faktorer kan ha 

stor påverkan på klientens aktivitetsutförande. En miljö med många intryck ställer höga krav 

på klientens förmåga att lägga upp en strategi för utförandet (Toglia 2005). Till den kulturella 

miljön räknas värderingar, föreställningar, mål, moral m.m. vilka har skapats under personens 

uppväxt och alla har en påverkan på aktivitetsutförande (Krefting & Krefting 1991). 

 

Efter en stroke kan aktivitetsutförande skilja sig beroende på i vilken miljö en person befinner 

sig. Även om klienten utför aktiviteter, såsom att förbereda en enklare måltid, självständigt i 

en sjukhusmiljö kan svårigheter uppstå vid samma aktivitet i hemmiljön. Därför är det viktigt 

att göra en bedömning i den vardagliga miljön som klienten befinner sig i (Woodson 2007). 

 

 

2.4.2. Arbetsterapeutiska åtgärder 

Arbetsterapeutiska åtgärder kan delas in i återtränande respektive kompensatoriska åtgärder 

och appliceras på individ-, aktivitets-, samt miljönivå. Syftet med återtränande åtgärder är att 

klienten ska återskapa samma förmågor som fanns innan stroken, vilka i dagsläget påverkar 

aktivitetsutförande och roller på ett negativt sätt. Återtränande åtgärder används ofta tidigt i 

rehabiliteringsfasen. När dessa inte fungerar tillfredsställande används i stället 

kompensatoriska åtgärder, som innebär att förändra i kontexten, återskapa vanor och rutiner 

samt lära klienten kompensatoriska strategier i aktivitet (Vining Radomski 2007c).  

 

 

Individen 

Avsikten med återtränande åtgärder efter en stroke är att öka klientens styrka, rörelse och 

uthållighet, och därmed återställa rörelsekapaciteten. Målen för varje klient baseras på hur 

arbetsterapeuten bedömer hans/hennes möjligheter att förbättra nedsatta förmågor utifrån 

strokens karaktär. Kroppsliga rörelser påverkar bibehållandet av styrka, uthållighet och 

rörelseomfång och utifrån detta kan aktiviteter anpassas så att klienten kan träna dessa 

funktioner. Vilka aktiviteter man väljer beror klientens behov samt vad han/hon vill utföra. 

Arbetsterapeuten arbetar för att förebygga deformitet och bibehålla klientens nuvarande 

rörelsekapacitet. Utgångspunkten är att muskler och leder bör användas för att inte riskera 
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kontrakturer och rörelseinskränkning. I de fall klienten inte själv har möjlighet att röra sina 

leder genom muskelkontraktion, behöver dessa rörelser istället ledas av annan person 

(Kielhofner 2009). 

 

Har klienten drabbats av hemipares/plegi vill man i första hand att den påverkade sidan ska 

användas så långt det är möjligt (Woodson 2007). En metod där man använder sig av denna 

teknik är Neuro-Developmental Treatment (NDT)/Bobath. Arbetsterapeuten vill minska 

spasticiteten i musklerna genom att leda klientens rörelser med hjälp av sina händer. När detta 

är uppnått kan träning av normala rörelsemönster påbörjas genom att arbetsterapeuten guidar 

klienten muntligt och/eller kroppsligt efter hans/hennes behov (Levit 2007). En annan 

återtränande metod är Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) där klienten tvingas att 

använda sin påverkade/sjuka arm, medan den friska inte får mobiliseras vilket hindras genom 

att använda en slinga och/eller handske (Roberts, Vegher, Gilewski, Bender & Riggs 2005). 

Denna metod kräver dock mycket av klienten och förutsätter att viss rörlighet finns 

(Socialstyrelsen 2010). En pilotstudie har visat hur CIMT ökat klienters tillfredsställelse, både 

om de utfört träningen på klinik eller i hemmet. Metoden utfördes genom meningsfulla 

aktiviteter vilket ökade klientens motivation samt möjligheter att delta i dagliga aktiviteter 

(Roberts, Vegher, Gilewski, Bender & Riggs 2005). En annan pilotstudie visade dock ingen 

skillnad i resultat mellan att använda CIMT i jämförelse med ett vanligt träningsprogram 

(Hammer, Lindmark 2009). 

 

Återträning av kognitiva förmågor efter en stroke passar de klienter som har kapacitet för 

inlärning och möjlighet att föra över det till en annan situation (generalisera) (Kielhofner 

2009; Neistadt 1994). Det ger bäst resultat när det utförs i aktiviteter som klienten finner 

meningsfulla, samt när de är en del av klientens vardagliga rutiner (Proulx-Sepelak 2008). 

Klienten kan under bestämd aktivitet träna koncentrations- och uppmärksamhetsförmågan, 

där uppgiften/aktiviteten successivt kompliceras efter klientens förmågor (Ericson & Ericson 

2008). Dessa förmågor kan återtränas exempelvis genom ett datorprogram, eller i en anpassad 

matlagningssituation där han/hon även uppmuntras att lösa de problem som aktiviteten 

medför. Att återträna kognitiva förmågor på detta sätt vilar på antagandet att hjärnan har 

kapacitet till återhämtning eller anpassning (Proulx-Sepelak 2008).   

 

Kompensatoriska åtgärder på individnivå innebär att ta tillvara på klientens kvarvarande 

kapacitet (Kielhofner 2009) och därifrån hitta strategier för att utveckla nya färdigheter i 

aktivitetsutförande (Vining Radomski 2007c). Klienten kan vid motoriska nedsättningar få 

lära sig att klä på sig med endast en hand (Trombly Latham 2007) vilket är en åtgärd som 

lämpar sig bäst att använda då klienten har bestående nedsättningar som inte går att återträna 

(Gresham 1995). Denna metod förutsätter dock att klienten har inlärningsmöjligheter 

(Kielhofner 2009). Om de kognitiva funktionerna är mer påverkade krävs andra former av 

kompensatoriska åtgärder (Giles 2005), t ex. kan en klient med minnessvårigheter stöttas i att 

finna lämpliga strategier för sin planering av dagliga aktiviteter, samt minnas dessa genom att 

använda kom-ihåg-scheman (Ericson & Ericson 2008). 

 

 

Aktiviteten 

Kompensatorisk terapi efter en stroke innebär att anpassa aktiviteten för att underlätta 

självständigt aktivitetsutförande för varje klient (Birge James 2007). Creighton enligt Trombly 

Latham (2007) anser att anpassning av aktivitet kan ske genom exempelvis gradering då 

aktiviteten anpassas så att den ständigt är en uppnåelig utmaning för klienten på vägen mot att 

nå det slutgiltiga målet. Detta kan ske genom att olika objekt, t ex. spelpjäser, förstoras till 
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lämplig storlek för att öka greppvänligheten. Allteftersom klienten återfår förmågor kan 

objektens storlek minskas. Aktiviteten kan även anpassas genom att färre föremål finns 

tillgängliga och att de som finns är så enkla att använda som möjligt, t ex. vid matlagning kan 

endast de föremål/ingredienser som behövs finnas tillgängliga och när maten sedan ska 

värmas upp igen kan en mikrovågsugn med endast ett fåtal funktioner användas för att 

underlätta aktiviteten. Vid en matlagningssituation utan de ovannämnda anpassningarna kan 

klienten utföra samma aktivitet självständigt genom att använda en checklista som stöd där de 

olika föremålen som behövs i utförandet av aktiviteten är identifierade (Meriano & Latella 

2008). Hjälpmedel är en åtgärd som rekommenderas när andra kompensatoriska åtgärder inte 

kan läras in eller är aktuella (Gresham 1995). Vid en matsituation kan besticken anpassas 

genom att förstoras eller vinklas för lättare användning (Ericson & Ericson 2008). Att träna 

klienter i att använda olika typer av hjälpmedel är en grundpelare inom arbetsterapi (Birge 

James 2007). Forskning styrker att i de fall klienter som drabbats av stroke får instruktion och 

träning i användandet av olika hjälpmedel ökar också deras aktivitetsutförande och 

självständighet (Chui & Man 2004). Klienter som har apraxi kan dock ha svårt att använda 

hjälpmedel då de måste förhålla sig till andra föremål (Meriano & Latella 2008).  

 

Enligt Woodson (2007) menar Nakayama m fl. att tidig ADL-träning som fokuserar på 

kompensatoriska åtgärder resulterar i snabbare framgång för klienten och att det i sin tur gör 

att klienten upplever mer tillfredsställelse, samt att det är ett kostnadseffektivt alternativ. Det 

ger även klienten en möjlighet att utföra en meningsfull aktivitet som kanske inte hade varit 

möjlig utan anpassning (Trombly Latham 2007c). Enligt Gresham (1995) menar Bobath att 

risken med kompenserande åtgärder är att klientens höga tillit till den friska sidan att utföra 

dagliga aktiviteter försämrar chansen att bli förbättrad i den sjuka sidan. Dock kan 

kompensatoriska åtgärder vara den enda utvägen när återhämtningen nått sin gräns.  

 

 

Miljön 

Det finns möjlighet för klienten att återträna i olika miljöer. Vid neglekt eller hemipares kan 

aktiviteter graderas på så vis att olika material/redskap placeras på platser som uppmuntrar 

klienten till att använda den påverkade kroppshalvan (Trombly Latham 2007c). 

  

Kompensatoriska åtgärder på miljönivå innebär en anpassning av omgivningen för att 

underlätta självständigt aktivitetsutförande för varje klient (Birge James 2007). Föremål i 

klientens miljö kan flyttas till andra platser för att han/hon enklare ska kunna hitta bland dem 

(Vining Radomski & Schold Davis 2007), och i andra fall byts de ut och/eller anpassas för att 

underlätta aktivitetsutförandet (Kielhofner 2009). Vid behov kan de också helt tas bort för att 

minska stimuli runt omkring som skulle kunna vara stressande för klienten (Vining Radomski 

& Schold Davis 2007). Större projekt som en bostadsanpassning kan också vara aktuellt 

(Ericson & Ericson 2008).  

 

 

2.5. Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 

De nationella riktlinjerna för strokesjukvård är framtagna av Socialstyrelsen i syfte att ge en 

god vård till personer som drabbats av stroke. Riktlinjerna består av rekommendationer som 

ska vägleda arbetet, och med hjälp av dessa vill man effektivisera sjukvården genom att 

resurser fördelas efter de behov som finns. Riktlinjerna ska också fungera som ett stöd då det 

ska fattas beslut på ledningsnivå angående olika prioriteringar. Målgruppen för dessa riktlinjer 

är följaktligen beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt hälso- och sjukvårdspersonal. 

Riktlinjernas rekommendationer ligger inom de fyra grundområdena: prevention, diagnostik, 
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behandling och rehabilitering. Ett förebyggande arbete har som mål att identifiera riskfaktorer 

för hjärt- och kärlsjukdom samt förhindra eller förskjuta insjuknande i stroke. Vid insjuknande 

är det av största vikt att sätta diagnos tidigt så att lämplig behandling kan påbörjas. Det är 

viktigt att tidsaspekten minimeras så långt det är möjligt för att minska riskerna att personen 

får bestående men eller avlider. Rehabilitering av en person som drabbats av stroke innefattar 

tidig mobilisering, aktivering och träning vilka har störst effekt ju tidigare de påbörjas. Enligt 

riktlinjerna har klienten även rätt till fortsatt rehabilitering i hemmet (Socialstyrelsen 2010). 

 

 

2.6. Riktlinjer för strokesjukvård i Örebro län 

Riktlinjer för strokesjukvård i Örebro län är framtagna ur Socialstyrelsens ”Nationella 

riktlinjer för strokesjukvård”. Syftet är att alla som drabbas av stroke i Örebro län ska få 

optimal vård, behandling och rehabilitering vilket ska utgå ifrån klientens egna behov samt 

vara oberoende av var i länet man är bosatt. Det är en kvalitetssäkring av vården där alla bör 

veta vem som ska göra vad, och när det ska ske (Pettersson 2009) vilket framgår tydligare i de 

lokala riktlinjerna än i de nationella. Det är viktigt att arbetsterapeuten har tillräcklig 

kompetens inom det område han/hon arbetar och arbetsterapeuter verksamma inom 

kommunal rehabenhet och dagrehabilitering bör ha strokekompetensbevis (dvs. gått en ettårig 

utbildning där teori varvas med praktiskt arbete). Även dessa riktlinjer utgår från områdena 

prevention, diagnostik, behandling samt rehabilitering (Pettersson 2009).  

 

Det är under rehabiliteringsprocessen som klienten kommer i kontakt med kommunens 

arbetsterapeut. I de lokala riktlinjerna preciseras arbetsterapeutens roll i kommunen enligt 

följande: Arbetsterapeuten är delaktig under vårdplaneringen på sjukhuset, där en vårdplan 

ska upprättas för att tydliggöra vilka åtgärder som behövs i samband med att klienten kommer 

hem. En ny vårdplanering ska sedan ske då klienten kommit hem. En viktig del i 

arbetsterapeutens arbete är att utföra en bedömning av klientens aktivitetsförmåga samt av 

miljön. I aktuella fall kan en bedömning av kognitiv förmåga, där även anhörigas upplevelser 

tas med i bedömningen, samt en fallriskbedömning utföras. Bedömning av motorisk förmåga 

omnämns inte i de lokala riktlinjerna. Arbetsterapeutiska bedömningar ligger till grund för de 

åtgärder klienten beviljas vilka fokuserar på återträning av aktivitetsförmåga och/eller 

kompensation. I aktuella fall ansvarar arbetsterapeuten för kommunikationsträning i aktivitet 

vilket förutsätter ett nära samarbete med en logoped. Att handleda personal i ett 

rehabiliterande förhållnings- samt arbetssätt ingår också i arbetsterapeutens arbete, liksom att 

göra uppföljningar av varje åtgärd (Pettersson 2009).   

 

 

2.7. Problemområde 
Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) har man 

som arbetsterapeut skyldighet att arbeta evidensbaserat vilket innebär att vara uppdaterad 

inom den senaste forskningen och i sitt arbete använda åtgärder och arbetssätt som har visat 

positiv effekt. De nationella riktlinjerna för strokesjukvård 2009 bygger på evidensbaserad 

forskning och är framtagna för att ge en god och säker vård till personer som drabbats av 

stroke (Socialstyrelsen 2010). De lokala riktlinjerna gör det enklare för arbetsterapeuter inom 

Örebro läns kommuner att arbeta evidensbaserat, då arbetsterapeuter ofta finner det 

tidskrävande att söka forskning på egen hand (Dubouloz, Egan, Vallerand & Von Zweck 

1999; Salls, Dolhi, Silverman & Hansen 2009). Det saknas kunskap om i vilken utsträckning 

de lokala riktlinjerna efterföljs, varför det är viktigt att kartlägga detta och därmed säkerställa 

att klienter får den vård de har rätt till. 
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3. SYFTE 
 

Att kartlägga i vilken utsträckning arbetsterapeuter verksamma i Örebro läns kommuner 

arbetar efter lokala strokeriktlinjer. 

 

Frågeställningar:  

- I vilken utsträckning görs vårdplaneringar och uppfyller vårdplanen sitt syfte? 

- Vilka bedömningar utförs och i vilken omfattning? 

- Vilka åtgärder utförs och vilka är mest förekommande? 

- I vilken utsträckning görs utvärderingar och vilken metod används?  

 

 

4. METOD 
 

4.1. Design 

Studien har en kvantitativ design där data samlades in med ett webb-baserat frågeformulär (se 

bilaga 1) och bearbetades med deskriptiv statistik.  

 

4.2. Urval 

Inklusionskriterier: Arbetsterapeuter verksamma i samtliga kommuner inom Örebro län. 

Kommunerna som ingick i studien var således Hallsberg, Kumla, Askersund, Lindesberg, 

Ljusnarsberg, Hällefors, Karlskoga, Örebro, Laxå, Degerfors, Lekeberg och Nora.   

Exklusionskriterier: Arbetsterapeuter som enbart arbetade inom områdena demens och 

socialpsykiatri, samt de som arbetade på praktikcentrum, servicecentralen, eller ingick i 

vårdplaneringsteamet på Universitetssjukhuset Örebro. 

 

4.3. Datainsamling 

Data samlades in i mars 2012, genom ett webb-baserat frågeformulär som samtliga deltagare 

gavs möjlighet att besvara via e-post. För att få tillgång till e-postadresser till de aktuella 

arbetsterapeuterna kontaktades respektive kommuns medicinskt ansvarig för rehabilitering 

(MAR), som tillhandahöll adresser eller informerade om var de fanns att tillgå (168 st). Varje 

deltagare mottog ett informationsbrev via e-post, där även en länk till frågeformuläret fanns. 

Frågeformuläret kunde besvaras under två veckor. En påminnelse via e-post skickades ut en 

vecka efter att formuläret mottagits av deltagarna, oberoende om de hade svarat eller inte.   

 

4.3.1. Frågeformulär 

Ett webb-baserat frågeformulär (se bilaga 1) konstruerades via SurveyMonkey (1999) och 

kunde endast besvaras en gång per e-postadress. Formuläret baserades på kommunens ansvar 

i den rehabiliterande fasen i de lokala riktlinjerna för strokesjukvård i Örebro län (Pettersson 

2009). Frågorna berörde vårdplanering, bedömning, åtgärder, uppföljning, allmänna principer 

för vård och rehabilitering, samt kompetensutveckling. Formuläret hade slutna svarsalternativ 

där egna kommentarer kunde lämnas vid vissa frågor. Deltagarna gavs möjlighet att hoppa 

över frågor samt gå tillbaka i formuläret för att justera sina svar. Sist i formuläret kunde egna 

synpunkter lämnas.  

 

4.4. Dataanalys 

Data bearbetades i programmet SurveyMonkey (1999) med deskriptiv statistik.  
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4.5. Etiska ställningstaganden 

Informationsbrevet som skickades ut tillsammans med frågeformuläret utformades i enlighet 

med regler och riktlinjer för forskning, Codex, (Eriksson 2000). Deltagarna informerades 

enligt informationskravet om studiens syfte, tidsåtgång, samt information om författarna. 

Brevet belyste även att alla deltagare var anonyma samt att det var frivilligt att deltaga 

(Eriksson 2000). Avseende samtyckeskravet ansågs samtycke ha lämnats vid besvarad 

webbenkät (Vetenskapsrådet 1990). 

 

 

5. RESULTAT 
 

5.1. Deltagare 

Formuläret skickades ut till 168 arbetsterapeuter varav en enkät returnerades automatiskt pga. 

föräldraledighet. Nittioen personer deltog i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 

54%.  

 

Över hälften (63%) av deltagarna arbetade med personer som drabbats av stroke, flera gånger 

i veckan eller flera gånger i månaden. På frågan om vilken verksamhet deltagarna arbetade 

inom kunde flera svar anges och majoriteten av de svarande arbetade inom hemvård (71%) 

eller särskilt boende (31%). Nittionio procent angav att de arbetade i team där sjuksköterska 

(91%) samt undersköterska/vårdare (91%) vanligtvis ingick. Även sjukgymnast (80%) och 

biståndshandläggare (69%) ingick ofta i teamet. Mindre förekommande i teamet var läkaren 

(13%). Ingen uppgav att logoped eller psykolog ingick i teamet. Sju procent av deltagarna 

kommenterade själva att enhetschef även var en del av teamet. Nittioåtta procent svarade nej 

eller vet inte på frågan om det fanns något multidisciplinärt stroketeam i deras kommun. Av 

de 2% som svarade ja på samma fråga var det ingen som angav att de ingick i ett sådant team. 

 

Drygt hälften (53%) hade någon form av fortbildning inom strokeområdet, varav majoriteten 

(72%) angav att de hade en endagsutbildning eller upp till en veckas fortbildning. Av de 53% 

som hade fortbildning (n=48) svarade 23% att de hade strokekompetensbevis. Arton procent 

av samtliga deltagare arbetade inom områdena dagrehabilitering eller rehabenhet och av dessa 

hade 13% strokekompetensbevis (n=2). Åttiotre procent av samtliga deltagare svarade att de 

hade varit i kontakt med Riktlinjer för strokesjukvård i Örebro län, varav 51% hade läst 

kompendiet. Trettiotre procent angav att de varit på utbildning och/eller information om 

riktlinjerna och 11% svarade att en kollega berättat om riktlinjerna.  

 

 

5.2. Användandet av vårdplan 

Enligt de lokala riktlinjerna ska en vårdplan upprättas av slutenvården inför att en klient ska 

skrivas ut, där det ska framgå vilka insatser klienten är i behov av. En vårdplanering ska sedan 

hållas i klientens hem (Pettersson 2009). Nedan redovisas deltagarnas svar avseende 

vårdplaner. 
 

Tabell 1. Vårdplan och vårdplanering, n (%)  

 Ja, oftast Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig Ej aktuellt 

Finns vårdplan upprättad vid 

utskrivning? (n=83) 

36 (43) 19 (23) 15 (18) 7 (8) 6 (7) 

Utförs vårdplanering i hemmet? (n=85) 51 (60) 30 (35) 4 (5) 0 (0) - 

 

I de fall där en vårdplan fanns i någon utsträckning (oftast, ibland, sällan =84%) uppgav 49% 
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att det ibland eller sällan framgått vilka insatser klienten varit i behov av vid hemgång. Den 

vanligaste orsaken till varför en ny vårdplanering inte utförts i hemmet var att det redan skett i 

slutenvården (41%).  

 

 

5.3. Arbetsterapeutisk bedömning 

Arbetsterapeuten utför bedömningar av klientens olika förmågor efter vistelse i slutenvården 

gällande kognition, aktivitetsförmåga samt miljö (Pettersson 2009). För detta kan 

bedömningsinstrument användas (Gresham 1995). Nedan redovisas deltagarnas svar avseende 

bedömningar.  
 

Tabell 2. Arbetsterapeutisk bedömning av personer med stroke, n (%) 

 Ja, oftast Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig 

Utför du en bedömning av klientens motoriska förmåga? 

(n=86) 

45 (52) 29 (34) 10 (12) 2 (2) 

Utför du en bedömning av klientens kognitiva förmåga? 

(n=85) 

19 (22) 50 (59) 15 (18) 1 (1) 

Utför du en bedömning av klientens aktivitetsförmåga? 

(n=85) 
67 (79) 16 (19) 2 (2) 0 (0) 

Utför du en bedömning av klientens miljö?  

(n=85) 

69 (81) 12 (14) 3 (4) 1 (1) 

Utför du en fallriskbedömning? 

 (n=85) 

49 (58) 27 (32) 7 (8) 2 (2) 

 

Vid bedömning av aktivitetsförmåga dominerade ADL-taxonomin (Törnquist & Sonn 2001) 

som instrument (99%). Vid bedömning av motorisk förmåga använde 72% av deltagarna inget 

instrument alls medan 8% använde Timed up and go (Podsiadlo & Richardson 1991) och 2% 

vardera angav Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher 1995), Grippit 

(Lagerström & Nordgren 1998) och Pinnprov (Swereco Rehab AB 2010).  

 

Vid bedömning av kognitiv förmåga använde 90% av deltagarna något/några 

bedömningsinstrument, där Klocktest (Connor, Seward, Bauer, Golden & Salmon 2005) 

(85%) samt Mini Mental Test (MMT) (Folstein, Folstein & Hugh 1975) (80%) användes 

mest, följt av Montreal Cognitive Assessment (MoCA) (Nasreddine, Phillips, Bédirian, 

Charbonneau, Whitehead, Collin, Cummings & Chertkow 2005) (30%). Egna kommentarer 

visade även att GottfriesBråneSteen-skalan (GBS-skalan) (Bråne 1997) (11%), ADL-

taxonomin (Törnquist & Sonn 2001) (5%) samt ADL-taxonomin med kognitiv checklista 

(5%) användes. Cognistat (Kiernan, Mueller, Lanston & Van Dyke 1987), Rivermead 

Behavioral Memory Test (RBMT) (Wilson, Cockburn, Baddeley & Hiorns 1989) eller AMPS 

(Fisher 1995) användes inte av någon deltagare. Femtio procent tog med anhörigas 

upplevelser av klientens kognitiva svårigheter som en del i den kognitiva bedömningen. Då 

motoriska bedömningar inte utförts angav 41% att det berodde på att det inte varit aktuellt i 

alla situationer, att det utförts av slutenvården (33%) eller av annan person (13%). Vid 

uteblivna kognitiva bedömningar angav 51% att det berodde på att det inte varit aktuellt i alla 

situationer. Åtta procent svarade att resurserna varit otillräckliga och egna kommentarer 

visade att detta var ett område som behövde förbättras. 

 

Av deltagarna som utfört en bedömning av klientens miljö (81%) (se tabell 2), angav 

99% att den fysiska tillgängligheten bedömdes i hemmiljön. Den sociala kontexten bedömdes 

av 36% och kognitiv tillgänglighet bedömdes av 41%. Även i den närliggande miljön var en 

bedömning av den fysiska tillgängligheten övervägande med 83%, medan den sociala 

kontexten bedömdes av 26% och kognitiv tillgänglighet bedömdes av 23%.  
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När en fallriskbedömning inte utförts var orsakerna att det inte varit aktuellt i alla situationer 

(52%), att det utförts av annan yrkeskategori (24%) eller att det inte funnits tillräckliga 

resurser (12%).  

 

Nedan redovisas deltagarnas svar avseende vilka aktiviteter som bedömdes i en 

aktivitetsbedömning.  

 

 
Figur 1. Aktiviteter bedömda av arbetsterapeuten 

 

I figur 1 redovisas att P-ADL och förflyttning bedömdes av samtliga deltagare vid en 

aktivitetsbedömning, medan I-ADL inte bedömdes av lika många deltagare. 

 

 

5.4. Arbetsterapeutiska åtgärder och uppföljning 

Arbetsterapeutiska åtgärder för personer som drabbats av stroke innefattar, enligt de lokala 

riktlinjerna, återträning av förmåga, kompensatoriska insatser och olika sorters handledning 

av annan personal. Vid särskilda åtgärder som rör kommunikationsträning är det även viktigt 

att samarbeta med en logoped. Varje arbetsterapeut har ett uppföljningsansvar för de specifika 

åtgärder som utförs (Pettersson 2009).  
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Nedan redovisas deltagarnas svar avseende åtgärder och uppföljning. 

 

 
Figur 2. Arbetsterapeutiska åtgärder för personer som drabbats av stroke 

 

På frågan om var åtgärderna genomförts kunde flera svar anges, varav majoriteten angav att 

de utförts i klientens hem (82%) eller på dagrehabilitering (47%). Åtgärderna utfördes även 

på särskilt boende (24%) och korttidsboende (19%). 

 

I de fall klienten hade kommunikationssvårigheter svarade 79% att ett samarbete med logoped 

sällan eller aldrig funnits. Sextio procent angav att det bristande samarbetet berott på att det 

inte funnits någon logoped eller att logopeden varit svår att få tag på, medan 27% svarade att 

ett samarbete med logoped inte ingick i rutinerna eller att de inte visste varför ett samarbete 

inte funnits. Trettiotvå procent utförde oftast kommunikationsträning för personer med 

kommunikationssvårigheter, medan 67% utförde det ibland eller sällan. Fyrtiosju procent 

angav att de inte visste orsakerna till varför kommunikationsträning inte utförts, medan 37% 

svarade att det inte funnits tillräckliga resurser eller inte ingått i rutinerna. 

 

Nittiotvå procent av deltagarna utförde en utvärdering av varje åtgärd, varav 82% använde 

samma metod som vid den initiala bedömningen.  

 

 

5.5. Sammanfattning 

I de fall vårdplaner är upprättade av slutenvården anser nästan hälften av deltagarna att de 

oftast uppfyller sitt syfte. Riktlinjerna följs generellt avseende vårdplanering i hemmet, samt 

bedömning. Aktivitets- och motorisk förmåga bedömdes dock i större utsträckning än 

kognitiv förmåga. Deltagarna utförde de åtgärder som riktlinjerna specificerar, men motoriskt 

inriktade åtgärder var mer förekommande än kognitivt inriktade. Handledning av annan 

personal var dock den åtgärd som den övervägande delen oftast utförde. Majoriteten av 

deltagarna följde riktlinjerna avseende utvärdering av varje åtgärd där samma metod ofta 

användes som vid den ursprungliga bedömningen.   
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6. DISKUSSION 
 

6.1. Metoddiskussion 

En kvantitativ metod var lämplig att använda i denna studie då intresset låg i att kartlägga en 

hel grupp för att där kunna dra generella slutsatser om i vilken utsträckning strokeriktlinjer 

efterföljs i Örebro län. De lokala riktlinjerna gäller för hela Örebro län, varför det var lämpligt 

att arbetsterapeuter från samtliga kommuner ingick i studien. Resultatet blir mer 

generaliserbart för länet om samtliga kommuner representeras (Polit & Tatano Beck 2012).  

 

Formuläret hade slutna svarsalternativ vilket var tidseffektivt för både deltagare och författare 

då svar inte behövde anges i löptext, samt att resultatet var enkelt att sammanställa (Polit & 

Tatano Beck 2012). Formuläret var webb-baserat, vilket innebar att allteftersom data samlades 

in sammanställdes resultatet automatiskt i SurveyMonkey (1999) i absoluta tal och frekvenser. 

Detta minimerade risken att svar försvann under processen eller feltolkades av författarna. 

Svarsfrekvensen på 54% är positiv då den vanligtvis är under 50% vid postade/webb-baserade 

formulär (Polit & Tatano Beck 2012). En högre svarsfrekvens kunde dock ha gett ett annat 

resultat, då de som väljer att inte deltaga (externt bortfall) tenderar att skilja sig från den 

övriga gruppen (Olsson & Sörensen 2007). Tack vare studiens höga svarsfrekvens är det dock 

rimligt att anta att samtliga kommuner finns representerade och deltagarna kan därför anses 

vara representativa för Örebro län.  

 

Deltagarna gavs frihet att besvara de frågor de önskade, samt justera redan besvarade frågor i 

formuläret. Detta medförde ett internt bortfall på vissa frågor (Olsson & Sörensen 2007) och 

svarsfrekvensen på 54% kan således inte gälla för samtliga frågor. När deltagarna valt att inte 

besvara en fråga kan betydande information ha uteblivit från resultatet. För att undvika ett 

internt bortfall fanns alternativet att den svarande var tvungen att besvara en fråga för att få gå 

vidare till nästa fråga i formuläret. Däremot kunde detta alternativ ha medfört att deltagare 

valt att avsluta sin medverkan då det kommit en fråga som av olika anledningar varit 

svårbesvarad, varför deltagarna i denna studie tilläts besvara de frågor de önskade. Det interna 

bortfallet varierade mellan 0 till 9% och ansågs vara så pass lågt att det inte var betydande för 

resultatet.  

 

Otydligt formulerade frågor kan ha inneburit att deltagarna valt att hoppa över dessa eller att 

de har svarat på något de inte förstått innebörden av (Olsson & Sörensen 2007), vilket kan ha 

påverkat resultatet. En pilotstudie hade varit att föredra för att testa formulärets validitet så att 

otydliga frågor kunde ha justerats eller tagits bort (Polit & Tatano Beck 2012). Ett fåtal 

kommentarer gav indikationer på att tre frågor var otydliga, men då de var så få bedöms inte 

resultatet påverkas i sin helhet. Validiteten stärks av att de evidensbaserade riktlinjerna 

utgjorde underlag för formuläret. Formulärets frågor granskades även av författarnas 

handledare vilket stärker ytvaliditeten. Om tidsramen för uppsatsen varit större kunde 

formulärets reliabilitet ha testats genom att deltagarna fått besvara formuläret vid två tillfällen, 

s.k. test-retest (Polit & Tatano Beck 2012). Detta kunde dock ha inneburit att deltagarna 

påverkats av den första mätningen vilket kunde ha lett till annorlunda svar i mätning nummer 

två (Olsson & Sörensen 2007).  

 

Deltagarnas e-postadresser lämnades ut av respektive kommuns MAR, vilket innebar att 

författarna inte hade någon egentlig kontroll över att samtliga arbetsterapeuter getts möjlighet 

att deltaga. Detta kan ha inneburit att deltagare som uppfyllt inklusionskriterierna ändå inte 

fått möjlighet att deltaga i studien. Då deltagarna ansågs representativa för gruppen borde ett 

eventuellt bortfall inte påverka resultatet. Avsikten med studien var att få resultat på 



20 

 

gruppnivå och deltagarna kunde därför erbjudas anonymitet, vilket kan ha minskat risken för 

bortfall. Det kan även ha medfört att deltagare kände sig mer bekväma att besvara frågorna 

ärligt (Polit & Tatano Beck 2012), Intresse fanns att studera eventuella skillnader i arbetssätt 

och strokekompetens kommuner emellan, men då det arbetade väldigt få arbetsterapeuter i 

somliga kommuner kunde anonymiteten riskeras, varför denna jämförelse inte gjordes av 

etiska skäl.  

 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning arbetsterapeuterna verksamma i 

Örebro läns kommuner arbetade efter lokala strokeriktlinjer. Majoriteten av deltagarna hade 

varit i kontakt med de lokala riktlinjerna, vilket borde öka förutsättningarna för 

arbetsterapeuterna att arbeta evidensbaserat.  

 

Nittioåtta procent svarade nej eller vet inte på frågan om det fanns ett multidisciplinärt 

stroketeam i deras kommun. Enligt de lokala riktlinjerna kan tillgången till ett sådant team 

förkorta vårdtiden i slutenvården och öka funktionsförmågan hos klienten (Pettersson 2009). 

Studier har även visat på positiva effekter när klienten vårdats i hemmet med hjälp av ett 

multidisciplinärt stroketeam (Walker, Leonardi-Bee, Bath m fl. 2004; Langhorne, Dennis & 

Taylor 2009; Thorsén, Widén-Holmqvist, De Pedro-Cuesta m fl. 2005). Då de lokala 

riktlinjerna belyser effekterna av detta är det märkligt att det ändå inte finns. Anmärkningsvärt 

var också att endast två personer som arbetade inom områdena dagrehabilitering eller 

rehabenhet hade strokekompetensbevis, trots att de lokala riktlinjerna säger att samtlig 

personal inom dessa verksamheter bör ha det (Pettersson 2009). 

 

I de fall en vårdplan upprättats av slutenvården ansåg endast 48% att det tydligt framgick 

vilka insatser klienten varit behov av. Detta kan innebära att viktig information går om intet 

och att det drabbar klientens fortsatta rehabilitering (Pettersson 2009). Oftast utfördes en 

vårdplanering i klientens hem, men då det inte utfördes förlitade sig många av 

arbetsterapeuterna på den planering som gjorts i slutenvården. Dock är en ny vårdplanering av 

största vikt att utföra i hemmet då upplevelser därifrån bör tas tillvara för att klienten ska få 

den fortsatta vård han/hon har rätt till (Pettersson 2009). Dessutom har många personer som 

drabbats av stroke svårigheter när de ska överföra det de lärt sig i slutenvården till hemmet 

(Woodson 2007), varför det är viktigt att vårdplanering även sker i hemmet.  

 

Toglia (2005) beskriver hur aktivitetsutförande påverkas av de tre komponenterna individen, 

aktiviteten och miljön. Det är därför viktigt att arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder är 

inriktade mot samtliga områden. Bedömning av miljö och aktivitetsförmåga utförde nästan 

alla deltagare, medan specifika bedömningar av individens förmågor gällande motorik och 

kognition inte förekom lika ofta. Motoriken bedömdes mer ofta än kognitionen, trots att den 

inte omnämns i de lokala riktlinjerna. Detta kan bero på en bredare kunskap inom det 

motoriska området. Det kan också vara enklare att utföra en bedömning av förmågor som 

”syns”. Kognitionen behövs vid alla former av aktivitetsutförande (Duchek 1991) och då den 

kan påverkas allvarligt vid stroke är det av största vikt att en bedömning utförs (Kelly-Hayes, 

Robertson, Broderick, Duncan, Hershey, Roth, Thies & Trombly 1998). Resultatet visade 

liknande tendenser i bedömningen av miljön där den kognitiva tillgängligheten inte bedömdes 

lika ofta som den fysiska tillgängligheten. En tidigare svensk studie har visat att 

arbetsterapeuter anser sig sakna tillräckliga kunskaper inom kognition (Holmqvist, 

Kamwendo & Ivarsson 2009), vilket även denna studie indikerade. Detta kan vara en av 

förklaringarna till varför kognitionen inte prioriteras.    
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Det är av vikt att de instrument som används mäter det man avser att bedöma (Woodson 

2007), men resultatet visade att i bedömning av olika förmågor förekom det att 

bedömningsinstrument användes som inte var avsedda att mäta just det specifika området. 

ADL-taxonomin, som mäter aktivitetsförmåga (Törnquist & Sonn 2001), användes i 

bedömning av motorisk förmåga och förekom även i bedömning av kognitiv förmåga. I 

bedömning av kognitiv förmåga användes dock Klocktest (Connor, Seward, Bauer, Golden & 

Salmon 2005) och MMT (Folstein, Folstein & Hugh 1975) främst, vilka mäter kognitiva 

svårigheter vid demens. Att använda ett instrument som inte är avsett för den typ av 

bedömning som ska utföras ställer höga krav på arbetsterapeutens kunskap då han/hon måste 

kunna bedöma förmågor utan det stöd som ett passande instrument kan ge. Arbetsterapeutiska 

bedömningar ligger till grund för vilka åtgärder som sedan utförs (Creek & Bullock 2008). Då 

en bedömning av motoriken utfördes mer frekvent än kognitionen var följaktligen motoriskt 

inriktade åtgärder också mer förekommande än de kognitiva. Bristen på kognitivt inriktade 

åtgärder kan innebära att klienten inte får möjlighet att förbättra sin kognitiva funktion, som i 

sin tur påverkar aktivitetsutförande (Duchek 1991).  

 

Anmärkningsvärt var att ett nära samarbete med logoped ofta saknades, trots att riktlinjerna 

poängterar vikten av detta (Pettersson 2009). Då arbetsterapeuten och logopeden har skilda 

kompetensområden behövs ett samarbete för att klienten ska få den vård han/hon har rätt till  

(Woodson 2007). Drygt hälften tränade kommunikationsfärdigheter ibland då det förelåg 

kommunikationssvårigheter. Hade träning förekommit i högre utsträckning om ett nära 

samarbete med logoped funnits? Uppföljning gjordes i de flesta fall, vilket är positivt då det är 

viktigt att kartlägga vilken effekt åtgärden haft (Creek & Bullock 2008).  

 

Resultatet visade att riktlinjerna inte alltid följdes i alla avseenden, såsom vårdplanering, 

bedömning samt åtgärder. Detta kan bero på olika faktorer. Både de nationella och lokala 

riktlinjerna kan vara svåra att tyda där det inte alltid framgår vilket specifikt ansvar varje 

yrkeskategori har och denna otydlighet kan medföra att informationen i riktlinjerna tolkas på 

olika sätt beroende på vem som tar del av dem. Resultatet visade att resurserna, såsom tid och 

kunskap, varit otillräckliga i vissa avseenden, vilket kan vara en annan orsak till varför 

riktlinjerna inte följts. Det kan även bero på organisatoriska hinder såsom att logoped inte 

finns att tillgå. I de fall vårdplanering och bedömning inte ägt rum, samt åtgärd inte satts in 

angav många att orsakerna varit att det inte ingått i rutinerna eller varit aktuellt i alla 

situationer. Riktlinjerna är baserade på vetenskaplig evidens och belyser betydelsen av dessa 

insatser utan undantagsfall. I vissa fall frånsade sig klienten arbetsterapeutiska insatser, men i 

övrigt, vilken kunskap lutar sig arbetsterapeuten på när han/hon bedömer att något inte är 

aktuellt? Arbetsterapeuten har ett eget ansvar att prioritera samtliga områden som beskrivs i 

riktlinjerna då de är baserade på vetenskapligt underlag (Lag om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område SFS 1998:531).  

 

Utifrån studiens resultat har det uppkommit områden i behov av utveckling inom Örebro läns 

kommuner. Detta gäller främst hur vårdplaner kan göras tydligare och att kognitionen behöver 

få större fokus i både bedömning och åtgärder. I många fall behöver även samarbetet med en 

logoped utvecklas, samt att fler arbetsterapeuter bör erbjudas strokekompetensutbildning för 

att säkerställa en god och säker vård för varje klient. 

 

En intressant aspekt i den här studien hade varit att se om det fanns tendens till skillnader i 

arbetssätt mellan nyutbildade och de med flera års yrkeserfarenhet. Det kan också vara 

intressant att i framtida forskning undersöka hur andra län i Sverige arbetar efter 
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strokeriktlinjer och se om det föreligger skillnader gentemot sättet att arbeta i Örebro län.  
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Bilaga 1  

 
Frågeformulär 
 
Hur ofta arbetar du med personer som drabbats av stroke? 

[ ] Flera gånger i veckan 
[ ] Flera gånger i månaden 

[ ] Någon gång i månaden 

[ ] Några gånger per år 

[ ] Aldrig 
 

Inom vilken eller vilka typer av verksamheter arbetar du? 

[ ] Hemvård 

[ ] Särskilt boende 
[ ] Dagrehabilitering 

[ ] Korttidsboende 

Annat:_____ 

 
Vilka yrkeskategorier ingår i det team du arbetar i? 

[ ] Sjuksköterska 

[ ] Undersköterska/vårdare 
[ ] Läkare 

[ ] Sjukgymnast 

[ ] Biståndshandläggare 

[ ] Logoped 
[ ] Psykolog 

[ ] Jag arbetar inte i team 

Annan:______ 

 
Finns det ett multidisciplinärt stroketeam i din kommun? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

[ ] Vet ej 
 

Ingår du i ett sådant multidisciplinärt stroketeam? 

[ ] Ja 
[ ] Nej 

 

Har du någon fortbildning inom strokeområdet? (All form av fortbildning ingår) 

[ ] Ja 
[ ] Nej 

 

Hur mycket fortbildning inom strokeområdet har du? 

[ ] Endagsutbildning 
[ ] Upp till en vecka 

[ ] Upp till fyra veckor 

[ ] Upp till åtta veckor 

[ ] Upp till tolv veckor 
[ ] Mer än tolv veckor 

 

Har du strokekompetensbevis? (Dvs. gått en ettårig utbildning där teoretiska 
kunskapsavsnitt varvas med praktiskt arbete) 
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[ ] Ja 

[ ] Nej 
 

Har du kommit i kontakt med Riktlinjer för strokesjukvård i Örebro län? 

[ ] Ja 
[ ] Nej 

[ ] Vet ej 

 

Hur har du kommit i kontakt med riktlinjerna? 
[ ] Jag har själv läst kompendiet 

[ ] Jag har varit på utbildning och/eller information om riktlinjerna 

[ ] Kollega har berättat om riktlinjerna 

Annat:_____ 
 

Finns det en vårdplan upprättad när klienten skrivs ut från slutenvården i din 

kommun? 

[ ] Ja, oftast 
[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 
[ ] Ej aktuellt, vårdplaner upprättas inte i slutenvården 

 

Framgår det tydligt av upprättad vårdplan vilka insatser som behövs då klienten 

kommer hem? 
[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 
 

Utförs en vårdplanering i klientens hem efter utskrivning från slutenvården? 

[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 
[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 

 
I aktuella fall, varför utförs inte en vårdplanering i klientens hem efter utskrivning från 

slutenvården? 

[ ] Det utförs av slutenvården 

[ ] Det ingår inte i våra rutiner 
[ ] Det finns inte resurser 

Annat:_____ 

 

Utför du en bedömning av klientens motoriska förmåga? 
[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 
[ ] Nej, aldrig 

 

I aktuella fall, varför utförs inte en bedömning av klientens motoriska förmåga? 

[ ] Det utförs av slutenvården 
[ ] Det är inte aktuellt i alla situationer 

[ ] Det finns inte resurser 
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Annat:_____ 

 
Vilket bedömningsinstrument använder du för att bedöma klientens motoriska 

förmåga? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 
[ ] Pinnprov 

[ ] Grippit 

[ ] Timed up and go 

[ ] Jag använder inte instrument i denna bedömning 
Annat:_____ 

 

Utför du en bedömning av klientens kognitiva förmåga? 

[ ] Ja, oftast 
[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 

 
I aktuella fall, varför utförs inte en bedömning av klientens kognitiva förmåga? 

[ ] Det utförs av slutenvården 

[ ] Det är inte aktuellt i alla situationer 
[ ] Det finns inte resurser 

Annat:_____ 

 

Vilket bedömningsinstrument använder du för att bedöma klientens kognitiva 
förmåga? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Mini Mental Test (MMT) 

[ ] Klocktest 

[ ] Cognistat 
[ ] Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT) 

[ ] Montreal Cognitive Assessment (Moca) 

[ ] Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 

[ ] Jag använder inte instrument i denna bedömning 
Annat:_____ 

 

Tar du reda på hur anhöriga upplever klientens kognitiva svårigheter som en del i din 
bedömning? 

[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 
[ ] Nej, aldrig 

 

Utför du en bedömning av klientens aktivitetsförmåga? 

[ ] Ja, oftast 
[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 
 

Vilka aktiviteter bedöms? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Äta och dricka 

[ ] Förflyttning 
[ ] Toalettbesök 

[ ] På-avklädning 
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[ ] Personlig hygien 

[ ] Övrig kroppsvård 
[ ] Kommunikation 

[ ] Resor 

[ ] Matlagning 
[ ] Inköp av dagligvaror 

[ ] Städning 

[ ] Tvätt 

[ ] Interaktion med andra människor 
[ ] Förflyttning utomhus 

[ ] Betala räkningar 

Annat:_____ 

 
Vilket bedömningsinstrument använder du för att bedöma klientens 

aktivitetsförmåga? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] ADL-taxonomin 

[ ] Katz 
[ ] ADL-trappan 

[ ] Min Mening 

[ ] Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 
[ ] Sunnaas ADL-index 

[ ] Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 

[ ] Barthels ADL-index 

[ ] Jag använder inte instrument i denna bedömning 
Annat:_____ 

 

I aktuella fall, varför utförs inte en bedömning av klientens aktivitetsförmåga? 

Ange svar:______ 
 

Utför du en bedömning av klientens miljö? 

[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 
[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 

 
Vad bedöms i hemmiljön? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Fysisk tillgänglighet 

[ ] Social kontext 

[ ] Kognitiv tillgänglighet 
 

Vad bedöms i den närliggande miljön? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Fysisk tillgänglighet 

[ ] Social kontext 
[ ] Kognitiv tillgänglighet 

[ ] Jag gör ingen bedömning av den närliggande miljön 

 
Vad bedöms på klientens arbetsplats? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Fysisk tillgänglighet 

[ ] Social kontext 

[ ] Kognitiv tillgänglighet 
[ ] Jag gör ingen bedömning av den arbetsplatsmiljön 

[ ] Ej aktuellt, då patienten ofta är pensionerad 
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I aktuella fall, varför utförs inte en bedömning av klientens miljö? 
Ange svar:_____ 

 

Utför du en fallriskbedömning? 
[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 
 

I aktuella fall, varför utförs inte en fallriskbedömning? 

[ ] Det utförs av annan yrkeskategori 

[ ] Det utförs av slutenvården 
[ ] Det är inte aktuella i alla situationer 

[ ] Det finns inte resurser 

Annat:_____ 

 
Vilka åtgärder brukar du genomföra? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] Träning för att förbättra/återställa den motoriska förmågan 

[ ] Träning för att förbättra/återställa den kognitiva förmågan 
[ ] Motoriskt inriktade kompensatoriska åtgärder för att förbättra eller bibehålla aktivi-

tetsförmåga 

[ ] Kognitivt inriktade kompensatoriska åtgärder för att förbättra eller bibehålla aktivi-

tetsförmåga 
[ ] Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal angående hur de kan bidra till 

att klienten kan förbättra eller bibehålla sin aktivitetsförmåga 

[ ] Handledning och utbildning av omvårdnandspersonal i ett rehabiliterande förhåll-

ningssätt 
 

Var genomförs åtgärderna? Välj de alternativ som är aktuella 

[ ] I klientens hem 

[ ] Korttidsboende 
[ ] Särskilt boende 

[ ] Dagrehabilitering 

Annat:_____ 
G 

Samarbetar du med en logoped i de fall då klienten har kommunikationssvårigheter? 

[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 
[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 

 

I aktuella fall, varför finns det inget samarbete med logoped? 
[ ] Det ingår inte i våra rutiner 

[ ] Det finns ingen logoped/ logopeden är svår att få tag på 

[ ] Vet ej 
Annat:_____ 

 

I de fall klienten har kommunikationssvårigheter, tränas då 

kommunikationsfärdigheter i samband med aktivitetsutförande? (Avser såväl med som 
utan hjälpmedel) 

[ ] Ja, oftast 
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[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 
[ ] Nej, aldrig 

 

I aktuella fall, varför utförs inte kommunikationsträning? 
[ ] Det ingår inte i våra rutiner 

[ ] Det finns inte resurser 

[ ] Vet ej 

Annat:_____ 
 

Gör du en utvärdering av varje åtgärd? 

[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 
[ ] Nej, sällan 

[ ] Nej, aldrig 

 

Använder du samma metod vid utvärderingen som vid den initiala bedömningen? 
[ ] Ja, oftast 

[ ] Ja, ibland 

[ ] Nej, sällan 
[ ] Nej, aldrig 

 

När en åtgärd inte utvärderas, vad är orsakerna? 

Ange svar:_____ 
 

Egna synpunkter:_____ 

 


