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Bakgrund: Stroke är en av de största orsakerna till att människor drabbas av 

funktionsnedsättningar och avlider i västvärlden. Ca 65% av alla strokedrabbade upplever 

någon form av funktionsnedsättning och 84% vårdas initialt på en strokeenhet. Syftet: Syftet 

med studien är att beskriva arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi för personer med 

kognitiv funktionsnedsättning på strokeenhet. Metod: För att besvara uppsatsens syfte 

användes kvalitativ metod där datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes med åtta arbetsterapeuter där materialet bearbetades 

utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Huvudtemat i resultatet Arbetsterapeuten på strokeenhet – kompetent, 

anpassningsbar och frustrerad visar att kunskapen gällande arbetsterapeutens uppdrag på 

strokeenheten är bristfällig hos övriga yrkeskategorier inom vården. Arbetsterapeuterna 

upplevde en kollision avseende det perspektiv man arbetade efter där bedömning leder till 

intervention. Ofta fick arbetsterapeuterna anpassa sig till förutsättningarna. Trots detta kände 

sig arbetsterapeuterna både unika, uppskattade och missförstådda. Arbetsterapeuterna beskrev 

även en känsla av hög kompetens och duglighet. 

Slutsats: Arbetsterapeuterna beskriver känslan av att ha en unik roll i teamet på strokeenheten 

då de ser till hela individen. Arbetsterapeuterna uttryckte även en känsla av att inneha en hög 

kompetens gällande kunskapen om kognition och sin yrkesroll överlag. Kunskapen och 

förståelsen för arbetsterapeutens arbete med bedömningar och rehabilitering gällande 

kognition är dock bristfällig. Mer forskning i ämnet efterfrågas därför.  
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Författarna vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i studien samt till handledare 

Kajsa Lidström-Holmqvist för allt ditt stöd under genomförandet av denna kvalitativa 

intervjustudie. 
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1. Inledning 

Stroke är en av de största orsakerna till att människor drabbas av funktionsnedsättningar och 

avlider i västvärlden (Legg, Dramond & Langhorne 2006). Hälften av alla som drabbas av 

stroke blir beroende av andra i sin vardag. Detta kan exempelvis vara behov av personlig 

assistans eller hemtjänst. Främst är det anhöriga som tar på sig rollen som vårdare vilket ger 

dem en ökad börda, sjukdom och sänkt livskvalitet som följd(Forsberg-Wäleby 2009). 

Effekten av strokerehabiliteringen är väl dokumenterad men kunskapen om interventionernas 

innehåll är låg (Legg, Dramond & Langhorne 2006). I Sverige vårdas 84% av de som drabbas 

av stroke initialt på en strokeenhet. På strokeenheten påbörjas den initiala rehabiliteringen av 

ett multidisciplinärt team där arbetsterapeut ingår (Socialstyrelsen 2009). Ca 65 % av alla 

strokedrabbade upplever någon form av kognitiv funktionsnedsättning (Wolf 2011). 

Författarna vill därför i denna studie beskriva arbetsterapeutens perspektiv på arbetsterapi för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning på strokeenhet.  

2. Bakgrund 

 

2.1 Arbetsterapins grunder 

 

Arbetsterapins huvudsyfte är att individen utifrån sina egna resurser skall kunna utföra sina 

vardagsaktiviteter som man bör och vill göra på ett så självständigt sätt som möjligt(Blesedell 

Crepeau, Boyt Schell, Cohn 2009). Arbetsterapi har även som syfte att möjliggöra för 

individen att uppnå hälsa, välmående och tillfredsställelse via meningsfulla aktiviteter (Legg, 

Dramond & Langhorn 2006). 

 

En grundtanke inom arbetsterapin är att arbeta klintcentrerat. Klientcentrering lyfter vikten av 

att ta hänsyn till individens erfarenhet, styrka, kunskap, kapacitet till val samt dennes 

generella frihet (Kielhofner 2009). Arbetsterapeuten tillhandahåller information, fysiskt 

välbefinnande, känslomässigt stöd med betoning på person-centrerad kommunikation samt 

erbjuder en individualiserad arbetsterapeutisk behandling (Ayres Rosa 2009) vilket talar för 

att individen ska ses som jämställd och behandlas med respekt. Den klientcentrerade teorin 

förser individen med olika möjligheter och resurser som formar dennes liv, dvs man betonar 

vikten av individens egen makt (Kielhofner 2009).  

Ett klientcentrerat förhållningssätt innebär att man arbetar med individen som medmänniska i 

motsats till att göra saker för eller emot individen (Townsend, Langille & Ripley 2003).  

Vid klientcentrerat arbete respekterar man individen och dennes familj och de val som de gör.  

2.1.1 Aktiviteter i det dagliga livet  

Att utföra aktiviteter är ett behov hos människan. Begreppet aktivitet inom arbetsterapi, 

beskriver interaktionen mellan individen och de eget valda livsaktiviteterna. Enligt Baum och 

Law (1996) menade Adolf Meyer att individen behöver uppnå och bibehålla en hälsosam 

rytm mellan sömn och vakna timmar, hunger och dess tillfredsställelse och slutligen de fyra 

stora komponenterna – arbete, fritid, vila och sömn (Baum & Law 1996). Detta kallas 

aktivitetsbalans och är unikt för varje individ. Att uppnå en aktivitetsbalans är av vikt då detta 

påverkar individens sinnesstämning, hälsa och välmående (Backman 2004).  

  

Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) inkluderar de aktiviteter som i stort sett alla individer 

utför regelbundet för att ha ett självständigt liv. 



 

6 
 

ADL delas in i personlig ADL (P-ADL) och instrumentell ADL (I-ADL). P-ADL innefattar 

aktiviteter som berör den personliga vården, exempelvis på- och avklädning, hygien och 

förmågan att gå. I-ADL är främst aktiviteter som hänvisar till hushållet, exempelvis tillreda en 

måltid och betala räkningar (Reed & Sanderson 1999).  

Lek och fritid är aktiviteter som utförs frivilligt för sin egen skull. Det kan vara aktiviteter 

som att utföra en sport eller en hobby. 

Produktivitet innefattar sådana aktiviteter som förser andra med kunskap, hjälp, 

informationsbyte, underhållning m.m. Produktivitet innehåller aktiviteter som involverar 

exempelvis studenter, anställda och föräldrar (Kielhofner 2008). Lek/fritid och produktivitet 

räknas även dessa in under I-ADL (Reed & Sanderson 1999) 

2.1.2 Arbetsterapeutiska åtgärder 

Arbetsterapeuten tar till vara på individens egna resurser, önskemål och behov samt 

implementerar åtgärder i ett förbyggande, habiliterande samt i rehabiliterande syfte 

(Socialstyrelsen 2001). I arbetsterapeutens yrkesroll ingår uppgifter som att göra utredningar, 

sätta upp mål i vårdplaneringen, dokumentera, utvärdera samt följa upp. Detta är en 

problemlösningsprocess som kallas arbetsterapiprocessen. Arbetsterapiprocessen är ett sätt att 

strukturera arbetet kring patienten och innehåller ett antal steg man arbetar efter.  Det finns 

flera olika arbetsterapiprocesser med varierande detaljeringsgrad men alla innehåller dessa 

huvudsteg som beskrivs av Rogers och Holm (2009) 

- Insamling av data görs via observation, intervju, olika tester eller genom att läsa 

dokument. 

- Vid analysen av datainsamlingen drar man slutsatser utifrån detta. 

- Målsättningen görs tillsammans med patienten utifrån dennes behov. 

- Åtgärderna är individinriktade och/eller miljöanpassade samt har ett förebyggande, 

bibehållande, förbättrande och/eller kompenserande syfte. Åtgärderna kan vara på 

funktions- eller aktivitetsnivå och kan även användas som medel/mål. 

- Utvärderingen är en bedömning av de resultat som nåddes utifrån de uppsatta målen 

(Rogers & Holm 2009). 

Arbetsterapeuten är den som initierar, genomför åtgärder och/eller anpassar den 

institutionella, psykosociala, kulturella och fysiska miljön. I arbetsterapeutens roll ingår också 

att informera, undervisa och handleda patienter, anhöriga och övriga. Arbetsterapeuten väljer 

och provar ut lämpligt hjälpmedel vid behov. I detta ingår även att utforma specialanpassade, 

egentillverkade hjälpmedel som exempelvis ortoser (Socialstyrelsen 2001) 

2.2 Stroke och dess konsekvenser i vardagen 

Stroke är den gemensamma term som används då plötsliga symtom uppstår till följd av 

nervskador i hjärnan på grund av blodpropp eller blödning (Woodson 2008). Riskfaktorer för 

stroke är bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, rökning och hög alkoholkonsumtion(Svensson 2007). 

Individer som drabbats av stroke kan få olika funktionsnedsättningar beroende på var i 

hjärnan skadan sitter. Funktionsnedsättningarnas svårighetsgrad varierar också från individ till 

individ(Woodson 2008) och kan drabba såväl sensomotorik, kognition samt emotion.  

2.2.1 Sensomotoriska funktionsnedsättningar 

Både sensorik/känsel och motorik påverkas vid sensomotorisk funktionsnedsättning(Karlsson 

2012) och är två komponenter som är mycket närliggande. Vanligt är att bortfall av sensorik 

sammanfaller med den motoriska nedsättningen (Kielhofner 2009). 
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Det är dock viktigt att komma ihåg att sensoriken är en egen del av kroppsfunktionen. Därför 

kan bortfall av sensorik innebära stor problematik även om den motoriska förmågan är 

intakt(Woodson 2008). Vanligt är att individen efter en stroke kan uppleva nedsatt sensorik 

vid beröring, smärta, temperatur, tryck och vibrationer. Sensoriska nedsättningar drabbar ofta 

arm, ben och ansikte i den motsatta kroppshalvan gentemot var stroken är lokaliserad (Bentzel 

2008).  

Motoriska nedsättningar drabbar även dessa den motsatta sidan och benämns vanligtvis 

hemiplegi eller hemipares, dvs. total förlamning eller motorisk påverkan i den ena 

kroppshalvan (Woodson 2008). 

Funktionell problematik som uppstår vid hemiplegi och hemipares är bl.a. försämrad 

kroppshållning, balans, uthållighet samt försämrat rörelseomfång. Onormal muskeltonus efter 

en stroke är också vanligt förekommande vilket kan visa sig antingen i spänd muskulatur (hög 

muskeltonus), dvs spasticitet, eller i det motsatta med slapp muskulatur i kroppen (låg 

muskeltonus)(Levit 2008).  

 

2.2.2 Kognitiva funktionsnedsättningar 

Kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt vid stroke och kan precis som de sensomotoriska 

konsekvenserna variera från individ till individ beroende på skadans svårighetsgrad och 

lokalisation (Woodson 2008).  

Kognition är en informationsprocess som sker i tre steg: 

1. Registrering av stimuli 

2. Analys  

3. Hypotesbildning (Cole & Tuffano 2008) 

Informationsprocessen hanterar individens förmåga att inhämta/bearbeta information (Lundh 

1992), förstå och interagera med den fysiska och sociala världen. Detta är viktiga 

komponenter för att kunna genomföra vardagliga aktiviteter samt för att kunna planera och ha 

ett aktivt liv (Kielhofner 2009). 

Vanliga kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke är problem med orientering, 

uppmärksamhet, neglekt, minne, visuell bearbetning, exekutiva funktioner, motorisk 

planering samt medvetenhet (Toglia. Golisz & Goverover 2009). 

Orientering innefattar individens förmåga att kunna relatera till person, tid och plats. Detta 

innebär förmågan att kunna förstå var man befinner sig, årtal, datum samt förmågan att 

orientera sig geografiskt (Toglia. Golisz & Goverover 2009).  

Uppmärksamhet är en multidimensionell kapacitet som består av flera komponenter. Bland 

annat innefattar detta förmågan att upptäcka och reagera på förändringar i miljön, kunna 

upprätthålla koncentration på en aktivitet under en längre tid samt förmågan att ta hand om 

relevanta stimuli medan man utsätts för hämmande distraktioner eller irrelevant information. 

Att kunna flytta uppmärksamheten mellan aktiviteter och att samtidigt hålla reda på två eller 

fler stimuli under pågående aktivitet är också en del av uppmärksamhetsfunktionen (Toglia. 

Golisz & Goverover 2009). 

En individ som drabbats av neglekt har svårigheter med att uppfatta föremål som befinner sig 

på ena sidan av kroppen (Toglia,Golisz & Goverover 2009). 

En central del av kognitionen är minnet. Minnet beskrivs som en process i flera steg 

innehållande kodning, lagring och hämtning av information (Toglia,Golisz & Goverover 

2009). Korttidsminnet är det individen tänker på för stunden och kallas även medveten 

uppmärksamhet (Kielhofner 2009) och inkluderar förmågan att återkalla information direkt 

efter exponering. Att medvetet uppmärksamma och hålla reda på information vid utförande av 
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aktivitet är en del av detta(Lundh 1992). Långtidsminnet innefattar implicit och explicit 

minne. Implicit minne består av procedurell information som exempelvis minnet av hur man 

utför en aktivitet. Explicit minne består av episodiskt och semantiskt minne, vilket betyder 

kunskap om personlig information, händelser samt faktakunskap (Radomski 2008). 

I långtidsminnet lagras betydelsefull information under en längre tid (Kielhofner 2009).   

Visuell bearbetning innefattar organisering, assimilering och mottagning av visuell 

information (Toglia, Golisz & Goverover 2009). 

Exekutiva funktioner innebär förmågan att kunna initiera, identifiera, uppnå mål, lösa 

problem, planera strategier samt att kunna ändra sitt beteende efter den situation man befinner 

sig i (Kielhofner 2009). 

Motorisk planering är förmågan att finna strategier för hur man ska få kroppen att göra som 

man vill (Toglia, Golisz & Goverover 2009). 

Medvetenhet/insikt innebär förmågan att bearbeta information gällande sig själv som individ, 

dvs förmågan att förstå sin egen kapacitet och självreglering(Radomski 2008). 

 

2.2.3 Emotionella funktionsnedsättningar 

Emotionella reaktioner är vanliga efter stroke. Ingen definierad orsak finns, men både 

hjärnskadan i sig och den nya livssituationen kan vara bidragande faktorer (Socialstyrelsen 

2005). De flesta individer får naturliga emotionella reaktioner efter stroke så som förnekelse, 

oro och ilska (Woodson 2008). Trettio till fyrtio procent av de som drabbas av stroke får en 

depression. Studier visar att depression kan påverka rehabiliteringen negativt både gällande de 

sensomotoriska- och kognitiva förmågor vilket på sikt kan ge förlängd sjukhusvistelse 

(Socialstyrelsen 2005). 

2.2.4 Konsekvenser på aktivitetsnivå 

Individer som drabbats av stroke kan få olika typer av funktionsnedsättningar beroende på var 

i hjärnan skadan sitter vilket kan ha negativ inverkan på aktivitetsutförandet (Woodson 2008). 

Hur konsekvenserna på aktivitetsnivå ter sig, är relaterat till individen och dennes 

förutsättningar, aktivitetens komplexitet samt i vilken miljö aktiviteten skall utföras i (Cole & 

Tuffano 2008). 

Sensoriska funktionsnedsättningar kan påverka självständigheten vid utförande av ADL. Ofta 

finns en förhöjd risk för skador som exempelvis kan visa sig vid tillredning av en måltid då 

individen kanske inte uppfattar att denne har sin hand på en varm platta.  

Konsekvenser på aktivitetsnivå vid motoriska funktionsnedsättningar kan bl.a. vara 

problematik vid olika sorters förflyttning. Individer som drabbats av motoriska 

funktionsnedsättningar kan också få svårigheter vid exempelvis skötsel av hygien om en arm 

är spastisk (Haid 1998).  

 

Kognitiva funktionsnedsättningar påverkar en individs förmåga och engagemang gällande 

aktiviteter i det dagliga livet samt möjligheten att återgå till sina tidigare livsroller (Sansonetti 

& Hoffman 2013) Funktionsnedsättning av kognitiv karaktär kan påverka utförandet av ADL, 

I-ADL, arbete, lek och fritid samt det sociala deltagandet (Toglia, Golisz & Goverover 2009). 

Vanligt gällande kognitiva nedsättningar är att man får problem inom områden som 

strukturering, organisering samt användande av information i aktivitetsutförandet (Kielhofner 

2009). Hjärnans kapacitet är begränsad vilket betyder att hjärnan endast kan processera en 

viss mängd information i taget(Cole & Tuffano 2008). En individ med kognitiv nedsättning 
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kan exempelvis få problem med att välja och använda effektiva processer för att bearbeta 

strategier, organisera och strukturera den inkommande informationen. Svårigheter med att ta 

fram tidigare kunskap och erfarenheter vid behov samt kunna anpassa detta i olika situationer 

kan också bli problematiskt. I en arbetssituation kan detta visa sig genom att individen har 

svårt att ta instruktioner, strukturera och organisera sitt arbete. Vid sociala kontakter kan det 

bli svårt för en individ med kognitiva svårigheter att veta hur man ska agera gentemot andra 

medmänniskor. Missförstånd kan uppstå när individen har svårt att bearbeta den inkommande 

informationen (Kielhofner 2009).  

Konsekvenser en individ kan få vid nedsatt funktion gällande orientering kan vara att denne 

inte vet var han/hon befinner sig, om det är hemma eller på sjukhus. Individen kan även ha 

svårigheter att initiera sin grundläggande ADL till följd av förvirring gällande tid(Toglia, 

Golisz & Goverover 2009). Om miljön inte är familjär och objekten ej bekanta kan även detta 

påverka aktivitetsutförandet (Cole & Tuffano 2008). Finns ingen korrekt tidsuppfattning hos 

individen kan dygnsrytmen bli störd och man kan få svårigheter att passa tider vilket kan leda 

till att individen inte kan hantera sitt arbete, skola, medicinering osv(Toglia, Golisz & 

Goverover 2009).  

Drabbas en individ av neglekt, kan detta ge konsekvenser som att denne vid en måltid endast 

uppfattar maten på ena sidan av tallriken. Individen får svårigheter att lokalisera föremål på 

den sida som är påverkad.  

Att ta på sig skorna för att sedan fortsätta med att ta på jackan, är ett exempel på en 

kombination av aktiviteter där problem kan uppstå om uppmärksamheten är påverkad (Toglia, 

Golisz & Goverover 2009). Befinner sig individen i en miljö som är distraherande eller som 

inte är bekant kan även detta vara en bidragande faktor till att uppmärksamhetsproblematiken 

gör sig synlig(Cole & Tuffano 2008). En annan konsekvens kan vara att individens 

simultanförmåga blir nedsatt. Individen får då svårigheter med att utföra två aktiviteter 

samtidigt som båda kan kräva mentalt deltagande(Toglia, Golisz & Goverover 2009). 

Minnesproblematik efter stroke är vanligt. Att en individ snabbt glömmer vad som har sagts, 

inbokade möten, ta sina mediciner eller var man lagt ett föremål är exempel på konsekvenser 

som kan uppstå på grund av detta(Toglia, Golisz & Goverover 2009). Vid påverkad visuell 

bearbetning kan det exempelvis bli svårt att finna rätt produkt i matvaruaffärens hyllor och 

om ett klädesplagg delvis är gömt eller överlappas av ett annat i exempelvis en byrålåda kan 

problem uppstå vid påklädning. Vid dessa kognitiva funktionsnedsättningar spelar individens 

förmåga i aktivitetsutförandet, aktiviteten i sig samt miljön roll (Toglia, Golisz & Goverover 

2009). 

Exekutiva funktionsnedsättningar kan ge svårigheter som att initiera och planera aktiviteter.  

En individ med nedsatta exekutiva förmågor kan upplevas som ostrukturerad och oförmögen 

att fullfölja en aktivitet och kan även få svårigheter att anpassa sitt utförande efter vad som 

händer under aktivitetens gång (Toglia, Golisz & Goverover 2009). 

Konsekvenser vid nedsatt motorisk planering/apraxi kan vara att individen som drabbats har 

svårigheter att placera kroppen i relation till objekt. Detta kan visa sig exempelvis i form av 

att individen använder sitt finger istället för en tandborste efter att ha fått instruktioner om att 

borsta tänderna(Quintana 2008). 

Individer med nedsatt medvetenhet, det vill säga förståelsen för sin funktionsnedsättning, kan 

påvisa konsekvenser som gör att dennes säkerhet blir påverkad vilket exempelvis kan synas 

vid förflyttningar där individen kan vara i behov av hjälp men inte inser detta (Toglia, Golisz, 

Goverover 2009). 
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Emotionella reaktioner kan förvärras av kognitiva och språkliga funktionsnedsättningar samt 

leda till utåtagerande beteende. Frustration, ilska, otålighet, irritation, minskad empati för 

andra individer samt rigiditet i tänkandet är exempel på detta.  Reaktioner som visar sig på 

detta vis kan resultera i oförmåga att utföra olika former av aktiviteter, försämrad personlig 

interaktion och kan även leda till isolering (Woodson 2008). 

2.3 Rehabilitering efter stroke 

När individen anländer till en akutmottagning med misstanke om stroke påbörjas en 

vårdkedja. Den primära insatsen är att stabilisera patientens vitalparametrar dvs. puls, 

blodtryck, andningsfrekvens och cirkulation. Nästa steg är att ta anamnes samt fysisk och 

neurologisk status. Patienten flyttas efter detta till fortsatt vård på strokeenhet där den akuta 

vården fortsätter om behov finns, i annat fall påbörjas eventuell rehabilitering och en vårdplan 

görs (Wissel, Olver, Stibrant & Sunnerhagen 2013). Vid behov samordnas en vårdplanering 

där information gällande fortsatt vård, rehabilitering och boende presenteras av vårdgivaren. 

Beslut om patientens framtida livssituation tas även (Socialstyrelsen 2009). Vid fortsatt 

rehabilitering finns olika former och beroende på patientens rehabiliteringsbehov kan detta 

ske inom slutenvård, öppenvård eller via hemrehabilitering. 

Målet med denna vårdprocess är att på bästa sätt bedöma och återställa eventuella fysiska och 

kognitiva förmågor för att minimera och/eller kompensera för kvarvarande 

funktionsnedsättningar (Wissel, Olver, Stibrandt & Sunnerhagen 2013). 

 

2.3.1  Arbetsterapeuten vid rehabilitering efter stroke 

 

Arbetsterapeuten har en unik roll inom rehabilitering då fokus ligger på utförandet av dagliga 

aktiviteter (Wolf 2011) samt att man tar hänsyn till individen och de förutsättningar denne har 

för att utföra en aktivitet. Detta måste dock sättas i relation till vilka aktiviteter individen ska 

klara av samt i vilken miljö dessa ska utföras (Cole & Tuffano 2008). Inom 

strokerehabilitering arbetar arbetsterapeuterna främst med att bedöma aktivitetsutförandet på 

funktions-, och aktivitetsnivå. Bedömningar görs inom sensomotorik och kognition (Legg, 

Dramond & Langhorne 2006). 

De vanligaste beskriva instrumenten arbetsterapeuterna använder sig av är Assessement of 

Motor and Process Skills (AMPS) (Kielhofner 2008), Mini-Mental State Examination 

(MMSE) och Neurobehavioral Cognitive Status Examination (NCSE)(Woodson 2008). 

Arbetsterapeuterna använder AMPS vid bedömning av sensomotoriska förmågor (Kielhofner 

2008 s. 162) medan MMSE och NCSE, svensk översättning NKSU, används vid bedömning 

av kognitiva förmågor (Woodson 2008). 

Arbetsterapeuten bedömer om individens förmågor matchar aktivitetens krav eller inte. De 

förutsättningar individen har i sitt aktivitetsutförande grundar sig i dennes tidigare livsstil, 

värderingar, förväntningar, tro, emotionella status samt dennes motivation. Hur 

aktivitetsförmågan ser ut för en individ med kognitiv nedsättning beror dock inte bara på de 

individuella förutsättningarna hos denne utan även på aktiviteten i sig samt aktivitetens 

komplexitet på olika sätt. Olika aktiviteter kräver olika kognitiva färdigheter. Ju mer komplex 

aktiviteten är desto mer tid och ansträngning krävs hos individen(Cole & Tuffano 2008).  

Interventioner vid kognitiva funktionsnedsättningar kan exempelvis innebära att 

arbetsterapeuten och patienten arbetar med kompenserande strategier, återträning av 

exekutiva funktioner, behandlingsmetoder vid neglekt samt ändring av aktivitetens 

komplexitet och/eller anpassning av miljö. Exempel på kompenserande strategier kan vara att 

lära patienten alternativa metoder vid aktivitetsutförandet medan man vid exekutiv träning 

kan arbeta med förmågan att hantera tid (Toglia & Youngstrom 1999). Vid neglekt arbetar 
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man med att korsa medellinjen, d.v.s inkludera båda sidor av kroppen i aktiviteten vilket ofta 

tränas i köksaktiviteter (Tham, Ginsburg, Fisher & Tegner 2001). 

Vid behov förskriver arbetsterapeuten hjälpmedel. Arbetsterapeuten provar ut, anpassar samt 

väljer lämplig produkt. Vid förskrivning av hjälpmedel ingår också att man som förskrivare 

instruerar, tränar och informerar om hjälpmedlet(Hjälpmedelsinstitutet 2007). 

Den sociala-, kulturella-, och fysiska miljön har betydelse för hur väl man fungerar kognitivt 

(Cole & Tuffano 2008). I detta inkluderas som arbetsterapeut att man kan behöva göra 

hembesök hos patienten. (Socialstyrelsen 2005) för att se om eventuella hinder finns som kan 

förhindra att patienten klarar sig hemma. Arbetsterapeuten är den som initierar 

bostadsanpassning om behovet finns (Hjälpmedelsinstitutet 2007). 

 

 

2.4 Rehabilitering på strokeenhet 

Från en strokeenhet utgår och ges den grundläggande strokevården efter akutmottagningens 

inledande vård. En definition på vad en strokeenhet är enligt Stroke 

Unit Trialists Collaboration(SUTC) och European Stroke Intitiative (EUSI) lyder som 

följande: ”En strokeenhet är en organiserad slutenvårdsenhet som helt eller nästintill helt och 

hållet tar hand om patienter med stroke och som består av ett multidisciplinärt team speciellt 

kunniga om strokevård” (Socialstyrelsen 2005). Det specialutbildade teamet som består utav 

läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar efter ett 

kombinerat, fastställt vårdprogram. Bl.a. sköter de akutvård, utredningar och övervakning av 

patienten samt påbörjar snabbt rehabiliteringen. Vid behov finns även tillgång till kurator, 

logoped, psykiater, psykolog, neuropsykolog och dietist (Clark 2013). Strokerehabiliteringen 

startar så snart som diagnosen är fastställd och den livshotande situationen är under kontroll. 

Sjukhusvistelsen är inte längre än att man hinner göra nödvändiga tester, sätta in mediciner 

samt planera för nästa steg för rehabiliteringsprocessen (Woodson 2008).  

 

Studier har visat att vård på strokeenhet förkortar vårdtiderna signifikant i jämförelse med 

vård på allmänna vårdavdelningar (Kalra 1994).  Att vårdas på en strokeenhet har visat sig 

minska funktionsberoende, fortsatt institutionsvård och dödligheten för de som drabbats av 

stroke oavsett ålderskategori (Saposnik 2009). Forskning har också visat att områdena energi, 

emotionella reaktioner, social isolering, fysisk mobilitet och sömn förbättras efter vård på 

strokeenhet (Indredavik 1998).  

2.4.1 Arbetsterapeutens roll på strokeenhet 

Som en del av stroketeamet är arbetsterapeutens roll bl.a. att tillämpa metoder för att undvika 

komplikationer som kan tillkomma efter stroke. Detta innefattar att lära ut korrekt 

förflyttningsteknik för att i förebyggande syfte motverka fallrisk, men även för att minska 

påfrestning på kropp och hud (Woodson 2008). Arbetsterapeuten gör ofta ADL-bedömningar 

för att beskriva och förstå patientens vårdbehov samt för att kunna vidta lämpliga vård- och 

rehabiliteringsåtgärder(Legg, Dramond & Langhorne 2006).  

Arbetsterapeutens roll är, utöver bedömning av kognition, att tillhandahålla tydlig, omfattande 

information gällande konsekvenserna vid kognitiva nedsättningar(Toglia, Golisz & Goverover 

2009). Att informera patienten, dess anhöriga och övrig vårdpersonal om eventuella 

konsekvenser i vardagen samt information om behandlingsmetoder och dess syfte ingår också 

i arbetsterapeutens arbete(Woodson 2008). Detta för att tydliggöra var problematiken kan 

uppstå. De kognitiva bedömningarna utförs på ett sådant sätt och i sådan omfattning att 
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konsekvenserna av de kognitiva funktionsnedsättningarna blir tydliga (Toglia, Golisz & 

Goverover 2009).  

3. Problemformulering 

Forskning har påvisat att vård på strokeenhet främjar patientens tillfrisknande(Indredavik 

1998). Studier visar även att minskad dödlighet, fortsatt institutionsvård samt minskat 

funktionsberoende är ett positivt resultat vid vård på strokeenhet (Saposnik 2009). 

Vårdtiderna förkortas också signifikant i jämförelse med vård på allmänna vårdavdelningar 

(Kalra 1994). Att rehabilitering främjar patientens välmående är ett faktum men det är 

däremot svårt att hitta innehåll gällande vad de olika yrkeskategorierna gör på en strokeenhet. 

Arbetsterapeuten har en självklar roll som en del av stroketeamet (Clark 2013) och har 

beskrivits som unik med sitt fokus på utförandet av dagliga aktiviteter samt kognitiva 

bedömningar och interventioner(Legg, Dramond & Langhorne 2006). Forskning om vad 

arbetsterapeuten gör gällande de kognitiva funktionsnedsättningarna och betydelsen av 

interventionerna är dock bristfällig, i synnerhet gällande arbetet på strokeenhet. Forskare inom 

arbetsterapi bör därför belysa denna unika faktor inom vården för att påvisa arbetsterapins 

effektivitet vid kognitiva funktionsnedsättningar (Wolf 2011). 

4. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi på strokeenhet 

för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke. 

 

5. Metod 

För att besvara uppsatsens syfte användes kvalitativ metod där datainsamlingen gjordes med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck 2012) samt analyserades utefter en 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). 

5.1 Urval 

Målgruppen för studien var verksamma arbetsterapeuter på strokeenheter vid två olika län i 

Mellansverige. Telefonkontakt togs med fyra enhetschefer vid fyra olika strokeenheter för 

godkännande av kontakt med arbetsterapeuter på dessa strokeenheter. Efter godkännande 

mottogs två namn på arbetsterapeuter vid varje enhet. En förfrågan samt ett informationsbrev 

innehållande beskrivning av studien och dess syfte skickades ut via e-post till 

arbetsterapeuterna. Efter en vecka togs sedan kontakt via telefon med tillfrågande informanter 

om ett eventuellt deltagande. Av åtta tillfrågade arbetsterapeuter tackade alla ja till att delta i 

studien.  

5.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med informanterna på deras arbetsplatser i avskilda 

rum. Till stöd fanns en intervjuguide utformad av författarna. 

5.3 Utformning av intervjuguide 

Författarna utformade en intervjuguide baserad på det syfte som ställdes. En övergripande 

arbetsterapiprocess användes som struktur till intervjuguiden för att få ett så brett 

insamlingsområde som möjligt (Rogers & Holm 2009). Inför formuleringen av frågor gjordes 

även en mindre litteraturstudie för att öka författarnas kunskap om arbetsterapi för personer 

med kognitiv funktionsnedsättning. Den färdigställda intervjuguiden bestod inledningsvis av 
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ett antal bakgrundsfrågor för att kunna beskriva deltagarna. Huvuddelen av intervjuguiden 

bestod av en övergripande fråga som löd: Kan du berätta hur en dag ser ut här på din 

arbetsplats från det du kommer till du går hem? Underkategorier till detta fanns för att vara 

säker på att alla delar av syftet täcktes in.  

5.4 Utförande av intervjuer 

Vid utförandet av intervjuerna deltog båda författarna. Ena författaren ansvarade för frågor 

medan den andra hanterade tekniken samt kompletterade med frågor vid behov. Antal 

intervjuer fördelades jämnt mellan författarna. Innan intervju tillfrågades informant om 

godkännande för inspelning(Vetenskapsrådet). Intervjuerna spelades in för att inte missa 

något väsentligt. Alla informanter godkände detta muntligt. Vid intervjuerna bads 

informanterna tala så fritt och öppet som möjligt om den fråga som ställdes. Intervjuerna 

varade mellan 15 och 40 minuter.  

5.5 Databearbetning 

Transkribering av de inspelade intervjuerna gjorde ordagrant av författarna. Materialet lästes 

sedan igenom ett flertal gånger för att kunna reflektera samt diskutera innehållet(Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2010). Därefter utfördes en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004). Meningsenheter, d.v.s. innehåll med relevant och betydande information för 

studien identifierades. Dessa kondenserades därefter för att få ett mer lätthanterligt material 

utan att förlora grundmeningen. Därefter försågs varje kondenserad meningsenhet med en 

kod(Lundman, Hällgren-Graneheim 2010).  

 

Tabell 1. Exempel på kondensering och kodning. 

Meningsenhet 

 

Kondenserad meningsenhet Kod 

 

Patienter med kognitiva 

svårigheter och det kan man ju 

titta på olika sätt, antingen 

[harkel], så kan man titta på det i 

ADL-bedömning, tycker jag är 

ganska bra sätt att se det på. 

 

Olika typer av  

kognitiva bedömningar 

 

Kognitiva bedömningar 

stressigt, man hinner ju inte ha 

fokus på att träna med patienterna, 

det är ju undantag verkligen utan 

det är fokus på bedömningar  

Stress, hinner ej träna 

patienterna 

 

Tidsbrist 

 

 

De kodade meningsenheterna jämfördes utifrån likheter och skillnader och kategorier 

skapades. Kategorierna jämfördes därefter sinsemellan med hjälp av frågan: Vad handlar 

detta om? Kategorier med en gemensam innebörd sammanställdes efter detta i teman.  

(Lundman, Hällgren-Graneheim 2010) Detta resulterade i ett huvudtema och fem underteman. 

5.6 Etiska riktlinjer 

Informationsbrevet som skickades utformades efter Codex och dess gällande regler och 

riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet). Dessa riktlinjer är utformade efter fyra principer. 

- Informationskravet 
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Informationsbrevet innehöll information gällande studiens syfte samt informantens roll i detta. 

Informanterna upplystes om att deltagande var frivilligt samt om rätten till att avbryta sin 

medverkan när som helst under studien. 

- Samtyckeskravet 

Författarna inhämtade samtycke från informanterna gällande deltagande muntligt via telefon. 

Under intervjun gavs samtycke muntligt till inspelning av detta. 

- Konfidentialitetskravet 

Försäkran om att deltagandet var konfidentiellt gavs. 

Information gavs även om att insamlat material endast skulle behandlas av författarna samt 

deras handledare. Stor vikt lades på att ingen information skulle kunna härledas till informant 

eller dennes arbetsplats i resultatet. 

- Nyttjandekravet 

Arbetsterapeuterna informerades om att insamlat material skulle användas i en studie 

tillhörande examensarbete vid Örebro universitet höstterminen 2013. 

6. Resultat 

Deltagare i studien var sju kvinnor och en man. Åldern på informanterna var mellan 30 år och 

56 år med en medelålder på 42 år. Erfarenheten varierade mellan två år och 28 år med en 

medellängd på 11 ½ år som arbetsterapeut. Fem av arbetsterapeuterna i studien hade någon 

form av fortbildning. Detta varierade från dagskurser till kurser/utbildningar på 

universitetsnivå. 

Huvudtemat Arbetsterapeut på strokeenhet – kompetent, anpassningsbar och frustrerad med 

fem underliggande teman: 

Arbetsterapeutens uppdrag på strokeenhet, Kollision avseende perspektiv, Anpassning till 

förutsättningarna, Känner sig både unika, uppskattade och missförstådda i teamet, Känsla av 

kompetens och frustrerad. Detta presenteras temavis i resultatet. 

Tabell 2: Beskrivning av huvudtema och undertema 

Huvudtema Arbetsterapeut på strokeenhet – kompetent, anpassningsbar och frustrerad 

Undertema Arbetsterapeutens uppdrag på strokeenhet 

Undertema Kollision avseende perspektiv 

Undertema Anpassning till förutsättningarna 

Undertema Känner sig både unika, uppskattade och missförstådda i teamet 

Undertema Känsla av kompetens och duglighet 

 

6.1 Arbetsterapeut på strokeenhet – kompetent, anpassningsbar och frustrerad 

Arbetsterapeuterna på strokeenheterna kände en kluvenhet mellan de positiva och negativa 

aspekterna i sitt arbete. Arbetsterapeuterna beskrev att de hade en hög kompetens men kände 
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att de var tvungna att anpassa sitt arbete i högre grad än vad de ville. Detta ledde till att 

arbetsterapeuterna upplevde att deras kompetens inte utnyttjades.  

6.2 Arbetsterapeutens uppdrag på strokeenhet 

De deltagande arbetsterapeuterna tillhörde inte strokeenheten organisatoriskt utan tillhörde en 

basenhet för arbetsterapi. Strokeenheten köpte deras tjänster i form av en viss mängd tid och 

uppdrag. Uppdraget bestod främst av bedömning av vilka konsekvenser de kognitiva-, och 

sensomotoriska funktionsnedsättningarna får på aktivitetsnivå och i mån av tid genomförande 

av interventioner. Uppdraget på strokeenheten innefattade även en rad arbetsuppgifter som 

endast indirekt rörde patienten såsom teamträffar, journalföring etc. Dessa indirekta 

arbetsuppgifter tog en väsentlig del av dagen och utifrån arbetsterapeuternas beskrivningar var 

den tid där arbetsterapeuten hade direktkontakt med patienter cirka fyra timmar per dag. 

Arbetsterapeuterna beskrev att arbetet kännetecknades av prioriteringar av nyinkomna 

patienter samt patienter som skulle skrivas ut. Tid fanns sällan till att ägna sig åt de patienter 

som befann sig mellan dessa ytterligheter. 

För att bedöma patienternas aktivitetsförmåga användes främst ADL-taxonomin och Sunnaas 

ADL-index. Beskrivningar av att använda Assesment of Motor an Process Skills (AMPS) 

gavs även. Ett nära arbete med sjukgymnasten beskrevs. Bedömningar vid främst 

förflyttningar och mobilisering gjordes tillsammans i olika ADL-situationer. Bedömningarna 

utfördes oftast på avdelning men i mån av tid och resurser gjordes även köksbedömningar i 

arbetsterapins lokaler. Då arbetsterapin ofta var lokaliserad långt från avdelningarna blev 

dessa bedömningar inte gjorda så ofta på grund av att arbetsterapeuterna upplevde en 

otrygghet i att förflytta patienterna så långt bort. Fokus vid dessa observationsbedömningar 

var sensomotoriska färdigheter. Arbetsterapeuterna beskrev dock att de vid samma 

observationstillfälle även gjorde ostrukturerade bedömningar av kognitiva färdigheter med 

fokus på framförallt planering, organisering, initiativförmåga, målinriktning samt förmågan 

att kunna slutföra. 

”Vid ADL-bedömning ser man ju, vet man vilken ordning man ska göra saker 

och ting? Har man logisk planering? Tappar man tråden eller följer man den? 

Är man lättdistraherad? Kanske någon som knackar på eller bara kommer in, 

kan patienten återuppta fokus igen?” 

                                                                                                       (Informant 1) 

För att bedöma patienternas kognitiva förmåga på funktionsnivå använde arbetsterapeuterna 

korta screeningstest/bedömningar. Arbetsterapeuterna beskrev tre olika sådana screeningstest: 

Montreal Cognitive Assesment (MoCA), Neurobeteende vid Kognitiv Status Undersökning 

(NKSU-Kognistat) samt Mini Mental Test (MMT). Arbetsterapeuterna framhöll att dessa 

kompletterades med fristående tester som exempelvis vara klocktest, Alberts test, kuben samt 

aktivitetsbedömningar. Arbetsterapeuterna upplevde att de kognitiva bedömningsinstrumenten 

var otillräckliga och beskrev en önskan om att mer tid och resurser skulle finnas till 

bedömningar i aktivitetsutförande i exempelvis köksmiljö eller utanför sjukhusmiljön. 

Detsamma gällde för den kognitiva rehabiliteringen där efterfrågan om bättre möjligheter i 

rehabiliteringssyfte fanns. Frustration över att tidsbristen ledde till att den kognitiva träningen 

inte hanns med uttrycktes även. 

Arbetsterapeuterna beskrev att tid till att genomföra interventioner sällan fanns och i de fall 

där interventioner genomfördes var de främst inriktade mot de sensomotoriska 

funktionsnedsättningarna. Interventionerna bestod främst av hjälpmedelsförskrivning utav den 
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sort som krävdes för att patienten skulle kunna skrivas ut. 

Beskrivningar gavs även av andra interventioner såsom träning inom P-ADL. En önskan 

fanns hos arbetsterapeuterna att implementera kognitiv rehabilitering redan i ett tidigt skede. 

Arbetsterapeuterna påtalade även vikten av den fortsatta rehabiliteringen efter utskrivning och 

missnöje över att kommunikationen mellan de olika instanserna inte fungerade eller att 

resurserna inte var tillräckliga uttrycktes. Arbetsterapeuterna beskrev att känslan av 

otillräcklighet ej skulle vara lika stark om man med säkerhet visste att nästa steg i vårdkedjan 

fungerade på ett korrekt sätt. 

Tid till uppföljning önskades samt möjligheten till stöd för de anhöriga som har en stor 

betydelse i rehabiliteringsprocessen. 

6.3 Kollision avseende perspektiv 

Arbetsterapeuterna beskrev att de utgick från Model of Human Occupation (MoHO) och 

Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) när det gällde referensramar i sitt 

arbete. För arbetsterapeuterna som arbetade på strokeenheterna uppstod en kollision mellan 

grundtankarna inom arbetsterapi med det arbete/uppdrag de utförde. Arbetsterapeuterna 

beskrev att MoHO och OTIPM fanns med i deras sätt att tänka kring arbetet men upplevde en 

frustration över att ej kunna följa dessa fullt ut. Några av grundtankarna inom arbetsterapi är 

att bedömning leder till intervention samt att man tar hänsyn till den enskilda individens 

förutsättningar gällande aktivitetsförmåga. Detta var enligt arbetsterapeuternas beskrivning 

nästintill omöjligt att utföra på strokeenhet då bedömningarna oftast inte ledde till 

intervention. Arbetsterapeuterna beskrev även att de arbetade efter ett helhetsperspektiv av 

individen och uttryckte en frustration över att tidsbristen ledde till att detta ej kunde uppfyllas.  

”man måste tänka på personen… inte dela upp personen i vissa bitar, det 

fysiska eller det kognitiva”  

                                                                                                 (Informant 7) 

6.4 Anpassning till förutsättningarna 

Arbetsterapeuterna förmedlade en känsla av ambivalens gällande kunskapen inom området 

kognition. Å ena sidan beskrev arbetsterapeuterna att deras kunskap gällande kognition var 

tillräcklig för att utföra det arbete som krävdes på strokeenheten, d.v.s. att göra snabba 

screeningbedömningar av kognitiv funktion.  Å andra sidan uttrycktes en önskan om mer 

kunskap gällande kognition. Dels för att få en bredare kunskap och förståelse för den 

kognitiva problematiken, dels för att på ett bättre sätt kunna förmedla sin kunskap till det 

övriga stroketeamet samt för att öka kunskapen gällande kognition generellt för övrig 

vårdpersonal. Frustration beskrevs över att förutsättningarna, d.v.s. tidsbristen ledde till att de 

kognitiva bedömningarna inte utfördes på det sätt arbetsterapeuterna önskade.  

Arbetsterapeuterna önskade mer tid att utföra de kognitiva bedömningarna grundligare. Trots 

detta anpassade sig arbetsterapeuterna. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de under de förutsättningar som fanns på strokeenheten ändå 

kände sig nöjda med det arbetsterapeutiska arbetet. Det uttrycktes att man var nöjd med de 

sensomotoriska och kognitiva bedömningar som utfördes. Bristen på tid gjorde att 

arbetsterapeuterna inte hann med interventioner så som de önskade vilket gjorde att de 

upplevde en känsla av otillräcklighet. Detta på grund av att de inte kunde tillgodose 

patienternas unika behov på det sätt professionen kräver. Tidsbristen gjorde att 

arbetsterapeuterna var tvungna att prioritera i sitt arbete och högst upp på prioriteringslistan 

kom de sensomotoriska och kognitiva bedömningarna. 
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”…i första hand tittar man på de nya patienterna som har kommit, som jag inte 

träffat någon gång för att göra en första bedömning”. 

                                                                                                      (Informant 8) 

Längst ned på prioriteringslistan kom, i den mån det hanns med, interventioner i form av 

kognitiv rehabilitering. 

”…man hinner ju inte ha fokus på att träna med patienterna, det är undantag 

verkligen. Utan det är fokus på bedömningar”. 

                                                                                                      (Informant 1) 

Arbetsterapeuterna anpassade trots detta missnöje sitt arbete efter det övriga teamet. 

Arbetsterapeuterna beskrev ett missnöje med att allt för stort fokus lades på patientens 

sensomotoriska funktionsnedsättningar. En känsla av frustration över att övriga 

teammedlemmar inte hade kunskap om kognitionens betydelse för patienternas livskvalitet 

uttrycktes. Arbetsterapeuterna menade att deras kompetens gällande kognitiv 

funktionsnedsättning inte togs tillvara men anpassade sig trots detta till den rådande 

situationen genom att prioritera sensomotoriska interventioner före kognitiva. Ytterligare ett 

skäl till att prioritera sensomotorik före kognition angavs vara att kognitiva bedömningar och 

interventioner tog för lång tid. 

6.5 Känner sig både unika, uppskattade och missförstådda i teamet 

Arbetsterapeuterna beskrev en känsla av att ha en unik roll i stroketeamet. Känslan grundade 

sig i att arbetsterapeuterna upplevde sig ha förståelsen för hela människan samt kunskapen 

gällande det kognitiva. Arbetsterapeuterna ansåg sig själva som experter gällande kognition. 

”…att vi arbetsterapeuter ändå har en ganska…just gällande kognitiv 

rehabilitering eller bedömning…så är vi ganska unika”.  

                                                                                           (Informant 5) 

Samtidigt uttrycktes en frustration angående det övriga teamets bristande förståelse för detta. 

Arbetsterapeuterna uttryckte en stolthet över sin yrkesroll och fick ofta ett positivt bemötande 

gällande det arbete de utförde. En känsla uttrycktes av arbetsterapeuterna av att vara ensamma 

i förståelsen/kunskapen gällande att hitta och se de kognitiva funktionsnedsättningar som 

eventuellt fanns. Denna kunskap arbetsterapeuterna besatt förbisågs ofta av andra i teamet och 

en underliggande frustration över att behöva arbeta för att i teamet göra sig hörd fanns. 

 

 

6.6 Känsla av kompetens och duglighet 

Arbetsterapeuterna beskrev att deras kunskap och kompetens gällande deras arbete i 

stroketeamet var hög. I teamet kunde arbetsterapeuten tillföra mycket för att höja individens 

livskvalité då arbetsterapeuterna upplevde sig besitta en hög kunskap gällande både 

sensomotorik och kognition. Främst besatt arbetsterapeuten kunskap om kognition och de 

dolda handikapp kognitiva funktionsnedsättningar kan medföra och uttryckte en stolthet över 

att inneha en kompetens av kognition som var mer än duglig.  

”… jag tycker att det är viktigt att förstå innebörden av den kognitiva 

problematiken, hur svårt det är. Man kan likna det vid ett isberg. Toppen av 

isberget är det fysiska, motoriska du ser, under ytan är isberget betydligt större 
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och där finns kognitionen, de dolda handikappen…”  

                                                                                                         (Informant 4) 

7. Diskussion   

7.1 Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med induktiv ansats (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012)vilken är gjord på material som inhämtats via intervjuer med 

yrkesverksamma legitimerade arbetsterapeuter (Granheim & Lundman 2004). Metoden 

författarna valt svarar väl på syftet att beskriva arbetsterapeuternas perspektiv gällande 

kognitiv rehabilitering på strokeenhet då metoden ansågs skapa en ökad förståelse och 

kunskap i ämnet. Fördelarna med denna metod var att informanterna själva styrde över 

innehållet i intervjun genom att de ensamma bestämde vad som var viktigt och relevant och 

fick beskriva sina egna erfarenheter och upplevelser med egna ord. Författarna har under 

intervjuerna varit följsamma mot arbetsterapeuterna genom att låta dem ta kommandot samt 

tala fritt. Författarna har även varit följsamma mot den information som framkommit under 

intervjutillfällena samt strävat efter att inte lägga in egna värderingar i detta vilket anses öka 

trovärdigheten i studien. Arbetsterapeuterna valdes ut enligt ändamålsenligt urval (Polit & 

Beck 2012) för att säkerställa att arbetsterapeuterna som intervjuades hade möjligheten att ge 

författarna den information som behövdes för att uppfylla syftet i studiens. Antal deltagare i 

studien uppkom till åtta arbetsterapeuter vilket ansågs vara ett lämpligt antal då författarna 

efter dessa intervjuer såg att ingen ny information framkom. Till stöd för intervjuerna 

utformades en intervjuguide av författarna bestående av bakgrundsfrågor samt en 

övergripande fråga med underliggande kategorier. Innan sammanställning av intervjuguiden 

gjordes en mindre litteraturstudie för att bygga på författarnas kunskap gällande valt ämne 

samt för att inte missa relevant information som kunde framkomma under intervjuerna anses 

även detta öka trovärdigheten i studien (Polit & Beck 2012). Denna form av intervjuguide 

gjorde att arbetsterapeuterna själva kunde strukturera intervjun och belysa det som var 

relevant och lyfta fram den enskildes perspektiv. Författarna ansåg att denna form av 

intervjuguide var bäst lämpad för att på ett korrekt sätt uppfylla studiens syfte. Intervjuerna 

utfördes på arbetsterapeuternas arbetsplatser vilket av författarna upplevdes som positivt då 

informanterna befann sig i en bekant/bekväm miljö. Informanterna kunde då slappna av och 

ha fokus under intervjun. Tiden för intervjun sattes till 60 minuter för att informanterna skulle 

slippa ytterligare press. Intervjuerna spelades in med godkännande från informanterna och 

transkribering gjordes därefter ordagrant för att författarna inte skulle förbise relevant 

information som framkom, vilket därmed ökar tillförlitligheten i data. 

Efter transkribering lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få 

en helhetsbild av materialet. Meningsenheter togs sedan ut, kondenserades samt kodades. 

Detta gjordes gemensamt av båda författarna för att få en så korrekt sammanställning som 

möjligt. Meningsenheterna jämfördes och sammanställdes sedan efter likheter och skillnader i 

teman. Vid första genomgången uppkom 20 teman. Ytterligare en analys gjordes för att 

minska antal teman och minimera överlappning av dessa. Efter genomgång två återstod ett 

huvudtema och fem underteman. Författarna har i studien försökt beskriva kontexten, 

deltagarna i studien samt tillvägagångssättet på ett tydligt vis vilket låter läsaren bestämma 

om studiens resultat är överförbart till dennes verklighet eller ej. Detta ökar även läsarens 

möjlighet att ta ställning till resultatet(Polit & Beck 2012). 

Under studiens gång har författarna följt Codex gällande regler och riktlinjer för forskning 

som är utformade efter fyra principer:  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). En fundering ur etiskt perspektiv som författarna stött på var om 
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arbetsterapeuterna hamnade i någon form av beroendeställning gentemot verksamhetschefen. 

Verksamhetschefen som gav sitt medgivande till att arbetsterapeuterna kunde delta i studien 

samt gav ut deras namn till författarna innan kontakt togs med deltagande arbetsterapeuter. 

Under intervjuernas gång uppfattade dock inte författarna att någon form av beroendeställning 

fanns då informanterna var positiva till studiens syfte samt villigt talade för detta. 

Informanterna hade även valmöjligheten under hela studiens gång att avböja sitt deltagande. 

Författarna har även funderat kring informanternas medgivande då detta endast skedde 

muntligt. Vid eftertanke kunde även skriftligt medgivande ha getts.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters perspektiv på arbetsterapi på strokeenhet 

för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke. Författarna utgick i resultat 

redovisningen från dem fem teman som framkommit vid resultat analysen. Dessa var; 

”Arbetsterapeutens uppdrag på stroke enhet”, ”Kollision avseende perspektiv”, ”Anpassning 

till förutsättningarna”, ”Känner sig både unika, uppskattade och missförstådda” samt 

”Känsla av kompetens och duglighet”. Huvudtemat i resultatet var; ”Arbetsterapeut på 

strokeenhet – kompetent, anpassningsbar och missförstådd”. I diskussionen diskuteras 

resultatet i relation till annan litteratur. 

 

I resultatet framkom att arbetsterapeutens uppdrag på strokeenheten främst var att utföra 

sensomotoriska och kognitiva bedömningar. Till detta användes olika bedömningsinstrument. 

I litteraturen beskrivs de vanligaste instrumenten vara AMPS, MMSE och NKSU (Kielhofner 

2008; Woodson 2008)) vilket är i linje med resultatet i denna studie. En skillnad som 

framkom var att arbetsterapeuterna utöver dessa använde det kognitiva 

bedömningsinstrumentet MoCA som ett komplement och/eller istället för NKSU och MMSE. 

En tänkbar förklaring till att arbetsterapeuterna använde sig av MoCA som 

bedömningsinstrument vid kognitiv bedömning kan vara att forskning visar att MoCA har en 

bredare diagnostiseringsmöjlighet än MMSE när det gäller specifikt strokepatienter. Toglia 

diskuterar hur MoCA även är bättre avseende bedömning av exekutiva funktioner(Toglia, 

Fitzgerald, O’dell, Mastrogiovanni & Lin 2011). Arbetsterapeuterna påtalade även att de 

kognitiva bedömningsinstrumenten kompletterades med fristående tester av specifika 

funktioner som exempelvis Alberts test vid bedömning av neglekt. Bedömningsinstrumenten 

kompletterades även med aktivitetsbedömningar då arbetsterapeuterna upplevde att dessa var 

otillräckliga gällande bedömning av konsekvenser på aktivitetsnivå. Funderingar uppstod hos 

författarna kring detta samt vad det kunde bero på. En underliggande faktor tros kunna vara 

tiden som fanns i relation till att utföra kognitiva bedömningar. Vid bedömning av patientens 

aktivitetsförmåga användes förutom AMPS även ADL–taxonomin och Sunnaas ADL-index. 

Dessa tre bedömningsinstrument har god evidens för att bedöma aktivitetsförmåga hos 

patienterna och är därför lämpliga att använda vid denna typ bedömning(Claeson & Svenson 

2001; Kielhofner 2008; Törnquist & Sohn 2011) Fokus lades på de sensomotoriska 

färdigheterna även om arbetsterapeuterna vid dessa observationsbedömningar samtidigt 

gjorde ostrukturerade kognitiva bedömningar. Arbetsterapeuten hade ett delat ansvar med 

övriga teammedlemmar över att patienten fick en säker hemgång. Därför utförde 

arbetsterapeuten dessa bedömningar för att bedöma om patienten kunde få detta eller om 

patienten var i behov av inneliggande rehabilitering. Att samla information om de kognitiva 

nedsättningar i patientens aktivitetsutförande är av stor vikt då detta har stor inverkan på hur 

patienten hanterar/utför vardagliga aktiviteter(Sansonetti & Hoffman 2013). Intressant är 

därför att se i resultatet att arbetsterapeuten lade stort fokus på de sensomotoriska 
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funktionsnedsättningarna i förhållande till de kognitiva funktionsnedsättningarna. 

Konsekvenser detta skulle kunna ge är exempelvis att patienten inte får en säker hemgång 

samt att denne inte kan utföra de dagliga aktiviteter patienten vill eller är i behov av att utföra. 

Arbetsterapeuten arbetar både med återträning och kompensatoriska strategier (Cole & 

Tuffano 2008). Exempel på interventioner vid kognitiva funktionsnedsättningar kan vara att 

arbeta med återträning av exekutiva funktioner samt behandlingsmetoder vid neglekt (Toglia, 

& Youngstrom 1999) I Nationella riktlinjer för stroke ges rekommendationer om omedelbar 

mobilisering och tidig rehabilitering(Socialstyrelsen 2009). Detta innefattar både 

rehabilitering gällande kognition och sensomotorik. En intressant aspekt som lyftes fram av 

arbetsterapeuterna i denna studie var att interventioner gällande främst kognition sällan hanns 

med på grund av att tiden inte räckte till. De interventioner som utfördes blandades ofta med 

de sensomotoriska interventionerna vilket inte överensstämmer med de rekommendationer 

som ges. I studiens resultat beskrev arbetsterapeuterna att tid till interventioner sällan fanns. 

De interventioner som genomfördes var främst inriktade mot de sensomotoriska 

funktionsnedsättningarna i form av hjälpmedelsförskrivning. Arbetsterapeuterna beskrev en 

frustration över detta då de ansåg att kognitiv rehabilitering bör implementeras redan i ett 

tidigt skede vilket återigen står beskrivet i de nationella riktlinjerna för stroke. Att denna 

frustration uppstod kan grunda sig i att tidsbristen var stor samt att forskning gällande evidens 

för arbetsterapins effekt vid kognitiva funktionsnedsättningar är sparsam (Wolf 2011). 

En av grundtankarna inom arbetsterapin är att möjliggöra utförande av aktiviteter hos 

individen. Detta innebär bl.a. att de bedömningar/utredningar som görs leder till åtgärd (Legg, 

Dramond & Langhorne 2006). Arbetsterapeuterna arbetar därför oftast efter en 

arbetsterapiprocess vilket innefattar att arbetsterapeuten tillsammans med patienten utför en 

bedömning, sätter gemensamma mål samt utför åtgärder och utvärderar dessa (Rogers & 

Holm 2009). Resultatet påvisar att det uppstod en kollision mellan grundtankarna inom 

arbetsterapi och det arbete som arbetsterapeuterna utförde. Arbetsterapeuterna beskrev att de 

arbetade efter MoHO och OTIPM och Frustration uttrycktes över att ej kunna följa dessa fullt 

ut, det vill säga från bedömning till åtgärd. En tänkbar förklaring kan vara att 

arbetsterapeuternas kompetens köptes in av strokeenheterna som då också hade beslutanderätt 

över vilka tjänster de valde att köpa. 

I litteraturen finns beskrivet vilka kognitiva funktionsnedsättningar som är vanligt 

förekommande efter stroke (Togla, Golisz & Goverover 2009). Vilka konsekvenser detta kan 

ge i vardagen finns även detta beskrivet (Sansonetti & Hoffman 2013). Arbetsterapeuterna 

beskriver i studiens resultat en känsla av ambivalens inom området kognition. Detta då 

arbetsterapeuterna upplevde sig ha den kunskap som krävdes för arbetet samtidigt som en 

känsla av otillräcklighet beskrevs då de inte kunde tillgodose patientens unika behov på det 

sätt professionen kräver. Att arbetsterapeuterna upplevde en känsla av otillräcklighet gällande 

att inte kunna tillgodose patientens behov tros bero på att arbetsterapiprocessens struktur 

kring patienten inte kunde följas. Då tiden inte räckte till var arbetsterapeuterna tvungna att 

anpassa sig efter detta.  

 

Arbetsterapeuternas beskrivna frustration över att övriga teammedlemmar inte hade tillräcklig 

kunskap gällande kognitionens betydelse vid rehabiliteringen samt att deras kompetens 

gällande detta inte togs till vara kan även detta relateras till den bristande forskningen om vad 

arbetsterapeuten gör gällande kognitiva funktionsnedsättningar och betydelsen av 

interventionerna på strokeenhet (Wolf 2011).  
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Arbetsterapeutens roll med fokus på utförandet av dagliga aktiviteter har beskrivits som unik 

inom strokerehabiliteringen.(Wolf 2011).  Detta ligger i linje med resultatet i denna studie där 

arbetsterapeuterna beskrev sin roll i teamet som unik. Man tar hänsyn till individen och 

dennes förutsättningar gällande utförande av aktiviteter. Arbetsterapeuterna måste dock sätta 

dessa aspekter i relation till vilka aktiviteter som ska utföras samt i vilken miljö dessa utförs 

(Cole & Tuffano). I resultatet framkom att arbetsterapeuterna inte alltid kunde tillgodose detta 

då resurserna inte var tillräckliga.   

Arbetsterapeuterna uttryckte och beskrev en stolthet över sin yrkesroll samt det positiva 

bemötande de fick i sitt arbete. Det fanns dock en underliggande frustration av att göra sig 

hörd i teamet. Detta tros bero på tidsbrist i kombination med funderingar om övrig 

vårdpersonal förstår och innehar kunskapen om vad arbetsterapeuten arbetar med samt 

arbetets innebörd för patientens rehabilitering. Holmqvist, Kamvendo och Ivarsson(2009) 

diskuterar hur arbetsterapeuterna arbetar med att synliggöra den kognitiva problematiken både 

för patienten och dennes omgivning. I deras arbete att göra detta möts de av olika hinder i den 

kliniska verksamheten. Ett exempel på detta är att det finns behov av utbildning gällande 

metoder och interventioner vid kognitiva funktionsnedsättningar vilket ligger i linje med 

studiens resultat där arbetsterapeuterna beskriver sin frustration gällande detta. 

8. Slutsats 

Trots all uttryckt frustration upplevde arbetsterapeuterna en stolthet över sin kompetens och 

kunskap gällande både sensomotorik och kognition. Beskrivningen arbetsterapeuterna gav 

tyder på att de känner en säkerhet i sin yrkesroll. Efter arbete med denna studie kan författarna 

se att kunskap och förståelse för arbetsterapeutens arbete med bedömningar och rehabilitering 

gällande kognition är bristfällig. För att öka kunskapen gällande kognitionens betydelse vid 

rehabilitering skulle man förslagsvis enligt författarna kunna implementera utbildningar 

gällande detta för de professioner som arbetar på strokeenheter. Resultatet i denna studie 

skulle i klinisk verksamhet kunna användas som underlag till att väcka förståelsen av vad 

arbetsterapins effekt har för betydelse samt vilken unik roll arbetsterapeuten har i 

rehabiliteringen på strokeenheter för individer med kognitiva funktionsnedsättningar. Mer 

forskning gällande arbetsterapins effekt vid strokerehabilitering, främst inom området 

kognition, är önskvärt. 
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INTERVJUGUIDE 

BAKGRUNDFRÅGOR 

- Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

- Hur länge på en strokeenhet? 

- Hur ofta träffar du patienter med kognitiva funktionsnedsättningar? 

- Ensam arbetsterapeut på enheten eller är ni flera? 

- Fortbildning utöver grundutbildning? 

 

INTERVJUFRÅGOR 

- Kan du berätta om hur en dag ser ut här på din arbetsplats? Från morgon till kväll. 

- Arbetsterapeutens roll i teamet/rehabiliteringen 

- Riktlinjer för arbetsplatsen, bedömningsinstrument? 

- Interventioner 

- Tillräcklig kunskap för området? 

o Vad skulle du önska? 

- Nöjd med det arbetsterapeutiska arbetet? 

o Finns förbättringsmöjligheter? 

 

- Är det något Du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp? 

- Får vi återkomma om någon fråga dyker upp?  

 

 


