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Sammanfattning: Bakgrund: Hjärnskada leder till både motoriska och kognitiva 

funktionsnedsättningar, vilket påverkar aktivitetsutförande hos den 

drabbade. Arbetsterapeuten bidrar till att förbättra aktivitetsförmåga, 

återträna förlorade funktioner, anpassa miljön och skriva ut hjälpmedel för 

att förbättra klientens dagliga aktivitet. Arbetsterapi har visat sig ha positiv 

effekt på aktivitetsutförandet bland personer med förvärvad hjärnskada, 

dock är insatser inom dagliga aktiviteter otillräckligt beskrivna. Kunskapen 

om i vilken utsträckning köksträning har inom arbetsterapi är därför 

bristande. Syfte: Syftet med studien är att undersöka och sammanställa 

vetenskaplig kunskap om köksträning som arbetsterapeutisk intervention 

och dess betydelse för personer med förvärvad hjärnskada. Metod: 

Litteratursökning genomfördes i databaserna Medline och Cinahl som finns 

tillgänglig via Örebro Universitetsbibliotekets ämnesguiders hemsida. 

Sökningen begränsades till åren 1994-2013, English language och all adults 

19+. I studien var 10 artiklar användbara som har kvalitetsgranskats och 

analyserats. Analysen resulterade i tre kategorier och innefattar ”utförande 

vid köksträning som arbetsterapeutisk intervention”, ”köksträningens 

betydelse för personer med förvärvad hjärnskada” och ”köksträningens 

effekt för personer med förvärvad hjärnskada”. Resultat: Resultatet visade 

att köksträning utförs främst i klienternas hem då det skapar en trygghet hos 

klienten. De aktiviteter som utförs under träningen är utformade och 

relevanta utifrån individens roller och vanor samt efter skadan i sig. 

Resultatet visade även att ett flertal av klienterna upplever att köksträningen 

har gett en positiv effekt, vilket också innebär att köksträningen anses 

betydelsefull för klienterna. Slutsats: Denna studie visar hur köksträning 

som arbetsterapeutisk intervention används för att möjliggöra 

självständighet och delaktighet för klienten, samt att det är tillfredställande, 

motiverande och meningsfullt för klienten. Slutsatser kan dras från resultatet 

att köksträning har en positiv verkan och är på så vis betydelsefull.  

 

Sökord: Hjärnskador, stroke, köksträning, arbetsterapi  
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Inledning 
En hjärnskada drabbar årligen många människor och orsakar svårigheter för den skadade, 

familjen och övriga anhöriga. Hjärnskada är i många avseende en osynlig epidemi då 

samhällets hjälpinsatser inte alltid har den kunskapen om vad en hjärnskada kan ge för 

konsekvenser (1). Arbetsterapeutens roll är att förbättra aktivitetsförmågan, återträna 

förlorade funktioner, anpassa miljön och skriva ut hjälpmedel för att förbättra klientens 

dagliga aktivitet. Arbetsterapi förbättrar utförandet av aktiviteter i dagliga livet (ADL), 

Instrumentella ADL- aktiviteter (IADLs) och klientens delaktighet i samhället efter en 

hjärnskada (2). ADL definieras som grundläggande aktiviteter som är inriktade till att ta hand 

om sin egen kropp och omfattar äta, dricka, sköta hygien, toalettbestyr, förflyttning, sömn och 

så vidare (2). IADL omfattar aktiviteter som är förenad med personens miljö vilket innefattar 

tvätt, städning, inköp, matlagning, husarbete, användning av kommunikationsmedel och 

ekonomi (2). En litteraturstudie (3) styrker att arbetsterapi har visat sig ha en positiv effekt på 

aktivitetsutförandet. Däremot är innehållet i insatserna otillräckligt beskrivna och behöver 

klargöras för att kunna identifiera framgångsrika delar i interventionen. Denna litteraturstudie 

inriktar sig på köksträning som arbetsterapeutisk intervention för personer med förvärvad 

hjärnskada.  

Bakgrund 

Förvärvad hjärnskada 

Förvärvad hjärnskada är ett samlingsnamn för hjärnskador som vanligtvis har orsakats av 

stroke eller trauma (4). I Sverige insjuknar ca 30,000 människor i gruppen stroke varje år 

varav 20,000 människor är förstagångsinsjuknande, vilket innebär att stroke är en 

folksjukdom. Antalet som drabbas av en stroke beräknas öka inom några år då andelen äldre 

personer ökar i landet (5). Majoriteten som drabbas av stroke är över 65 år men ca 6,000 är 

under 65 års ålder. Symtomen kan variera från lindrig till mycket svåra, vilket leder till att den 

drabbade blir helt hjälpberoende. Stroke kan orsakas av en propp i eller blödning från något 

av hjärnans blodkärl. Propp är vanligast och förekommer i ca 80 % av fallen och innebär att 

blodförsörjningen till en del av hjärnan stängs av. Vid blödning orsakas skadan på grund av 

blodets tryck mot hjärnvävnad (5).  

 

Traumatisk hjärnskada drabbar ca 20,000 människor årligen och majoriteten som drabbas är 

unga personer men även äldre personer börjar bli överrepresenterade. De vanligaste orsakerna 

till traumatisk hjärnskada är trafikolyckor, fallolyckor och misshandel. Skadan orsakas främst 

av tryck mot eller slitning av hjärnvävnad, men de kan också förekomma att skador på 

hjärnans blodkärl uppstår. En traumatisk hjärnskada kan variera från mycket lindrig, måttlig, 

till mycket svår hjärnskada där den drabbade inte återfår medvetandet. Måttlig och svår 

hjärnskada drabbas ca 4,000 personer av årligen (5).  

 

Hjärnskada innebär att celler i hjärnan förstörs efter en olycka, sjukdom eller förgiftning. När 

en skada i hjärnan sker och cellerna förstörs kan de inte återhämta sig. På grund av detta leder 

skadorna till total eller delvis oförmåga att utföra aktiviteter (1). Hjärnan har däremot en 
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förmåga att kontinuerligt omorganisera sig och hitta nya vägar. Hjärnans plasticitet är ett 

samlingsnamn för nervsystemets förmåga att anpassa struktur och funktion till sensoriska, 

motoriska och mentala funktioner. Hjärnans förmåga att hitta nya vägar utgör grunden för 

rehabilitering där syftet är att träna nya färdigheter och återhämtning av förlorade funktioner 

efter en skada (5). Vid hjärnskada finns det två begrepp som är förmåga och funktion. 

Förmåga innebär kroppsliga och kognitiva konsekvenser av en skada eller sjukdom som 

förlust eller nedsättning av kroppens förmåga till att exempelvis kunna gå. Funktion innebär 

olika kroppsliga eller kognitiva tillstånd som minne, motorik, förutsättningar för att planera, 

strukturering och så vidare. Efter en hjärnskada kan en nedsättning vara begränsad till en 

funktion eller leda till att fler funktioner påverkas (1).  

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi är en professionell verksamhet som utförs av en legitimerad arbetsterapeut och 

grundar sig på kunskaper om människan, hälsa, aktivitet och delaktighet. Målet med 

arbetsterapi är att stödja klienten till aktivitet och delaktighet på ett sätt som främjar klientens 

möjligheter att leva ett värdefullt liv (6). Arbetsterapeuten strävar efter att nå klientens mål att 

utveckla aktivitetsförmåga och förhindra nedsatt aktivitetsförmåga så att klienten upplever 

tillfredställelse. Arbetet ska vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet med hänsyn 

till möjligheter och hinder i omgivningen (6). 

 

En generell arbetsterapeutisk modell och referensram som tillämpas i praxis och används 

bland arbetsterapeuter är Model of human occupation (MoHO) (4). MoHO är en 

klientcentrerad referensram som stödjer arbetsterapeuten i arbete med att förstå, respektera 

och stötta klienten till att optimera det dagliga livet (7). MoHO kan möjliggöra för 

arbetsterapeuten att se till olika delar som påverkar en aktivitet och innefattar klientens 

intressen, vanor, viljor och utförandekapacitet. Det är viktigt att arbetsterapeuten även 

förhåller sig till klientens omgivning då det finns en stark koppling mellan omgivningen och 

motivation, aktivitetsmönster samt aktivitetsutförande (7). Omgivning innebär det fysiska, 

sociala, kulturella, ekonomiska och politiska dimensioner, vilket kan påverka en individs 

aktivitetsliv (7). 
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Arbetsterapi för personer med förvärvad hjärnskada  

Arbetsterapeutens roll för personer som drabbats av en förvärvad hjärnskada är att förbättra 

varje enskild klients kapacitet till att utföra aktiviteter i det dagliga livet självständigt genom 

att återträna eller kompensera för funktionsnedsättningar som påverkar klientens dagliga 

aktivitet (2). Arbetsterapeuten använder olika åtgärder för att nå de mål som sätts upp med 

arbetsterapi som åtgärder för att återträna och/eller kompensera för funktionsnedsättningar. 

De åtgärder som arbetsterapeuten tillämpar är anpassade utifrån klienten och hur stor skadan 

är och har till syfte att upprätthålla en aktivitetsförmåga eller återträna en förlorad funktion 

hos klienten. (8).  

 

Legg med flera tar upp i sin litteraturstudie att var tredje människa som överlever en 

hjärnskada förblir beroende av andra för vård (3). Vid rehabilitering av förvärvad hjärnskada 

består de tre första månaderna främst av återhämtning av skadan, därefter sker en 

långsammare process för att återfå funktioner (2). Rehabilitering har som syfte att minska 

funktionsnedsättning. Fördelen med rehabilitering är väl dokumenterat, däremot är effekten 

av de olika beståndsdelarna i interventionerna inte lika undersökta.  

 

En hjärnskada påverkar specifikt aktivitetsutförandet i dagliga aktiviteter (ADL) och 

instrumentella aktiviteter i dagliga livet (IADL), vilket leder till att de arbetsterapeutiska 

interventionerna som tillämpas är specifikt inriktad för personer med problem i vardagliga 

livet efter en hjärnskada (3). I Legg med flera (3) litteraturstudie framkommer det att 

arbetsterapi förbättrar utförandet av dagliga aktiviteter för personer med förvärvad hjärnskada. 

 

Arbetsterapeutiska åtgärdsmodeller vid förvärvad hjärnskada  

De finns ingen enskild arbetsterapimodell som ensamt kan användas för personer med 

förvärvad hjärnskada. Istället kan flera olika modeller som kompletterar varandra på olika sätt 

behöva användas (4). Modeller som beskriver sensomotoriska och kognitiva funktioners har 

betydelse för klientens möjligheter att klara sitt vardagsliv självständigt är också viktiga för 

arbetsterapeuten som arbetar inom detta område. Dessa funktioner kan skadas vid hjärnskada 

och kan således behövas återtränas (5).  

 

Den uppgiftsorienterade modellen är fokuserad på att rehabilitera personer som drabbats av 

förvärvad hjärnskada. Rehabiliteringen sker i en angiven miljö och dess riktlinjer är att 

återställa funktionella rörelser (9). Modellen fokuserar på klientens aktivitetsutförande och 

anpassas utifrån klientens aktivitetsbegränsning. Uppgiftsorienterade modellen utgår från att 

en aktivitetsanalys utförs för att fastställa de faktorer som antingen begränsar eller underlättar 

en aktivitet. Dessa faktorer innefattar personen, miljön och aktiviteten i sig (2). I den 

uppgiftsorienterade modellen arbetar arbetsterapeuten tillsammans med klienten för att lyfta 

fram de aktiviteter som är meningsfulla för klienten och anpassa dessa aktiviteter till den 

nedsatta funktionen. Arbetsterapeutens roll är att identifiera mål, strukturera, ge feedback och 

instruktion samt träna klienten under aktivitetsutförandet (10). Syftet med åtgärden i den 

uppgiftsorienterade modellen är att kompensera kapaciteten för rörelser som är involverad i 

klientens vardag och dagliga aktiviteter (8). Exempel på detta kan innebära att klienten tar 
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hjälp av den friska handen vid omrörning av varm dryck då klientens affekterade hand inte 

kan utföra rörelsen, vilket innebär att rörelsen kompenseras genom att klienten använder den 

friska och den affekterade handen tillsammans under aktiviteten.  

 

Bobathmodellen är en annan behandlingsmodell som fokuserar på att normalisera 

muskeltonus och återställa normala rörelser hos klienter med nedsatt kroppslig funktion efter 

stroke (10). För att normalisera muskeltonus arbetar arbetsterapeuten med att gradvis 

extendera klientens affekterade och spastiska arm för att återfå en normal längd i armen. Detta 

innebär att arbetsterapeuten utför olika rörelser för klienten för att bryta spasticiteten, komma 

tillrätta med onormal tonus och onormala rörelsemönster samt återfå en bättre motorisk 

kontroll över de svaga kroppsdelarna. En kroppsdel med normal tonus är mer rörlig därför är 

det viktigt att normalisera detta innan träning. Vidare arbetar arbetsterapeuten med facilitering 

vilket innebär att guida eller aktivt assistera rörelsen i den affekterade armen. Genom detta får 

klienten möjlighet att få in känslan för det rätta rörelsemönstret. Vid behandlingen kan 

arbetsterapeuten uppmuntra klienten till att själva hjälpa till i rörelsen med den aktiva armen 

för att bli delaktig i behandlingen. Genom att klienten är delaktig i behandlingen, lär sig 

klienten hur rörelser ska utföras och kan på så vis bli allt mer oberoende av att 

arbetsterapeuten aktivt assisterar. Under behandlingen är det viktigt att se till att leder är rätt 

positionerade för att hindra skador och smärta hos klienten (10). Behandlingen är riktad till att 

upprätta sensomotoriska utförande vilket är nödvändigt för funktionen, samtidigt som man 

minimerar de nedsättningar som stör utförandet. Målet med behandlingen är att förbättra 

motoriska funktioner i den affekterade armen så att klienten blir självständig vid dagliga 

aktiviteter (10).  

 

Toglias dynamic interactional approach är en modell som har till syfte att återskapa 

funktionella kapaciteter hos personer med kognitiva dysfunktioner och omfattar personen, 

aktiviteten och miljön. Modellen har sin grund i neurovetenskap och dess riktlinjer inom 

teorin för aktivitet. Inom neurovetenskap handlar det om att identifiera personers förmåga att 

skaffa och använda information för aktivitetskrav, inlärning och generalisering (9). Modellen 

har en inriktning på kognitionsprocessen och perceptionsprocessen, vilket omfattar sensorisk 

upptäckande, reaktion, analys och hypotesbildning (10). Detta innebär att klienten använder 

förmågan att organisera och integrera ny information med tidigare erfarenheter och relatera 

det till det övergripande målet med aktivitetsutförandet. Toglias dynamic interactional 

approach är en modell som bidrar till att hjärnans förmåga hittar nya vägar till att utföra 

samma aktiviteter som innan skadan (9).  
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Köksaktiviteter som arbetsterapeutisk intervention 

Köksaktiviteter som framplockning av matvaror, matlagning, bakning, dukning, diskning 

samt inköp av mat är en del av de instrumentella aktiviteterna i det dagliga livet (IADL) (10). 

Tillredning av en måltid kan vara på olika aktivitetsnivåer allt efter klientens egna mål och 

tillstånd. De kan vara från att tillreda en kall måltid som att göra en smörgås eller hälla upp 

flingor och mjölk (10) till att tillreda en varm måltid. Vid en varm måltid kan det innebära en 

högre aktivitetsnivå eftersom det krävs att klienten inte bara förbereder måltiden. Utan även 

försöker laga alla komponenter i måltiden, identifiera problem som kan uppstå längs vägen 

och bevaka måltiden tills slutförandet för att förhindra att måltiden förstörs samt att duka av, 

städa upp och diska efter sig (11). Tillredningen av en måltid kan leda till att klienten får 

möjlighet till att även träna sina kognitiva förmågor (12). Att träna sina kognitiva förmågor 

innebär att minnesprocessen och tankeprocessen under en aktivitet aktiveras (13). 

Arbetsterapeuten bedömer klientens kognitiva förmågor genom att använda ett observerande 

och instruerande förhållningssätt vid utförandet av en aktivitet i köket, detta för att identifiera 

hur klienten planerar, organiserar och tar in instruktioner (8, 10). 

 

Roller och uppgifter i hushållet kan ha en stor betydelse och ge ökad självkänsla hos klienten. 

Arbetsterapeuten behöver på grund av det ha undersökt vilka livsroller och uppgifter som är 

speciellt meningsfull för klienten (10). För att uppnå självständighet i hushållet kan det 

behövas anpassning med stöd av arbetsterapeutiska insatser för att underlätta 

aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten använder sig av ett problemlösande förhållningssätt för 

att fokusera på hur hushållsarbete kan organiseras, instruera klienten vid aktivitetsutförande 

(8, 10), identifierar risker i hemmet och komma med förslag på åtgärder som kan öka 

klientens säkerhet för fortsatt självständighet (10). Anpassning av miljön kan underlätta för 

klienten vid aktivitetsutförande. Arbetsterapeuten lägger då fokus på anpassning av arbetsytor 

och omorganiserar redskapen inom räckhåll utifrån klientens behov (10). Insatser som 

exempelvis anpassade skärbord, ergonomiskt utformade köksredskap och elektriska 

utrustningar kan underlätta köksaktiviteter för klienten (10).  
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Problemformulering 

Konsekvenserna efter en hjärnskada kan variera och påverka personens såväl sensomotoriska 

som kognitiva och emotionella funktioner. Svårigheter inom dessa områden påverkar 

personens aktivitetsutförande (5). Åtgärder som används är inriktad på individen, uppgiften 

eller miljön och kan antingen innebära återträning av förlorade funktioner eller 

kompenserande (4). En litteraturöversikt visar att dagliga aktiviteter för en person med 

förvärvad hjärnskada och arbetsterapi har en positiv effekt (3) däremot är det otillräckligt 

beskrivet i undersökningarna om köksträning som arbetsterapeutiska intervention. På grund 

av bristande samlad kunskap finns anledning till att systematiskt söka och sammanställa 

vilken forskning som publicerats gällande köksträning, vilken betydelse och vilken effekt det 

har för personer med förvärvad hjärnskada. En litteraturstudie kan ge möjlighet att visa vad 

som inte är aktuellt längre och vad som bör satsas på i framtida forskningsstudier (14). 

Förhoppningsvis kan denna litteraturstudie vara till nytta för både studenter och 

yrkesverksamma arbetsterapeuter i deras arbete med personer med förvärvad hjärnskada.  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och sammanställa vetenskaplig kunskap om köksträning 

som arbetsterapeutisk intervention, dess betydelse och vilken effekt det har för personer med 

förvärvad hjärnskada. 

 

Hur utförs köksträning? 

Vilken betydelse har köksträning? 

Vilken effekt har köksträning? 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes utifrån Forsberg och Wengström (15). Detta omfattar att 

motivera studiens problemformulering, formulera frågor som kan besvaras, bestämma vilka 

sökord och sökstrategi som är relevanta, identifiera och välja vetenskapliga artiklar, 

kvalitetsbedöma, analysera resultatet, sammanställa och dra slutsatser. 

 

Litteratursökning 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. 

Databaserna inkluderar artiklar inom arbetsterapi (15) och är tillgängliga via Örebro 

Universitetsbibliotekets ämnesguiders hemsida. De sökord som användes vid sökning var 

”brain injuries”, ”stroke”, ”meal preparation”, ”cooking” och ”home maintence”. Sökningen 

avgränsades efter publiceringsår 1994-2013, English language och all adults 19+. Sökningens 

antal träffar, ord kombinationer och databaser presenteras i sökmatrisen i bilaga 1. 
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Urval 

Inklusionskriterier för de artiklar som valdes ut var att artiklarna skulle handla om hjärnskada 

och köksrelaterade aktiviteter, köksträning samt att artiklarna skulle vara på engelska, 

publicerade mellan åren 1994-2013 och att deltagarna skulle vara vuxna. Exklusionskriterier 

var artiklar som inte innehöll köksträning som arbetsterapeutisk intervention, artiklar som 

enbart tog upp om bedömningsinstrument samt litteraturstudier. Författaren läste igenom 89 

titlar och abstrakt som ingick i träfflistan för ett första urval, se bilaga 1. Efter att författaren 

läste igenom titlarna och abstrakten till dessa artiklar exkluderades 75 artiklar då det inte 

beskrev något om förvärvad hjärnskada och köksträning. Slutligen var 14 artiklar kvar efter 

granskning av titel och abstrakt, dessa lästes i fulltext och ytterligare fyra artiklar 

exkluderades då de inte berörde köksträning. Totalt var tio artiklar lämpliga för studien och 

presenteras i artikelmatrisen i bilaga 2.  

 

Dataanalys 

Analysen av de funna artiklarna genomfördes i tre steg i enlighet med Fribergs beskrivning 

(14). Författaren började med att läsa igenom de tio artiklarna ett flertal gånger för att få en 

uppfattning och förståelse av helheten. Det som ansågs relevant och berörde litteraturstudiens 

frågeställningar markerades med olika färgpennor i texten för att underlätta och ge stöd under 

analysarbetet. För en djupare förståelse av artiklarna översattes en del stycken och ord ur 

metod-, resultat- och diskussionsdelen från Engelska till Svenska med hjälp av Google 

translate, vilket är en översättningstjänst som översätter text direkt via internet. Författaren 

valde därefter att granska likheter och skillnader utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar mellan artiklarna, innehållet sammanställdes och sammanfattades i en 

analystabell, se bilaga 3. Sammanfattningen som är baserad på artiklarnas likheter och 

skillnader ledde i sin tur till de tre kategorinamn som redovisas i resultatet. Vid analysering av 

materialet hade författaren för avsikt att vara noga och inte misstolka eller förvränga 

materialets innebörd.  

  

Kvalitetsgranskning 

Författaren granskade studiernas kvalitet genom att använda checklistor för kvalitativ och 

kvantitativ studier utformad av Forsberg och Wengström (15). Författaren valde att lyfta fram 

positiva och negativa aspekter av studierna under kvalitetsgranskningen, detta för att 

underlätta granskningen över om studierna hade låg, medel eller hög kvalitet. Granskningen 

visade att studierna 16, 17, 18, 19, 20 och 21 håller medel kvalitet samt att studierna 22, 23, 

24 och 25 håller låg kvalitet. Granskningen över kvaliteten grundade sig på studiernas syfte 

och frågeställningar, design, urval, metod, mätinstrument, analys, tolkning och etisk 

godkännande (15). Resultatet av granskningen presenteras i artikelmatrisen i Bilaga 2.  

 

Etiska övervägande 

I sex artiklar (16, 17, 18, 19, 20, 21) framgår det att etiska kommittéer godkänt studierna och i 

fyra artiklar (22, 23, 24, 25) går det inte att utläsa om etisk godkännande.  
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Resultat 
Utifrån analysen av de tio artiklarna som ingick i litteraturstudien framkom att området 

köksträning för personer med förvärvad hjärnskada kan delas in i tre olika kategorier. Den 

första kategorin tar upp utförande vid köksträning som arbetsterapeutisk intervention. Den 

andra kategorin beskriver köksträningens betydelse för personer med förvärvad hjärnskada 

och den tredje kategorin tar upp köksträningens effekt för personer med förvärvad hjärnskada. 

De artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat presenteras i artikelmatrisen i bilaga 2. 

 

Utförande vid köksträning som arbetsterapeutisk intervention 

Denna kategori omfattar alla tio analyserade artiklar och hur de på olika sätt redogör för hur 

köksträning utförs som arbetsterapeutisk intervention för personer med förvärvad hjärnskada. 

 

Köksträning utförs främst hemma hos personen (16, 18, 20, 23, 24). Att befinna sig i sin egen 

hemmiljö ger personen en känsla av trygghet som leder till att aktivitetsutförandet förstärks. 

Detta anses som viktigt för att få ett bra resultat av utförandet (20). Köksträning kan se olika 

ut beroende på skadan och personens egna mål med träningen. Utförandet av köksträningen 

kan bestå av aktiviteter som att tillreda en smörgås och en varm dryck (19, 21, 22, 25), värma 

färdiglagad mat i mikron, ugnen eller spisen eller att tillreda egen hemmagjord mat vilket 

innebär en högre aktivitetsnivå där personen får göra flera delmoment under matlagningen 

(16, 20, 23). 

 

I varje moment av en aktivitet ingår olika delmoment. Det innebär att vid förberedelse av en 

varm dryck innefattas delmomenten av val av lämplig behållare att tillreda drycken i, hälla i 

drycken i en kastrull, på ett säkert sätt använda spisen för att värma drycken, röra om drycken 

under värmning och slutligen hälla upp drycken i en mugg. Vid förberedelse av en smörgås 

ingår delmomenten att ta fram maten från kylskåp, öppna och stänga matbehållare, tillreda 

maten med hjälp av en kniv på ett säkert sätt och sätta tillbaka maten i kylskåpen igen (25). 

Köksträning i form av att tillreda en smörgås och varm dryck kan utföras i ytterligare två 

delmoment som innebär att personen även får äta måltiden och städa upp efter måltiden under 

observation (21). Vid färdiglagad mat behöver personen endast utföra delmoment som att ta 

fram och värma maten i mikron, spisen eller ugnen. Vid matlagning av egen hemmagjord mat 

kan innebära att personen arbetar med färska varor, vilket kräver att personen tillreder maten 

från första början (20). Matlagning av egen hemmagjord mat innebär att personen utgår från 

insamling och hopsättningen av ingredienser, förbereda matredskapen, sätta igång 

temperaturen på spisen eller ugnen och tillreda maten efter instruktioner. Personen kan även 

välja att använda och följa instruktioner ur olika checklistor för att underlätta 

aktivitetsutförandet (23). 

 

Vid en hjärnskada kan en person förlora eller få en försämrad handfunktion, vilket gör att 

aktivitetsutförandet i köket blir svårt. Köksträning som att exempelvis tillreda en smörgås kan 

även vara ett medel för att uppnå en förbättrad handfunktion. Under köksträningen får 

personen möjlighet att träna sin dominanta hand och sin affektiva hand genom att plocka upp, 
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gripa och vrida handen med hjälp av olika föremål i köket som en smörkniv, osthyvel eller 

gaffel med respektive hand (22).  

 

Zhang med flera beskriver en annan form av köksträning där utförandet av träningen sker via 

ett datorprogram som består av en stimulerad köksmiljö. Via programmet fick personen 

möjlighet att välja olika träningsformer, vilket innefattade planering av matlista/matmeny, 

förberedelse av kall-, mikro- och varm måltid samt träning av säkerhet och kognitiva 

förmågor. De kognitiva förmågorna innebar träning av medvetenhet, uppmärksamhet, minne, 

problemlösning, tillfredsställelse, perception och synskärpa. Syftet med datorprogrammet är 

att utvidga och utöka möjligheten till köksträning för personer med traumatiska hjärnskador 

(17).  

 

Vid utförandet av köksträning arbetar arbetsterapeuten sida vid sida med klienten utifrån ett 

problemlösande och samarbetande förhållningssätt (22). Under aktivitetsutförandet ger 

arbetsterapeuten personen instruktioner över hur de ska gå tillväga vid aktiviteten, ger 

feedback och assisterar personen vid behov, detta för at underlätta för klienten under 

utförandet (19, 21, 24). I en artikel (24) beskrivs det att personerna filmades in under 

köksträningens aktivitetsutförande tillsammans med undersökaren. Personerna fick slutligen 

observera sig själv i filmen och därefter göra samma aktivitet genom att komma ihåg det som 

de hade observerat ur filmen. Vid utförandet av den andra omgången fick personerna inget 

direkt stöd av undersökaren. När aktivitetsutförandet var klart gav undersökaren personen 

ledtrådar för att få personen att komma ihåg vad som hade missats och vad som behövdes 

göras om tills hela aktivitetsutförandet vart rätt.     

 

Köksträningens betydelse för personer med förvärvad hjärnskada 

Denna kategori omfattar nio av de analyserade artiklarna som redogör för hur personer anser 

att köksträning som arbetsterapeutisk intervention har betydelse för dem.  

 

Att inte kunna klara av att hantera sin egen matlagning upplevs för många frustrerande och 

deprimerande (18, 23), vilket kan leda till att personen inte upplever motivation att utföra 

matlagning (18). Zang med flera (17) tar upp hur personer som drabbas av en hjärnskada 

upplever minskad eller förändringar i medvetenheten, som kan leda till att många aktiviteter i 

köket upplevs svåra för personen. När personerna känner sig osäkra och upplever svårighet att 

utföra en köksaktivitet finns det risk för skada med bland annat köksredskap.  

 

Genom köksträning får personen möjlighet att utmana sina svårigheter med uppmärksamhet, 

koncentration, medvetandet och med den förlorade motivationen (24). Att använda 

köksträning som arbetsterapeutisk intervention ger för många en känsla av tillfredställelse, 

glädje och meningsfullhet (19, 20, 25). Men även som ett behov där personen anser detta som 

viktigt för dem att kunna utföra (19, 20). Möjligheten att få köksträna har betydelse för att 

personer ska förbli oberoende av andra och fortsätta leva sina liv i enlighet med deras egen 

ordning samt ge möjligheten till att bo kvar i sitt egna hem (16, 21). Kullberg med flera tar 
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upp att personer upplevt att deras självförtroende och kompetens vuxit allt mer vid träning av 

matlagning och kan leda till motivation att fortsätta köksträna (20). 

 

Köksträningens effekt för personer med förvärvad hjärnskada 

Denna kategori omfattar sex av de analyserade artiklarna som på olika sätt redogör för vilken 

effekt köksträningen har för personer med förvärvad hjärnskada.  

 

I fyra artiklar (17, 19, 23, 25) beskrivs de hur köksträningen ökat tillfredställelse, 

meningsfullhet, självförtroende och uppmärksamhet hos klienterna samt att klienten upplevt 

en förbättring av köksaktiviteter. En av de fyra artiklarna (25) beskriver även hur inlärning, 

minne och visuospatiala förmågor förbättras genom köksträning, vilket undersökarna inte 

anser förvånande eftersom kognitiva förmågor aktiveras under matlagning.  

 

Zhang med flera (17) tar upp om köksträningen via ett datorprogram som består av en 

stimulerad köksmiljö. Det framkommer att den stimulerade köksträningen var en tillräckligt 

reliabel och valid träningsmetod för personer med hjärnskada.   

 

En försämrad handfunktion är vanligt förekommande vid förvärvad hjärnskada och kan leda 

till nedsatt finmotorik (22). Artikeln (22) visade en signifikant förbättring i klientens 

finmotorik efter köksträning, vilket undersökarna bedömer som en effektiv träningsmetod för 

att förbättra handfunktionen.  

 

En artikel av McGraw-Hunter med flera (24) beskriver att klienten generaliserade sin kunskap 

från köksträningen till andra livsmedelrelaterade arbeten. Genom videoinspelning där klienten 

fick se sig själv utföra aktiviteter började klienterna utföra samma aktiviteter från videon allt 

mer självständigt.   
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att kartlägga och sammanställa kunskapsläget om köksträning 

som arbetsterapeutisk intervention för personer med förvärvad hjärnskada. Resultatet 

beskriver hur köksträningen kan utföras, vilken betydelse det har och vilken effekt 

köksträningen har för personer med förvärvad hjärnskada. Utförandet består bland annat av 

köksträning i personernas hemmiljö och att aktiviteter som utförs är relevanta utifrån 

personens mål och skadan. Enligt flera studier har köksträningen gett positiv effekt för 

personer med hjärnskada, vilket är betydelsefullt då de anser matlagning var en del av att vara 

självständiga. Utifrån resultatet anser författaren ha besvarat studiens syfte och 

frågeställningar gällande köksträning för personer med förvärvad hjärnskada.  

 

I resultatet framkommer att arbetsterapeutens roll under köksträningen och klientens 

aktivitetsutförande är att ge klienten instruktioner om hur aktiviteten ska genomföras, 

feedback och assistera klienten för att underlätta aktivitetsutförandet (19, 21, 22, 23, 24). I 

resultatet framkom det även att arbetsterapeuten arbetar utifrån ett samarbetande och 

problemlösande förhållningssätt med klienten under observation (22). Detta stärks i 

arbetsterapeutisk litteratur (8) som beskriver hur arbetsterapeuten ska förhålla sig till en klient 

samt att valet av vilka förhållningssätt som arbetsterapeuten utgår ifrån baseras på 

människosyn, etik och moral. I arbete med en klient kan flera förhållningssätt behöva 

användas, vilket är en fördel för att få en bra relation med klienten (8). Utifrån att 

arbetsterapeuten utgår från arbetsterapeutiskt förhållningssätt skapas en god relation mellan 

klient och arbetsterapeut. Genom en god relation mellan klient och arbetsterapeut kan klienten 

känna trygghet, vilket leder till att fokus under aktivitetsutförande förbättras genom att 

klienten får stöd under tillvägagångssättet. Författaren tror att det är viktigt att utgå från detta, 

då det skapar en relation mellan klienten och arbetsterapeuten samt att klienten blir allt 

delaktig i aktivitetsutförandet.  

 

Enligt Kielhofner (7) är det viktigt att notera skillnaden mellan egenskaper i en miljö och dess 

påverkan på individen. Miljön har effekt på det dagliga utförandet, människors kognitiva och 

fysiska förmågor samt människors viljor, vanor och roller. I resultatet framkommer det att 

köksträning utförs främst i personernas hemmiljö, vilket ger personerna en känsla av trygghet 

som leder till att aktivitetsutförandet stärks (20). Författaren tror att det är viktigt att 

arbetsterapeuten prioriterar att arbeta med en klient i den miljön som klienten känner sig 

bekant och trygg med. Om en miljö inte uppfyller klientens krav kan det leda till brist på 

motivation och att aktivitetsutförandet inte påverkas. Genom att anpassa miljön utifrån 

klientens mål, viljor, vanor och roller underlättar det för klienten att utföra en aktivitet, vilket 

även leder till att klienten därmed blir mer delaktig i sitt aktivitetsutförande.   
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Resultatet visar att köksträning som arbetsterapeutisk intervention utförs på olika sätt inom 

arbetsterapi och att köksträning används även som intervention för att nå andra mål, såsom att 

förbättra förmågor som finmotorik och kognition. Litteraturen (5) beskriver att störningar i 

kognitiva funktioner är den allvarligaste orsaken till funktionsnedsättning och begränsar 

individens aktivitetsförmåga efter en förvärvad hjärnskada. Genom köksträning kan man 

minska kognitiva funktionsnedsättningar, med syftet att underlätta de vardagliga aktiviteterna 

i boendet och arbetet. Litteraturen (5) beskriver även om motorisk funktionsnedsättning. 

Träning av motorik har som fokus att utföra viljemässiga rörelser inom ramen för 

meningsfulla och målinriktade aktiviteter, vilket stärks genom att använda arbetsterapeutiska 

modeller för att behandla tonusrubbningar som exempelvis Bobath-konceptet. Författaren tror 

att det är viktigt att tänka på att en förvärvad hjärnskada kan påverka alla områden i livet och 

därför är det viktigt att interventionerna har fokus på de aktiviteter som är meningsfulla och 

ge förbättrad tillfredsställelse för klienten.  

 

Arbetsterapeuter arbetar utifrån ett klientcentrerat synsätt och deras syfte är att skapa mål 

utifrån meningsfulla aktiviteter för klienten (7). Med tanke på detta kan frågan ställas om 

arbetsterapeuter alltid ser till klientens perspektiv och meningsfulla aktiviteter. I resultatet 

framkommer det enligt Yantz med flera (25), Kullberg med flera (20) och Bigelius med flera 

(19) att köksträning som arbetsterapeutisk intervention ger personerna känslan av 

tillfredställelse, glädje och meningsfullhet, vilket anses vara viktigt för personerna att kunna 

utföra en aktivitet. Författaren tror att det är viktigt att låta klienterna själva identifiera de 

aktiviteter som de anser vara meningsfulla, vilket kan leda till att det motiverar dem till att bli 

engagerad och på så vis kan de utvecklas och bli mer delaktiga i aktiviteter. Liknande 

beskrivs av Kielhofner (7) att meningsfullhet utgör grunden för personens motivation och 

mening till aktivitetsutförande, vilket även finns i Kullberg med flera (20) studie. Kullberg 

med flera (20) beskriver att personer upplevt att deras självförtroende och kompetens vuxit 

under köksträning och att det leder till motivation till att fortsätta aktivitetsutförandet. Detta 

tyder på att klientens perspektiv är grundläggande och tas tillvara.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva köksträning för personer med förvärvad hjärnskada. 

Författaren valde att sammanställa nuvarande kunskapsläget inom området genom att göra en 

litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt. Redan i början av den inledande 

litteratursökningen av området var det synligt att forskning var begränsad. Friberg (14) tar 

upp att en svaghet med att göra en litteraturstudie kan vara att det finns en begränsad mängd 

forskning inom det valda området samt att det kan finnas en risk att författaren väljer ut 

studier som stödjer egna synpunkter.  

 

Då författaren ville ha kunskap om köksträning för personer med förvärvad hjärnskada var det 

primära syftet att söka efter studier som berörde utförande, betydelse och effekt av 

köksträning. Ett antal av studierna (17, 19, 23, 24, 25) återkommer mer än andra i resultatet, 

vilket beror på att dessa studier tog upp något om utförandet, betydelsen och effekten av 
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köksträning. Utifrån datamaterialet var dock samtliga tio studierna lämpliga och bidrog till de 

tre kategorierna i resultatet. 

 

Inledande gjordes litteratursökningen i databaserna Medline, Pubmed, Cinahl och AMED. 

Studier som valdes ut var ur Medline och Cinahl, vilket berodde på att dessa databaser gav 

flest träffar inom området. Författaren valde att använda söktermerna ”brain injuries”, 

”stroke”, ”meal preparation”, ”cooking” och ”home maintence” i litteratursökningen då det är 

centrala termer för studiens syfte och frågeställningar. För att kombinera orden tillsammans i 

sökningen användes AND och OR som operatorer vilket Forsberg och Wengström (15) 

beskriver som lämpliga operatorer vid kombination av söktermer då det endast tillåter studier 

där söktermerna ingår. Hade författaren valt att ta bort något av operatorerna finns det risk att 

studier som inte berör området skulle vara med i sökresultatet.  

 

Litteratursökningen resulterade i få artiklar som beskriver köksträning för personer med 

förvärvad hjärnskada och ett stort antal föll bort. Anledning kan vara att författaren behövde 

utgå från flera och andra databaser, då det var 75 studier från Medline och Cinahl som 

exkluderades då titlarna och abstrakten inte beskrev något om förvärvad hjärnskada och 

köksaktiviteter. Sökorden stämde flera av artiklarna svarade ändå inte mot litteraturstudiens 

syfte, det vill säga de handlade bland annat om enbart hjärnskada och inte hjärnskada och 

köksträning tillsammans. Om författaren hade valt att kombinera orden på ett annat sätt, tagit 

bort eller tagit med fler ord finns en möjlighet att resultatet av litteratursökningen skulle bli 

annorlunda. Detta skulle kunna innebära att resultatet av litteratursökningen begränsats och 

fler relevanta studier kan ha fallit bort i sökningen. I litteratursökningen av studier resulterade 

i att författaren valde att ta med en pilotstudie, detta för att få ihop tillräckligt med användbart 

material till litteraturstudien samt få ihop antalet artiklar lämpligt för en litteraturstudie på C-

nivå.  

 

Trots att området om köksträning för personer med förvärvad hjärnskada är begränsat valde 

författaren att begränsa publiceringssåren till 1994-2013 för att ta del av så mycket forskning 

som möjligt, vilket Backman (26) rekommenderar. Litteratursökningen resulterade att fyra 

studier (16, 17, 22, 23) äldre än tio år inkluderades, men då studierna bidrog till 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar valde författaren att inkludera dem. En svaghet 

med att använda artiklar med ett äldre datum är att resultatet från dessa studier kanske inte 

längre är tillämpbart. De tio studierna som valdes ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar, utifrån läsning av artiklarnas abstrakt samt de inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som sattes upp för sökning av vetenskapliga artiklar.  

 

Vid kvalitetsgranskning av de tio inkluderade studierna utgick författaren ifrån checklistor för 

kvalitativa och kvantitativa studier, vilket Forsberg och Wengström (15) beskriver som 

lämpligt för att bedöma värdet i varje studie. Författaren valde att lyfta fram positiva och 

negativa aspekter under kvalitetsgranskning och inte direkt värdera kvaliteten efter låg, medel 

eller hög då det underlättade och gav en bättre översyn för författaren med bedömningen av 

kvaliteten i varje studie. Dock framkom det låg kvalitet i studierna (22, 23, 24, 25), men då 

studierna bidrog till kategorierna i resultatet valde författaren att inkludera de. Övriga studier 
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(16, 17, 18, 19, 20, 21) hade medel kvalitet. Kvalitetsgranskningen av studierna upplevdes 

svår att genomföra då min erfarenhet och kunskap av det är begränsat. Om någon annan med 

större erfarenhet än mig skulle göra kvalitetsgranskningen finns en möjlighet att de skulle få 

en annan kvalitetsgranskning. Med den faktorn kan det innebära att resultatet kan ha blivit 

annorlunda om någon annan genomfört denna litteraturstudie och valt bort någon eller några 

studier på grund av bristande kvalitet som jag har valt att ta med i resultatet.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar denna studie hur köksträning som arbetsterapeutisk intervention 

används för att möjliggöra självständighet och delaktighet för personer med förvärvad 

hjärnskada. Köksträning bör fokusera på att tillfredsställa, motivera och vara meningsfull för 

varje enskild individs roller och vanor. De slutsatser som författaren drar av denna studie är 

att köksträning som arbetsterapeutisk intervention är betydelsefull för självständighet och 

delaktighet för en person med förvärvad hjärnskada. Trots att denna litteraturstudie svarade på 

sitt syfte och frågeställningar anser författaren att en kvalitativ intervjustudie skulle ha kunnat 

besvara syftet och frågeställningarna bättre. Författaren anser att vidare forskning inom 

området behövs, eftersom matlagning är en viktig del i varje individs liv och att 

arbetsterapeuten kan spela en viktig roll i detta sammanhang. Ett exempel på vidare forskning 

skulle kunna vara att undersöka om köksträning som arbetsterapeutisk intervention kan öka 

aktivitetsförmåga för personer med förvärvad hjärnskada 
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Jag vill ge ett stort tack till min handledare Paulina Buchert för sitt engagemang och goda råd 

under hela examensarbetet. Jag vill även tacka min familj som har funnits tillhands och stöttat 

mig under examensarbetet gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sökmatris 

Datum 

Databas 

Nr Sökord Träffar Urval 1 
Relevanta 

artiklar 

efter 

läsning 

av titel 

och 

abstrakt 

Urval 2 

Inkluderade 
artiklar 

efter att ha 

läst urval 1 

i fulltext 

Kommentar 

17/3-14 

CINAHL 

1 Brain injuries (Cinahl 

headings) Explode+ 

16840  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 

Genom att använda 

Explode+ funktionen 

inkluderades 

befintliga 

undergrupper till 

”brain injuries, stroke, 

meal preparation och 

cooking” 

 

”Home maintence” 

finns inte som 
ämnesord och 

kompletterades som 

fritext 

2 Stroke (Cinahl 

headings) Explode+ 

38135 

3 Meal preparation 

(Cinahl headings) 

Explode+ 

9813 

4 Cooking (Cinahl 

headings) Explode+  

8462 

5 Home maintenence 

(fritext) 

1104 

6 3 OR 4 OR 5 10877 

7 1 OR 2 54249 

8 6 AND 7  

52 Limits 1994-2013 

English 

All adult 19+ 

17/3-14 

MEDLINE 

1 Brain injuries (MeSH 

Terms) Explode+ 

48131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Genom att använda 

Explode+ funktionen 

inkluderades 

befintliga 

undergrupper till 
”brain injuries, stroke 

och cooking” 

 

”Meal preparation och 

home maintenance” 

fans inte som 

ämnesord och 

kompletterades som 

fritext 

2 Stroke (MeSH Terms) 

Explode+ 

81600 

3 Meal preparation 

(fritext) 

847 

4 Cooking (MeSH 

Terms) Explode+ 

7406 

5 Home maintenence 

(fritext) 

2871 

6 3 OR 4 OR 5 11043 

7 1 OR 2 128581 

8 6 AND 7  

37 Limits 1994-2013 

English 

all adult 19+ 

Totalt:(Inkl. 

dubbletter) 

   

89 

 

 

  

Totalt:(Exkl. 

dubbletter) 

    

14 

 

10 
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Bilaga 2: Artikelmatris 
Titel, Författare, 

Land, Tidskrift, Årtal 

Syfte Design Metod Resultat Kvalitet 

Titel: The effects of 

different treatment 

activities on functional 

fine motor coordination 

in adults with brain 

injury 

 

Författare: 

Neistadt ME 

 
Land: USA 

 

Tidskrift: The 

American journal of 

occupational therapy 

 

Årtal: 1994 (22) 

Att undersöka 

effekten av 

finmotoriken 

genom pussel 

byggnad och 

köksaktivitete

r 

Randomise

radkontroll

erad studie 

 

Deltagare: 45 

män med 

hjärnskada 

 

Datainsamlin

g:  
Intervju  

Personerna i 

matlagningsgruppen visade 

en markant och större 

förbättring av dominanta 

fingerfärdigheter vid 

upplockning av små 

föremål än personerna i 

lägga pussel gruppen.  

Positivt: 

Undersökningsgruppe

n är relevant utifrån 

studiens syfte. 

Metoden är tydlig 

beskriven och det 

framkommer vilka 

mätmetoder som 

används. 

 

Negativt: 

Inget etiskt 

godkännande 

framkommer. 

Tar inte upp bortfall 

 

 

Titel: Rehabilitation of 

executive functioning: 

An experimental – 

clinical validation of 

Goal Management 

training 
 

Författare:  
Levine B, Robertson I, 

Clare L, Capter G, 

Hong J, Wilson B, 

Duncan J, Stuss D 

 

Land: USA 

 

Tidskrift: Journal of 

the international 

neuropsychological 
society 

 

Årtal: 2000 (23) 

Två studier 

som bedömer 

effekterna av 

Goal 

Management 

Training 
(GMT) som 

härstammar 

från Duncans 

teori vid 

neglekt efter 

traumatisk 

hjärnskada 

Randomise

radkontroll

erade studi 

Deltagare: 

Studie 1: 30 

personer och 

Studie 2: 1 

kvinnlig 

person 
 

Datainsamlin

g:  
Studie 1: 

Medicinskt 

trauma center. 

Första 

kontakten 

skedde på 

sjukhuset i 

samband med 

skadan. Studie 
2: Hänvisad av 

medicinsk 

forskningsråde

ts kognition 

och 

hjärnvetenska

p enheten vid 

Addenbrooke´

s sjukhus 

 Båda studierna ger stöd 

för effektiviteten av GMT 

som behandling oberoende 

personernas hjärnskada.  

Positivt: 

Väl genomförda 

metoder. 

Undersökningsgrupp 

är relevant utifrån 

studiens syfte. 
 

Negativt: 
Inget etiskt 

godkännande 

framkommer.   

 

 

Titel: Older women's 

perceptions of 

independence versus 

dependence in food-
related work 

 

Författare:  

Gustafsson K, 

Andersson I, Anderssin 

J, Fjellström C, 

Sidenvall B 

 

Att undersöka 

den kulturella 

betydelsen av 

förverkliga 
livsmedelsrel

aterade arbete 

med äldre 

kvinnor 

Kvalitativ 

studie 

Deltagare: 72 

kvinnor med 

stroke, 

remuatoid atrit 
och parkinson 

samt kvinnor 

utan någon 

sjukdom 

 

Datainsamlin

g: 
Strukturerad 

Äldre kvinnor värderar 

självständighet och dem 

fruktar att bli beroende av 

livsmedelsrelaterade 
arbeten utav någon under 

sjukdomen. De hade starka 

förhoppningar om ett 

”normalt liv, hantera sig 

själv så länge som möjligt 

och vara sina egna herrar 

igen”.  

Positivt:  
Undersökningsgruppe

n är relevant och 

tillräckligt stor för 
studiens syfte. Etisk 

godkännande 

framkommer. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier, 

Intervju frågor 

framkommer.  
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Land: Sverige 

 

Tidskrift: Public health 

nursing 

 

Årtal: 2003 (16) 

intervju Negativt: 

- 

 

 

Titel: A virtual reality 

environment for 

evaluation of a daily 

living skill in brain 

injury rehabilitation: 

reliability and validity 
 

Författare:  
Zhang L, Abreu BC, 

Seale GS, Masel B, 

Christiansen CH, 

Ottenbacher KJ 

 

Land: USA 

 

Tidskrift: Arch Phys 

Med Rehabil 

 
Årtal: 2003 (17) 

Att fastställa 

stabiliteten 

och 

giltigheten av 

information 

samlad i en 
virtuell miljö 

för personer 

med 

traumatisk 

hjärnskada 

Kvantitativ 

studie 

 

Deltagare: 54 

patienter med 

traumatisk 

hjärnskada  

 

Datainsamlin

g:  

Patienter som 

fick 

rehabilitering 

inom samma 

inlärningscent

er från 1999 

till 2001 

ingick i 

studien  

Utförandet av den 

stimulerade virtuella 

miljön bedömdes med 

interclass correlation 

coefficients (ICCs). Värdet 

för det totala utförandet 
som baserades på alla steg 

som ingår i 

matlagningsuppgift var på 

0,76. Vid en slutlig 

regressionsanalys av det 

virtuella testet visade vara 

bra vid köksbedömning.  

Positivt: 
Undersökningsgruppe

n är relevant och 

tillräcklig stor för 

studiens syfte. Etisk 

godkännande. 
Inklusions- och 

exklusionskriterier. 

framkommer. 

Mätmetoder beskrivs 

tydligt. Tillräcklig 

reliabilitet och 

validitet som stöd för 

framtiden 

 

Negativt: 
Många av deltagarna 

var yngre personer 
och erfarna med 

datorer, på grund av 

stor spridning i 

åldrarna bland 

deltagarna 

Titel: The use of video 

self-modelling and 

feedback to teach 

cooking skills to 

individuals with 

traumatic brain injury: 

A pilot study 

 

Författare:  

McGraw-Hunter M, 

Faw G, Davis P 

 

Land: USA 

 

Tidskrift: Brain injury 

 

Årtal: 2006 (24) 

Att utvärdera 

och 

undersöka 

förmåga vid 

matlagning 

hos personer 

med 

traumatisk 
hjärnskada.  

Experimen

tell design  

Deltagare: 4 

personer med 

traumatisk 

hjärnskada 

 

Datainsamlin

g: Personerna 

befann sig i 
bostadsområde 

för 

rehabilitering 

Tre av fyra personer 

uppnådde kriterier vid 

utförandet inom de fyra 

olika utbildningstillfällena. 

Dessa personers utveckla 

sina färdigheter i två och 

fyra veckor efter träningen 

och generaliserade sin 
kunskap till andra 

livsmedelrelaterade 

arbeten. 

Positivt: 
Undersökningsgrupp 

är relevant för syftet. 

Genomförd 

beskrivning av metod 

och resultat 

 

Negativt: 
Inget etisk 

godkännande är 

beskrivet. Inklusions- 

och 

exklusionskriterier 

framkommer inte. 

Hur urvalet 

kontaktades 

framkommer inte. 

 

 

Titel: Activities, 

participation and 

satisfaction one-year 
post stroke 

 

Författare: 

Hartman-Maeir A, 

Soroker N, Ring H, 

Avni N, Katz N 

 

Land: Israel 

 

Att utvärdera 

de kroniska 

konsekvenser
na av Stroke i 

form av 

aktivitetsbegr

änsningar, 

begränsad 

delaktighet 

och missnöje 

från livet, och 

förhållandet 

Kvantitativ 

studie 

Deltagare: 56 

stroke 

patienter i 
medelåldern 

57 som 

avslutade en 

sluten 

rehabiliterings

program 

 

Datainsamlin

g: 

Ett år efter stroke debuten 

var medelvärdet i FIM 

motor på 75,88 poäng, 
men mer än 50 % av 

personerna behövde 

fortfarande stöd vid ADL. 

Majoriteten av deltagarna 

krävde full assistans i vissa 

IADL, särskilt matlagning, 

städ och tvätt. Endast ett 

fåtal av deltagarna kunde 

återvända till arbetet. 39 % 

Positivt: 
Undersökningsgruppe

n är relevant utifrån 
studiens syfte. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framkommer. Etisk 

godkännande. 

Beskrivning av 

mätmetoder.  

 

Negativt:  
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Tidskrift: Disability 

and rehabilitation 

 

Årtal: 2007 (18) 

mellan dessa 

variabler 

inom 

strokedrabbad

e som bor i 

samhället ett 

år efter 

insjuknandet 

Utvärderings 

med hjälp av 

följande 

bedömningsin

strument FIM, 

IADLq, ACS 

och 

frågeformulär 

Life-

Satisfaction 

Questionnaire 
och Geriatric 

Depression 

Scale 

av deltagarna var nöjda 

med ”livet som helhet”. En 

signifikant korrelation 

hittades mellan 

övergripande 

livstillfredsställelse och 

den totala FIM motor, 

IADLq och ACS poängen.  

Undersökningsgruppe

n var däremot litet 

och uttaget från 

rehabiliteringscenter 

vilket begränsar 

generalisering.  

 

 

Titel: The value and 

meaning of an 

instrumental occupation 

performed in a clinical 

setting 

 

Författare: 
Bigelius U, Eklund M, 

Erlandsson LK 

 
Land: Sverige 

 

Tidskrift: Scandinavian 

journal of occupational 

therapy 

 

Årtal: 2010 (19) 

Att undersöka 

hur patienter i 

en klinisk 

miljö 

upplevde 

värde och 

mening att 

”brygga kaffe 

och göra en 

ostsmörgås 
med skivade 

grönsaker på” 

Validering

sstudie 

Deltagare: 38 

personer  

 

Datainsamlin

g: Enkäter om 

mening och 

aktivitet   

 Aktiviteten var mycket 

uppskattande bland 

deltagarna och uppfattades 

som meningsfull. Inga 

ålders- eller könsskillnader 

hittades bland deltagarna. 

Resultatet visade även att 

det fanns en koppling 

mellan värde och mening i 

aktiviteten.  

Positivt: 
Etisk godkännande. 

Undersökningsgrupp 

relevant för studien. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framkommer. 

Genomförd metod 

och mätinstrument. 

Studien var unik i sin 
fokus på värde och 

mening i ett kliniskt 

sammanhang.  

 

Negativt: 

Mer studier behövs 

för att klargöra syftet. 

Baserat på ett litet 

urval. 

Titel: Functional 

cooking skills and 

neuropsychological 

functioning in patients 
with stroke: An 

ecological validity 

study 

 

Författare: 

Yantz CL, Green DJ, 

Higginson C, 

Emmerson L 

 

Land: USA 

 

Tidskrift: 
Neuropsychological 

rehabilitation  

 

Årtal: 2010 (25) 

Avser 

neuropsykolo

gi och 

utförandet på 
en 

standardisera

d 

matlagningsu

ppgift hos 

personer med 

stroke 

Interventio

nsstudie 

Deltagare: 20 

personer. Både 

män och 

kvinnor ingick 
i studien 

 

Datainsamlin

g: Deltagarna 

var antagna 

för omfattande 

slutenvård 

rehabilitering 

inom tre 

veckor efter 

stroke 

Sammansatt poäng av 

medelvärdet hade störst 

samband med matlagning. 

Patienter med högersidig 
och vänstersidig stroke 

hade ingen signifikant av 

utförandet. Resultatet tyder 

på att funktionen av 

matlagningsuppgifter är 

relaterad till kognitiva 

förmågor som fördröjd 

verbalt minne, 

uppmärksamhet, 

visuospatiala förmågor 

samt övergripande 

kognitiva förmågor.  

Positivt:  
Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framkommer. 
Undersökningsgruppe

n är relevant för 

syftet. Beskrivning av 

mätinstrument.  

 

Negativt: 

Inget etisk 

godkännande. Liten 

urvalsstorlek. 

 

Titel: I start my day by 

thinking about what 

we´re going to have for 

dinner – a qualitative 

study on approaches too 

food-related activities 

among elderly men with 

Att ta upp 

frågan om hur 

äldre män 

med 

Parkinson, 

Reumatism 

och stroke i 

Empirisk 

studie 

 

Deltagare: 18 

Män mellan 

64 och 84 år 

 

Datainsamlin

g: Deltagare 

samlades in 

Tre frågor kring 

livsmedelrelaterade 

aktiviteter framkom i 

resultatet: ”Matlagning 

som ett nöje” vilket 

beskriver glädjen i 

matlagning, ”Matlagning 

Positivt:  

Undersökningsgruppe

n är relevant för 

syftet. Inklusions- 

och 

exklusionskriterier 

framkommer. Etisk 
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somatic diseases 

 

Författare: 

Kullberg K, Björklund 

A, Sidenvall B, Åberg 

AC 

 

Land: Sverige 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 
Sciences 

 

Årtal: 2011 (20) 

sitt eget hem 

använder sig 

av 

livsmedelrelat

erade 

aktiviteter 

genom 

strukturerade 

intervjuer 

som ett behov” vilket tyder 

på vanor eller färdigheter i 

matlagning och ”Mat 

serveras” det vill säga om 

maten serveras av en 

partner. Resultatet visade 

att könsroller i synnerhet 

men även förändrade 

omständigheter i livet, 

aktivitetsbegränsningar, 

personliga intressen 
påverkat männens 

förhållningssätt i 

matlagning. Denna 

kunskap ska kunna 

underlätta och stödja äldre 

män med sjukdomen och 

att insatser ska helst 

anpassas individuellt med 

avseende på männens 

förhållningssätt inom dessa 

aktiviteter.  

godkännande. Tydlig 

beskrivning över 

metod och analys.  

 

Negativt: 
Observation och 

uppföljningsintervjue

r istället kan ha 

berikat beskrivningen 

av frågorna 

 

 

Titel: Meal preparation 

abilities after left or 
right hemisphere stroke 

 

Författare: 

Poole JL, Sadek J, 

Haaland KY 

 

Land: USA 

 

Tidskrift: Arch Phys 

Med Rehabil 

 
Årtal: 2011 (21) 

Att undersöka 

matlagningsfö
rmågan efter 

en höger eller 

vänster 

hemiperes 

orsakad av 

stroke 

Observatio

ns 
kohortdesi

gn 

 

Deltagare: 

109 personer 
med 

högersidig 

hemipares 

eller 

vänstersidig 

hemipares 

 

Datainsamlin

g: Alla 

deltagare 

volonterade 
från 

primärvårds 

vårdcentral 

och privat 

vårdcentral 

Båda stroke grupperna 

behövde ta betydligt mer 
tid för att slutföra 

matlagningsuppgiften. 

Graden av självständighet 

var sämre i gruppen med 

vänstersidig hemipares. 

Motoriskt utförande och 

afasi hade en förknippning 

med självständigheten. 

Korrelationer bör tolkas 

med försiktighet och 

särskilt i den lilla gruppen 
med högersidig hemipares.  

Motorisk utförande var 

sämre i den högersidiga 

gruppen.  

Positivt: 
Etisk godkännande. 
Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framkommer. 

Undersökningsgruppe

n relevant för syftet.  

 

Negativt: 
Liten urvalsstorlek av 

deltagarna med 

högersidig hemipares 
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Bilaga 3: Analystabell 

Författare, Artikel, Årtal Utförande vid 

köksträning 

Köksträningens 

betydelse 

Effekten av köksträning 

Neistadt ME 

 

The effects of different 

treatment activities on 

functional fine motor 

coordination in adults with 

brain injury 

 

1994 (22) 

Göra en smörgås med två 

fyllningar och en snabb 

varm dryck. Observera 

handfunktionen vid 

förberedelse av en enkel 

måltid. Observera vridning 

av dominanta handen och 

affektiva handen samt 

observera hur patienten 

plockar upp föremål med 
respektive hand. 

Undersökaren arbetade 

utifrån ett problemlösande 

förhållningssätt med 

patienterna.  

- Vid köksträningen fanns en 

förbättring av fingerfärdigheter 

för att plocka upp små föremål 

hos den dominanta handen. 

Behandling av köksträning kan ha 

något bättre effekt som finmotorik 

träning. 

Levine B, Robertson I, Clare 

L, Capter G, Hong J, Wilson 

B, Duncan J, Stuss D 

 

Rehabilitation of executive 

functioning: An 

experimental – clinical 

validation of Goal 
Management training 

 

2000 (23) 

Utförandet bedömdes 

ständigt med hjälp av en 

observations schema. 

Utförandet av köksträning 

tog plats i patientens egna 

hem och miljö. Patient fick 

checklistor att följa för att 

underlätta 
aktivitetsutförandet samt 

en självrapport dagbok. 

Personerna fick utföra 

insamling och hopsättnings 

av ingredienser, förbereda 

matredskapen, sätta igång 

temperaturen på spisen och 

ugnen, laga efter 

instruktion. 

Var frustrerad över sin 

ineffektivitet att inte kunna 

förhandla matlagning. 

I patients dagbok framkommer 

det en förbättring i matlagning 

och som var relaterad till 

användning av två strategier: 1, 

användning av checklistan och 2, 

påminna sig själv att stanna upp 

och låta sig tänka först. 

Gustafsson K, Andersson I, 

Anderssin J, Fjellström C, 

Sidenvall B 

 

Older women's perceptions 
of independence versus 

dependence in food-related 

work 

 

2003 (16) 

Alla deltagarna levde i sitt 

egna hem. Där de bodde 

tillsammans med en 

partner eller var 

ensamstående. 
Köksaktiviteter utförs i 

deras egna kök. 

Köksaktiviteter kan vara 

att utföra matlagning av 

egen hemma gjord mat där 

patienten får laga all 

moment till maten. Till 

delvis förberedde mat eller 

färdiglagad mat där 

patienten bara behöver 

värma maten på 
spis/ugn/mikron 

Kvinnorna ville vara sina 

egna ”mästare” i hemmet. 

Matlagning var en 

nödvändig del av 

kvinnornas liv och ville 
göra det själva eftersom de 

ansåg det inte lätt att 

lämna över det åt någon 

annan. Genom att ständigt 

träna på 

livsmedelsrelaterade arbete 

kunde det ge kvinnorna 

möjlighet till att fortsätta 

leva sina liv i enlighet med 

deras egen ordning. 

- 

Zhang L, Abreu BC, Seale 
GS, Masel B, Christiansen 

CH, Ottenbacher KJ 

 

A virtual reality environment 

for evaluation of a daily 

living skill in brain injury 

Utförandet gjordes via en 
datorprogram utformad 

efter en köksmiljö. 

Programmet gav 

patienterna respond och 

feedback över utförandet. 

Träningen gick att välja 

Personer som drabbats av 
traumatisk hjärnskada 

upplever minskad eller 

förändringar i 

medvetenheten vilket leder 

till att många aktiviteter i 

köket upplevs svåra. Och 

Träningen via datorprogrammet 
gav bättre effekt än vid riktig 

köksutförande. Vilket kan vara att 

patienterna gav mer 

uppmärksamhet åt något nytt, 

riktig miljö kräver mer motorik 

hantering, mindre distraktioner.   
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rehabilitation: reliability 

and validity 

 

2003 (17) 

mellan planering av 

matmeny, förberedelse av 

kall-, mikro- och 

varmmåltid och städ. Samt 

träning av medvetenhet, 

säkerhet och kognitiva 

färdigheter 

personen befinner sig i risk 

att kunna skada sig bland 

köksredskap. 

Dataprogrammet kan 

komma till nytta att 

använda då patienten inte 

kommer i fysisk kontakt 

med redskap men ändå får 

träna med redskap som 

verkligen används i riktiga 

köksaktiviteter. 

McGraw-Hunter M, Faw G, 
Davis P 

 

The use of video self-

modelling and feedback to 

teach cooking skills to 

individuals with traumatic 

brain injury: A pilot study 

 

2006 (24) 

Utförandet var att tillaga 
ris och nudlar, vilket 

gjordes hos patienternas 

egen hemmiljö och kök. 

Patienternas utförande i 

köket spelades in 

tillsammans undersökaren. 

Undersökaren gav 

patienten direkt instruktion 

steg för steg av aktiviteten. 

Patienten fick därefter 

observera sig själv i filmen 

och slutligen utföra samma 
aktivitet utifrån vad dem 

hade sett i videon.  

Denna träningsmetod 
användes för att ta ut med 

utmaningar som kan 

uppstå efter en hjärnskada. 

Vilket innebär svårigheter 

med motivation, 

uppmärksamhet och 

koncentrations- svårigheter 

Användningen av att se sig själv 
utföra aktivitet i video och få 

feedback var en effektiv 

instruktionsteknik för att lära ut 

kunskaper inom köksträning. 

Patienterna började lära sig att 

utföra aktiviteterna självständigt 

Hartman-Maeir A, Soroker 

N, Ring H, Avni N, Katz N 

 

Activities, participation and 

satisfaction one-year post 

stroke 

 

2007 (18) 

Utförandet gjordes hemma 

hos varje enskild patient. 

Arbetsterapeuten 

intervjuade patienterna och 

hade som fokus på att ta 

upp frågor kring dagliga 

aktiviteter.  

Ett antal av patienter 

upplevde depression . 

Vilket kan leda till ingen 

motivation. 

- 

Bigelius U, Eklund M, 

Erlandsson LK 

 

The value and meaning of an 

instrumental occupation 
performed in a clinical 

setting 

 

2010 (19) 

Patienterna som deltog 

utförde köksträningen i en 

speciell utformad tränings 

kök tillsammans med en 

arbetsterapeut. Utförandet 
var att personerna fick 

koka kaffe och göra en 

ostsmörgås med grönsaker 

på. Arbetsterapeuten fanns 

där för att observera men 

även för att assistera om 

det behövdes och ge 

feedback  

Köksträningen upplevdes 

meningsfull. Patienterna 

berättade att de ansåg detta 

som viktigt för dem samt 

för andra. 

Alla patienter upplevde mer 

meningsfullhet. Utfördes på både 

kvinnor och män, vilket inte hade 

några förändringar. Detta på 

grund av att Sverige är ett ledande 
land där man arbetar precis 

likadant oavsett kön. 

Yantz CL, Green DJ, 

Higginson C, Emmerson L 

 

Functional cooking skills 

and neuropsychological 
functioning in patients with 

stroke: An ecological 

validity study 

 

2010 (25) 

Utförande var förbereda en 

smörgås och en varm 

dryck. 

Vid varm dryck ingick 
åtgärder för att förbereda 
drycken innefattar val av 

lämplig behållare, på ett 

säkert sätt med hjälp av en 

het spis och hälla och röra 

om drycken. Förberedelsen 

av smörgås ingår att 

öppna/stänga matbehållare, 

ordna mat med hjälp av en 

Känslan av tillfredställelse 

av sitt liv anser 

betydelsefullt för många 

patienter 

Resultat tyder på att ett brett 

sortiment av neuropsykologiska 

åtgärder är relaterad till utförandet 

av köksträning. Vilket inte är så 

förvånande medtanke på att olika 
kognitiva förmågor används vid 

matlagning. Som uppmärksamhet, 

inlärning, minne samt 

visuospatiala förmåga 
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kniv på ett säkert sätt och 

slutligen rengöra området 

som blivit smutsigt.   

Kullberg K, Björklund A, 

Sidenvall B, Åberg AC 

 

I start my day by thinking 

about what we´re going to 

have for dinner – a 

qualitative study on 

approaches too food-related 

activities among elderly men 
with somatic diseases 

 

2011 (20) 

Personerna som 

intervjuades i studien 

befann sig i sin hemmiljö. 

Att befinna sig i 

hemmiljön förstärker 

tillförligheten i 

intervjuresultatet. 

Matlagning kan innebära 

att arbeta med färska varor 
där det krävs att personen 

tillreder från första början 

till att arbeta med 

konserverade mat, 

färdiglagad mat där endast 

personen behöver ta fram 

och värme i mikron. 

Matlagning ansågs för 

många ge glädje. Men 

även som ett behov som 

var tvungen att kunna 

utföras. 

Genom att öva på matlagning har 

personerna upplevt att deras 

självförtroende och kompetens 

vuxit allt mer. Inspiration från 

receptböcker, internet och 

matlagningsprogram gav 

personerna en extra motivation till 

matlagning. 

Poole JL, Sadek J, Haaland 

KY 

 

Meal preparation abilities 

after left or right hemisphere 

stroke 

 
2011 (21) 

Utförandet var att 

personerna fick förbereda 

en varm dryck och en 

smörgås. Som dem 

slutligen skulle äta. 

Köksträningen 

genomfördes i ett fullt 
utrustad kök.  

Köksträningen utfördes i 

tre olika delmoment. Som 

innebar att 1: tillreda en 

enkelmåltid, 2: äta 

måltiden och 3: städa upp 

efter måltiden. 

Undersökaren gav 

personerna hela tiden 

instruktion om hur dem 

skulle gå tillväga med 
aktiviteterna.  

Att kunna utföra 

matlagning är nödvändigt 

för personer att förbli 

oberoende och bo kvar i 

sina egna hem 

- 

 


