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Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är en vanlig sjukdom och årligen drabbas cirka 30 000 

personer i Sverige. Av de som drabbas av en vänstersidig hemisfärsskada så 

finns det beskrivet att 30-50% kan drabbas av apraxi. Till följd av apraxin kan 

personen få nedsatt aktivitetsförmåga då personen har svårt att få till rörelserna 

som krävs i aktiviteten. Det finns forskning men det saknas ett tydligt 

åtgärdsförslag för arbetsterapeuter för att hjälpa personer med apraxi. Syfte: 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 

personer med apraxi till följd av stroke, och vilka åtgärder som används. Metod: 

En kvalitativ intervjustudie valdes. Vid datainsamlingen intervjuades nio 

stycken arbetsterapeuter i Mellansverige. Arbetsterapeuterna arbetade både 

inom öppen- och slutenvård med strokepatienter. Kvalitativ innehållsanalys 

användes vid analysen. Resultat: I resultatet framkom det att arbetsterapeuterna 

beskrev att de arbetar patientcentrerat. Vilka interventioner som väljs utgår ifrån 

patientens intressen och mål men även de aktivitetsproblem som framkommit 

vid en bedömning. Bedömningen består ofta av en observation och 

arbetsterapeuterna använder ofta olika typer av instrument till det. 

Observationerna görs i den rätta miljön för aktiviteten både hemma och på 

sjukhuset. Arbetsterapeuterna använder sig utav olika interventioner som till 

exempel guidning och olika strategier. Slutsats: Resultatet visar att 

arbetsterapeuterna utgår ifrån individen i sitt arbete med patienten. Det visar 

också på att mer forskning behövs för att undersöka vilka åtgärder som har bäst 

effekt för patienter med apraxi. 
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Bakgrund 

Stroke 

Stroke är en vanlig sjukdom och ungefär 30 000 personer drabbas årligen i Sverige, av dessa 

är majoriteten äldre personer. Ungefär 80% av de som drabbas av stroke är över 65år (Riks-

Stroke 2013). 

Stroke definieras som ett plötsligt fokalt neurologiskt bortfallssymtom som orsakas av 

cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl och det leder till syrebrist. Vanliga symtom i den 

akuta fasen är förlamningar, känselstörningar, kommunikationsstörningar, sväljsvårigheter, 

synrubbningar, problem med yrsel och balans. Att få en påverkan på kognitiva, exekutiva och 

emotionella funktioner är vanligt förekommande (Jönsson 2012). Symtomen kan kvarstå även 

efter den akuta fasen och av de som insjuknat i en stroke hade cirka 20% kvarstående 

kommunikationsstörningar och 10% hade kvarstående sväljsvårigheter tre månader efter 

stroken. Av de personer som före insjuknandet var oberoende av hjälp var det cirka 19% som 

uppger att de är beroende av hjälp från någon person vid på och avklädning samt toalettbesök 

tre månader efter insjuknandet (Riks-Stroke 2013). 

Stroke kan drabba en person på grund av en blödning eller en infarkt i hjärnan (Schön & 

Svensson 2013). Av dessa huvudgrupper av stroke så är infarkter den vanligaste, ungefär 85% 

av alla som får en stroke har fått en infarkt och 10% har fått intracerebral blödning och 

subaraknoidalblödning står för ca 5% (Riks-Stroke 2013). Infarkter i hjärnan har tre 

huvudorsaker vilka är embolisk infarkt från hjärtat, aterosklerotisk infarkt och lakunär infarkt 

(Schön & Svensson 2013). 

Apraxi 

Apraxi är en förekommande aktivitetsnedsättning efter stroke. I en studie (Zwinkels, 

Geusgens, van de Sande, & van Heugten 2004) från Nederländerna hade 100 personer på en 

rehabiliteringsavdelning undersökts för apraxi. I studien visar det att 51.3% av personerna 

som hade drabbats av en stroke i vänster hemisfär också hade fått apraxi. I en annan studie 

(Donkervoort, Dekker, van den Ende, Stehmann-Saris & Deelman 2000) där de undersökt 

apraxiförekomsten hos 492 patienter med vänstersidig hemisfärsskada såg de att 28% av 

patienterna på rehabiliteringscenter och 37% av de på särskilda boenden hade apraxi. Ungefär 

två tredjedelar av de 492 patienterna var inlagda på något rehabiliteringscenter. Enligt en 

studie gjord av Donkervoort, Dekker och Deelman (2006) så är apraxi oftast ett kvarstående 

problem men i studien skedde små förbättringar under en 20 veckors period med hjälp av 

strategiträning och aktivitetsträning. 

Apraxi uppkommer efter en skada i parietalloben och då vanligen i den dominanta 

hemisfären. Ideomotoriken styrs till stor del i parietalloben och det är ideomotoriken som får 

oss att kunna utföra sammansatta rörelser. För att vi ska kunna utföra dessa rörelser krävs det 

att vi har en idé om hur rörelsen ska utföras och ett initiativ till rörelsen (Fagius & Aquilonius 

2006). Apraxi innebär att personerna inte kan utföra en rörelse målmedvetet och dessa 

störningar observeras bäst i aktiviteter i dagliga livet. Personer med apraxi har svårt att veta 

hur de ska använda kroppen i en rörelse, svårt att veta hur handen ska förhållas mot det 

föremål som de ska manipulera och även svårt att manipulera föremålet när det väl är i 

handen. Rörelserna kan kännetecknas av tvekan och bevarande, som innebär att personerna 

härmar rörelsen de utförde nyss även om de har fått ett annat föremål i handen (Woodson 

2008). Då de här personerna har svårigheter i sitt aktivitetsutförande menar Zwinkels et al. 

(2004) att det är viktigt att personer med apraxi följs upp för att se hur de klarar aktiviteterna i 

dagliga livet. Olika typer av interventioner, bland annat kompensering och felfri inlärning kan 

förbättra aktivitetsförmågan hos patienterna med apraxi (Cantagallo, Maini & Rumiati 2012). 
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Det går att dela in apraxi i två stora grupper som är ideomotorisk apraxi och ideatorisk apraxi. 

Ideomotorisk apraxi innebär att patienten har svårigheter att imitera och till exempel ge en 

slängkyss tillbaka. Personer med ideomotorisk apraxi vet oftast vad de ska göra eller 

förväntas göra men inte hur de ska göra det (Van Heugten 2001). Ett exempel kan vara att 

personen har både rörelseförmågan och kunskapen om hur påklädning går till, trots det kan de 

inte klä på sig (Quintana 2008). Personerna kan ha svårt att utföra rörelser vid uppmaning, 

men om rörelserna får utföras i sin naturliga miljö är det många gånger lättare att utföra dem. 

Ideomotorisk apraxi kan medföra spatiala problem vilket innebär att patienten får en störd 

rumsuppfattning och det kan även ge olämpliga handrörelser och upprepningsbeteende (Van 

Heugten 2001). 

Ideatorisk apraxi innebär att personen har svårigheter att utföra rörelser eller aktiviteter där 

det krävs att de använder olika sorts redskap (till exempel en tandborste eller en smörkniv) till 

olika moment. Det blir lätt att de använder redskapen fel eller vid fel tillfälle (Vanbelling & 

Bohlhalter 2011). Ideatorisk apraxi kan medföra att personerna också kan ha svårigheter att 

rita och sätta ihop bilder till en enhetlig bild. Detta kan även bli problem när personen till 

exempel ska duka ett bord då personen inte ser hela bilden och kan inte tänka sig hur 

tallrikarna ska stå (Quintana 2008). Det är sällan som patienten bara har ideomotorisk eller 

ideatorisk apraxi, utan ofta har de lite av båda delarna (Vanbelling & Bohlhalter 2011). 

Apraxi kan ofta vara svårt för både anhöriga och patienten själv att förstå. Då patienten har 

sina funktioner i behåll men trots det har svårigheter i aktivitetsutförandet (Schön & Svensson 

2013). 

I en studie med fenomenologisk hermenutisk studiedesign av Arntzen och Elstad (2013) 

följdes sex personer under 2-6 månader. Personerna observerades i olika aktiviteter till 

exempel personlig vård och kök, hur de utförde uppgiften och deras interaktion med 

arbetsterapeuten. Även två djupintervjuer gjordes med varje deltagare. Studien visade att 

personer som har drabbats av apraxi upplever det som att de inte kan plocka fram sina tidigare 

kunskaper i aktivitetsutförandet trots att de har en bibehållen kroppsfunktion. Det är då viktigt 

för patienter med apraxi att få möjligheten att träna med välkända föremål och i bekant miljö. 

Personer med apraxi återfår mer förmågor med hjälp av träning och kompensering, men även 

till en del genom den spontana läkningen (Arntzen & Elstad 2013). 

Arbetsterapi 

Arbetsterapi syftar till att hjälpa patienten att öka eller behålla sin aktivitetsförmåga men även 

till stor del anpassa aktiviteterna och/eller miljön för att underlätta aktivitetsutförandet för 

personen (Molineux 2011) 

Centralt i arbetsterapi är att skapa möjligheter för patienten att känna sig delaktig i samhället 

och i sina egna dagliga aktiviteter. Detta är något som arbetsterapeuten strävar efter genom 

hela rehabiliteringsprocessen. Detta eftersom att människan är en social varelse och vi har 

behov av socialt utbyte med andra människor, det är då viktigt att arbetsterapeuten även tar 

hänsyn till sociala aktiviteter och tänker ur ett helhetsperspektiv. När patienten är delaktig i 

val av mål och aktiviteter har han eller hon möjlighet att komma längre i sin rehabilitering 

(Argentzell & Leufstadius 2010). Då personen har blivit skickligare i en aktivitet och har 

uppnått målet ökar också självkänslan och en känsla av självförverkligande (Trombly Latham 

2008). 

Arbetsterapeuten strävar efter ett patientcentrerat förhållningssätt och ett helhetsperspektiv i 

arbetet med patienten. Det är viktigt att arbetsterapeuten utvecklar en bra relation tillsammans 

med patienten eftersom att varje individ är unik. Om en bra relation skapas kan 

arbetsterapeuten ta hänsyn till patientens egna värderingar, mål, roller och upplevelser i den 



 

3 
 

patientcentrerade arbetsterapin (Kielhofner 2012). Vid val av aktiviteter är det viktigt att 

patienten är involverad för att dessa ska bli meningsfulla för honom eller henne. Meningsfulla 

aktiviteter i rehabiliteringen skapar intresse och motivation hos patienten vilket ger en större 

chans till måluppfyllelse. Arbetsterapeuten finns även där och motiverar patienten för att 

komma igång med aktiviteten och patienten kan känna att det finns utrymme för att våga 

prova (Argentzell & Leufstadius 2010). 

Rehabilitering vid apraxi 

Vid rehabiliteringen efter stroke är multiprofessionella team viktigt för att ge patienten den 

bästa rehabiliteringen. I detta team som oftast består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, undersköterskor, kurator och logoped har alla en viktig roll för att patienten ska 

kunna återgå till sina tidigare aktiviteter och roller. Tillsammans med patienten sätter teamet 

upp mål för rehabiliteringen (Brogårdh, Flansbjer & Lexell 2012). 

Arbetsterapi kan förbättra aktivitetsförmågan hos patienterna efter en stroke däremot finns det 

ingen tydlig evidens för att någon intervention är bättre än någon annan (Quinn, Paolucci, 

Sunnerhagen, Sivenius, Walker, Toni & Lees 2009). Övergripande tränar och använder 

arbetsterapeuten aktiviteter som patienten upplever är meningsfulla och tillsammans sätter de 

upp mål, både kortsiktiga och långsiktiga. Att dela upp aktiviteten och träna en del i taget kan 

vara ett sätt för att lära sig hur aktiviteten kan utföras (Jackson 1999). Felfri inlärning är ett 

inlärningssätt som tränas i aktivitet. Arbetsterapeuten är då med och stöttar personen i 

utförandet och kan hjälpa till om det behövs, detta för att undvika att personen behöver 

misslyckas. Hjärnan kan då lagra hur uppgiften ska utföras och fokuserar inte på det felaktiga 

så att personen slipper göra samma fel flera gånger (Lundin & Mellgren 2012). Patienten bör 

även ges möjlighet att träna aktiviteten i flera olika miljöer eftersom det ofta är svårt för de 

som drabbats av apraxi att generalisera och därmed flytta över sin kunskap till en ny miljö 

eller aktivitet. För att underlätta är det bra för patienten att träna i hemmiljö (Jackson 1999). 

Målet med rehabiliteringen är inte att patienten ska bli återställd utan målet med rehabilitering 

är istället att hitta nya utförandemönster och kompensering eller anpassning av miljön. Alltså 

hitta nya strategier för de olika aktiviteterna (Van Heugten 2001). Att hitta nya strategier i de 

dagliga aktiviteterna kan underlätta i vardagen för personer med apraxi. Detta kan vara till 

exempel att planera hur rörelsen eller en specifik del av aktiviteten ska utföras innan personen 

utför den (Jackson 1999). Vid påklädning kan det hjälpa att patienterna får lära in ett speciellt 

mönster. Detta mönster kan tillämpas på alla kläder och går ut på att kläderna läggs ut i den 

ordning de ska sättas på kroppen (Quintana 2008). Verbal handledning kan hjälpa personen 

att utföra aktiviteter (Butler 2000). De strategier som hjälper personen att vara mer 

självständig kan ofta dölja de problemen som finns men inte reparera skadorna. (Jackson 

1999) Dessa strategier kan hjälpa patienten att leva bra trots sina svårigheter till följd av 

apraxin (Cantagallo, Maini & Rumiati 2012). 

En studie gjord av Haughey, Morgan och Stapleton (2012)  med en 58-årig man som fick 32 

timmars arbetsterapi varav åtta timmar specifik påklädning och tränade olika strategier vid 

påklädning. Till stor del tränade även mannen på att förbereda fika vilket han också blev 

självständig i att utföra dock kunde dessa förmågor inte överföras till andra aktiviteter som till 

exempel påklädning. Enligt författarna Haughey, Morgan och Stapleton (2012) så behöver 

patienten ha insikt i att han eller hon har apraxi för att resultatet av åtgärden ska bli bra.  

Arbetsterapeuten använder olika bedömningsinstrument för att bedöma aktivitetsförmågan 

hos patienten och inom vilka områden som det finns aktivitetsproblem. Exempel på 

instrument är ADL-taxonomin (Törnquist & Sonn 2011) som vid en observation i till exempel 

kök eller personlig vård kan användas som en utgångspunkt, detta ger en struktur vid 
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observationen. Dessa aktiviteter ska helst observeras vid den tiden på dygnet då aktiviteterna 

blir utförda i vanliga fall (Fasoli 2008).  

Observation i aktivitet är en viktig del i bedömningen av apraxi. Det kan vara observation när 

de utför olika aktiviteter i miljöer som är kända och okända för patienten. Det kan till exempel 

vara att observera hur patienten hanterar olika föremål, också hur han eller hon hanterar dessa 

i en aktivitet. Arbetsterapeuten observerar hur personen hanterar kroppen vid de olika 

rörelserna och om han eller hon kan på uppmaning både genom verbala instruktioner och 

visuella instruktioner utföra rörelserna (Butler 2000). 

En sökning i PubMed den 19 maj 2014 med sökorden Apraxia and Occupational Therapy 

resulterade i 57 träffar och avgränsades sedan till ”clinical trial”, då fanns 5 träffar vilket visar 

att det finns begränsad evidens. En av studierna handlade om barn och valdes bort och en 

annan undersökte inte åtgärder. De resterande tre artiklarna presenteras nedan. 

I en studie med 33 deltagare så fick deltagarna under 12 veckor träna tillsammans med en 

arbetsterapeut på olika uppgifter. Under arbetspassen fick patienten instruktioner, assistans 

och feedback av arbetsterapeuten. Vad de fick för stöd berodde på patienternas 

aktivitetsförmåga, det kan vara muntligt eller mer hjälpande som till exempel att räcka 

patienten de föremål han eller hon ska använda. Resultatet i den här studien visade att 

patienternas aktivitetsförmåga förbättrades, men de blev inte återställda (van Heugten, 

Dekker, Deelman, van Dijk, Stehmann-Saris & Kinebanian 1998). 

I en studie av Geusgens, van Heugten, Donkervoort, van den Ende, Jolles och van den Heuvel 

(2006) har de fortsatt på van Heugtens et al. (1998) studie om instruktioner, assistans och 

feedback. I denna studie var det 113 deltagare med vänstersidig hemisfärsskada som blev 

uppdelade i två grupper. I en grupp var det strategi-träning med instruktioner, assistans och 

feedback under tiden aktiviteterna utfördes och aktiviteterna var individanpassade. I den andra 

gruppen fick deltagarna ordinär behandling.  Efter 20 veckors träning skiljde det sig nästan 

inte alls mellan grupperna utan det som märks mest är att deltagarna i grupperna har ett sämre 

resultat på aktiviteter de inte tränat på jämfört med de som de hade tränat på. Detta visar på att 

de har svårigheter att föra över sin kunskap till andra aktiviteter. En annan studie (Geusgens, 

van Heugten, Cooijmans, Jolles & van den Heuvel 2007) som är en fortsättning på Geusgens 

et al. (2006) tittar också på strategi träning och syftet är att utvärdera om patienterna kan 

överföra det de lärt sig från en aktivitet till en annan. I studien ingick 29 deltagare som under 

de första 8 veckorna fick apraxiträning på ett rehabiliteringscenter med en uppföljning då efter 

8 veckor och en till uppföljning efter 20 veckor då deltagarna tränat på egen hand. Inga 

signifikanta skillnader hittades i hur de kunde utföra tränade och ej tränade aktiviteter efter 8 

veckor och 20 veckor.  

Problemformulering 
Apraxi är ett ganska vanligt förekommande symtom efter stroke och av de som fått en 

vänstersidig stroke så finns det beskrivet att upp till 50% kan drabbas av apraxi (Donkervoort 

et al. 2000 & Zwinkels et al. 2004). Det kan ge allt från lindriga till stora 

aktivitetsbegränsningar. Personerna som har apraxi får ofta svårt att utföra sina dagliga 

aktiviteter på samma sätt som tidigare, de får inte längre till rätt rörelse eller kan inte använda 

rätt föremål till rätt situation. Detta trots att de i många fall har en bibehållen funktion. 

Blomstrand och Stribrant Sunnerhagen (2006) menar att vid strokerehabilitering kan 

arbetsterapeuten med fördel använda målinriktade aktiviteter i en naturlig situation för att 

personerna ska bli aktivare i sina dagliga aktiviteter. Detta kan till stor del medverka till 

läkningen av hjärnan. 
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Det finns forskning om apraxi och interventioner men det saknas tydligt åtgärdsförslag för 

arbetsterapeuter för att hjälpa personer med apraxi. Det saknas kunskap om hur 

arbetsterapeuter bedömer och åtgärdar detta symtom samt åtgärdernas effekt. Kunskapen kan 

även baseras på klinisk erfarenhet och därför är det av betydelse att beskriva 

arbetsterapeuternas erfarenheter av arbete med patienter som har apraxi till följd av stroke. 

Syfte 
Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med apraxi till 

följd av stroke, och vilka åtgärder som används. 

Metod 

Studiedesign 

Kvalitativa intervjuer (Polit & Beck 2012) med yrkesverksamma arbetsterapeuter som har 

erfarenhet av rehabilitering för personer som insjuknat i stroke med apraxi.  

Urval 

Det har varit ett bekvämlighetsurval då vi tillfrågade dem som bor i närområdet, även 

snöbollsurval då kontakten med många deltagare gick via en annan person eller att 

intervjudeltagarna rekryterades via andra intervjudeltagare (Polit & Beck 2012). 

Ett informationsblad gjordes och skickades ut via mejl till enhetschefer och 

verksamhetschefer för att få en första kontakt med arbetsterapeuterna. Vid ett första utskick 

skickades informationen ut till sju stycken chefer men då detta inte resulterade i så många 

deltagare så valde författarna att skicka till några fler. Vid det tredje utskicket valde 

författarna att göra ett litet bredare utskick då det fortfarande saknades deltagare. Totalt fick 

cirka 25-30 arbetsterapeuter som troligtvis hade kommit i kontakt med denna patientgrupp, 

apraxi till följd av stroke ta del av informationsbrevet. I informationsbrevet stod det under 

vilka veckor intervjuerna var tänkta att genomföras och arbetsterapeuterna fick sedan svara på 

mail om de var intresserade av att delta, och även skriva vilka dagar och tider som skulle 

kunna passa. Detta för att sedan tillsammans bestämma tid för intervjun. Deltagarna fick 

information om syftet med studien och att det var helt frivilligt att vara med i intervjun och de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande om de ville. I brevet informerades det även om att 

intervjuerna skulle spelas in, detta för att få med allt det som sades under intervjun. 

För att bli inkluderade i studien skulle arbetsterapeuterna ha minst 2 års erfarenhet från att 

arbeta med denna patientgrupp. De nio stycken som svarade att de ville vara med på en 

intervju var de som blev inräknade i studien. Alla dessa nio som deltog i studien var kvinnor. 

De inkluderade arbetsterapeuterna hade 6-23 års yrkeserfarenhet och hade under tiden mött 

denna patientgrupp, apraxi till följd av stroke. Arbetsterapeuterna var yrkesverksamma i 

Mellansverige och arbetade inom strokeenhet, slutenvårdsrehabilitering, 

öppenvårdsrehabilitering och hemrehabilitering. 

Datainsamlingsmetod 

De intervjuer som var i författarnas närområde gjordes på arbetsterapeuternas arbetsplatser 

och de intervjuer som var längre bort gjordes över telefon. Tre av intervjuerna genomfördes 

på telefon och de andra sex intervjuerna genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplatser. 

Under den första intervjun deltog båda författarna och de resterande åtta intervjuerna så 

genomförde författarna fyra intervjuer var. Vid intervjuerna presenterade författarna sig och 

gick till rummen som intervjuerna skulle hållas i. Alla intervjuer skedde i rum som var 

avskilda och vi kunde ostört genomföra intervjun, även de intervjuer som skedde via telefon 

genomfördes i ett ostört rum (Polit & Beck 2012). Innan intervjun startades småpratade 

författarna lite med intervjudeltagarna och informationsbrevet visades igen för deltagarna på 
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plats och de på telefon fick frågan om de sett och läst informationsbrevet och om de 

samtyckte. Sedan genomfördes intervjun med öppna frågor, deltagarna fick en fråga i taget 

medan författarna aktivt lyssnade på vad de hade att berätta. Nästa fråga ställdes när det 

kändes som att det passade. Dessa var frågorna som ställdes och de med kursiv text är 

följdfrågor som alla arbetsterapeuter fick. 

 Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut? Med patienter som har apraxi efter 

stroke? 

 Upplever du att du har många patienter som har apraxi? 

 Vilka bedömningar använder du dig av vid strokepatienter? Är det någon specifik 

bedömning för apraxi? 

 Hur väljer du interventioner? 

 Vilka interventioner väljer du? Är det specifika interventioner för apraxi eller kommer 

det med på köpet? 

 Upplever du att dessa har effekt för patienter med apraxi? 

 Har du något som du vill tillägga? 

Deltagarna gavs stort utrymme att berätta om sina erfarenheter (Dalen 2007). Vissa av 

arbetsterapeuterna fick följdfrågor om hur det var att arbeta i hemmiljö med patienterna till 

skillnad mot till exempel sjukhus. Även följdfrågor ställdes där författarna inte riktigt 

uppfattade vad arbetsterapeuterna menade. När intervjun var slut tackade författarna 

deltagarna för deras medverkan. Intervjuerna var mellan 7 och 15 minuter långa. 

Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades vilket innebär att inspelningarna skrevs ner ordagrant för att 

lättare kunna bearbeta data och undvika att data går förlorad. Den första intervjun 

transkriberade båda författarna tillsammans för att säkerställa att de gjorde lika. De resterande 

åtta intervjuerna som skulle transkriberas delades upp mellan författarna, för att sedan byta 

intervjuer och lyssna igenom de andra, detta för att båda författarna skulle få bra kännedom 

om intervjuerna och undvika eventuella tolkningsfel (Tholander & Thunqvist Cekaite 2009, 

Polit & Beck 2012). 

Författarna utgick vid analysen ifrån kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012) och genomförde hela analysarbetet tillsammans. 

1 De transkriberade intervjuerna delades upp i meningsenheter, en meningsenhet är en 

meningsbärande del av texten. 

2 Meningsenheterna kodades för att få en kort beskrivning av innehållet vilket underlättade 

vid analysen. 

3 Kategorier och underkategorier skapades för att kunna täcka in flera av koderna som 

handlade om samma sak, det resulterade i tre kategorier och två underkategorier. 

4 Tabellerna med meningsenheter, koder och kategorier skrevs ut och sedan jämfördes 

likheter och olikheter för att sammanställa ett resultat, se exempel på analysenhet i tabell 1. 

Citat valdes för att exemplifiera innehållet i kategorierna. 

Tabell 1, Exempel på analysenhet. 
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Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Ja Bedömningen är väl att man ger 

instruktioner i olika 

vardagsmoment eller aktiviteter 

och sen kan man göra en 

observation där men man får ju 

ganska snabbt en uppfattning om 

det är apraxi eller inte och då går 

man ju snabbt över till att försöka 

att träna det istället så att. Ja. 

Observation i 

aktivitet för att 

få en 

uppfattning om 

apraxin 

Bedömning av 

aktivitetsförmågan 

Att klara 

vardagsaktiviteter 

Det är beroende på patienten, 

allting är ju väldigt patientcentrerat 

så att det är lite svårt att 

generalisera– beroende på om de 

har språkförståelse eller inte,  

Valet av 

intervention 

beror på 

patienten 

Arbetsterapeutiska 

åtgärder vid apraxi  

Att klara 

vardagsaktiviteter 

 

Etiska ställningstaganden 

Deltagarna informerades skriftligen om vad det innebar att delta, varför de skulle delta och de 

fick även samtycka till att delta. I informationsbrevet informerades deltagarna även om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva 

ange orsak (Kvale & Brinkmann 2009). Detta för att deltagarna skulle kunna ge ett informerat 

samtycke, det vill säga ha tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut (Sandman 

& Kjellström 2013). 

Konfidentialitet iakttogs, vilket innebar att ingen obehörig fick ta del av det insamlade 

datamaterialet och resultatet avidentifierades för att det inte ska kunna gå att se vilka personer 

som ingått i studien. Vid förvaring av materialet iakttogs aktsamhet så att det inte riskerades 

att spridas till obehöriga (Sandman & Kjellström 2013). Det insamlade materialet har endast 

använts till att besvara denna studies syfte. 

Intervjuerna spelades in och det var endast författarna som lyssnade till inspelningarna, dessa 

raderas när studien är avslutad. 

Författarna bedömer att deltagarna inte var i beroendeställning. 
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Resultat 
I analysen framkom två huvudkategorier, Att klara vardagsaktiviteter och 

Arbetsterapeuternas upplevelse av åtgärdernas effekt. Under kategorin Att klara 

vardagsaktiviteter finns två underkategorier, Bedömning av aktivitetsförmåga och 

Arbetsterapeutiska åtgärder vid apraxi.  För att tydliggöra resultatet har ett antal citat valts ut. 

De intervjuade arbetsterapeuterna hade olika upplevelser om hur många patienter med apraxi 

de träffar på. Några av de tillfrågade arbetsterapeuterna beskrev att de inte träffade på så 

många patienter med apraxi och andra kände att de träffade på dessa patienter oftare. De 

beskrev även att ibland kunde det vara svårigheter att upptäcka de patienter som hade apraxi 

eftersom att det inte alltid var helt klart att det var just apraxi som patienten hade. Det kunde 

vara så att patienten hade andra svårigheter efter stroken i kombination med apraxi som 

gjorde att det inte alltid var apraxi som var i fokus för arbetsterapeuten.   

Att klara vardagsaktiviteter 

För att patienten skulle ha en möjlighet att klara sina dagliga aktiviteter så beskrev 

arbetsterapeuterna att de gjorde en bedömning av aktivitetsförmågan och sedan valde 

eventuella åtgärder utifrån detta och utifrån vad patienten själv hade för målsättning. 

“Som arbetsterapeut vill jag ju faktiskt att den här personen ska vara aktiv och 

göra… å framförallt handlar det om en stor förståelse och ligga lite före” - 

Intervju nr 3, arbetat i 15 år. 

Bedömning av aktivitetsförmåga 

Arbetsterapeuterna beskrev att vid ett första möte med patienten undersökte de hur den 

tidigare aktivitetsförmågan hade varit, om patienten klarat sina dagliga aktiviteter eller haft 

hjälp från till exempel hemtjänsten. De beskrev även att de brukar fråga om hur bostaden ser 

ut och vilka olika fritidsintressen patienterna har i sin vardag. Arbetsterapeuterna beskrev att 

de även kan titta på handfunktionen, då den till stor del påverkar aktivitetsförmågan och detta 

kunde ske vid ett första möte eller senare. Vid ett första möte berättade en del arbetsterapeuter 

att de använder sig av något ADL-instrument och de instrumenten som har tagits upp är 

Sunnaas adl index och ADL-taxonomin. Arbetsterapeuterna som gör en bedömning utifrån ett 

ADL-instrument beskrev att de brukar göra det både vid första mötet med patienten och efter 

avslutad behandlingsperiod. 

Arbetsterapeuterna beskrev också att de ofta gör någon form av kognitiv bedömning där de 

observerar orientering, spatial förmåga, uppmärksamhet fungerar och hur de utför olika 

uppgifter. För att undersöka de kognitiva funktionerna använder sig arbetsterapeuten utav 

både strukturerade papper och penna bedömningar eller att de kognitiva funktionerna 

observeras i en aktivitet. Den bedömning arbetsterapeuterna uttryckte är av stor vikt för att 

kunna bedöma just aktivitetsförmågan är observation av aktivitet vilken kan vara både en 

strukturerad eller ostrukturerad bedömning, vanligt är då till exempel personlig vård eller 

köksbedömning. 

“...i personlig vård ser man ju mycket väl att de inte kan, de vet inte vad de ska 

göra när de får tandborsten i handen…” - Intervju nr 6, arbetat i 14 år. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de använder sig av en för patienten välbekant aktivitet då det 

kan underlätta att utföra en aktivitet som de känner igen. Personlig vård eller köksaktiviteter 

är något som är välbekant för patienterna och något som de ofta har klarat tidigare. 

Observationen kan innefatta att patienten får till exempel koka kaffe, klä på sig eller enklare 

saker som att använda en kam. Vid val av en aktivitet till observationen beskrev 

arbetsterapeuterna att de tar hänsyn till patientens intressen. En del av arbetsterapeuterna 
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beskrev att de efter många års yrkeserfarenhet har det kliniska ögat och vet vad de ska titta 

efter vid en observation. De beskrev då att de inte alltid använder något instrument vid en 

observation utan de har det i huvudet.  

“Så gör jag ju observationerna där och utifrån vad individen, vad det är för 

person, vad de har för intressen, vilken aktivitet de vill kunna klara” - Intervju nr 

8, arbetat i 24 år. 

Arbetsterapeuterna berättade att apraxi är något som de ofta upptäcker vid en bedömning i 

aktivitet. De beskrev att vid en sådan bedömning kan de se om patienterna utför momenten i 

aktiviteten i rätt ordningsföljd och hanterar eventuella redskap på ett sätt som passar till 

aktiviteten. Om patienten har apraxi beskrev arbetsterapeuterna att de då kan se att patienterna 

har motoriken för att klara aktiviteten men att de inte får ihop det hela. 

“...hon tog smörkniven till osten och osthyveln till smöret, hon bytte liksom där 

verktygen som hon hade i aktiviteten…å utan att själv märka det å det var ju en 

såndär väldigt tydlig, och lite skolexempel så...” - Intervju nr 5, arbetat i 6 år. 

Arbetsterapeuterna beskrev att det vid bedömningen ibland kan vara svårt att veta om det är 

apraxi eller till exempel agnosi, då många även har andra svårigheter efter stroken. De 

bedömningar som arbetsterapeuterna beskrev att de använde var inget som var specifikt för 

just apraxi. Utan arbetsterapeuterna beskrev att de gjorde allmänna bedömningar för att 

upptäcka eventuella aktivitetsbegränsningar. 

“Uhm jag skulle nog säga att man provar och tittar på dem här vardagliga... 

aktiviteterna som man behöver göra, vi har inget, liksom att jaha det här var 

apraxi då testar vi det här…” - Intervju nr 1, arbetat i 7 år. 

Arbetsterapeutiska åtgärder vid apraxi 

Arbetsterapeuterna beskrev att de strävar efter att arbeta patientcentrerat och försöker lägga 

aktiviteten på patientens nivå. Detta för att patienten ska kunna få lyckas och att det ska bli en 

lagom utmaning och som en av arbetsterapeuterna säger: “... jag försöker ändå att få personen 

att känna sig nöjd med det den har gjort ”, Intervju nr 2, arbetat i 18 år. 

Arbetsterapeuterna berättade att de inte hade någon specifik intervention för apraxi, utan de 

ser på vilken aktivitetsnedsättning som just den patienten har. Arbetsterapeuterna beskrev att 

de åtgärder de väljer för patienten utgår ifrån vad patienten har som önskan att klara av igen. 

Vad patienten har för intressen och det som framkommit i bedömningen vägs också in vid 

valet av en intervention. Interventionerna blir individuella och är olika för olika patienter men 

det är mest de vardagliga aktiviteterna som tränas berättade arbetsterapeuterna. En del av 

patienterna kan ha svårigheter att själva uttrycka sina mål vilket arbetsterapeuterna beskrev att 

det är svårt för dem att veta vad patienternas önskan är, då de strävar efter att arbeta 

patientcentrerat är patientens önskan en viktig del. 

“Det är beroende på patienten, allting är ju väldigt patientcentrerat så att det är 

lite svårt att generalisera” - Intervju nr 7, arbetat i 13 år. 

De arbetsterapeuter som har erfarenhet av att arbeta i hemmet beskrev att det ofta kan vara 

lättare att vara hemma, eftersom att det är en välkänd miljö för patienten och de kan uppleva 

en större säkerhet då. Att det upplevs som en större säkerhet att vara hemma beskrev 

arbetsterapeuterna att det kan många gånger bero på att patienten känner igen sina saker och 

vet var sakerna är. Patienterna känner sig helt enkelt tryggare då. Det har även under 

intervjuer uttryckts att hemmiljön kan ses som den rätta miljön att träna i. Arbetsterapeuterna 

förklarade att en annan viktig sak är att träningen sker i en naturlig situation, det behöver inte 
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vara i deras hemmiljö men ändå att det är den rätta miljön för aktiviteten. Eftersom att det kan 

underlätta aktivitetsutförandet då patienten känner igen situationen. Arbetsterapeuterna 

beskrev att det kan vara en fördel att arbeta i hemmiljön då patienter med apraxi kan ha 

svårigheter att generalisera från en miljö till en annan. Hemma kan de till exempel sätta på sig 

strumporna för att det ser ut på ett sätt men på sjukhuset kan de inte då det ser ut på ett annat 

sätt. 

“men skillnaden är väl att de oftast har en större säkerhet hemma, att där vet de 

kanske var saker finns på ett annat vis eller vad det är för saker, det förenklar ju 

alltid…” - Intervju nr 7, arbetat i 13 år. 

Vid träning i aktivitet beskrev arbetsterapeuterna att de kan använda sig av guidning för att 

patienten ska få större möjlighet att göra rätt och hitta tillbaka till tidigare förmåga. 

Guidningen kan då ske på olika vis och till exempel genom att arbetsterapeuten hjälpte till att 

styra patienten genom handpåläggning, guidar patienten genom muntliga instruktioner eller 

bara säger stopp när det blir fel och patienten får då tänka efter själv. En metod kan också vara 

att arbetsterapeuten är med för att guida igång patienten så att han eller hon sedan kan 

fortsätta på egen hand. 

“Är det jättesvår apraxi så måste man ju guida, handpåläggning alltså det är så 

jag menar då räcker det ju inte att jag bara visar utan man måste ju vara med” - 

Intervju nr 9, arbetat i 23 år. 

En annan metod som beskrivits under intervjuerna är Bobath Affolter. Arbetsterapeuten 

berättade då innan för patienten hur det kommer att gå till. Arbetsterapeuten förklarade att hon 

inte kommer att prata under tiden utan vara med och guida i aktiviteten med sina händer och 

att prata får de göra efteråt. Detta för att patienten bara ska koncentrera sig på att känna och 

förbättra kroppens rörelser och inte fokusera på att prata. 

Arbetsterapeuterna beskrev också att patienterna kan ha ett upprepningsbeteende och behöva 

hjälp att avbryta för att komma vidare då upprepningsbeteendet gör att de själva inte kommer 

till nästa moment. Arbetsterapeuterna beskrev att de inte vill att patienterna ska ha ett 

upprepningsbeteende men att ofta behöver aktiviteten tränas flera gånger för att patienten ska 

lära sig aktiviteten för att senare självständigt utföra den. 

Något som arbetsterapeuterna också nämnde är vikten av att anhöriga är medvetna om apraxin 

och är med och försöker stötta patienten. Ofta är det anhöriga som är med och stöttar och som 

hjälper patienten i det dagliga livet då arbetsterapeuterna beskrev att de endast träffar 

patienterna korta stunder åt gången och det är ofta de anhöriga som är där dygnet runt. 

Arbetsterapeuternas upplevelse av åtgärdernas effekt 
De intervjuade arbetsterapeuterna beskrev att det kan vara svårt att veta om det är deras 

åtgärder som ger effekt eller om det är hjärnans egen läkning som gör att patienten blir bättre. 

De beskrev att apraxin spontant kan blir bättre under läkningsprocessen. Men 

arbetsterapeuterna kände ändå att de interventioner som de gjorde hade effekt för patienten 

och deras aktivitetsförmåga. 

“... svårt att veta när svullnaden gått ner i hjärnan, hur mycket är spontanläkning 

och hur mycket är mina interventioner, där kan jag inte säga liksom graden, det 

kanske är lättare för dem som jobbar längre ut i kedjan där svullnaden har lagt 

sig i hjärnan...” - Intervju nr 4, arbetat i 19 år. 

En del av arbetsterapeuterna beskrev att vårdtiderna numera inte är så långa och det gör att det 

inte alltid som de hinner se en effekt av det som de gjorde. De beskrev också att de känner att 
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de inte hinner göra allt som de skulle vilja göra för patienten för att på sjukhuset går allt fort. 

Arbetsterapeuterna beskrev även att möjligheterna att se effekten av åtgärderna kan skilja sig 

åt i de olika stegen av vårdkedjan då de träffar patienten i olika skede av sjukdomen och en 

del av bekymren upptäcks till exempel inte förrän patienten kommer hem. 

Diskussion 
Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie svarade bäst mot studiens syfte då det sedan tidigare inte fanns så 

mycket skrivet om området, speciellt inte kopplat till arbetsterapi. Författarna bedömde då att 

detta var bästa sättet för att få svar på syftet: att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att 

arbeta med personer med apraxi till följd av stroke, och vilka åtgärder som används. Men ett 

alternativ kunde ha varit att använda enkäter med öppna frågor, men det valdes bort då 

författarna ansåg att det var viktigt att kunna ha flexibilitet för att kunna fånga 

arbetsterapeuternas erfarenheter.  

Från början skickades informationsbrevet till ett antal verksamhets- och enhetschefer när detta 

endast resulterade i ett fåtal svar, skickades informationen ut till fler. När inte heller detta gav 

så stor respons valdes det att skicka till ännu några till. Efter detta fanns det nio 

intervjudeltagare. Ett något bredare utskick redan från början hade varit att föredra då 

intervjuerna kanske hade kunnat avklaras någon vecka tidigare. Om även kontakt hade tagits 

via telefon så kanske det hade resulterat i snabbare svar. En fördel med att skicka via mejl kan 

vara att de som faktiskt svarade verkligen var intresserade att vara med. En nackdel kan vara 

att mejl är något som kan glömmas bort eller ignoreras. Författarna hade som ett 

inklusionskriterie att de deltagande arbetsterapeuterna skulle ha minst två års yrkeserfarenhet 

för att de skulle ha information att dela med sig av och som Alvesson (2011) skriver leder 

detta till en högre kvalité på intervjuerna. 

Vid denna studie användes snöbollsurval (Polit & Beck 2012) då mycket av kontakten med 

deltagare förmedlades via en ansvarig eller en kollega och bekvämlighetsurval (Polit & Beck 

2012) för att författarna i första hand valde att skicka till deltagare i närheten av där de bor. 

De som har svarat att de kan tänka sig att vara med i studien är de som har känt att de har 

kunnat berätta någonting, men författarna kan inte säga något om dem som valde att inte 

svara. Med ett ändamålsurval (Polit & Beck 2012) hade det kanske kunnat bli högre kvalitet 

på intervjuerna. Urvalet hade då varit mer utifrån vad de mest kunniga inom området hade att 

säga, fast på samma gång så kan vi tycka att det är positivt att se hur det ser ut ute i den 

“verkliga världen”.  

I enlighet med vad som står i Dalen (2007) informerades deltagarna i informationsbrevet om 

studiens syfte och vad det skulle leda till, vad det innebar att delta, att det var frivilligt och 

deltagaren kunde avbryta när som helst. Information gavs även om hur intervjusituationen 

skulle gå till. 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt, antingen på telefon eller öga mot öga. Detta kan 

medföra att resultatet kan bli olika beroende på hur intervjun genomfördes. Polit och Beck 

(2012) tar upp detta, att ofta är öga mot öga att fördra eftersom att det annars finns risk att gå 

miste om ansiktsuttrycken. Vilket kan tänkas att när det blev en paus kunde det missas att 

arbetsterapeuterna eventuellt hade mer att berätta. Innan intervjuerna genomfördes trodde 

författarna att de intervjuer som gjordes på telefon skulle bli kortare än de som var på plats 

men att det var inga större skillnader mellan dessa olika metoder, utan det var mer beroende 

på individen, hur mycket de hade att berätta. De genomförda intervjuerna var mellan 7 och 15 

minuter långa, detta kan vara lite kort men upplevdes ändå som att intervjuerna var 

informationsrika. Om fler intervjufrågor hade ställts kanske också intervjuerna hade blivit 
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längre med mer information men författarna upplevde att frågorna som ställdes svarade mot 

syftet. 

Intervjuerna genomfördes på en plats där dessa kunde genomföras ostört vilket var viktigt för 

att personerna som intervjuades skulle få en möjlighet att i lugn och ro berätta om deras 

erfarenheter vilket fungerade bra. Innan intervjuerna startade pratade författarna lite allmänt 

med deltagarna, för att lära känna varandra lite och bryta isen innan intervjun. Efter att 

intervjuerna var klara fanns det en tendens att författarna satt och pratade allmänt med 

arbetsterapeuterna och det då sades mycket som inte riktigt togs upp under intervjun. Detta 

kan till viss del bero på att själva intervjun spelades in och det upplevdes som mer avslappnat 

för både författarna och arbetsterapeuterna att prata efteråt när mikrofonen var avstängd. Det 

är något som Polit och Beck (2012) också tar upp att det är viktigt att tänka på.  

Författarna upplevde att den i förväg utformade intervjuguiden fungerade bra eftersom att den 

svarade mot syftet. Som Dalen (2007) beskriver så ska intervjuguiden bestå av öppna frågor 

och uppmuntrar informanterna att berätta fritt om upplevelser och erfarenheter. Intervjuguiden 

bestod inte av så många frågor vilket kan ha varit till en nackdel eftersom att det eventuellt 

hade funnits mer information att inhämta men upplevelsen är ändå att författarna fick svar på 

det de ville men det går att göra bättre till en annan gång. Dalen (2007) pratar även om att det 

är bra att göra en eller två provintervjuer vilket inte gjordes men det hade varit en god idé 

eftersom att författarna kände sig mer säkra efter ett par intervjuer. Under samtalen uppkom 

fler följdfrågor än de i förväg formulerade och dessa var lite olika beroende på de olika 

erfarenheterna arbetsterapeuterna hade av ett visst område. 

Den första transkriberingen gjordes av båda författarna medan de andra intervjuerna delades 

upp mellan författarna. Efter att detta var gjort kontrollerade båda författarna att alla 

intervjuer var korrekt transkriberade för att minska risken för att det ska ha misstolkats eller 

blivit fel. Att den första intervjun transkriberades tillsammans gjorde att författarna 

transkriberade resterande intervjuer på ett likadant sätt. Polit och Beck (2012) skriver att det 

ofta är svårigheter att sätta ut punkter och kommatecken i transkriberingarna. Data kan även 

misstolkas eftersom att den person som transkriberar “hör fel” eller att personen omedvetet 

fixar till hur det ska se ut. Författarna upptäckte att för att höra vissa ord och uttryck behövdes 

två par öron, antingen på grund av bitvis sämre ljudupptagning eller att det vara dialektala ord 

och uttryck. 

Vid analysen delades intervjuerna in i meningsenheter för att sedan kodas och delas upp i 

olika kategorier. Sätta koder och bestämma kategorier till meningsenheterna var något som 

författarna från början upplevde som svårt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

ska meningsenheterna inte vara för stora då det kan få viktigt information att försvinna. Vissa 

av meningsenheterna till denna studie blev lite större eftersom att författarna kände att 

helheten annars hade gått förlorad i det som arbetsterapeuterna berättat. Detta kan ha varit till 

en nackdel för det fortsatta analysarbetet med tanke på att koden då även blev längre. 

Författarna upplever ändå inte att detta har varit en nackdel då de har haft med sig att ingen 

viktig information ska försvinna och verkligen försökt tänkt på detta. Efter kodningen så 

skulle rätt kategorier hittas och utifrån vad som står i Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) så ska kategorierna kunna täcka in flera meningsenheter samtidigt som att 

meningsenheterna inte ska kunna passa in under flera kategorier. 

När resultatet skulle sammanställdes så börjades det med att titta över vilka koder som fanns 

under en viss kategori och då undersökte likheter och skillnader i det som togs upp. Detta för 

att sedan kunna sammanföra ett resultat under respektive kategori. 
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Författarna anser att resultatet kan ses som tillförlitligt då båda författarna tillsammans har 

genomfört hela analysprocessen. Författarna har diskuterat alla stegen i analysen och koder 

och kategorier har gjorts på ett enhetligt sätt. Det kan vara en nackdel för tillförlitligheten att 

inte båda författarna närvarat vid alla intervjuer då detta kan ha medfört att intervjuerna är 

genomförda på lite olika sätt, men författarna tror inte det har haft någon större betydelse. 

Författarna tror att resultatet kan återspegla även andra arbetsterapeuters erfarenheter, inte 

bara de intervjuade då de upplevde att arbetsterapeuterna berättade liknade saker under 

intervjuerna. Författarna kan inte bedöma om resultatet är överförbart då det är en för liten 

studie med för få deltagare.  

Resultatdiskussion 

Hur många patienter med apraxi som arbetsterapeuterna anser sig ha kan bero på att de arbetar 

på olika arbetsplatser, olika kommuner/landsting och helt enkelt träffar olika många patienter. 

Arbetsterapeuterna beskrev att det ibland var svårt att skilja apraxin från till exempel agnosi 

eller andra svårigheter som kommer i vägen. Detta kan också vara en orsak till att de anser sig 

ha olika många patienter med apraxi. Arbetsterapeuterna beskrev också att det är sällan som 

de träffar patienter med helt ren apraxi. 

Arbetsterapeuterna strävar efter att arbeta patientcentrerat då arbetsterapeuten vill se individen 

och ta hänsyn till dennes aktivitetsförmåga (Kielhofner 2012). Att använda en allmän 

bedömning alltså en bedömning som är lika för alla patienter kan vara ett sätt att se till 

individen. Arbetsterapeuterna använder sig mycket av observation i aktivitet som ett sätt att 

både bedöma aktivitetsförmågan och se eventuell apraxi. Bedömningarna kan ske i både stora 

och små aktiviteter och vilket arbetsterapeuterna väljer beror på patientens intressen och 

förmågor. Att observera i aktivitet kan vara ett bra sätt att upptäcka apraxi beskriver även 

Butler (2000) i sin artikel. Både Butler (2000) och arbetsterapeuterna menar att i en aktivitet 

kan de se hur personerna hanterar föremålen och om de gör aktiviteten i rätt ordningsföljd. 

Enligt Kielhofner (2012) kan det vid bedömning vara bra att använda både strukturerade och 

ostrukturerade metoder. Men det är med hjälp av att använda en strukturerad bedömning med 

ett instrument som arbetsterapeuten har möjlighet att visa på resultat av sina 

interventioner. Därför kan det vara positivt som en del arbetsterapeuter har berättat att de 

använder ett instrument både före och efter avslutad behandlingsperiod. Det är utifrån 

bedömningen som sedan arbetsterapeuterna väljer interventioner. 

Grunderna i arbetsterapi är att arbetsterapeuten ska sträva efter att arbeta patientcentrerat, 

patienten ska vara delaktig i att sätta upp mål för sin rehabilitering (Kielhofner 2012, 

Argentzell & Leufstadius 2010). Det innebär också att som arbetsterapeuterna säger att de 

väljer interventioner utifrån patienten även om de har symtomen i bakhuvudet. Vid val av 

aktiviteter är det viktigt att dessa är meningsfulla för patienten för att känna större motivation 

inför träningen och att uppfylla sina mål (Argentzell & Leufstadius 2010). Resultatet av 

intervjuerna visar att det var viktigt att patienten kan uttrycka sina mål för att han eller hon 

ska kunna bli så delaktig som möjligt. Att ta hänsyn till patientens egna mål var även en viktig 

del för arbetsterapeuterna då de strävar efter att arbeta patientcentrerat. I en artikel av Whalley 

Hammell (2013) uttrycks att det är en viktig del är att visa patienten respekt för att arbeta 

patientcentrerat, detta gör arbetsterapeuten genom att lyssna på patienten och respektera 

patientens självbestämmande rätt.  

Alla arbetsterapeuter hade inte så stor erfarenhet av hemmiljö men de som hade varit i 

hemmet upplevde detta många gånger som lättare då det för patienten var en välkänd miljö. I 

en studie av Wholin Wottrich, von Koch och Tham (2007) framkommer att hemmiljön kan 

vara lättare för patienten att träna i eftersom en del rörelser kommer mer spontant. Arntzen 

och Elstad (2013) menar också att träna med välkända föremål och i en bekant miljö har 
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positiv effekt för patienten. Det kan kopplas till att som arbetsterapeuterna beskrev att de kan 

se att patienterna har en större säkerhet hemma. Patienter med apraxi har ofta svårigheter att 

generalisera från en miljö till en annan, de kanske kan koka kaffe hemma för att det ser ut på 

ett visst sätt. Därför är det ofta bra om patienterna får möjlighet att träna i flera olika miljöer, 

en studie av Hiller och Inglis-Jasseim (2010) visar på viss fördel med hemrehabilitering för 

personer med stroke. 

Van Heugten (2001) pratar om att målet för patienterna bör vara att hitta nya strategier i 

vardagen. Arntzen och Elstad (2013) betonar att vid träning, kompensering och att hitta nya 

strategier kan patienten återfå sina tidigare förmågor och på så vis återfå sin 

aktivitetsförmåga. Just att hitta nya strategier och utförandemönster är något som 

arbetsterapeuterna arbetar med. En strategi kan vara att guida patienten. Guidning är något 

som används för att hjälpa patienten att hitta tillbaka till sin tidigare förmåga, det kan vara 

muntligen, vara med att styra eller säga stopp. Detta har också van Heugten et al. (1998) 

kommit fram till i sin studie då patienterna med hjälp av muntlig eller mer hjälpande guidning 

kunde förbättra sina förmågor. I en fortsättning på van Heugtens et al. (1998) studie där de 

jämförde strategi träning och ordinär behandling kom de fram till att båda metoderna 

fungerade bra men att grupperna hade vissa svårigheter att generalisera sina kunskaper till 

andra aktiviteter (Geusgens et al. 2006). I en senare studie av Geusgens et al. (2007) så har de 

undersökt om patienter med apraxi kan överföra sina inlärda kunskaper till aktiviteter de inte 

tränat på. I resultat av studien framkom att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

hur bra de klarade av aktiviteter de tränat på och inte tränat på. En del av arbetsterapeuterna 

beskrev under intervjuerna att patienterna kan ha svårigheter att generalisera från en miljö till 

en annan och att de då kan vara en fördel att vara i hemmiljö. I de båda studierna (Geusgens et 

al. 2006 & Geusgens et al. 2007) kunde det ses små skillnader i om deltagarna kunde 

generalisera eller inte från en aktivitet till en annan och i resultatet framkom att 

arbetsterapeuterna upplever att svårigheterna ligger i att generalisera från en miljö till en 

annan.  

Arbetsterapeuterna som deltagit i studien beskriver att det många gånger kan vara svårt att 

veta om det är interventionerna som de har gjort eller hjärnans egen läkning som har effekt för 

patienten. I Blomstrand och Stibrant Sunnerhagen (2006) beskriver de att träning i naturliga 

situationer är en viktig del som kan hjälpa den naturliga läkningen. Träning i naturliga 

situationer är något som även arbetsterapeuterna ser som en viktig del i rehabiliteringen och 

det de då gör kan hjälpa den naturliga läkningen. Författarna anser att den spontana läkningen 

och arbetsterapeuternas interventioner ofta går lite hand i hand eftersom interventionerna kan 

skynda på hjärnans egen läkning eller dölja de problem som finns. Enligt Arntzen och Elstad 

(2013) kan det ske en spontan läkning på egen hand men de menar också att det 

arbetsterapeuten gör för patienten med träning och kompensering har effekt på apraxin. Som 

Donkervoort, Dekker och Deelman (2006)  skriver är apraxi oftast en bestående nedsättning 

men träning kan ge förbättringar. Författarna kan också tänka sig precis som en del av 

arbetsterapeuterna har nämnt att det kan vara svårt att se effekten av interventionerna då 

arbetsterapeuterna inte har möjlighet att följa patienterna genom hela rehabiliteringskedjan. 

Men arbetsterapeuternas upplevelse är ändå att det de gör har en positiv effekt för patienten. 
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Slutsats 
Resultatet visar att arbetsterapeuterna utgår ifrån individen i sitt arbete och i både val av 

bedömning och åtgärd utgår de ifrån individen och dennes behov. Arbetsterapeuterna beskrev 

att de har ingen specifik åtgärd de använder till patienter med apraxi utan de väljer 

interventioner utifrån patientens mål och arbetar med de problem som finns i aktiviteten. 

Olika metoder de använder sig utav är bland annat guidning, Bobath affolter och olika 

strategier. I den här studien framkommer att arbetsterapeuterna utgår ifrån individens behov 

och väljer interventioner efter individen. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de ser en effekt av interventionerna de gör men att det ibland 

kan vara svårt. Mer forskning på vilka åtgärder som har bäst effekt för patienter med apraxi 

behövs för att det ska finnas tydligare evidensbaserade riktlinjer i klinisk verksamhet. 
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