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Sammanfattning 
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner och effekten av dessa inom 

arbetsrehabilitering. Datainsamling har utförts genom sökningar i 

vetenskapliga databaser. Urvalet gjordes utifrån fastställda 

inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna granskades och 

analyserades i enighet med Friberg (2012). Resultat av studien visade 

att arbetsterapeuterna inom arbetsrehabilitering använder sig av 

interventioner för att underlätta arbetsåtergång. Kompensatoriska 

interventioner som strategier och anpassning av miljön visade sig 

vara vanliga och vidare visade studien att arbetsterapeuter använder 

sig av gruppinterventioner, IPS samt träning för att utveckla fysiska 

och kognitiva funktioner. Resultatet visade även att de 

arbetsterapeutiska interventionerna som utförts i studien underlättar 

och möjliggör arbetsåtergång för arbetstagarna. Arbetstagarna 

upplevde att deltagande i arbetsterapeutiska interventioner 

resulterade i stärkt självkänsla och ökat självförtroende. Studierna 

visade på stora likheter mellan de arbetsterapeutiska interventionerna 

oberoende av var i världen studierna utförts.  Författarnas slutsats är 

att mer forskning behövs inom området för att beskriva 

arbetsterapeuternas arbete inom arbetsrehabilitering. 

 

 

Nyckelord: Occupational therapy, vocational rehabilitation, interventions.  
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Abstract 
The aim of the study was to compile and describe occupational 

therapy interventions and their effects on vocational rehabilitation. 

The data was collected from research in scientific databases. The 

selection was based on the inclusion- and exclusion criteria. The 

articles were examined and analyzed in concurrence with Friberg 

(2012). The study showed that occupational therapists within 

vocational rehabilitation used interventions to enable work returns. 

Compensating interventions like teaching strategies and adapting the 

environment are common and occupational therapists also use group 

interventions, IPS and functional physical and mental training.  

According to the results of the study occupational therapy 

interventions in vocational rehabilitation facilitates and enables 

peoples work returns. The workers experienced increased self-

esteem and confidence after participation in occupational 

interventions. The authors made to the conclusion that regardless of 

where in the world the study was made, occupational therapy 

interventions are quite similar. The authors found that more research 

on the subject is needed in order to describe the occupational therapy 

interventions used  in vocational rehabilitation. 
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Inledning 
Författarna kom i kontakt med ämnet arbetsrehabilitering under arbetsterapeut utbildningen 

och anser att arbetsterapeuternas kompetens är en viktig del i arbetsrehabiliteringen. Arbete 

och arbetsrelaterade interventioner är en av kärnorna i arbetsterapi (Blesedell-Crepeau, Cohn 

& Boyt-Schell, 2009). Arbete innebär delaktivitet och produktivitet, vilket är en viktig del i 

god hälsa och välbefinnande. Arbetsterapeuten utformar åtgärdsstrategier för 

arbetsrehabilitering utifrån individens individuella förmåga, intressen och behov. Förbättring 

av arbetsförmågan kan med fördel utföras genom träning av specifika arbetsuppgifterna 

(Blesedell-Crepeau, Cohn & Boyt-Schell, 2009).  

I Sverige är ambitionen att så många sjuka och skadade arbetstagare som möjligt ska erbjudas 

arbetsrehabilitering för att underlätta återgång till arbetet. Målet är att erbjuda tidiga insatser 

och en effektiv rehabilitering (Försäkringskassan, 2012).  Under utbildningen har författarna 

fått uppfattningen att arbetsterapeutiska interventioner är viktiga för att uppnå detta mål och 

vill därför undersöka vilka interventioner som utförs inom arbetsrehabilitering. Författarna 

vill även undersöka vilka effekter som uppnås samt vilka erfarenhet arbetsterapeuter och 

arbetstagare har av interventionerna. Författarna är intresserade av ett vidare perspektiv av 

arbetsterapeuternas roll inom arbetsrehabilitering och kommer att söka såväl internationell 

som nationell forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Bakgrund 

Arbete 

Arbete är en meningsfull aktivitet där arbetstagaren får använda sina förmågor och färdigheter 

i en social kontext och att ingå i en arbetsgemenskap har visat sig vara en viktig del för hälsa 

och välbefinnande (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010; Blank & Hayward, 2009). 

Enligt Eklund et al. (2010) kan begreppet arbete tolkas som exempelvis en ekonomisk 

förutsättning som möjliggör försörjning av familjen eller en möjlighet att bidra med en större 

insats i samhället. Att engagera sig i ett arbete anses även ha en stor inverkan på självkänslan, 

viljekraften, känslan av tillhörighet och känslan av kompetens. Det ger även människor en 

viss struktur som bidrar till meningsfullhet, aktivitetsbalans och gör fritiden mer betydelsefull 

(Eklund et al., 2010). Om en individ är intresserad av sitt arbete, uppgifterna som ingår och 

miljön i och omkring arbetet samt den individuella förmågan överensstämmer med arbetets 

krav, kan arbetet med dess utmaningar vara bidragande till meningsfullhet (Eklund et al., 

2010). Tillgång till arbete ger arbetstagaren en möjlighet att skapa ett själv utanför sin 

sjukdom eller skada, vilket för många är nyckeln till tillfrisknande (Blank & Hayward, 2009). 

 

Arbetstagare som drabbas av sjukdom eller skada 

En arbetstagare inom ett visst yrke förväntas kunna erbjuda en god arbetsprestation (Frick, 

2008). Förväntningarna innefattar utförande av en viss mängd arbetet mot ett visst resultat. 

Om arbetstagaren blir sjuk eller på annat sätt drabbas av nedsatt arbetsförmåga har 

arbetsgivaren ett ansvar att erbjuda arbetstagaren arbetsrehabilitering (Frick, 2008) En 

arbetstagare som drabbas av sjukdom eller skada kan behöva vara frånvarande från arbetet 

under en period för att skydda sin hälsa. I många fall behöver dock inte nedsatt hälsa vara 

detsamma som oförmåga att utföra ett arbete (Joss, 2011). För många ger möjligheten att 

fortsätta på arbetet eller återgång till arbetslivet en betydelsefull effekt på såväl psykiska som 

fysiska hälsoproblem. Det kan även förebygga långtidssjukdom och bespara arbetstagaren de 

sociala och ekonomiska konsekvenser som frånvaro från arbetet medför (Joss, 2011).  

Arbetstagare som i Sverige drabbas av skada eller sjukdom, som medför nedsatt 

arbetsförmåga i mer än 14 dagar, har rätt att ansöka om ekonomisk ersättning från 

försäkringskassan. De har även rätt till stöd i form av medicinsk behandling och 

rehabilitering. Ofta är den egna arbetsplatsen med känd miljö och omgivning den bästa 

platsen för en lyckad rehabilitering (Försäkringskassan 2012).  
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För effektiv arbetsrehabilitering finns behov av att fastställa en uppkommen sjukdom eller 

skadas art och grad (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant-Sunnerhagen, 2006). Den nya 

klassifikationen ”International Classification of functioning, Disability and Health” (ICF), 

antogs av World Health Organisation (WHO) 2001, och finns som svensk översättning från 

2003. ICF används för att fastställa sjukdomens eller skadans funktionella konsekvenser och 

beskriver funktionstillstånd och funktionshinder utan att koppla det till specifika 

sjukdomstillstånd (World Health Organisation [WHO], 2001). 

  

Arbetsrehabilitering 

Arbetstagare som står utanför arbetslivet på grund av sjukdom eller skada erbjuds 

arbetsrehabilitering för att återfå bästa möjliga funktionsförmåga samt för att underlätta 

återgång till arbete (Försäkringskassan, 2013). I Sverige ansvarar försäkringskassan för att 

uppmärksamma behovet av arbetsrehabilitering samt samordna insatserna både vid 

sjukskrivning av personer som inte påbörjat deltagande i arbetslivet och personer som innehar 

en anställning (Försäkringskassan, 2013). Om arbetstagaren är anställd ansvarar arbetsgivaren 

för att erbjuda arbetsrehabiliterande åtgärder på arbetsplatsen. Det är dock arbetstagarens eget 

ansvar att aktivt delta i den rehabilitering som erbjuds (Frick, 2008). Om arbetstagaren står 

utanför arbetsmarknaden samarbetar försäkringskassan med arbetsförmedlingen för att 

möjliggöra rehabilitering (Försäkringskassan, 2013). 

Arbetsrehabilitering bygger på att anpassa rehabiliteringen efter arbetstagarens individuella 

behov och en bedömning av arbetsförmågan kan därför vara en del i att identifiera lämplig 

rehabiliteringsmetod för den enskilde (Kellman 2010). Vid en bedömning av arbetsförmåga 

vägs fysiska, kognitiva, psykosociala, sensoriska och andra aspekter av utförande in i 

varierade kontexter (Bade & Eckert, 2008). Arbetsrehabilitering kan innebära förändring av 

arbetsplatsen, ändrat arbetsinnehåll, omplacering av arbetstagaren, anpassade av 

arbetsuppgifter, flexibla arbetstider, arbetsträning, stöd från företagshälsovården, att tekniska 

hjälpmedel användas eller andra förändringar som innebär förbättringar av arbetsmiljön för 

arbetstagarna (Frick 2008).  

 

År 2008 fattade riksdagen i Sverige beslut om den så kallade rehabiliteringskedjan, vilket 

innebär att en arbetstagare så fort som möjligt ska få möjlighet att återgå till arbetet trots sin 

sjukdom eller skada (Kellman, 2010). Rehabiliteringen sker i tre steg: återhämtning, påfyllnad 
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och arbetsåtergång. Under återhämtningen sker vila, stödsamtal och medicinering med mera. 

Vid övergång till påfyllnadsfasen påbörjas de mer yrkesinriktade åtgärderna. En analys 

genomförs om huruvida arbetssituationen behöver förändras för en återgång till arbetet. 

Slutligen påbörjas arbetsåtergången som innefattar arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen 

och så vidare beroende på arbetstagaren individuella behov (Kellman, 2010). 

Arbetsrehabilitering ska vara en övergång mellan akutvård och återgång till arbetet (Bade & 

Eckert, 2008). 

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapins filosofiska grund är att människa är unik och har en vilja att delta i aktiviteter 

som är meningsfulla och betydelsefulla för individen. En aktivitet inom arbetsterapin är en 

uppgift som utförs för att klienten vill eller måste utföra den. Möjligheten att utföra dagliga 

aktiviteter och andra meningsfulla aktiviteter är en förutsättning för människans livskvalitet 

samt möjlighet att delta i samhället. Utförandet av meningsfulla aktiviteter är 

arbetsterapeutens fokus och fungerar som både mål och medel i arbetsterapeutiska 

interventioner (Fisher 2009). Arbetsterapeuterna har färdigheter i att analysera aktiviteter, 

analysera miljön där aktiviteten utförs samt rekommendera förändringar som underlättar 

aktivitetsutförandet i olika kontexter av samhället. Genom att analysera de färdigheter som 

krävs för att utföra en aktivitet samt de krav aktiviteten och miljön ställer på individen kan 

arbetsterapeuten möjliggöra aktivitet för individer med nedsatt aktivitetsförmågan (Joss, 

2011).  

 

Arbetsterapeuter inom arbetsrehabilitering 

Arbetsterapeuter har genom sin medicinska kunskap, sina yrkesmässiga färdigheter samt 

professionella värderingar ansetts inneha en nyckelroll vid arbetsrehabilitering (Waghorn, 

Lloyd & Clune 2009). Arbetsterapeuter har utbildning i alla de områden som är kopplat till 

arbete (fysiska, kognitiva, psykologiska, sociala och utvecklingsbetingade). Arbetsterapeuter 

har även kompetens att utföra arbetsförmågebedömning, arbetsrehabiliterande åtgärder, 

upprätta åtgärdsprogram samt utföra förebyggande åtgärder på arbetsplatsen (Blesedell-

Crepeau, Cohn & Boyt-Schell, 2009). Arbetsterapeuter ser arbetsförmåga som en komplex 

interaktion mellan medicinska och psykosociala faktorer samt arbetsplatsens ergonomiska 

förutsättningar. Olika faktorer verkar hämmande eller stöttande på arbetstagarens 
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arbetsförmåga och möjlighet att återgå till arbetet. Arbetsterapeuten måste därför inkludera 

alla dessa faktorer vid en bedömning av en arbetstagares arbetsförmåga (Joss, 2011). 

Arbetstagarens förväntningar av återgång till arbetet ses som den mest betydande faktorn vid 

återgång till arbetet. Förväntningarna påverkas av arbetstagarens attityd till hälsotillståndet 

och dess inverkan på humöret, arbetstagarens beteende, självförtroende, självsäkerhet, 

motivation, ekonomiska förutsättningar, stödet från arbetsplatsen samt arbetstagarens 

inställning till arbetsplatsen (Joss, 2011).  

 

Arbetsterapeuten använder arbetsrelaterade uppgifter för att bedöma arbetsförmåga samt 

utföra arbetsrehabiliterande interventioner (Bade & Eckert, 2008). Arbetsterapeuten 

samarbetar med arbetstagaren och andra aktörer för att bygga upp åtgärdsstrategier som är 

utformade efter arbetstagarens individuella förmåga, intressen och behov (Blesedell-Crepeau 

et al., 2009). Arbetsterapeuten ska vidare utföra åtgärder för att utveckla, förändra 

förutsättningarna eller kompensera arbetstagarens fysiska, kognitiva, neuromuskulära och 

sensoriska funktioner. Modifiera miljön, utbilda och träna arbetstagare och arbetsgivare, 

anpassa och tillämpa ergonomiska principer med mera (Bade & Eckert, 2008). Vid kognitiva 

nedsättningar kan det finnas behov av kognitiv träning i form av problemlösning, förbättring 

av sociala färdigheter, finansiell planering eller information om bidrag och samhällsstöd 

(Waghorn et al., 2009). Individual placement support (IPS) har senaste tiden fått ett större 

fokus inom arbetsrehabilitering. IPS är en modell arbetsterapeuter använder för att söka en 

arbetsplats vars krav stämmer överens med arbetstagarens individuella kapacitet samt erbjuda 

träning av arbetsuppgifter och stöd på arbetsplatsen (Blank & Hayward, 2009). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att deltagande i arbetslivet bidrar till såväl 

ekonomiska förutsättningar, en känsla av meningsfullhet samt en möjlighet att bidra till 

samhället. Arbetet möjliggör för arbetstagaren att utveckla sin självkänsla och känsla av 

kompetens. Forskning visar att arbetsrehabiliteringsprocessen är en viktig del i att möjliggöra 

fortsatt delaktighet för arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom. Arbetsterapeuten är 

en viktig del i processen både gällande att bedöma arbetsförmåga samt utföra de 

interventioner som behövs i arbetet och på arbetsplatsen. Efter en översikt av aktuell 

forskning anser författarna att det saknas en enhetlig bild av vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som utförs inom arbetsrehabiliteringen samt vilka effekter som uppnås.  

Litteraturöversikter som utförts fokuserar ofta på en viss diagnosgrupp och ger därför ingen 

generell bild av hur arbetsterapeuter arbetar inom arbetsrehabilitering. De studier som finns 
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saknar en tydlig beskrivning av de interventioner som utförs. Författarna vill därför göra en 

litteraturöversikt av den forskning som finns inom området utan att fokusera på en specifik 

diagnosgrupp. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en litteraturöversikt sammanställa och beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner och effekten/erfarenheter av dessa vid arbetsrehabilitering av 

arbetstagare som drabbats av skada/sjukdom. 

 Vilka arbetsterapeutiska interventioner utförs av arbetsterapeuter vid 

arbetsrehabilitering? 

 Vilka effekter har dessa interventioner? 

 Vilka erfarenheter har arbetsterapeuterna och arbetstagarna av interventionerna? 

 

Metod 

Design 

För att besvara syftet valde författarna att utföra en litteraturöversikt över tidigare publicerad 

forskning inom området. Syftet efterföljs av frågeställningar som förtydligar samt underlättar 

analysarbetet (Friberg, 2012). Författarna presenterar den sökstrategi som använts för att 

identifiera relevant forskning inom området samt de inklusions- och exlusionskriterier som 

använts i urvalsprocessen. Studien kommer att innefatta både kvalitativ och kvantitativ 

forskning (Friberg, 2012).  

Litteratursökning 

Enligt Friberg (2012) är det viktigt att skapa en helhetsöversikt över området som ska 

studeras, ett så kallat helikopterperspektiv. Författarna valde därför att utföra en bred sökning 

för att skapa en bild av den forskning som publicerats kring arbetsterapi och 

arbetsrehabilitering. Författarna läste titlar och abstract för skapa en bild av 

forskningsområdets innehåll samt starta en tankeprocess angående det egna syftet (Friberg 

2012). Den inledande sökningen utfördes i november 2012 med sökordskombinationen 

occupational therapy och work rehabilitation.  

 

I februari 2013 utfördes en ny sökning mot ett klart formulerat syfte. De databaser som 

användes var CINAHL, CIRRIE, Psykinfo, PUBMED och Swedish Mesh. Författarna 
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använde sig av Swedish Mesh för att utforma relevanta sökord. De MESH termer som 

användes i sökningen var occupational therapy och vocational rehabilitation. Ytterligare 

sökord som användes var work rehabilitation samt return to work, sökord som författarna 

identifierat i andra studier efter den inledande sökningen. Författarna utförde en första 

sökning, efter den inledande sökningen, med endast MESH-termer men sökningen resulterade 

i få relevanta träffar utifrån ämnet. En ny sökning med andra sökord utfördes, sökorden 

användes som huvudämnesord eller ämnesord. Författarna läste titel och abstrakt men endast 

5 artiklar motsvarade studiens syfte. Författarna valde då att utföra en bredare 

litteratursökning för att minska risken att utesluta intressanta artiklar. Författarna använde 

olika sökordskombinationer med MESH-termer samt övriga sökord som identifierats under 

den inledande sökningen.  Artiklarna som framkom under de senare sökningarna innehöll 

även de 5 artiklar som ansetts relevanta i tidigare sökningar.  

 

Databaser, sökord, sökordskombinationer, begränsningar, antalet träffar och urval finns 

beskrivet i bilaga 1: översikt av litteratursökning. Författarna läste alla titlar och abstrakt som 

framkom i sökningarna var för sig och diskuterade sedan tillsammans vilka artiklar som skulle 

inkluderas och exkluderas.  Inklusionskriterier och exklusionskriterier utarbetatades för att 

förtydliga vilka artiklar som skulle ingå i studien samt som stöd för att välja artiklar i enighet 

med syftet. För att inkluderas skulle artiklarna fokusera på arbetsterapi, arbetsrehabilitering, 

vilka arbetsterapeutiska interventioner som används inom arbetsrehabilitering för arbetstagare 

som drabbats av sjukdom eller skada samt effekter eller erfarenheter av dessa. Det skrivna 

språket skulle vara engelska och artiklarna skulle vara publicerade efter 1 januari 2007. 

Författarna exkluderade litteraturstudier och studier innehållande validitet och reliabilitet av 

olika instrument. Även artiklar skrivna på annat språk än engelska samt artiklar som 

publicerats före 1 januari 2007. Debattartiklar ansågs inte bidra till studien och exkluderades. 

 

Totalt läste författarna 521 titlar och abstract inklusive dubbletter. 107 artiklar valdes ut för 

vidare granskning och utifrån syfte och frågeställningar valdes slutligen 11 av dessa artiklar ut 

att ingår i studien. 7 kvantitativa och 4 kvalitativ artikel inkluderades i studien. De 

kvantitativa artiklarna var studier som undersökte hur många arbetstagare som återgått till 

arbete efter en arbetsrehabiliterings interventioner efter deltagande i ett 

arbetsrehabiliteringsprogram. Effekterna mättes genom uppföljning en viss tid efter avslutad 

intervention eller deltagande. Flera av de kvantitativa studierna innehöll även en kvalitativ del 
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där arbetstagare och arbetsterapeuter redogjorde för upplevelser genom intervju eller 

självskattning. I bilaga 2 redovisas en översikt av de utvalda artiklarna.   

Dataanalys 

De utvalda artiklarna granskades enligt Fribergs (2012) mall för kvalitetsgranskning och 

bevisvärdet graderades i enighet med Britton (2000). Artiklarna var av god kvalitet men hade 

endast lågt- eller medel bevisvärde. Materialet analyserades med fokus på likheter och 

skillnader i enighet med Friberg (2012). Fishers (2009) praxismodeller användes som 

analysredskap vid analys av interventioner.  

Enligt Fisher (2009) är OTIPM en processmodell som används för att skapa en struktur i det 

arbetsterapeutiska arbetet samt en guide i arbetsterapeutens kliniska resonemang och 

klientcentrerade arbetssätt. De fyra praxismodellerna som igår i OTIPM är modell för 

kompensation, pedagogisk modell, modell för aktivitetsträning samt modell för förbättring av 

personliga faktorer och kroppsfunktioner (Fisher, 2009). Modell för kompensation innefattar 

anpassning av utförande, den fysiska och sociala miljön samt användandet av teknisk 

utrustning för att underlätta aktivitetsutförandet. I modellen ingår även konsultation om hur 

anpassningar ska utföras på ett säkert sätt. Den pedagogiska modellen innefattar att planera 

och implementera informations och utbildningsprogram för en grupp människor. Pedagogiska 

interventioner ska fokusera på diskussion kring olika aktivitetsproblem. Modell för 

aktivitetsträning innefattar att återfå eller utveckla förmågan att utföra dagliga aktiviteter. 

Aktivitetsträning innefattar även att ge råd och stöd i utvecklandet av aktivitetsförmågan. 

Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner innefattar att underlätta 

återställande och utvecklande av den underliggande kapacitet som behövs i 

aktivitetsutförandet (Fisher, 2009).  

 

Författarna analyserade innehållet i artiklarna utifrån likheter och skillnader. Författarna valde 

att analysera den första artikeln tillsammans för att bli samstämmiga i analysen. Materialet 

delades sedan upp och författarna analysera artiklarna var för sig för att sedan diskutera 

fynden och enas om vad som skulle ingå i resultatet Slutligen presenterades de analyserade 

materialet utifrån frågeställningarna. Det funna materialet delades in i 3 huvudrubriker och 

rubriken interventioner delades in i underrubriker utifrån Fisher (2009) processmodeller.   
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Etiska överväganden 

Studien är en litteraturöversikt av vetenskapligt publicerade artiklar och författarna har genomfört 

etiska överväganden i valet av material till studien. I litteraturöversikter är de etiska riskerna små 

då frågorna ställs till litteraturen istället för individen. Författarna har värderat de artiklar som 

används i studien för att fastställa att riktlinjer som finns för god medicinsk forskning inom 

området följts. Artiklarnas kvalitet har granskats och noga övervägts innan de inkluderats i 

studien. Endast de studier som uppvisar noggranna etiska överväganden har använts i studien 

(Forsberg och Wengström, 2013). Dessa överväganden gör att bearbetningen och analysen av 

artiklarna inte medfört några etiska dilemman. Artiklarna är skrivna på engelska, vilket eventuellt 

kan ge upphov till missuppfattningar eller felaktiga tolkningar av begrepp. Författarna har därför 

under hela processen arbetat textnära och diskuterat begreppens översättning. Nyttan med studien 

är att fylla den kunskapslucka författarna anser finns i dagens forskning om arbetsterapeutiska 

interventioner inom arbetsrehabilitering. Författarna hoppas även att studien ska ge upphov till 

vidare forskning inom området.  

 

Resultat 
Efter analys av artiklarna kom författarna utifrån studiens frågeställningar fram till tre 

huvudrubriker: interventioner, effekter och erfarenheter. Kategorin interventioner innehåller 

fyra underrubriker utifrån Fishers (2009) praxismodeller; modell för kompensation, 

pedagogisk modell, modell för aktivitetsträning samt modell för förbättring av personliga 

faktorer och kroppsfunktioner.  

 

Interventioner 

Samtliga artiklar som analyserats innehåller beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner 

inom arbetsrehabilitering. Artiklarna innefattar diagnoserna förvärvad hjärnskada, psykisk 

ohälsa, kronisk ryggsmärta, inflammatorisk artrit samt neurologiska sjukdomar.  

 

Kompensatoriska interventioner 

Analysen visar att interventioner med fokus på kompensation är den vanligaste 

arbetsterapeutiska interventionen inom arbetsrehabilitering. Tydliga kompensatoriska 

interventioner identifieras i fem av elva artiklar och ytterligare två  artiklar innehåller 

interventioner med inslag av kompensatoriska åtgärder. Interventionerna innefattar framförallt 

arbetstagare med förvärvad hjärnskada men förekommer inom flera diagnoser.  
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Arbetsterapeuterna använder sig av olika kompensatoriska interventioner för att kompensera 

nedsatt utförandekapacitet hos arbetstagare som drabbats av sjukdom eller skada (O´Brien, 

2007; Baxter et al., 2012; Lacaille, et al., 2008; Mei Leng, 2008; Paquette, 2008; Stergiou-

Kita, Rappolt, Kirsh & Shaw, 2009). Åtgärderna består av kompensatoriska strategier som 

exempelvis olika arbetstekniker eller information om ergonomiska arbetsställningar. 

Arbetsterapeuterna rekommenderar anpassning av arbetsuppgifterna genom att dela upp 

momenten i arbetsuppgiften, lägga in pauser mellan arbetsuppgifterna eller anpassa 

arbetsschemat (Lacaille, et al., 2008; Mei Leng,2008). Arbetsterapeuterna rekommenderar 

även ergonomiska anpassningar i miljön. Anpassningarna variera från små justeringar i den 

aktuella miljön, exempelvis höja eller sänka stolar och bord, till rekommendationer av 

hjälpmedel som ergonomiska stolar, fotstöd, headset eller liknande. Olika strategier för 

psykiska funktionsnedsättningar lärs ut i form av användande av dagbok, kalender, checklista, 

alarm eller anteckningar (Paquette, 2008; Lacaille, et al., 2008; O´Brien, 2007). 

Arbetsterapeuterna informerar arbetsgivaren om olika alternativ som att ge arbetstagaren mer 

stöd i arbetet, förändra de individuella arbetsuppgifterna, förflyttning till en annan arbetsplats 

inom organisationen eller coachning på arbetsplatsen (Lacaille, et al., 2008).  

 

För att kompensera kognitiva nedsättningar lär arbetsterapeuten ut olika strategier för 

utförandet av olika arbetsuppgifter. Vanor och rutiner ändras för att arbetstagarna ska kunna 

hantera de krav som arbetet ställer på arbetstagaren eller exempelvis minnesstrategier. 

Arbetsterapeuterna lär ut strategier för att underlätta problemhantering, strategier för 

stresshantering samt kommunikationsstrategier (Phillips et al. 2010; Lacaille, et al., 2008). 

  

En del i utförandet av kompensatoriska interventioner är att utföra en analys av uppgiften 

innehållande uppgiftens olika delar samt de fysiska och psykiska färdigheter som behövs för 

att utföra den specifika uppgiften på en specifik arbetsplats (O´Brien, 2007; Stergiou-Kita et 

al., 2009). Arbetsterapeuterna utför även en analys av arbetsplatsen innefattande ergonomiska 

förutsättningar och vilket stöd som finns att tillgå i den sociala miljön (Paquette, 2008).  

Analys av arbetsuppgifter kan utföras på arbetsplatsen eller i en simulerad miljö utanför 

arbetsplatsen. På en simulerad arbetsplats får arbetstagaren möjlighet att utföra uppgiften utan 

de risker som kan finnas på en specifik arbetsplats (Paquette, 2008; Stergiou-Kita et al., 2009; 

Lacaille, et al., 2008). Vidare medverkar arbetsterapeuten vid möten med arbetsgivaren och 
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under besök på arbetsplatser för att planera en säker återgång till arbetet för arbetstagaren 

(Lacaille, et al., 2008; Mei Leng,2008).  

 

Interventioner för aktivitetsträning 

Aktivitetsträning som intervention beskrivs i fyra av elva artiklar och är den näst vanligaste 

arbetsterapeutiska interventionen inom arbetsrehabilitering. Två av artiklarna beskriver 

aktivitetsträning som intervention för personer med förvärvad hjärnskada. Två artiklar 

beskriver arbetsträning som en del av modellen IPS och innefattar arbetstagare med psykisk 

ohälsa.  

 

Arbetsplatsträning lyfts fram som en effektiv intervention inom arbetsrehabilitering (Bisiker 

& Millinchip, 2007; O´Brien, 2007). Arbetsplatsträning kan utföras på arbetsplatsen eller i en 

simulerad miljö där arbetstagarna får träna på att utföra olika arbetsuppgifter för att utveckla 

färdigheter och förtroende för den egna förmågan (Bisiker & Millinchip, 2007).  Arbetstagare 

vars arbete innefattar datorer kan till exempel medverka i en datorkurs för att utveckla sin 

förmåga att använda datorn efter skada eller sjukdom (Mei Leng, 2008). Arbetsterapeuterna 

använder simulerat arbete för att utforska hur olika arbetsroller kan ge erfarenhet och stöd för 

arbetstagare som saknar erfarenhet från arbetslivet. Avsaknad av arbetslivserfarenhet leder 

ofta till osäkerhet och bristande förtroende för den egna förmågan (Baxter et al., 2012).  

 

Individuellt placeringsstöd (IPS) finns upprättat för att möjliggöra för arbetstagare som 

drabbats av sjukdom eller skada att erhålla ett givande arbete. Arbetstagaren erbjuds möjlighet 

att träna sin arbetsförmåga på arbetsplatsen med stöd av arbetsterapeut (Baxter et al., 2012). 

Arbetsterapeuterna matchar arbetstagarens kapacitet med arbetsplatsens krav för att identifiera 

en arbetsplats med lämpliga arbetsuppgifter. IPS är en evidensbaserad modell som riktar sig 

till arbetstagare med psykiska nedsättningar. Målet är att identifiera en arbetsplats som 

upplevs meningsfull för arbetstagaren, träna arbetstagaren att utföra arbetsuppgifterna på 

arbetsplatsen samt ge arbetstagaren stöd under arbetsutförandet (Baxter et al., 2012). 

 

Pedagogiska interventioner 

Pedagogiska interventioner identifierades i två av elva artiklar. En av artiklarna beskriver 

enbart en pedagogisk intervention som innefattar arbetstagare med psykisk ohälsa. Den andra 

fokuserar på den pedagogiska interventionen men har även kompensatoriska inslag i form av 
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förslag till anpassning av den fysiska och sociala miljön. Interventionen innefattar personer 

med inflammatorisk artrit. Ytterligare två artiklar innehåller pedagogiska åtgärder.  

 

Arbetsterapeuter använder sig av gruppinterventioner som åtgärd för återgång till arbetslivet 

(Precin, 2011; Lacaille, et al., 2008). Precin (2011) beskriver i sin studie hur en arbetsterapeut 

och en socialarbetare tillsammans utför en trauma fokuserad gruppintervention för personer 

som utsatts för en traumatiska händelse (Precin, 2011). Gruppledarna uppmuntrar och stöttar 

arbetstagarna i diskussion om den traumatiska händelsen samt erfarenheter och känslor runt 

händelsen. Målet med gruppinterventionen är att arbetstagarna ska få möjlighet att bearbeta 

sina känslor och tankar om den traumatiska händelsen. Detta för att återta kontrollen över sitt 

liv och sin omgivning samt återgå till arbetslivet (Precin, 2011). 

 

I studien av Lacaille et al. (2008) beskrivs ytterligare en gruppintervention som innefattar 

arbetstagare som fortfarande arbetar men som på grund av sjukdom riskerar nedsatt 

arbetsförmåga. Interventionen består av 5 gruppsessioner i vilka ett utbildningsmaterial 

presenteras innehållande olika arbetsrelaterade ämnen samt självhjälpsprinciper för olika 

arbetssituationer. Gruppinterventionens mål är att göra arbetstagarna uppmärksamma på den 

inverkan sjukdomen och arbetsuppgifterna har på varandra samt ge information om vilka 

anpassningar som på olika sätt kan tillämpas för att underlätta arbetssituationen (Lacaille, et 

al., 2008). Vidare studier visar att pedagogiska åtgärder utförs i form av workshops, 

arbetsgrupper samt olika dagprogram för att arbetstagare ska få en möjlighet att delta i olika 

arbetsrelaterade aktiviteter och lära sig hantera olika uppgifter och situationer (Poon, Siu & 

Ming, 2010). Arbetsterapeuterna erbjuder utbildning om olika funktionsnedsättningar och 

dess påverkan på återgång till arbetet för arbetstagaren, arbetsgivare och vårdare (Phillips, 

Drummond, Radford & Tyerman, 2010).  

 

Interventioner för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 

Ingen av de analyserade artiklarna innehåller interventioner med tydligt fokus på förbättring 

av personliga faktorer och kroppsfunktioner. Analysen visar dock att kognitiv träning och 

ingår i interventioner för aktivitetsträning. Kognitiv träning används som en del i 

interventioner för arbetstagare med förvärvad hjärnskada.  
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Kognitiv funktionsträning används för att förbättra den underliggande kapacitet som behövs i  

arbetsutförandet för arbetstagare som exempelvis drabbats av förvärvad hjärnskada. 

Specialdesignade datorspel används för att utveckla förmågan att rikta sin impulsivitet 

(O´Brien, 2007). Arbetsterapeuterna tränar även arbetstagarnas kognitiva förmåga att planera 

och slutföra uppgifter samt utför minnesträning (O´Brien, 2007).   

 

Effekter av arbetsrehabilitering  
I artiklarna mäts effekten genom uppföljning av de arbetsterapeutiska interventioner som 

utförts inom arbetsrehabilitering. Sju av de elva analyserade artiklarna innehöll mätbara 

effekter och då främst i termer av arbetsåtergång.  

 

I studien av Poon et al. (2010) resulterade arbetsrehabiliteringsprogrammet för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar i att 32,7% av deltagarna kunde återgå till arbete och 22,4% 

av deltagarna påbörjade utbildning eller arbetsträning. Studien visar även att 15% av 

deltagarna påbörjade någon form av bidragsfinansierad anställning, 4,8% deltog i 

dagrehabilitering och endast 2,1% av deltagarna fortsatte utan sysselsättning. En uppföljning 

efter 3 månader visade att 53,7% av deltagarna fortfarande utförde någon form av produktivt 

arbete (Poon et al,. 2010). 

 

Resultatet av Precins studie (2011) visade att 13,6% av deltagarna, som upplevt en traumatisk 

händelse, kunde återgå till arbetslivet under arbetsrehabiliteringsprogrammets första år. Av de 

arbetstagare som deltog i arbetsrehabiliteringsprogrammet för personer med fysiska 

funktionsnedsättningar, utförd av Mei Leng (2008), kunde 55% av deltagarna återgå till någon 

form av arbete. 34% återvände till den öppna arbetsmarknaden och 21% påbörjade en 

bidragsfinansierad anställning (Mei Leng,2008). Även studien av Bisiker & Millinchip (2007) 

visar att arbetsrehabiliteringsprogram underlättar återgång till arbetet för arbetstagare som 

drabbats av sjukdom eller skada. Av de 74 deltagarna i arbetsrehabiliteringsprogrammet 

återgick 25 personer till arbetet och ytterligare 49 personer deltog fortfarande i programmet 

när studien slutfördes.  

 

I studien av Lacaille, et al. (2008) beskriver författarna hur deltagandet i 

arbetsrehabiliteringsprogrammet ökade arbetstagarnas självförtroende gällande utförande av 

arbete med 80% (Lacaille, et al., 2008) Studien av Paquette (2008) visar att ergonomiska 
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interventioner på arbetsplatsen samt kognitiv träning underlättar för sjuka eller skadade 

arbetstagare att återgå till arbete. Faktorer som enligt O´Brien (2007) påverkar arbetstagarnas 

återgång till arbete är arbetstagarens motivation, ålder, arbetsrehabiliteringsperiodens längd 

samt vilken yrkesroll en arbetstagare haft före sjukdom eller skada. Tidiga interventioner 

anses underlätta återgång i arbetslivet för arbetstagarna (O´Brien, 2007). 

 

Erfarenheter av arbetsrehabilitering  

Åtta av elva analyserade artiklar innehåller arbetstagare eller arbetsterapeuters erfarenheter av 

arbetsterapeutiska interventioner inom arbetsrehabiliteringen. Erfarenheterna baseras på 

intervjuer av arbetsterapeuter och arbetstagare samt självskattning av arbetstagarna före och 

efter en arbetsterapeutisk intervention inom arbetsrehabilitering.  

 

Arbetstagarnas erfarenheter av delaktighet i olika arbetsrehabiliteringsprogram är att de ger 

dem större insikt om hur deras sjukdom eller skada påverkar och påverkas av arbetet samt hur 

arbetstagarna kan hantera sina svårigheter på bästa sätt. Information om vilka rättigheter 

skadade eller sjuka arbetstagare har på arbetsplatsen, samt vilka anpassningar eller hjälpmedel 

som finns att tillgå, underlättar för arbetstagarna att återfå den självkänsla och det 

självförtroende som behövs för att uppleva arbetsberedskap (Lacaille, et al., 2008; Stergiou-

Krita et al. 2010). Erfarenheter av deltagande i gruppinterventioner visar att gruppen ger en 

känsla av tillhörighet, delaktighet och stöd. Arbetstagarna upplever en bekräftelse av sina 

egna känslor genom att lyssna till andra med liknande svårigheter och upplever sig vara 

mindre ensamma när dem får möjlighet att byta erfarenheter med personer i liknande situation 

(Lacaille, et al., 2008; Precin, 2011). Att lyfta arbetsrelaterade problem upplevs stärkande 

samtidigt som arbetstagarna känner medmänsklighet genom att bry sig om och dela med sig 

av sina erfarenheter till andra personer i liknande situation (Lacaille, et al., 2008; Precin, 

2011). Arbetstagarna uppger att de känner sig mer hoppfulla och får motivation av att samtala 

med andra arbetstagare som befinner sig längre fram i sin rehabilitering (Precin, 2011). 

 

Arbetsterapeuterna menar att olika workshops, arbetsgrupper för arbetsbedömning, simulerad 

arbetsträning samt olika dagprogram och grupper möjliggör för arbetstagarna att lära sig 

hantera olika arbetsuppgifter, hantera den sociala och fysiska miljön som arbetet utförs i, lär 

sig hantera olika feedback på utförandet samt upprättar struktur i sin vardag genom rutiner, 

aktivitets utförande, upprättande av mål och en känsla av meningsfullhet (Poon et al,. 2010). 
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Att återgå till en produktiv roll i samhället hjälper arbetstagarna att återfå den självrespekt och 

det självförtroende som många av dem förlorat till följd av sin sjukdom eller skada. 

Motivation är enligt arbetsterapeuternas erfarenhet den viktigaste faktorn vid återgång till 

arbetet och nedsatt förtroende för sina färdigheter är ofta en hindrande för motivation 

(Stergiou-Krita et al. 2010; 12, Bisiker & Millinchip, 2007). 

 

Samarbete med arbetsgivaren och andra intressenter på arbetsplatsen och i arbetstagarens 

omgivning upplevs som viktigt för att uppnå en lyckad arbetsrehabilitering. Att skapa en 

gemensam förståelse för arbetstagarens sjukdom eller skada och hur den påverkar 

arbetstagarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter är viktigt för en gemensam förståelse. 

Kontakt med arbetstagarens omgivning hjälper även arbetsterapeuterna att skapa en 

helhetsbild över arbetstagarens status och mål med arbetsrehabiliteringen (Paquette, 2008; 

Stergiou-Kita et al., 2009).  Arbetsterapeuterna samarbetar med arbetsgivaren och andra på 

arbetsplatsen för att få en uppfattning om arbetsplatsens potential, uppgifternas krav och 

vilket stöd som kan erbjudas på arbetsplatsen. Informationen är viktig för att 

arbetsterapeuterna ska kunna utföra en matchning mellan arbetstagarens förmågor och 

egenskaper i relation till arbetsplatsens krav (Paquette, 2008).     

Arbetsplatsens krav innefattar även kulturen på arbetsplatsen, det vill säga normer och 

värderingar samt den tolerans för olikheter som finns på arbetsplatsen. Matchningen utförs för 

att eliminera så många risker som möjligt samt möjliggöra bästa möjliga resultat i 

arbetsrehabiliteringen (Paquette, 2008; Stergiou-Kita et al., 2009).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt sammanställa och beskriva 

arbetsterapeutiska interventioner samt effekt och erfarenheter av dessa inom 

arbetsrehabilitering. Arbetsrehabilitering är ett relativt stort verksamhetsområde inom 

arbetsterapi men resultatet visar att det finns lite forskat om de interventioner som utförs av 

arbetsterapeuter inom arbetsrehabilitering. Författarna hittade ingen svensk studie som stämde 

överens med syftet vilket indikerar att ytterligare forskning behövs och borde prioriteras inom 

området i Sverige.  Artiklarna som inkluderats hade lågt till medel högt bevis värde, då inga 

studier med högt bevisvärde återfanns. Merparten av artiklarna visar emellertid att 

interventionerna haft positiva effekter på arbetsåtergång.  
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De analyserade artiklarna visar att tidigare forskning främst fokuserats på diagnosgrupperna 

psykisk ohälsa och förvärvade hjärnskador. Författarna hittade sparsamt med forskning om 

muskulo-skeletala tillstånd, vilket indikerar ett behov av vidare forskning då detta är en 

diagnosgrupp med ett stort antal sjukskrivningar. Resultatet visade att kompensatoriska 

interventioner är de vanligaste arbetsterapeutiska interventionerna inom arbetsrehabilitering. 

Den mest framträdande interventionen var ergonomisk bedömning av miljön samt 

rekommendationer om förbättringar, strategier och hjälpmedel i den fysiska miljön. 

Författarna ser en överensstämmelse med bestämmelser i svensk arbetsmiljölagstiftning som i 

enlighet med arbetarskyddsstyrelsens författningssamling säger att arbetsgivaren så långt som 

det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för 

kroppen gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser (AFS 1998:1, 1§). Enligt 2kap 1§ 

tredje stycke i arbetsmiljölagen ska arbetstagaren få möjlighet att medverka till utformandet 

av sin egen arbetssituation samt vara delaktig i utvecklings och förändringsarbete på 

arbetsplatsen. Människan är dock inte alltid i stånd att avgöra om olika belastningar och 

ansträngningar är hälsofarliga eller inte (AML 1977:1160). Här menar författarna att 

arbetsterapeuterna med sin specifika yrkeskunskap har en viktig roll inom 

arbetsrehabilitering. Arbetstagaren kan inte alltid avgöra om en arbetsställning eller 

arbetsuppgift påverkar eller påverkas av arbetstagarens individuella nedsättningar. Resultatet 

av studien visar hur arbetsterapeuterna genom pedagogiska åtgärder som till exempel 

gruppinterventioner och undervisning ger information till arbetstagare och arbetsgivare om 

ergonomiska förhållanden samt hur dessa påverkar arbetstagarnas utförande och medicinska 

nedsättningar. Artiklarna visar att arbetstagarnas arbetssituation underlättas av att 

arbetstagarna blir medvetna om hur deras medicinska nedsättningar påverkar utförandet av 

olika arbetsuppgifter samt blir stärkta av kunskap om olika ergonomiska förhållanden och 

vilka rättigheter arbetstagarna har till anpassningar och stöd i arbetet.   

 

Top-down perspektiv är enligt Fisher (2009) ett arbetssätt som fokuserar på att utreda 

klientens utförandesammanhang och inkludera klientens styrkor och svagheter i syfte att 

formulera mål och utföra interventioner i enighet med dessa. Utförandesammanhang baseras 

på klientens omgivning, roller, motivationsnivå, uppgiftsdimension, kulturella och sociala 

situation, vilka resurser som finns att tillgå i klientens närhet samt kroppsfunktioner, vanor 

och anpassningsförmåga. Denna kunskap ger arbetsterapeuten möjlighet att identifiera styrkor 

och svagheter hos klienten och anpassa rehabiliteringen efter klientens individuella behov 

(Fisher, 2009).  Flera av studierna som analyserats visar att arbetsterapeuterna använder ett 
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helhetsperspektiv för att väga in olika faktorer som påverkar arbetstagaren i arbetsutförandet. 

Vanor, rutiner, intressen och värderingar såväl som psykiska, fysiska och omgivningsfaktorer 

vägs in i bedömningen. Detta stämmer väl överens med hur Fisher (2009) beskriver att 

arbetsterapeutiskt arbete ska utföras.  

 

Aktivitetsträning är den näst vanligaste interventionen inom arbetsrehabilitering Författarna 

menar att aktivitetsträning, i enighet med resultatet, är en effektiv intervention inom 

arbetsrehabilitering och att lika stort fokus bör ligga på träning av arbetsuppgiftsutförandet 

som på kompensatoriska interventioner. Vilken praxis modell som är relevant att välja 

påverkas dock av arbetstagarens tillstånd och förutsättningar.  Resultatet visar att användandet 

av individuellt placeringsstöd (IPS) som metod för arbetsrehabilitering är förekommer i flera 

länder. Författarna har valt att kategorisera interventionen under aktivitetsträning då IPS är ett 

stöd för arbetstagare med psykiska nedsättningar som upplever svårigheter med att 

självständigt söka och erhålla ett arbete samt utföra de arbetsuppgifter som krävs för att 

behålla ett meningsfullt förvärvsarbete. Psykisk ohälsa var den vanligaste orsaken till 

sjukpenning i Sverige 2010 (34%). Psykisk ohälsa innebär inte alltid oförmåga att utföra ett 

arbete men många arbetstagare upplever svårigheter att söka och erhålla ett arbete. IPS anses 

vara en effektiv arbetsrehabiliterings metod för många arbetstagare med psykisk ohälsa. I en 

studie av Nygren et al. (2011) beskrivs resultatet av ett IPS program som utfört i norra Sverige 

under 2010. Vid uppföljningen efter programmets första år hade 18% av deltagarna erhållit 

arbete genom IPS (Nygren et al., 2011). Användandet av IPS som metod anser författarna 

stämmer väl överens med Fishers (2009) top-down perspektiv då den utgår från 

arbetstagarens önskningar såväl som behov. Arbetsplatser söks utifrån arbetstagarens intressen 

och arbetsträningen utgår från arbetstagarens individuella styrkor och svagheter. Detta, anser 

författarna, ökar motivationen vilket i enighet med studiens resultat ökar effektiviteten i 

arbetsrehabilitering.    

  

Tidigare forskning visar att arbete anses ha en stor inverkan på självkänslan, viljekraften, 

känslan av tillhörighet och känslan av kompetens (Eklund et al., 2010). Arbetstagarnas 

erfarenheter i de analyserade artiklarna visar i enighet med tidigare forskning att arbetstagare 

som deltagit i arbetsrehabiliteringsprogram upplever en mer positiv självbild samt ett bättre 

självförtroende, vilket underlättar återgång till arbetet. Arbetstagarna upplever även trygghet, 

delaktighet och stöd i att få möjlighet att lyfta sina arbetsrelaterade svårigheter i grupp 

tillsammans med andra arbetstagare i liknande situation. Resultatet visar att arbetsterapeuterna 
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utifrån sina erfarenheter att skapandet av förtroende för sina färdigheter är en viktig del i att 

motivera arbetstagarna samt att motivation är en av de viktigaste komponenterna i återgång 

till arbetet.    

 

Enligt tidigare forskning kan det vid kognitiva nedsättningar finnas behov av kognitiv träning 

i form av problemlösning eller förbättring av sociala färdigheter, finansiell planering eller 

information om bidrag och samhällsstöd (Waghorn et al., 2009) Resultatet av de analyserade 

artiklarna visar att arbetsterapeuterna inte använder enbart förbättring av personliga 

funktioner och kroppsfunktioner som intervention, men att kognitiv träning kan förekomma i 

interventioner för aktivitetsträning.   

 

Enligt McFeely (2012) bygger arbetsterapeutens profession på arbete och aktivitet, vilket 

medför en risk att arbetsterapeuternas roll förminskas inom arbetsrehabiliteringen i 

förhållande till andra professioner (McFeely, 2012).  Arbetsterapeuternas kompetens är en 

essentiell del i arbetsrehabiliteringskedjan på grund av sin unika kompetens inom 

arbetsförmåga och utförande kapacitet. För att inte riskera att uteslutas ur 

rehabiliteringskedjan måste arbetsterapeuterna lyfta fram sin kompetens och sitt fokus på 

aktivitet och på hur aktiviteter kan anpassas till individer (McFeely 2012). Samtliga studier i 

resultatet betonar vikten av arbetsterapeutiska interventioner inom arbetsrehabilitering och 

författarna har därigenom dragit slutsatsen att mer forskning behövs inom området för att 

ytterligare förtydliga och informera om arbetsterapeutens roll för att arbetstagare som 

drabbats av sjukdom eller skada ska kunna återgå till arbetet på ett så snabbt och effektivt sätt 

som möjligt.  

 

Resultatet visar på likheter i de arbetsterapeutiska interventionerna oberoende av vilka länder 

studierna är utförda i. Skillnader ses i arbetsrehabiliteringens finansiella och organisatoriska 

utformning samt lagstiftning. Då studien inte innehåller några svenska artiklar är svårt för 

författarna att avgöra om resultatet går att överföra till svenska arbetsterapeuter och 

arbetsrehabiliteringen i Sverige. Det som styrker överförbarheten av resultatet till svenska 

förhållanden är att artiklarna som ingår i studien är utförda i flera länder och att 

interventionerna är samstämmiga med de arbetssätt författarna har kunskap och erfarenhet av 

från arbetsterapeututbildningen och arbetet som svenska arbetsterapeuter utför.  Författarna 

anser att mer forskning behövs inom svensk arbetsrehabilitering för att säkerställa att 
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individuellt anpassade arbetsrehabiliterings interventioner erbjuds arbetstagare som drabbats 

av sjukdom eller skada i Sverige. 

 

Metoddiskussion 

Som metod har författarna valt att använda Fribergs (2012) vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Metoden ansågs lämplig då författarna önskade utföra en översikt av 

arbetsterapi inom det specifika området arbetsrehabilitering. Författarna upplevde vissa 

svårigheter med att undersöka arbetsterapeuter och arbetstagares erfarenheter av 

arbetsrehabilitering i litteraturöversikten. Författarna rekommenderar en intervjubaserad 

studie som alternativ vid identifierande av erfarenheter. När erfarenheter sammanställs genom 

en litteraturöversikt är det svårt att säkerhetsställa hur frågorna formulerats samt hur svaren 

tolkats av tidigare författare.   

 

Studiens syfte var brett och författarna valde därför att förtydliga syftet med frågeställningar. 

Författarna valde att använda inklusions- och exklusionskriterier för att tydliggöra urval av 

artiklar och för att artiklarna skulle väljas utifrån samma förutsättningar. Detta, anser 

författarna, stärker trovärdigheten i resultatet. Författarna valde att utföra sökningarna i 

vetenskapliga databaser, vilket ansågs stärka trovärdigheten i artiklarna då de som inkluderas i 

dessa databaser är vetenskapligt publicerade. Artiklarna som valdes var publicerade år 2007 

eller senare, vilket innebär att de material som framkommit i resultatet är relativt nytt samt i 

enighet med utvecklingen inom området de senaste åren. Artiklar har inkluderats oberoende 

av vilket land studien publicerats i.  

 

Sökningarna resulterade i ett stort antal artiklar som författarna valde att inkludera så länge 

som möjligt under processens gång, för att undvika uteslutande av relevanta artiklar. Efter 

närmare granskning visa det sig att endast 11 artiklar svarade mot studiens syftet och kunde 

inkluderas i resultatet. Användande av andra sökord som exempelvis ergonomic, human 

engineering, psychosis eller IPS kunde eventuellt genererat i fler artiklar. Författarna 

diskuterade detta och kom fram till att användande av specifika sökord kunde resultera i att 

relevanta artiklar förlorades då författarna inte var medvetna om alla de diagnoser och 

åtgärder som behandlas inom arbetsrehabilitering. Författarna anser att trovärdigheten i 

studies resultat kunde stärkts ytterligare om fler artiklar svarat mot syftet och inkluderats i 

studien.  
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Användning av både kvantitativa och kvalitativa artiklar i studien medförde att både effekter 

och erfarenheter kunde identifieras. Flera av de kvantitativa artiklar som inkluderades var 

beskrivningar av arbetsrehabiliterings program och innehöll även kvalitativa inslag. Detta 

medförde att författarna kunde identifiera både effekter och erfarenheter ur dessa artiklar. 

Författarna använde artiklar med lågt och medel bevisvärde i studien då inga artiklar av med 

högt bevisvärde hittats. Artiklar med lågt bevisvärde inkluderades på grund av innehållet som 

fortfarande ansågs gynna studien då de svarade mot studiens syfte. Författarna anser att 

bristen på artiklar med högt bevisvärde minskar trovärdigheten i denna studie. Genom denna 

upptäckt drar författarna slutsatsen att ytterligare forskning behövs för att arbetsterapeuter ska 

kunna utföra evidensbaserat arbete inom arbetsrehabilitering.  

 

Under analysarbetet läste författarna igenom artiklarna var för sig ett flertal gånger för att 

säkerhetsställa artiklarnas innehåll samt att informationen i artiklarna inte missuppfattades, 

vilket stärker validiteten för studien. Författarna inser att deras erfarenheter av tre års studier 

på arbetsterapeutprogrammet har påverkat analysen. Den arbetsterapeutiska kunskap 

författarna besitter har kunnat underlätta sökandet efter vad som är specifikt för 

arbetsterapeuter, med risk för att annan relevant information kan ha uteslutits ur studien. 

Författarna valde att använda Fischers (2009) praxismodeller som analysredskap för att 

kategorisera och presentera interventionerna i resultatet. Detta anser författarna underlättande 

analysarbetet samt förtydligade resultatet och gjorde det mer lättläst. Författarna upplevde 

vissa svårigheter med att placera in interventioner i de olika praxismodellerna och en stor del 

av arbetet har använts till att säkerställa placeringen. Författarna valde att placera de 

interventioner som beskrevs som kompensatoriska åtgärder under kompensatoriska 

interventioner för att underlätta men framförallt för att säkerställa att tolkning utförts på ett 

korrekt sätt. Flera åtgärder som beskrevs i artiklarna ansågs möjlig att placera under flera av 

praxismodellerna, författarna övervägde och diskuterade då fram vilken som ansågs 

lämpligast då interventionerna endast placerades under en modell. En nackdel med 

användandet av Fishers (2009) praxismodeller är att åtgärder eller interventioner som inte har 

en självklar placering riskerar att uteslutas. Fördelar med praxismodellerna är att det 

underlättar analysarbetet och ger en struktur i resultatet samt gör resultatet blir mer 

presentabelt.  
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Författarna har noga beskrivit tillvägagångssättet samt arbetat med varje del individuellt och 

tillsammans för att få en enhetlig bild av materialet. Detta har stärkt validiteten i arbetet då 

olika infallsvinklar framkommit. Författarna har arbetat textnära och återvänt till 

ursprungsmaterialet under hela processen. Författarna har upplevt vissa svårigheter med att 

översätta engelska begrepp till svenska. Begreppen har tolkats utifrån sitt sammanhang och 

diskussion mellan författarna och handledare har utförts för att undvika missuppfattning. Ett 

exempel är sheltered work som kan översättas till skyddat arbete men som författarna valt att 

översätta utifrån sitt sammanhang till bidragsfinansierat arbete.  

 

Konklusion 

Arbetsrehabilitering är en stor del inom arbetsterapi och men resultatet av studien visar att 

arbetsterapeutiska interventioner är ett relativt outforskat område inom arbetsrehabilitering. 

Författarna ser resultatet som en indikation på att mer forskning behövs inom område samt att 

arbetsrehabilitering är ett område som bör prioriteras inom arbetsterapeutisk forskning. 

Arbetsterapeutiska interventioner som utförs inom arbetsrehabilitering är relativt 

samstämmiga oavsett var i världen studierna utförts. Detta styrker arbetsterapeuternas 

internationella roll och visar på en likvärdig kompetens i det arbetsterapeutiska arbetet inom 

arbetsrehabilitering. Då inga svenska artiklar inkluderats i resultatet har författarna svårt att 

överföra resultatet till svensk arbetsrehabilitering. Författarna anser att detta indikerar behov 

av ytterligare forskning inom området i Sverige för att säkerställa att evidensbaserade 

interventioner inom arbetsrehabilitering.  
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Bilaga 1. Översikt av artikelsökning. 
Databas Sökord Begränsninga

r 

Totalt antal 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

Slutliga 

artiklar 

Cirrie Occupational 

therapy AND 

Vocational 

rehabilitation 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007  

7 4  

Cirrie Occupational 

therapy AND 

Work 

rehabilitation  

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

0 - 1 

Cirrie Occupational 

therapy AND 

return to 

work 

Språk 

engelska. 

Publicerade 

efter 2007 

0 -  

 

Databas  Sökord Begränsninga

r 

Totalt antal 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

Slutliga 

artiklar 

Cinahl Occupational 

therapy AND 

Vocational 

rehabilitation 

Peer 

reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

110 37  

Cinahl Occupational 

theapy AND 

Work 

rehabilitation 

Peer 

reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

33 14 6 

Cinahl Occupational 

therapy AND 

return to 

Peer 

reviewed, 

Språk 

63 21  
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work engelska, 

publicerade 

efter 2007 

 

Databas Sökord Begränsninga

r 

Totalt antal 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

Slutliga 

artiklar 

Psykinfo Occupational 

therapy 

MJSUB 

AND 

vocational 

rehabilitation 

MJSUB 

Peer 

reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007,  

19 10  

Psykinfo Occupational 

therapy SU 

AND Work 

rehabilitation 

SU 

Peer 

reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

55 5 2 

Psykinfo Occupational 

therapy SU  

AND return 

to work SU 

Peer 

reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

13 5  

 

Databas Sökord Begränsninga

r 

Totalt antal 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Slutliga 

artiklar 

Pubmed Occupational 

therapy AND 

vocational 

rehabilitation 

Reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

164 7  
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Pubmed Occupational 

therapy Mesh 

MJSUB 

AND work 

rehabilitation 

WT 

Reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

12 4 2 

Pubmed Occupational 

therapy Mesh 

MJSUB 

AND Return 

to work WT 

Reviewed, 

Språk 

engelska, 

publicerade 

efter 2007 

45 4  
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Bilaga 2. Översikt artiklar. 
Artikel 

 

Syfte Metod Intervention Resultat Diskussion 

Titel: Return to work after 

9/11. 

 

Författare: Precin 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2011 

Studien beskriver ett 

arbetsrehabiliterings program 

för personer som drabbats av 

PTSD efter förlust av arbetet i 

terrorattacken 11 september 

2001. Syftet med 

arbetsrehabiliteringsprogramme

t är att möjliggöra återgång till 

arbetslivet.   

 Deltagarna genomgår 

gruppterapi i grupper om 

upp till 12 personer. Varje 

session är 90 min/vecka. 

Grupperna leds av en 

arbetsterapeut och en 

socialarbetare som båda har 

erfarenhet av trauma-

interventioner. 

Professionerna har samma 

roll i gruppen. 

Gruppdeltagarna har 

förlorat sina arbeten i 

terrorattacken och drabbats 

av PTSD. Deltagarna 

stannar i gruppen tills de 

erhåller ett nytt arbete. 

Trauma-fokuserad gruppterapi. 

Målet är att diskutera 

händelser från terrorattacken 

tillsammans med andra 

deltagare och på så sätt 

neutralisera affekten runt 

händelsen. Genom att arbeta 

med sina negativa upplevelser 

i grupp och få feedback av 

andra deltagare samt 

gruppledarna ska deltagarna 

öka sin förmåga att hantera 

sina PTSD symtom och öka sin 

förmåga att hantera negativa 

känslor. 

Många av deltagarna har 

lyckats återvända till 

arbetslivet efter deltagande i 

arbetsrehabiliteringsprogram

met. Av de 3567 personer 

som deltog i programmet 

under det första året har 262 

personer eller 13.6% börjat 

arbeta. 

Arbetsrehabiliterings 

programmets resultat 

stämmer överens med 

tidigare forskning kring 

återgång till arbetet för 

veteraner med PTSD samt 

individer med PTSD och 

andra psykiska sjukdomar. 

Titel: Outcome analysis of 

occupational therapy 

programme for persons 

with early psychosis. 

 

Författare: Poon, Siu & 

Yuk Ming 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2010 

Studiens syfte är att undersöka 

effekten av arbetsterapeutiska 

interventioner hos unga 

personer med tidigt utvecklad 

psykos som ska ut i arbetslivet. 

Metoden är en retrospektiv 

översikt av deltagarnas 

arbete, studier och tränings 

resultat, tre månader efter 

avslutad arbetsterapeut 

intervention. Studien 

innefattar alla unga personer 

med psykos som blivit 

remitterade till 

arbetsterapeuter på Kwai 

Chung sjukhuset i Hong 

Kong mellan september 

2001 och mars 2006. 

Tillsammans med deltagarna 

väljer arbetsterapeuten en 

tränings-, studie- eller 

arbetstränings grupp där 

deltagaren får träna sig i 

hantering av olika situationer. 

Deltagarna får feedback på sitt 

agerande för att kunna bygga 

upp ett yrkessjälvförtroende. 

Deltagarna får även förbereda 

sig för arbete genom att besöka 

olika arbetsplatser och träna 

sig i olika arbetsuppgifter.   

Resultatet visade att 32,7% 

av deltagarna började arbeta 

efter avslutad arbetsterapeut 

intervention. 22,4% började 

studera och 4,8% började på 

daglig-verksamhet. 6,1% 

arbetade med stöd av andra 

och endast 21% var utan 

sysselsättning. Vid 

uppföljningen tre månader 

senare var 53,7% av 

deltagarna fortfarande aktiva 

inom sina aktiviteter. 

Eftersom alla deltagarna var 

utan sysselsättning innan den 

arbetsterapeut interventionen 

anser författarna att resultatet 

är mycket bra. Författarna 

menar att deras studie lyfter 

fram vikten av 

arbetslivserfarenhet som en 

del av rehabiliteringen. 
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Artikel Syfte Metod Intervention Resultat Diskussion 
Titel: Return to work after 

traumatic brain injury: 

recording, measuring and 

describing occupational 

therapy intervention 

 

Författare: Phillips, 

Drummond, Radford & 

Tyerman 

 

Tidskrift: British journal of 

occupational theory 

 

Årtal: 2010 

 

Syftet med studien är att 

undersöka om tidiga 

arbetsterapi interventioner 

underlättar tillbakagång till 

arbetslivet för personer som 

drabbats av traumatisk 

hjärnskada (TBI). För att 

uppnå syftet utformades och 

testades ett instrument för att 

beskriva hur arbetsterapeuter 

arbetar med 

arbetsrehabilitering av 

klienter som drabbats av 

traumatiska hjärnskador. 

Kvantitativ studie. Först 

utfördes en litteraturstudie 

som visade att det inte fanns 

något instrument som 

beskrev innehållet i 

interventioner för TBI. 

Författarna utformade 

därefter ett instrument med 

15 kategorier som baserades 

på riktlinjer från olika studier. 

Instrumentet testades sedan 

på 21 deltagares 

interventioner. 

Deltagarna träffade 

arbetsterapeuten första 

gången på sjukhuset där 

domdeltagarna delgavs 

information om återgång till 

arbetet. Arbetsterapeuten 

träffade sedan deltagarna fyra 

veckor efter utskrivning från 

sjukhuset för att påbörja 

interventionerna. Varje 

intervention spelades in och 

analyserades med 

instrumentet. 

Resultatet visade att 27% av 

tiden användes för att 

diskutera arbetsplats 

alternativ, användande av 

rutiner och för att analysera 

arbetet. 20% användes för 

bedömning, 16 % användes 

för att diskutera nuvarande 

problem som tex frågor om 

bidrag, sociala situationer och 

medicinska problem. 14% 

användes för själva återgång 

till arbetsprocessen genom 

tex möte med arbetsgivaren 

och planering av återgång till 

arbetet. 8 % användes för 

undervisa klienten och 

dennes omgivning om 

traumatiska hjärnskador. 

Användandet av instrumentet, 

för att kartlägga hur 

arbetsterapeuten arbetar för 

att rehabilitera klienter 

tillbaka till arbetet, visar på 

svårigheterna i att ta vara på 

tiden i interventionerna. 

Författarna menar att det 

behövs med forskning kring 

utvecklade av instrumentet 

för att effektivisera 

användandet av 

arbetsterapeutiska 

interventioner vid återgång 

till arbetet. 

Titel: Return to work with 

cronic back pain: Using an 

evidence-based approach 

along with the occupational 

therapy framework 

 

Författare: Paquette 

 

Tidskrift: Work 

 

Årtal: 2008 

 

Syftet med studien är att med 

arbetsterapeutiska ramar och 

ett evidensbaserad 

tillvägagångssätt använda sig 

av aktivitetsbaserade 

interventioner för att 

underlätta tillbakagång i 

arbetslivet och bibehållande 

av arbetet för människor med 

kronisk ryggsmärta. 

Studien är en 

sammanställning av 

vetenskapliga bevis för 

användandet av 

arbetsterapeutiska ramar 

inom arbetsrehabilitering. 

Studien baseras 

litteratursökning samt 

författarens erfarenheter av 

arbetsrehabilitering.  

Interventionerna ska enligt 

författaren innehålla 

upprättande av mål 

tillsammans med klienten och 

interventionerna ska 

upprättas utefter dessa mål 

för att nå önskat resultat. 

Författaren har sammanfattat 

olika arbetsinriktningar inom 

arbetsrehabilitering. 

Inriktningarna är bland annat; 

förhindra vidare skada, uppnå 

fysisk funktion som styrka, 

koordination och kondition, 

bibehålla arbetsstatus, 

modifiera, adaptera och 

Studien visar att den 

viktigaste faktorn för 

återgång till arbete är 

arbetstagarens uppfattning 

om sin kapacitet när det 

gäller arbetet i fråga. Denna 

uppfattning påverkas av 

arbetstagarnas tro på sig själv, 

värderingar, fysiska 

funktioner, möjligheterna på 

arbetsplatsen samt de fysiska 

och organisatoriska kraven 

på. Interventioner som utförs 

på arbetsplatsen har större 

chanser att lyckas.  

Författaren menar att 

interventioner ska utföras på 

arbetsplatsen för bästa 

resultat, men man vet 

fortfarande inte om det beror 

på att arbetstagarna behöver 

lära sig de färdigheter som 

behövs på arbetsplatsen 

istället för i en klinisk miljö, 

eller om det är arbetsplatsens 

miljö som påverkar 

deltagarens uppfattning om 

sig själv och sin förmåga på 

ett annat sätt än den kliniska 

miljön.  
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kompensera arbetsplatsen 

osv.  

 

 

Artikel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Intervention 

 

Resultat 

 

Diskussion 
Titel: Developing a Work 

Rehabilitation Project: 'Equal 

Patways to Work' 

 

Författare: Bisiker & 

Millinchip 

 

Tidskrift: British journal of 

occupational therapy 

 

Årtal: 2007 

 

Syftet med studien är att 

beskriva effekterna av ett 

arbetsrehabiliteringsprogram 

som utformats för att fler 

människor ska kunna 

bibehålla och återgå till 

arbetet efter sjukdom/skada. 

Kvantitativ studie. Data 

angående effekterna av 74 

klienters deltagande i 

projektet samlades in och 

analyserades. Resultatet 

redovisades i tabeller.   

Interventionerna, som 

utfördes i 

arbetsrehabiliterings 

programmet, utfördes av en 

arbetsterapeut som 

tillsammans med klienterna 

arbetade med att hitta 

strategier för att behålla och 

säkra sitt arbete genom att 

hantera förändring, använda 

kollektivtrafik, hantera kritik, 

samarbeta med kollegor osv. 

Resultatet visar att många av 

deltagarna fortsätter att 

utvecklas. Flera av deltagarna 

är fortfarande involverade i 

programmet när dataanalysen 

görs. 25 av de 74 klienter 

som deltog i programmet 

behöll sin anställning efter 

sin skada/sjukdom. 49 

klienter är fortfarande 

inskrivna i programmet. 

Programmet fungerade som 

ett säkerhetsnät för klienten 

och författarna menar att man 

måste arbeta tillsammans runt 

klienter som ska återgå till 

arbetet för att alla deras 

behov ska tillgodoses. 

Klienter går igenom en 

signifikant förändring i sina 

roller efter en skada/sjukdom 

och behöver tid för att ställa 

om sig och vänja sig vid sitt 

nya tillstånd, vilket påverkar 

deras förmåga att återvända 

till arbetet. Lokalt hade 

arbetsrehabiliteringsprogram

met en stor betydelse för 

befolkningen. 

Titel: Evaluting work 

readiness following acquired 

brain injury: Building a 

shared understanding. 

 

Författare: Stergiou-Kita, 

Rappolt, Kirsh & Shaw 

 

Tidskrift: Canadian journal 

of occupational therapy 

 

Årtal: 2009 

 

Studien är en sammanfattning 

av hur arbetsterapeuter 

arbetar med olika faktorer, 

processer, intressenter och 

kontextuella element för att 

möjliggöra för personer med 

förvärvad hjärnskada att 

återgå till arbetet. Författarna 

vill utveckla en modell med 

syftet att underlätta 

arbetsberedskap för personer 

med förvärvad hjärnskada.  

10 arbetsterapeuter med 

erfarenhet inom 

arbetsrehabilitering och 

förvärvade hjärnskador 

intervjuas och intervjuerna 

analyseras med teoretiska 

metoder för att användas i 

utvecklandet av modellen.  

Arbetsterapeuterna arbetar i 

fem steg, de börjar med att 

samla subjektiv och objektiv 

information om och kring 

klienten genom att bedöma 

klienternas kapacitet och 

kapaciteten i arbetsrelaterade 

aktiviteter. Även kontexten 

aktiviteten utförs i bedöms.  

Arbetsterapeuten involverar 

anhöriga, arbetsgivare och 

andra intressenter i arbetet 

och till sist överförs frågan 

om personen är redo att 

återgå till arbetet till att 

Modellen beskriver fem olika 

processer som är användbara 

för arbetsterapeuter som 

arbetar med personer som 

drabbats av förvärvad 

hjärnskada och ska återgå till 

arbetslivet. Processerna är 

källor för information och 

perspektiv, bedömning av 

aktivitets kapacitet, 

kontextualisering av 

aktivitets potential, 

uppbyggnad av förståelse 

gällande arbetsberedskap för 

arbetstagaren, arbetsgivaren 

Det finns inga direkta 

riktlinjer idag i arbetet med 

arbetsberedskap för personer 

med förvärvad hjärnskada. 

Författarna menar att denna 

studie visar på ett arbetssätt 

där arbetsterapeuten arbetar 

tillsammans med klienten och 

andra intressenter. 
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istället fråga vilka aktiviteter 

personen kan utföra. Detta för 

att hitta ett lämpligt arbete 

eller arbetsmoment.  

och omgivningen samt 

överföring av 

arbetsberedskaps frågor.  

 

 

Artikel Syfte Metod Intervention Resultat Diskussion 
Titel: Achieving a successful 

and substainable return to 

work after ABI: A client-

centered aproach 

 

Författare: O´Brian 

 

Tidskrift: Brain Injury 

 

Årtal: 2007 

 

Studiens syfte är att utreda 

effektiviteten hos Victorian 

Acquired Brain Injurys (ABI) 

specialist team som arbetar 

med att rehabilitera 

människor med förvärvad 

hjärnskada tillbaka till 

arbetslivet. Resultatet jämförs 

med andra 

arbetsrehabiliteringsprogram. 

Författarna mäter sambandet 

mellan bedömningar och 

interventioner samt erhållna 

anställningar med lyckade 

resultat för personer med 

mild, måttlig och svår 

förvärvad hjärnskada. 

Programmets resultat jämförs 

med andra 

arbetsrehabiliteringsprograms 

resultat.   

Bedömningarna gjorda av 

arbetsterapeuter var 

Riverrmead behavioural 

memory test, Workplace 

assesment, functional 

capacity assessment, mfl. 

Interventioner bestod av 

kompensatoriska strategier, 

arbetstränings placering, 

intervju träning, träning av 

sociala färdigheter, träning av 

minnesfunktioner mm. 

I teamet ingick två 

arbetsterapeuter, tre 

psykologer och två 

logopeder. Den intervention 

som visade sig vara mest 

effektiv var arbetstränings 

placering. En annan 

intervention som graderades 

som effektiv var att lära ut 

kompensatoriska 

åtgärder/strategier. 

Studien visar att 

Arbetsrehabiliterings 

programmet regelbundet 

använder varierade 

bedömningar och 

interventioner för att uppnå 

ett högre antal lyckade 

rehabiliteringar än andra 

arbetsrehabiliterings program. 

Att arbeta klient centrerat och 

arbetsplats fokuserat samt 

med personal som är 

specialiserade på ABI är 

viktigt för att uppnå resultat. 

Titel: Mental health 

vocational rehabilitation – 

occupational therapists´ 

perceptions of individual 

placement and support 

 

Författare: Baxter, Prior, 

Forsyth, Maciver, 

Meiklejohn, Irvina & Walsh 

 

Tidskrift: International 

journal of therapy and 

rehabilitation 

 

Årtal: 2012 

 

Syftet är att beskriva 

arbetsterapeuters perspektiv 

på hur individuell placering 

och stöd (IPS) principerna 

passar in i deras nuvarande 

arbete med psykisk ohälsa 

inom arbetsrehabilitering.  

En kvalitativ fenomenologisk 

metod användes för att 

fastställa, förstå och utforska 

deltagarnas synpunkter. 

Individuella semi-

strukturerade intervjuer 

användes och urvalet var 

ändamålsenligt. 

Interventionen som 

undersöktes kallas IPS 

individual placement and 

support och används för 

personer med svår psykisk 

sjukdom. Interventionen 

behandlar stöd på 

arbetsplatsen och stöd i 

sökning av arbete.  

Resultatet gav fyra teman, 

gemensamma värderingar, 

fördelar för arbetsterapeuters 

perspektiv, fokusering på 

konkurrenskraftig 

sysselsättning och hinder i 

servicestrukturen  

Studien visar att 

gemensamma värderingar i 

arbetsterapi och inom IPS 

inkluderar klientcentrerat 

arbetssätt. Även vikten av för 

förståelse diskuteras i bland 

annat värdet av ett arbete. 

Arbetsterapeuters 

standardiserade instrument 

kan vara användbara inom 

IPS för att bättre kunna förstå 

klienten och den omgivande 

miljön. Likande studier visar 

också på vikten av att vara 

klientcentrerade och möta 

klientens behov.  
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Artikel Syfte Metod Intervention Resultat Diskussion 
Titel: A proof-of-concept 

study of the “employment an 

arthritis: making it work” 

program  

 

Författare: Lacaille, White, 

Rogers, Backman, Gignac & 

Esdaile 

 

Tidskrift: Arthritis and 

rheumatism 

 

Årtal: 2008 

 

Syftet är att utveckla ett 

självhjälps program för att 

hjälpa personer med 

inflammatorisk artrit (IA) att 

förebygga 

funktionsnedsättning och 

frånvaro från arbetet.  

Programmet utvecklades med 

en föregå-procedur modell 

och ett självhjälps koncept. 

Målet var att modifiera de 

riskfaktorer som finns i 

arbetet. Programmet innehöll 

en självhjälps manual, 5 

gruppsessioner samt ett 

individuellt besök av 

arbetsterapeut för ergonomisk 

bedömning och 

arbetsrehabiliterande 

konsultation. Det testades på 

två grupper och följdes upp 

efter 12 månader.   

Interventionen bestod av att 

förändra de riskfaktorer som 

finns på deltagarnas 

arbetsplatser och informera 

deltagarna om hur de själva 

kan förebygga samt be om 

insatser på arbetsplatsen för 

att underlätta arbetet och 

förhindra ytterligare skador 

eller funktionsnedsättningar.  

Deltagarna var 19 kvinnor 

med IA och efter ett år 

uppgav 80% av deltagarna 

ökat självförtroende gällande 

att be om insatser på 

arbetsplatsen. 74% hade 

begärt ökade insatser och 

71% hade fått de insatser 

som dom begärt. Många av 

deltagarna hade tagit till sig 

de råd arbetsterapeuterna 

hade föreslagit. Resultatet 

visade att många av 

deltagarna hade bättre 

förutsättningar för att klara 

av arbetet.  

Författarna tror att en 

förebyggande insats är bättre 

än de nuvarande 

interventionerna som 

fokuserar på redan skadade 

och sjukfrånvarande personer 

med IA. Författarna anser att 

man på detta sätt kan 

förebygga sjukfrånvaro och de 

konsekvenser sjukfrånvaro har 

på personer med IA.  

Titel: Description of a return-

to-work occupational therapy 

programme for stroke 

rehabilitation in Singapore 

 

Författare: Mei Leng 

 

Tidskrift: Wiley 

InterScience 

 

Årtal: 2008 

Syftet är att beskriva ett 

arbetsterapeutprogram för 

återgång till arbete gällande 

personer som drabbats av 

stroke i Singapore. 

En retrospektiv 

(tillbakablickande) studie 

användes för att undersöka 

förekomst, profil och utfall av 

klienter som remitterats till 

Bizlink Center från år 2004 

till 2005.  

På Bizlink Center använder 

de sig av kognitiv 

rehabilitering, de tränar grip 

förmåga, körbedömningar 

genomförs samt 

arbetsanpassningar.  

Studien visar att 55% av 

Bizlink Centers stroke 

klienter under 2004-2005 

kunde återgå till arbete. 34% 

till anställning på öppna 

arbetsmarknaden och 21% 

till bidragsanställning. 

Eftersom Bizlink Center bara 

behandlar ca7 % av de 

personer som drabbast av 

stroke i Singapore är det svårt 

att säga hur många totalt som 

återgått till arbete efter stroke.  

Resultatet är svårt att 

generalisera men stämmer 

delvis överens med tidigare 

forskning från andra länder. 
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Artikel Syfte Metod Intervention Resultat Diskussion 
Titel: The personal and 

workplace factors relevant to 

work readiness evaluation 

following acquired brain 

injury: occupational 

therapists´ perception 

 

Författare: Stergiou-Krita, 

Yantzi & Wan 

 

 

Tidskrift: Brain injury 

 

Årtal: 2010 

Syftet med studien är att 

undersöka de person- och 

arbetsplatsfaktorerna som är 

mest relevanta för att främja 

arbetsberedskap hos 

personer med förvärvad 

hjärnskada.  

10 arbetsterapeuter deltog i 

studien och datainsamlingen 

skedde i tre steg. Först 

utfördes intervjuer sedan 

kartläggning av deltagarnas 

kontext och till sist användes 

deltagarnas dokumentationer.  

Motivation, fysisk och 

funktionellt oberoende, 

kognitiva förmågor, 

användning av 

kompensatoriska strategier 

och feedback, arbetsplats och 

miljömässiga faktorer, risker 

och bördor var de faktorer 

som ansågs påverka 

arbetsberedskap. 

Studien föreslår att 

arbetsterapeuterna ser till 

klienternas fysiska och 

funktionella oberoende och 

kognitiva funktioner vid 

arbetsutförande för att 

utveckla klientens 

arbetsmöjligheter. 

Resultatet stämmer överens 

med andra studier inom 

området. Den visar även att 

den funktionella, fysiska och 

kognitiva statusen 

sammanhänger med hur 

arbetstagarens arbetsinsats 

efter förvärvad hjärnskada.  

 

 

     

      

 

 

 


