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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att utifrån litteraturen undersöka 
vilka åtgärder arbetsterapeuter utför i hemmet för personer 
med stroke samt om dessa åtgärder påvisar någon förbättring 
i aktivitetsutförande. En forskningsöversikt gjordes och 
studier söktes på olika databaser. Elva studier valdes ut och 
dessa analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Som 
redskap vid analysen användes Fishers arbetsterapeutiska 
metoder för intervention. Resultatet visade att de 
arbetsterapeutiska åtgärderna endast kunde hänföras till en av 
interventionsmetoderna, Adaptiv och kompensatorisk 
aktivitet. I studierna kunde förbättringar i aktivitetsutförande 
för de som fått arbetsterapeutiska interventioner i hemmet 
påvisas. 
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Vad är en stroke? Enligt Världshälsoorganisationen definieras stroke som ”hastigt 

påkommande tecken till fokala eller globala neurologiska bortfallssymptom som 

varat längre än 24 timmar eller lett till döden dessförinnan med säkerställd eller 

förmodad vaskulär genes”. Fokal innebär att skadan har inträffat på ett mindre 

område och global innebär att skadan är utbrett på ett större område. Stroke eller 

cerebrovaskulär sjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som uppkommer vid 

störningar av hjärnans blodtillförsel. Resultatet av detta blir att det antingen 

uppkommer en hjärninfarkt eller en hjärnblödning. Hjärninfarkt inträffar för 85 

procent av alla som insjuknar i stroke. Hjärninfarkt innebär minskat blodflöde som 

leder till blodbrist och/eller syrebrist till vissa delar av hjärnan. Orsaken är ofta 

kardiell emboli d.v.s. en blodpropp som slungas ut från hjärtat. Hjärnblödning 

drabbar 15 procent av de insjuknade och kännetecknas av att något kärl brister. 

Orsaken till detta kan vara förändringar i hjärnans finare kärl. Stroke är en av våra 

stora folksjukdomar och är den främsta orsaken till att människor får bestående 

invaliditet som följd. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Risken 

för en stroke ökar med stigande ålder och män löper 30 % större risk än kvinnor att 

drabbas. Medelåldern för insjuknande är 70 år och 25-30 000 personer drabbas 

årligen av stroke i Sverige (Aquilonius, 2000; Johansson, 1988; Socialstyrelsen, 

1997). 

 

Funktionsnedsättningar som uppkommer efter stroke är beroende av var skadan 

inträffat i hjärnan samt vilken omfattning den har. Har skadan inträffat i vänster 

hjärnhalva så uppträder nedsättning i höger kroppshalva och tvärtom. 

Muskelsvaghet, förlamning och nedsatt balansförmåga som medför gång- och 

rörelsesvårigheter är vanligt förekommande. Andra funktionsnedsättningar kan vara 

syn- och känselbortfall, sänkt medvetande, tal-, läs- och skrivsvårigheter samt 

kropps-, rums- och tidsuppfattning. En person med stroke kan även få nedsatt 

uppmärksamhet- och koncentrationsförmåga. Svårigheter med att planera och utföra 

viljemässiga handlingar samt försämrad varseblivning (perception) är också vanligt. 

En del kan även uppvisa personlighetsförändringar (Eriksson, 1989; FoU-rapport, 

1987; Selenick, Rossi & Dougherty, 1999).  

 

Det är viktigt att samordning av vårdinsatser på olika nivåer fungerar bra för att 
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patienten ska känna sig trygg i vårdkedjan. Ofta görs hembesök innan utskrivningen 

och det bör göras så tidigt som möjligt för att patienten ska känna en trygg övergång 

från sjukhuset tillbaka till hemmet. Här är det viktigt att anhöriga finns med dels 

som stöd till patienten och dels som informationskälla till personalen som gör 

hembesöket. De bedömningar som görs vid hembesöket används för att planera 

kommande insatser för patienten. Innan patienten får komma hem ska en 

rehabiliteringsplan vara utfärdad. Denna ska innehålla riktlinjer för fortsatt 

rehabilitering. Det är viktigt att tydliggöra vem som har ansvar för patientens 

fortsatta rehabilitering efter hemkomsten annars är det lätt att patienten ”faller 

mellan stolarna” i vårdkedjan. Kommunen och primärvård har delat ansvar när det 

gäller rehabilitering, hjälpmedelsförskrivning och vårdplaneringar (CVS- gruppen, 

1990; Socialstyrelsen, 2000).  

 

Arbetsterapeuten gör stora insatser i sitt arbete med personer som har fått en stroke. 

En del av arbetet går ut på att kartlägga vilka aktiviteter personen med stroke utförde 

innan insjuknandet, och vilka intressen personen hade. De arbetsterapeutiska 

åtgärderna bör ha ett fokus på att förbättra eller behålla de aktivitetsförmågor som en 

person hade innan skadans uppkomst. Det görs en bedömning för att undersöka 

vilka konsekvenser som stroken har inneburit och hur arbetsterapeuten på bästa sätt 

kan hjälpa personer exempelvis med olika hjälpmedel för att underlätta ett normalt 

fungerande dagligt liv. Bostadsanpassningar som exempelvis ta bort trösklar är 

vanligt hos denna patientgrupp. Planering av åtgärder görs alltid i samråd med 

patienten och dennes anhöriga. Arbetsterapeuten och klienten sätter även upp mål 

för rehabiliteringen gemensamt. Ofta går målen ut på att personen ska kunna leva ett 

för denne så tillfredsställande liv som möjligt. Efter en tid utvärderar 

arbetsterapeuten och personen gemensamt om målen har uppfyllts, och om det finns 

fler åtgärder som kan göras för att ytterligare underlätta personens dagliga liv (FSA, 

1998; Socialstyrelsen, 2000).  

 

Samarbetet mellan arbetsterapeuten och personen med stroke som får rehabilitering i 

hemmet blir nära och det är därför viktigt att arbetsterapeuten respekterar dennes rätt 

till ett privat liv. Arbetsterapeuten ska ta hänsyn till personens önskemål och 

värderingar i den kommande hemrehabiliteringen samt  informera om vilka olika 
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behandlingsalternativ som finns och vad som kommer att krävas av patienten i 

behandlingen  (FSA, 1998; Gaunt & Lantz, 1996). 

 

Vid arbetsterapeutisk behandling är det viktigt att arbeta utifrån en förankrad teori 

och välja ut en eller flera lämpliga modeller vid behandling. Kielhofner (1995) 

beskriver i sin modell MoHO (Model of Human Occupation) tre komponenter som 

har betydelse för hur en aktivitet skall kunna utföras. Dessa tre komponenter är: Det 

mänskliga systemet, den omgivande miljön och hur uppgiften är utformad. I det 

mänskliga systemet ingår: ”volition subsystem” (viljans system) som innefattar 

individens personliga övertygelse, värderingar och intressen; ”habituation 

subsystem” (vanans system) d.v.s. människans roller och vanor samt ”mind-brain-

body performance” (utförandets system) som är människans fysiska, kognitiva och 

kommunikativa förmågor att utföra olika aktiviteter. Kielhofner (1995) beskriver att 

den omgivande miljön är av stor betydelse när individen ska utföra sina olika 

aktiviteter. Med den omgivande miljön menas den fysiska och den sociala miljön 

som finns i individens närhet. Miljön påverkar också aktivitets- utförandet genom att 

den kan vara utformad så att den erbjuder och förenklar utförandet av olika 

aktiviteter men det kan också vara så att den kräver mer av människan för att hon 

skall kunna klara av att utföra sin aktivitet. Det är sedan själva uppgiftens 

svårighetsgrad som påverkar hur aktiviteten utförs. Vid hemrehabilitering av 

personer med stroke är det lämpligt att ha MoHO som teoretisk förankring eftersom 

den har ett fokus på en människas roller, vanor och intressen samt på den fysiska 

och sociala miljön. I hemmet är just dessa komponenter ofta mycket viktiga för en 

människa.   

 

En människa utför dagligen en mängd olika aktiviteter. Det är människans 

aktiviteter som skapar hennes motoriska färdigheter, självuppfattning och sociala 

identitet. När personer utför olika aktiviteter regelbundet bidrar det till att behålla 

och/eller utveckla sina förmågor. De allra flesta aktiviteter är så rutinmässiga att de 

utförs utan att någon tanke ägnas på aktiviteten. Exempel kan vara att bädda sängen, 

duscha och läsa tidningen. Vissa aktiviteter görs för att ett krav uppstår att utföra 

dem medan andra utförs med stor entusiasm (Cynkin & Robinson, 1990; Kielhofner; 

1995). De aktiviteter som människan utför med stor entusiasm kallas för 
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meningsfulla aktiviteter. De kännetecknas av att personen deltar frivilligt och är 

intresserad och motiverad till att utföra aktiviteten. Genom att utföra meningsfulla 

aktiviteter får människan en kunskap om sig själv, hon får feedback och lär känna 

sina resurser och begränsningar. Utförandet av aktiviteten leder ofta till en känsla av 

kontroll och kompetens i förhållande till personens omgivning (Dahlin- Ivanoff, 

1995). 

 

Fisher (1998) har utarbetat en arbetsterapeutisk interventionsmodell, Occupational 

Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Denna modell beskriver den process 

som arbetsterapeuten kan arbeta utifrån i behandling med klienter och inriktningen 

fokuserar mot aktivitet. Utanför OTIPM har Fisher även identifierat fyra olika 

interventionsmetoder som arbetsterapeuter i praxis arbetar utifrån: Exercise 

(träning), Contrived occupation (konstlad aktivitet), Therapeutic occupation 

(terapeutisk aktivitet) och Adaptive or compensatory occupation (adaptiv eller 

kompensatorisk aktivitet).  

 

Träning innebär att deltagaren tränar en viss funktion. Denna träning har ett syfte 

eller mål som den professionella har gjort upp men är ofta helt meningslös för 

deltagaren. Fokus ligger på att bota funktion. Konstlad aktivitet innebär att 

aktiviteten inte är verklighetsförankrad och att den är bestämd av den professionella. 

Aktiviteten har ett syfte och ett mål för den professionella men inte för den person 

som utför aktiviteten. Personen som utför aktiviteten ser ingen meningsfullhet i att 

utföra den. Aktiviteten har fokus på botande av nedsatt förmåga. Terapeutisk 

aktivitet innehåller aktiviteter som är meningsfulla och har ett syfte för den 

deltagande och den är vald av patienten. Den deltagande är hela tiden aktiv och 

aktiviteten sker så långt det är möjligt i en naturlig miljö med verkliga objekt. Fokus 

ligger kvar på att bota oförmåga. Adaptiv eller kompensatorisk aktivitet innebär att 

deltagaren själv får välja aktiviteten och den har ett syfte och meningsfullhet för den 

deltagande. Aktivitetsutförandet är naturligt och har ett sammanhang för den 

deltagande. Meningen med aktiviteten är inte att bota utan att förbättra ett 

aktivitetsutförande (Fisher, 1998).  

 

Adaptation är en viktig del av det arbetsterapeutiska arbetet med en patient 
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(Blesedell- Crepeau, 1998). En adaptation innebär en problemlösningsprocess där 

det gäller att hitta alternativa lösningar för att få ett tillfredsställande 

aktivitetsutförande. Detta kan exempelvis vara att förändra miljön, tillföra utrustning 

och lära ut olika alternativa tekniker för att personen ska kunna utföra aktiviteten 

(Hagedorn, 1995). Det kan också göras kompensatoriska åtgärder som exempelvis 

att förskriva olika hjälpmedel för att underlätta aktivitetsutförandet (Fisher, 1998). 

Adaptationen innebär att kraven på kvarvarande fysiska, kognitiva och 

uthållighetsförmågor sänks men att personen ändå klarar av sitt aktivitetsutförande. 

Detta leder till ökad självständighet och en minskad känsla av att vara 

funktionshindrad eller handikappad (Reed, 1998).  

 

Enligt en svensk SBU-rapport (1999) kunde inte några märkbara förbättringar 

påvisas gällande aktivitetsutförande när personer med stroke fått hemrehabilitering 

istället för dagvård. Endast en av de sju studierna som ingick i rapporten visade på 

att ADL- funktionen i hemrehabiliteringsgruppen blev signifikant bättre. Övriga 

studier visade inte på någon skillnad i ADL- funktion, livskvalité och vårdtid. 

Hemrehabiliteringen var varken bättre eller sämre än någon annan vårdform när det 

gällde patientens förmåga att kunna klara sig själv eller att återuppta sociala 

aktiviteter. I samtliga sju studier i rapporten fanns en tyngdpunkt på det ekonomiska 

perspektivet. Hemrehabiliteringen visade sig vara billigare än regelbunden dagvård 

och detta berodde främst på stora kostnader för dagvårdspatienternas transporter. 

Två av studierna visar att om ett specialiserat team följer och slussar patienten hem 

kan vårdtiden förkortas med upp till två veckor vilket skulle innebära ekonomiska 

vinster. Det som framkom i studierna var att depression var vanligt förekommande 

och att hemrehabilitering ofta innebar bristande vård och försämrad livskvalité både 

för personen med stroke och för dennes anhöriga. Anhöriga upplevde ofta stress och 

nedsatt livskvalitet vid de olika behandlingsformerna.  

 

Författarna har valt att studera hemrehabilitering för personer med stroke då detta är 

en vanligt förekommande patientgrupp som arbetsterapeuter arbetar med. Antalet 

äldre kommer att öka de närmaste åren vilket medför att antalet personer som 

insjuknar i stroke också kommer att öka, eftersom risken för att insjukna i stroke 

ökar med stigande ålder (Aquilonius, 2000). De flesta som insjuknar i stroke antas 
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ha som mål att komma tillbaka till hemmet. Samtliga involverade i 

rehabiliteringsprocessen dvs. patienten, anhöriga och rehabiliteringsteamet ska ha 

som mål att rehabiliteringen ska utmynna i att personen med stroke ska bli så 

självständig som möjligt för att kunna återgå till sin hemmiljö (Lövgren, 1999). 

 

Valet att använda Fisher (1998) som verktyg gjordes för att hon i sina 

interventionsmetoder redogör hur arbetsterapeuter kan arbeta i praxis med olika 

patientgrupper. Författarna ville då undersöka vilken inriktning 

interventionsmetoderna i de valda studierna hade och om det fanns ett fokus på 

aktivitet.  

 

Syfte 

Syftet med denna forskningsöversikt var att utifrån tillgänglig litteratur undersöka 

vilka åtgärder arbetsterapeuter utför i hemmet för personer med stroke samt om 

dessa åtgärder påvisade någon förbättring i aktivitetsutförande. Som redskap vid 

analysen av åtgärder användes Fishers (1998) kategorisering av arbetsterapeutiska 

interventionsmetoder.  

 
 
Metod 
 

Design  

Författarna valde att göra en forskningsöversikt då det är en lämplig metod när en 

överblick över ett område skall göras. Denna forskningsöversikt gjordes utifrån 

valda relevanta studier som hade anknytning till syftet. Metoden innebar att 

författarna kombinerade ihop de valda studierna och därefter integrerade och 

summerade den dokumenterade forskningen samt försökte belysa resultatet på ett 

nytt sätt utifrån författarnas tolkning av studierna. Ett sådant genomförande benämns 

enligt Backman (1998) för ”kombinatoriska översikter”.  

  

Sökmetod 

Databaserad sökning har skett genom att vetenskapliga studier har sökts i olika 

databaser på Sociomedicinska biblioteket vid Institutionen för hälsovetenskap. De 

databaser som användes vid sökning av studier var CINAHL, AMED och PubMed. 
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Sökningen gjordes gemensamt av båda författarna och de sökord som valdes utifrån 

syftet var: Occupational therapy, cerebrovascular disease, stroke, rehabilitation, 

homecare och home care. Vid kombination av sökorden fick författarna 117 träffar 

på studier. Därefter lästes abstrakten eller endast rubrikerna på de 117 studierna och 

42 av dessa beställdes därefter från Sociomedicinska biblioteket i Boden. Efter 

genomläsning av dessa valdes slutligen 11 studier ut som bäst överensstämde med 

syftet. Studierna som valdes var kvantitativa och samtliga innehöll 

arbetsterapeutiska interventioner i hemmet. Sökningen begränsades till studier som 

var skrivna på engelska och publicerade mellan åren 1989- 2001. Detta urval gjordes 

för att inte få för gamla och inaktuella studier. För sammanställning av databaser, 

träffar och kombination av sökord se bilaga 2. 

 

Analys av data 

Textmaterialet i studierna har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys (Patton, 

1990). Detta innebär att materialet identifieras, kodas och kategoriseras. Författarna 

läste först igenom samtliga 11 studier för att få en överblick över materialet. Sedan 

kodades studierna utifrån det som stämde överens med syftet. Kodning gjordes först 

enskilt av författarna där viktiga meningar och ord ströks under och markeringar 

gjordes i marginalen. Därefter gick författarna gemensamt igenom de koder som 

framkommit och sammanställde materialet för att se om författarnas kodningar 

överensstämde. Huvudrubrik blev Adaptiv eller kompensatorisk aktivitet. Denna 

rubrik är tagen från Fishers (1998) beskrivna interventionsmetoder. För att namnge 

underrubrikerna i resultatet använde sig författarna av Fishers OTIPM (1998). 

Underrubrikerna blev Lära ut alternativa eller kompensatoriska tekniker, Förändra 

uppgiften, den fysiska eller den sociala miljön och Utprovning av hjälpmedel eller 

annan teknisk utrustning,  

Resultat 
 

Författarna fann att 11 studier var lämpliga att använda till denna forskningsöversikt 

eftersom innehållet i dessa studier stämde bäst överens med vad som efterfrågas i 

syftet. Studierna var publicerade mellan åren 1989 – 2000. De flesta studierna var 

genomförda i Storbritannien men även Sverige och Nya Zeeland var representerade. 

Antalet personer med stroke som deltog i de olika studierna varierade mellan 32 - 
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327 och medelåldern var mellan 53 - 76 år. I samtliga studier fanns båda könen 

representerade och de var någorlunda jämt fördelade. Alla hade diagnosen stroke, 

och hade efter sjukhusvistelse blivit utskrivna till antingen eget boende eller annan 

rehabilitering exempelvis dagvård. Exklusionskriterier för att få delta i studierna var 

demens, blindhet, dövhet, förståelsesvårigheter, behov av ytterligare medicinsk 

behandling och behov av terminalvård. De flesta av studierna innehöll två grupper; 

en interventionsgrupp och en kontrollgrupp; (Baskett, Broad, Reekie, Hocking & 

Green, 1999; Clarke, Collins & Gladman, 1995; Clarke & Gladman, 1995; Corr & 

Bayer, 1995; Davies, Bamford & Warlow, 1989; Gilbertson, Langehorne, Walker, 

Allen & Murray, 2000; Walker, Drummond & Lincoln, 1996; Walker, Gladman, 

Lincoln, Siemonsma & Whiteley, 1999; Widén, von Koch, Kostulas, Holm, Widsell, 

Tegler, Johansson, Almazán & de Pedro-Cuesta, 1998). Interventionsgruppen fick 

sin rehabilitering i hemmet medan kontrollgruppen fick sin rehabilitering i form av 

exempelvis dagvård. Två av studierna innehöll tre grupper med olika typer av 

behandlingsgrupper (Drummond & Walker, 1996; Gladman, Juby, Clarke, Jackson 

& Lincoln, 1995). För översikt av studierna se bilaga 1. 

 

Antalet personer i interventionsgrupperna och i kontrollgrupperna var jämt fördelade 

förutom i en studie där interventionsgruppen hade dubbelt så många personer 

representerade än kontrollgruppen (Clarke et al.1995). Studiernas längd varierade 

tidsmässigt. Den studie som varade längst tid var 2 år och 3 månader (Clarke & 

Gladman, 1995) och den som pågick kortast tid var två veckor (Collins et al.1995).  

  

Resultatet beskrivs utifrån en av fyra interventionsmetoder som Fisher (1998) menar 

att arbetsterapeuter arbetar utifrån i praxis. Den valda kategorin är: Adaptiva eller 

kompensatoriska aktiviteter. Underrubrikerna Lära ut alternativa eller 

kompensatoriska tekniker, Anpassa uppgiften, den fysiska eller den sociala miljön 

och Utprovning av hjälpmedel eller annan teknisk utrustning kommer från Fishers 

OTIPM. 
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Adaptiva eller kompensatoriska aktiviteter 

 

Lära ut alternativa eller kompensatoriska tekniker 

 

Walker et al. (1996) tar i sin studie upp hur arbetsterapeuten lär personerna med 

stroke olika strategier när det gäller aktiviteterna på- och avklädning. Det gick ut på 

att de fick praktisk genomgång av arbetsterapeut och sedan fick de själva prova och 

lära sig nya tillvägagångssätt och alternativa lösningar för hur de kunde ta av och på 

sig kläderna. En grupp fick intervention 0-3 månader efter insjuknandet och den 

andra gruppen fick intervention 3-6 månader efter stroke. Målet med studien var att 

personerna skulle kunna bli så självständiga som möjligt i aktiviteterna på- och 

avklädning. Resultatet visade att de förbättrade sig i aktivitetsutförandet både under 

behandlingsperioden och efter avslutad behandling. Det framkom även att det inte 

spelade någon större roll om de fick behandling direkt efter utskrivning eller efter tre 

månader. Det sågs en liknande förbättring i självständighet hos båda grupperna.  

 

Även i andra studier gjordes program upp för dagliga aktiviteter. Baskett et al. 

(1999) beskriver i sin studie att klienten själv valde ut ett antal aktiviteter som denne 

inte var tillfredsställd med. Arbetsterapeuten visade först hur aktiviteterna kunde 

utföras och sedan fick klienten själv utföra och träna på de olika aktiviteterna. Målen 

för de utvalda aktiviteterna fick klienten själv sätta upp och dessa hade inriktning 

mot att kunna behålla eller förbättra sina aktivitetsförmågor i hemmet. Meningen var 

också att ”gränsen” för vad personen ansåg sig klara av i sitt aktivitetsutförande i 

hemmet skulle tänjas. Arbetsterapeuten ville få klienterna att inse deras verkliga 

aktivitetsförmåga och det visade sig att de ofta klarade av mer än vad de trodde. 

Resultatet av studien visade på en viss förbättring i aktivitetsutförandet efter 

avslutad intervention. Trots att personerna själva hade fått vara med och utforma ett 

personligt program för de aktiviteter som skulle utföras och att de utfördes under en 

relativt lång tid (3 månader) så kunde endast en viss förbättring påvisas. Ett liknande 

arbetssätt har arbetsterapeuten i studien av Gilbertson et al. (2000). Där gjordes ett 

program upp av arbetsterapeuten i samråd med klienterna och i många fall även en 

anhörig. Även i denna studie arbetade arbetsterapeuten för att personen skulle kunna 
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utföra olika aktiviteter självständigt med hjälp av olika tillvägagångssätt och 

adaptationsstrategier. Klienten fick tillsammans med arbetsterapeuten välja ut 

aktiviteter och sätta upp egna mål för dessa. Därefter övades de aktiviteter som valts 

ut. Dessa övningsprogram utfördes sedan kontinuerligt i sex veckor. 

Arbetsterapeuten gjorde ungefär tio hembesök hos varje klient och varje besök 

varade i ca 45 minuter. Under besöken tränades de aktiviteter som personerna med 

stroke själva hade valt ut. Gemensam uppföljning gjordes efter en tid. Målet med att 

utföra de olika aktiviteterna var att personerna skulle få bättre självständighet i 

personlig vård, boendeaktiviteter och fritidsaktiviteter. Resultatet av studien visar att 

interventionsgruppen var signifikant bättre än kontrollgruppen i aktivitetsutförande 

sex månader efter avslutad intervention.  

 

Ytterligare en liknande behandling genomfördes i studien som Widén et al. (1997) 

har gjort där klienter själva fick välja ut de aktiviteter som skulle utföras. Först 

observerades aktivitetsutförandet och sedan guidade arbetsterapeuten genom att gå 

igenom olika strategier för hur ett aktivitetsutförande kunde underlättas. 

Aktiviteterna utfördes sedan av klienten i en naturlig miljö. Kontrollgruppen blev 

remitterade till en neurologisk klinik och fick sin rehabilitering där. Uppföljning 

gjordes ett år efter avslutad intervention. Resultatet visade på att 

hemrehabiliteringsgruppen var något bättre på att utföra ADL- aktiviteter efter 

avslutad intervention än de som fått rehabilitering på sjukhus. Skillnaden var dock 

inte signifikant. 

 

Davies et al. (1989) beskriver en studie som har ett annorlunda upplägg än övriga 

studier. Där jämförs två strokegrupper mot varandra, den ena gruppen var kvar på 

sjukhuset medan den andra gruppen blev utskriven till hemmet. Endast ett fåtal av 

de som blev utskrivna fick arbetsterapeutiska interventioner i hemmet. Det visade 

sig att de som var på sjukhuset fick betydligt mycket mer arbetsterapi än de som 

bodde hemma. Studien beskrev inte hur dessa interventioner gick till men förklarade 

vilka aktiviteter som utfördes exempelvis äta, duscha/bada, personlig vård, 

på/avklädning och förflyttning. De som bodde kvar i hemmet var vid 

slutbedömningen mer beroende av andra i utförandet av olika aktiviteter eftersom de 

inte hade fått de interventioner som var nödvändiga för att klara av att utföra olika 
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aktiviteter självständigt. Särskilda svårigheter med ett tillfredsställande 

aktivitetsutförande fanns i bad- och duschsituation, på- och avklädningssituation 

samt att gå i trappan.  

 

 

Anpassa uppgiften, den fysiska eller den sociala miljö 
 
I en av studierna beskrev Drummond et al. (1996) att personerna med stroke fick 

utöva olika fritidsaktiviteter för att komma ifrån hemmet och få möjligheten till ett 

utvidgat socialt liv. Målet var att individerna skulle kunna transportera och förflytta 

sig till olika aktiviteter som hade med fritid att göra, men även att de endast skulle få 

komma ut i samhället för att se nya miljöer. Studien innehöll tre olika grupper; en 

grupp fick arbetsterapi i form av en mängd olika fritidsaktiviteter, den andra 

gruppen fick traditionell arbetsterapi och den tredje fick ingen arbetsterapeutisk 

intervention alls. I den första gruppen, fritidsgruppen, fick de deltagande bland annat 

öva på hur man åker olika kommunikativa färdmedel och anpassa sig till dessa för 

att själva kunna ta sig till olika fritidsaktiviteter. Syftet med denna studie var att ta 

reda på om fritidsaktiviteterna fick en gynnsammare effekt på personerna med 

stroke vad gällde aktivitetsutförande och psykiskt välmående än de andra grupperna. 

Resultatet visade att fritidsgruppen tydligt uppvisade bättre förmåga att utföra olika 

aktiviteter. De uppvisade också en större rörlighet, fick mer energi och ett ökat 

välbefinnande än de övriga grupperna.  

 

Ofta måste olika anpassningar göras för personen med stroke och då är det viktigt 

för arbetsterapeuten att avgöra var behovet för dessa anpassningar finns (Baskett et 

al. 1999; Gladman et al. 1995 & Walker et al. 1999). De bostadsanpassningar som 

nämndes i studierna var endast av mindre omfattning. Dessa anpassningar var inte 

särskilt svåra eller dyra att utföra. Exempel på anpassningar som utfördes var att 

sätta upp en ledstång i trappan eller på väggen i andra rum för att underlätta vid 

förflyttningar. Det monterades också upp stödhandtag framförallt i badrummen för 

att göra det lättare i duschsituation och vid uppresning från toalettstol (Clarke & 

Gladman, 1995; Clarke et al. 1995; Corr et al. 1995). I en studie fick drygt en 

tredjedel av deltagarna rekommendation av arbetsterapeuten att flytta sovplatsen 

från övre till nedre våningen. Där framkom det också att den fysiska miljön i några 
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fall inte gick att anpassa så att personerna kunde bo kvar i sina hem utan de fick lov 

att flytta till andra bostäder (Clarke & Gladman, 1995). 

 

 

Utprovning av hjälpmedel eller annan teknisk utrustning 

 

Studierna beskriver att olika bedömningar gjordes av arbetsterapeuten för att 

utvärdera behovet av hjälpmedel för att sedan kunna förskriva dem till patienten. 

Efter det att personen fått hjälpmedlet visade arbetsterapeuten hur det skulle 

användas på rätt sätt. Exempel på hjälpmedel som var vanligt förekommande i de 

olika studierna var de som kunde användas i toalett och duschsituationer som 

badbrädor, duschstol och toalettförhöjare. Andra hjälpmedel som de fick förskrivna 

var förhöjningsklossar till exempelvis sängen och förhöjningsdynor till fåtöljer och 

stolar. De fick även andra hjälpmedel exempelvis olika kökshjälpmedel för att kunna 

klara av olika aktiviteter i köket självständigt. I de studier där de som deltog fick 

hjälpmedel och annan utrustning förskrivet visade de sig att dessa hjälpmedel 

underlättade för personerna i deras dagliga liv och vid utförandet av aktiviteter i 

hemmet. Detta medförde att de i fortsättningen kunde leva kvar i sina hem och inte 

bli återintagna på sjukhus eller annan institution. Det visade sig också att 

interventionsgrupperna i de studier där hjälpmedel förskrevs fick betydligt fler 

hjälpmedel än de i kontrollgrupperna (Clarke et al. 1995; Clarke & Gladman, 1995; 

Corr et al. 1995). 

 

Konklusion 

Det som var mest framträdande utifrån resultatet var att alla arbetsterapeutiska 

interventioner som gjordes i hemmet kunde inordnas under endast en av Fishers 

(1998) interventionsmetoder nämligen Adaptiva eller kompensatoriska aktiviteter. 

Ingen av de tre underrubrikerna Lära ut alternativa eller kompensatoriska tekniker, 

Förändra uppgiften, den fysiska eller den sociala miljön och Utprovning av 

hjälpmedel eller annan teknisk utrustning var mer framträdande än de andra när det 

gällde arbetsterapeutiska åtgärder. De åtgärder som gjordes var exempelvis olika 

anpassningar i hemmen, förskrivning av hjälpmedel som underlättade i olika 

aktivitetsutföranden samt att olika tekniker och strategier lärdes ut. Det framkom 
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också att självständigheten och livskvaliteten ökade samt att de blev mindre 

beroende av andra människor. 
 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka och beskriva vilka 

arbetsterapeutiska åtgärder som utförs i hemmet för personer med stroke och om 

dessa åtgärder gav några förbättringar i aktivitetsutförandet. Författarna anser att 

syftet har uppnåtts eftersom det i samtliga studier har ingått behandlingsgrupper som 

fått arbetsterapeutiska åtgärder och vissa förbättringar har kunnat påvisas i 

aktivitetsutförandet för personer med stroke som fått behandling i hemmet. Det har i 

alla studierna inte framkommit vilka aktiviteter som har använts. En orsak till att 

aktiviteterna beskrevs så lite kan vara att studierna var kvantitativa. 

 

Resultatet visade dock att en rad olika arbetsterapeutiska åtgärder utfördes. Vissa 

studier nämner att personerna utförde olika aktiviteter men det framkom inte om 

dessa var meningsfulla för de som utförde dem. En aktivitet ska helst vara både 

målinriktad och meningsfull för klienten för att motivation att utföra den ska kunna 

uppnås. Genom att aktiviteten är målinriktad så kan den ge struktur och organisation 

i aktivitetsutförandet så att aktiviteten blir meningsfull för klienten. Den kan också 

först vara meningsfull fast ändå svår att utföra men med hjälp av att den är 

målinriktad så struktureras den lättare upp och personen blir motiverad och får 

lättare för att utföra aktiviteten (Fisher, 1998).  

Forskningsöversikten som författarna har gjort tyder på att rehabilitering i hemmet 

är att föredra gentemot att få rehabilitering på annat sätt. Varför är det då så viktigt 

med arbetsterapeutiska interventioner i hemmet för olika patientgrupper? Jo, 

människan strävar efter att kunna få leva ett så värdigt liv som möjligt och hon är 

skapad som en autonom varelse och har en vilja att klara sig själv och vara 

oberoende av andra (FSA, 1998). Efter att en person har fått exempelvis en stroke så 

är det viktigt för denna person att ändå få behålla sina roller, vanor och intressen. 

Det är också viktigt att det sker i en naturlig miljö även om de fysiska och mentala 

förmågorna inte är lika bra som de var före insjuknandet. I hemmiljön är det lättare 
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för en person att behålla sina roller och vanor än det är exempelvis på ett sjukhus. 

Personen kan själv bestämma över sitt hem och vilka regler som ska råda där. I 

hemmet har människan också sin grundtrygghet (Kielhofner, 1995). 

 

I studierna framkom det vilka typer av arbetsterapeutiska åtgärder som gjordes och 

efter att ha studerat resultatet utifrån de fyra interventionsmetoder som Fisher (1998) 

beskriver att arbetsterapeuter arbetar utifrån så fann författarna att alla interventioner 

som genomfördes i studierna hade inriktning mot adaptiva eller kompensatoriska 

tekniker och att inga hade inriktning mot träning, konstlad aktivitet eller terapeutisk 

aktivitet. Detta anser författarna inte är så konstigt eftersom denna patientgrupp ofta 

får svåra funktionsnedsättningar och det behövs då många olika arbetsterapeutiska 

åtgärder med inriktning mot kompensatoriska och adaptiva åtgärder för att de ska 

kunna klara av sitt dagliga liv. Därför är det viktigt att arbetsterapeuten adapterar 

uppgiften eller kompenserar för nedsatt förmåga (FSA, 1998). När momentet 

påklädning genomfördes i en av studierna (Walker et al. 1996) så innebar det en 

adaptation genom att aktivitetsutförandet förändrades och det ställdes då inte lika 

höga krav på personernas fysiska och kognitiva förmågor samt på uthålligheten för 

att kunna utföra aktiviteten. Enligt Eriksson (1989) får personer med stroke ofta 

bestående funktionsnedsättningar och det är enligt Hagedorn (1995) då viktigt att 

kunna adaptera aktivitetsutförandet för att kunna bli så självständig som möjligt. 

  

Det är viktigt för personen att vara medveten om sin kapacitet och möjlighet att 

utföra olika aktiviteter (Kielhofner, 1995). Författarna tror att personerna kan 

uppleva en livstillfredsställelse även om de fått bestående nedsatta 

funktionsförmågor om de får kompensatoriska åtgärder i form av exempelvis 

bostadsanpassningar. Enligt Hagedorn (1995) kan vara det som behövs för att 

exempelvis kunna bo kvar i det egna hemmet. Det är viktigt att arbetsterapeuten 

låter klienten göra egna förslag till vilka anpassningar som ska göras i hemmet. 

Arbetsterapeuten kan komma med förslag och idéer till ändringar men det är alltid 

klienten själv som bestämmer vilka anpassningar som ska göras. 

Författarna fann att de personer med stroke i studierna som fått arbetsterapi i 

hemmet upplevde att det fått en ökad livstillfredsställelse jämfört med 

kontrollgrupperna när uppföljning gjordes. Detta kan bero på att de fick en ”push” 
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framåt för att försöka förbättra sin livssituation. De i interventionsgrupperna kände 

att de var rörligare och hade mer energi och deltog mer och var mer självständiga i 

det dagliga livets aktiviteter än de i kontrollgrupperna. Detta berodde på att de 

upplevde att de fått en större självständighet i sitt hem, och det medförde att de blev 

mindre beroende av andra personer. Detta stämmer överens med Mosey (1986) som 

menar att en miljö som är naturlig för personen som utför aktiviteten underlättar ett 

aktivitetsutförande genom att personen har kända objekt i sin omgivning där 

aktiviteten utförs. Den fysiska miljön och de objekt som ingår i den kända miljön 

bidrar till att människan känner en säkerhet. 

 

De personer som i studierna hade fått hjälpmedel klarade sig bättre och mer 

självständigt i hemmet. Utskrivning av hjälpmedel gjorde arbetsterapeuten i samråd 

med personerna. Enligt Cynkin (1990) finns det en mängd olika hjälpmedel som kan 

underlätta i en persons dagliga liv. Ofta kan ett hjälpmedel underlätta mycket vid ett 

aktivitetsutförande. Mosey (1986) menar att det är viktigt för individen att acceptera 

sina hjälpmedel och att de används på rätt sätt när aktiviteten kräver ett 

hjälpmedelsanvändande. Arbetsterapeuten ska ta hänsyn till en människas val av 

hjälpmedel. På grund av personliga eller kulturella värderingar är det inte alltid 

säkert att en människa vill ha de hjälpmedel som är mest lämpliga för individen. Det 

kan även vara så att en människa inte vill uppnå den självständighet som hjälpmedel 

kan medföra utan trivs bra med att vara beroende av andra människor i sitt 

aktivitetsutförande. 

Resultatet i alla studier visade att det var bättre att vara i det egna hemmet och få 

arbetsterapeutisk intervention än att exempelvis vara på institution när det gällde 

förbättringar i aktivitetsutförandet. I vissa av de valda studierna påvisade personerna 

med stroke mer förbättring i aktivitetsutförandet än i andra studier. Skillnaderna 

blev dock inte så markanta mellan de olika rehabiliteringsformerna i någon studie. 

Davies (1989) belyste i sin studie vad som inträffade om personerna med stroke 

nästan inte fick några arbetsterapeutiska interventioner alls i hemmet efter 

utskrivning. Resultatet visade att dessa personer klarade sig mycket dåligt själva och 

de behövde hjälp med många aktiviteter i hemmet. De var mycket beroende av 

anhöriga. Författarna menar att denna studie tydligt visar på hur beroende och 

osjälvständig en människa kan bli i sitt aktivitetsutförande om inte lämpliga åtgärder 
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görs. Det syns även i de andra studierna att hemmiljön också påverkar 

behandlingsresultatet. Enligt Kielhofner (1995) spelar miljön en stor roll för ett 

aktivitetsutförande och Hagedorn (1995) menar att en av arbetsterapeutens 

viktigaste uppgifter är att göra anpassningar av miljön i hemmet hos personer med 

handikapp och att det blir allt vanligare eftersom arbetsterapeuter i dagens samhälle 

arbetar mer i hemmet hos klienterna. Författarna tycker därför att skillnaderna i 

resultatet mellan de som fått rehabilitering i hemmet och de som fått rehabilitering 

på exempelvis institution borde varit större eftersom miljön spelar en stor roll. De 

små skillnaderna i behandlingsresultatet kan också bero på patientgruppen eftersom 

personer med stroke oftast får varierande och bestående funktionsnedsättningar 

(Eriksson, 1989).  

 

Resultatet som författarna fick fram i forskningsöversikten stämde inte överens med 

det resultat som framkom i SBU-rapporten (1999). De studier som författarna 

granskade uppvisade en förbättring i aktivitetsutförandet hos personer med stroke 

efter det att arbetsterapeutiska rehabiliteringsåtgärder utförts. I SBU-rapporten 

(1999) kunde inte någon större förbättring påvisas efter att personerna i hemmet fått 

rehabiliteringsåtgärder. Detta gällde exempelvis personernas förmåga att klara sig 

själv eller att återuppta sociala kontakter. Vad dessa skillnader beror på är svårt att 

förklara men SBU-rapporten har inte haft samma syfte och undersökningen har 

gjorts i en annan form. SBU- rapporten har framställts främst ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Den enda likheten mellan de studier som ingick i SBU- rapporten och de 

studier som ingick i författarnas forskningsöversikt är att majoriteten av studierna 

var gjorda i Storbritannien. 

  

Författarna fann också att de arbetsterapeutiska interventionerna för personerna i 

studierna varierade både tidsmässigt och antal gånger de fått interventioner beroende 

på vilken studie de deltagit i. Det kan då vara svårt för författarna att bestämma 

trovärdigheten på studiernas resultat eftersom de ändå fick liknande förbättringar i 

sina respektive resultat. Varför blev det så? Kan det vara så att antalet interventioner 

och hur länge de varade inte har någon betydelse?  

 

I flertalet av studierna i forskningsöversikten fick de olika behandlingsgrupperna 
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inte bara arbetsterapeutiska behandlingar och åtgärder utan flera andra professioner 

var inblandade i behandlingen. Vanligast förekommande professioner förutom 

arbetsterapeut var sjukgymnast, logoped och psykolog. Författarna fann det därför 

svårt att avgöra om det var den arbetsterapeutiska interventioner som låg till grund 

för den förbättring i aktivitetsförmåga som personerna fick och den livskvalitet som 

de upplevde. Med stor sannolikhet påverkar samtliga nämnda professioner till den 

ökade förbättringen. Därför kan det tydas att teamarbete har en stor fördel på många 

sätt för personer med stroke. Detta kan stödjas med att Hagedorn (1995) beskriver 

att det är svårt att påvisa att effektiviteten av arbetsterapeutisk intervention eftersom 

patienten oftast behandlas samtidigt av ett team innehållande andra professioner.  

 

Författarna menar att resultatet i de valda studierna som ingår i forskningsöversikten 

kan påverkas av hur svår stroke personerna har fått och hur den har påverkat deras 

förmåga att komma tillbaka i livets dagliga aktiviteter. Eftersom personer med 

stroke drabbas olika mycket i aktivitetsutförandet (Eriksson, 1989) kan det medföra 

att det blev en ojämn fördelning mellan grupperna på grund av sjukdomens 

svårighetsgrad i de olika studierna. Författarna tror också att det kunde vara så att 

studierna i forskningsöversikten gärna ville visa på ett positivt resultat för att kunna 

påvisa den arbetsterapeutiska professionens trovärdighet gällande utförandet av 

arbetsterapeutiska åtgärder och då inte tog hänsyn till andra professioners inverkan 

på de olika interventionsgrupperna som Hagedorn (1995) menar är en viktig faktor. 

Ytterligare faktorer som kan påverka resultatet är om personerna med stroke levde 

ensamma eller om de hade make/ maka samt om de hade ett stort socialt nätverk. 

Det kan även tänkas att personernas tidigare aktivitetsmönster kan påverka hur 

många aktiviteter personerna kan återuppta efter en stroke. Kielhofner (1995) menar 

att ett väl fungerande aktivitetsmönster är något som byggs upp under en lång tid 

hos individen. 

  

Förslag till fortsatt forskning inom området:  

• Hjälpmedel- hur mycket används de hjälpmedel som personerna med stroke 

får utskrivna och vilka hjälpmedel används i stor respektive liten 

omfattning? 

• Aktiviteter- hur aktiva är personerna 10 år efter sin stroke? Har 
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aktivitetsutförandet ändrats under åren efter insjuknandet? 

• Självständighet-  hur stor är självständigheten i aktivitetsutförandet några år 

efter insjuknandet? 

• Tillgänglighet- hur upplever personer med stroke tillgängligheten i hemmet? 

 

 

 Metoddiskussion 
 

Fördelen med att göra en forskningsöversikt när det gällde att påvisa 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med stroke var att ämnet är omfattande och 

att det finns många vetenskapliga studier om tidigare forskning att tillgå. Det var 

dock relativt svårt att hitta studier som stämde överens med författarnas syfte. 

 

Sökningen i de olika databaserna var problematiska att göra då det var svårt att veta 

vilka sökord som skulle användas på respektive databas. Detta problem uppstod 

eftersom olika databaser har olika sökord för samma typ av ord. Exempel på detta 

var orden cerebrovascular disease, cerebrovascular disorder och stroke. Det gällde 

alltså att veta vilket sökord som skulle användas på respektive databas för att få fram 

maximalt antal träffar. Databaserna var upplagda på helt olika sätt när det gällde 

sökmetoderna vilket gjorde det svårt att veta om sökningen gått helt rätt till eftersom 

författarna var ovana att använda dessa databaser. Författarna kan också ha missat 

relevanta studier vid ett första urval eftersom många har valts bort genom att bara 

titta på titeln eller på abstraktet. De sökord som använts borde avgränsa alltför 

många felkällor då sökorden har använts utifrån författarnas syfte med 

forskningsöversikten (Patel, 1994). 

 

Krefting (1991) menar att trovärdighet innebär att forskaren verkligen har undersökt 

det som avser att undersökas. En faktor som kan ha stärkt trovärdigheten i 

författarnas forskningsöversikt är att de tillsammans gjorde sökningar på 

databaserna och gemensamt valde ut de studier som uppfyllde kraven mot 

forskningsöversiktens syfte. En annan faktor som kan ha stärkt trovärdigheten är att 

författarna först läste igenom materialet och kodade var och en för sig för att sedan 

jämföra de funna koderna med varandra. Det finns en viss risk att författarna har 
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missuppfattat vissa detaljer i de valda studierna eftersom de var skrivna på engelska. 

Sammanhanget kan också bli något annorlunda vid översättningen från engelska till 

svenska.  

 

Följdriktighet enligt Krefting (1991) syftar på om resultatet skulle bli detsamma om 

en forskningsöversikt skulle replikeras med liknande objekt och sammanhang. 

Författarna anser att det inte är troligt att två andra författare skulle välja ut samma 

studier om denna forskningsöversikt skulle replikeras. Även om samma databaser 

och sökord skulle användas skulle antalet träffar ändå bli så många att sannolikheten 

för att samma studier skulle väljas ut bli liten. Resultatet på en replikerad 

forskningsöversikt skulle troligtvis inte bli exakt samma heller. 

 

Att använda Fisher (1998) som ett redskap vid analysen av arbetet tycker författarna 

har varit lämplig. Ett argument som stöder användandet av Fishers 

interventionsmetoder är att de är vanligt förekommande för arbetsterapeuter när de 

arbetar i praxis. Endast en av Fishers interventionsmetoder Adaptiv eller 

kompensatorisk aktivitet passade in vid framställning av resultatet. De underrubriker 

som författarna valde från OTIPM anser författarna var rubriker som passade bra in 

på huvudrubriken eftersom dessa underrubriker hade ett fokus på adaptation och det 

hade även de studier som författarna valde ut till forskningsöversikten. Eftersom 

personer med stroke ofta får stora funktionsnedsättningar (Eriksson, 1989) behöver 

de ofta adaptiva och kompensatoriska åtgärder för att kunna klara av sina dagliga 

aktiviteter. Detta motiverar också valet av Fisher eftersom hon fokuserar på adaptiva 

och kompensatoriska åtgärder både i den valda interventionsmetoden Adaptiv eller 

kompensatorisk aktivitet och delvis i OTIPM. Om andra redskap än Fisher (1998) 

hade använts hade strukturen på resultatet förmodligen blivit annorlunda därför att 

olika redskap har olika upplägg. Andra kategorier hade valts ut och bearbetningen 

av materialet hade blivit annorlunda. 
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Bilaga 1. Sammanställning av valda studier 
 
Författare Titel År  Design Innehåll 

Baskett, J., 
Broad, J., 
Reekie, G. & 
Green, G. 

Shared 
responsibility 
for ongoing 
rehabilitation: a 
new approach to 
home-based 
therapy after 
stroke. 

1999 Jämförelsestudie Jämförelsestudie mellan 
två grupper 
strokepatienter som fått 
arbetsterapi och 
sjukgymnastik i 
hemmet eller på 
institution. 

Clarke, PA. & 
Gladman, JRF. 

A survey of 
predischarge 
occupational 
therapy home 
assessment 
visits for stroke 
patients. 

1995 Jämförelsestudie Arbetsterapeutiska 
interventioner i hemmet 
för personer med stroke 
och effekten av dessa. 

Clarke, PA., 
Collins, H. & 
Gladman, JRF. 

Occupational 
therapy for 
stroke patients 
at home. 

1995 Jämförelsestudie Kommunal 
arbetsterapeut och 
dennes interventioner 
hos personer med 
stroke i hemmet. 

Corr, S. & 
Bayer, A. 

Occupational 
therapy for 
stroke patients 
after hospital 
discharge- a 
randomized 
controlled trial. 

1995 Jämförelsestudie Effekter av 
arbetsterapeutiska 
interventioner i hemmet 
för personer med 
stroke. 

Davies, P., 
Bamford, J. & 
Warlow, C. 

Remedial 
therapy and 
functional 
recovery in a 
total population 
of first- stroke 
patients. 

1989 Jämförelsestudie Jämförelse av resultat i 
ADL- aktiviteter mellan 
personer med stroke 
som fått rehabilitering i 
hemmet eller på 
sjukhus. 

Drummond, A. 
& Walker, M. 

Generalisation 
of the effects of 
leisure 
rehabilitation 
for stroke 
patients. 

1996 Jämförelsestudie Tre grupper av 
strokepatienter som fått 
olika mycket 
fritidsaktiviteter och 
resultatet av detta i 
rörlighet, aktiviteter och 
välbefinnande. 



 

 

 

 

Författare Titel År Design Innehåll 

Gilbertson, L., 
Langhorne, P., 
Walker, A., 
Allen, A. & 
Murray, G. 

Domiciliary 
occupational 
therapy for 
patients with 
stroke 
discharged from 
hospital: 
randomised 
controlled trial. 

2000 Jämförelsestudie Jämförelse där en grupp 
fick rehabilitering enligt 
vanlig rutin och en 
grupp fick en mycket 
klient- centrerat 
rehabilitering i 6 veckor 
där patienten själv fick 
välja ut de aktiviteter 
som skulle tränas och 
sätta upp mål för dessa. 

Gladman, JRF., 
Juby, LC., 
Clarke, PA., 
Jackson, JM. & 
Lincoln, NB. 

Survey of a 
domiciliary 
stroke 
rehabilitation 
service. 

1995 Jämförelsestudie Jämförelse mellan tre 
grupper av 
strokepatienter och 
deras resultat av 
hemrehabilitering 
beroende på vilken 
avdelning de legat på 
(Stroke, Geriatrisk eller 
Medicinsk). 

Walker, MF., 
Gladman, JRF., 
Lincoln, NB., 
Siemonsma, P. 
& Whiteley. 

Occupational 
therapy for 
stroke patients 
not admitted to 
hospital: a 
randomised 
controlled trial. 

1999 Jämförelsestudie Jämförelse mellan två 
grupper av 
strokepatienter: en 
hemrehabiliterings- 
grupp och en 
kontrollgrupp 

Walker, MF., 
Drummond, 
AER. & 
Lincoln, NB. 

Evaluation of 
dressing 
practice for 
stroke patients 
after discharge 
from hospital: a 
crossover design 
study. 

1996 Jämförelsestudie Fokus på aktiviteten på- 
och avklädning med 
undervisning av 
arbetsterapeut. En 
grupp fick undervisning 
0-3 månader efter 
utskrivning från sjukhus 
och en grupp fick 
undervisning 3-6 
månader efter 
utskrivning. Jämförelse 
om tiden för 
undervisning spelade 
någon roll för resultatet.



 

 

 

 

Författare Titel År Design Innehåll 

Widén- 
Holmqvist, L., 
von Koch, L., 
Kostulas, V., 
Holm, M., 
Widsell, G., 
Tegler, H., 
Johansson, K., 
Almazán, J. & 
de Pedro- 
Cuesta, J. 

A randomized 
controlled trial 
of rehabilitation 
at home after 
stroke in 
Southwest 
Stockholm. 

1998 Jämförelsestudie Jämförelse mellan två 
grupper av personer 
med stroke. En grupp 
fick rehabilitering enligt 
rutin och en grupp fick 
mer klient- centrerad 
rehabilitering med ett 
individanpassat 
program som personen 
med stroke själv fick 
utforma i samråd med 
bl.a. arbetsterapeut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Sammanställning av databaser, sökord och träffar 



 

 

 

 

 

Databas Sökord Träffar 
 
 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar

AMED Occupational therapy 
Stroke 
Home 
Rehabilitation 
Occupational therapy+ 
stroke+ home+ rehabilitation

4431 
2138 
2907 
19063 
 
10 

- 
- 
- 
- 
 
10 

- 
- 
- 
- 
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CINAHL 

 

Home care/homecare 
Occupational therapy 
Stroke/ cerebrovascular  
Homecare/home care+ 
occupational therapy+ 
stroke/cerebrovascular 

14017 
14063 
12533 
 
 
78 

 
 
 
 
 
78 

 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
6 

PubMed 

 
 
 
 
 
 
 
 

Home care 
Occupational therapy 
Cerebrovascular disease 
Home care+ occupational 
therapy+ cerebrovascular 
disease 

10135 
5799 
147392 
 
 
29 

 
 
 
 
 
29 

 
 
 
 
 
11 
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