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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva distriktsarbetsterapeuters tillämpning 
av Bobath koncept vid behandling av strokepatienter i primärvården. 
Metoden som valdes var en totalundersökning med postenkät med både 
slutna och öppna frågor. De slutna frågorna bearbetades deskriptivt och 
redovisades i figurer och de öppna frågorna analyserades med 
innehållsanalys. Resultatet av de slutna frågorna visade att 
informanterna tillämpade principer som överensstämde med Bobath 
koncept och att de blandade metoder utifrån patientens behov. Resultatet 
av de öppna frågorna presenterades i kategorier som motsvarade Bobath 
koncepts principer och visade att informanterna tillämpade dessa genom 
att guida, instruera och uppmuntra patienten. Principerna tillämpades 
även genom att använda aktiviteter som patienten själv vill klara av samt 
genom att träna det som är viktigt utifrån patientens tidigare intressen, 
vanor och rutiner. Informanterna arbetade för att patienten ska hitta nya 
alternativa aktiviteter som uppfattas som roliga och inspirerande. 
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Stroke är en folksjukdom som ökar i Sverige. Medelåldern vid insjuknandet är cirka 75 år och 

risken att drabbas ökar med stigande ålder. Med den förväntade åldersutvecklingen kommer 

antalet som drabbas av stroke att öka med 30 procent fram till år 2010. I det akuta 

sjukdomsskedet klassas svensk strokevård högt. Det finns dock brister i vården efter 

utskrivning till annan vård/boendeform eller till hemmet. Ofta saknas förutsättningar och 

resurser inom primärvården för att utföra kvalificerade insatser. I Sverige pågår ett flertal 

lokala projekt vilket ökar möjligheterna att finna modeller för ett samarbete i vårdkedjan. 

Projekten förväntas leda till bästa möjliga vård för strokepatienter (Socialstyrelsen [SoS], 

2000).  

 

Stroke definieras som en snabb påkommande lokal störning av hjärnans funktion med symtom 

som varar minst 24 timmar eller leder till döden. De finns många riskfaktorer till stroke och de 

vanligaste orsakerna beror på att patienten är äldre, har högt blodtryck samt patientens rök- och 

kostvanor (Aquilonius & Fagius, 2000). Vid stroke kan olika funktionsnedsättningar uppstå 

och de vanligaste drabbar sensorik och motorik på motsatt kroppshalva i förhållande till 

hjärnskadan. Enligt Pulaski (2003) kan dessa nedsättningar ge symtom som nedsatt känsel samt 

halvsidesförlamning (hemiplegi). Det är vanligt att patienter med högersidig hjärnskada kan få 

brister i medvetenheten om sin vänstra sida (neglekt), både när det gäller sina egna kroppsdelar 

och hemisfären på vänster sida (Aquilonius & Fagius, 2000). Andra vanliga nedsättningar kan 

vara synnedsättningar samt svårigheter att uttrycka sig verbalt (Pulaski, 2003). 

Funktionsnedsättningarna begränsar patientens förmåga att utföra en del eller alla dagliga 

aktiviteter. Möjligheten att bli återställd varierar från person till person och beror på vilken 

skada patienten fått (Pulaski, 2003). Stroke patienter som drabbas av hemiplegi uppvisar alla 

olika symtom vilket medför att patienternas sätt att svara på behandlingen varierar (Davies, 

2000). Ett problem vid hemiplegi är bristen på postural kontroll, detta problem kan vara några 

få dagar eller upp till flera månader. Under denna tid är patienten ofta passiv, visar låg 

uthållighet och tolerans i aktivitet samt visar även förhöjd spasticitet, rädsla och smärta (Davis, 

1996).    

 

Distriktsarbetsterapeuten i primärvården övertar behandlingen av klienten som påbörjats på 

sjukhuset och gör en bedömning om behovet av fortsatta åtgärder. Behandlingarna fortsätter i 

patientens hem eller dess omgivning och avser aktiviteter i personlig vård, boende, arbete och 

fritid (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 1989). Enligt Socialstyrelsen (2000) kan 

lokala vårdprogram utarbetas av landsting och det ligger då till grund för hur den aktuella 
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sjukdomen skall behandlas och vården organiseras. Norrbottens läns landsting (2005) har 

utarbetat ett arbetsmaterial, ej ett fastställt vårdprogram, som ligger till grund för den 

strokevård som bedrivs i landstinget. Strokerehabiliteringen har möjlighet att starta omgående i 

primärvården och den som övertar vården ansvarar för att upprätta en behandlingsplan med 

tydligt mätbara mål. Personalen som patienter med stroke kommer i kontakt med ska ha goda 

kunskaper inom områdena vård och rehabilitering (SoS, 2000). Vid behov av 

arbetsterapeutiska åtgärder ska arbetsterapeuten tillsammans med klienten arbeta fram ett 

individuellt åtgärdsprogram. Klienten har rätt att ta del av de arbetsterapeutiska 

behandlingsmetoder som finns och behandlingen påbörjas först när klienten uttryckligen 

samtyckt (FSA, 2005). Enligt Davidsson (1998) har distriktsarbetsterapeuten en central roll i 

rehabiliteringsinsatserna i primärvården och utför framför allt träning av dagliga aktiviteter i 

hemmet. Strokepatienter är en stor grupp inom primärvården och många måste följas upp med 

aktiva insatser i det egna hemmet.  

 

Bobath är ett tillämpat koncept för behandling av personer med hjärnskada och motorisk 

dysfunktion vilket ingår i praxismodellen Motor Control model. Inom denna model finns även 

Rood, Brunnström och Proprioceptive Neuromuskular Facilitation koncept med liknande 

principer och tekniker. Alla koncepten används i olika utsträckning inom arbetsterapi och har 

som mål att förbättra motorisk kontroll samt bättra på förmågan att använda kroppen effektivt 

vid aktivitetsutförande. Principerna i koncepten används ofta tillsammans för att de delar 

samma grundsyn och för att de utgår från samma tvärvetenskapliga kunskap. Motor Control 

model utvecklas i takt med ny kunskap om motorisk kontroll och utveckling vilket innebär att 

en ny modell växer fram. Den tidigare reflexhierarkiska teorin i modellen ersätts med en 

dynamisk system teori (Kielhofner, 2004).  

 

Bobath konceptet används vanligtvis i behandling med vuxna patienter som drabbats av 

hemiplegi (Bobath, 1978). Konceptet anses vara effektivt även till patienter som har onormalt 

rörelsemönster till följd av skador i centrala nervsystemet (Trombly & Radomski, 2002). En 

grundläggande princip i behandlingen är att patienten ska lära sig hur normala rörelser känns. 

När kroppskontroll och rörelser är onormala sänder individen felaktig information till centrala 

nervsystemet, detta medför att patienten tappar förmågan att uppleva, lära och återinlära 

normala kroppsrörelser. Bobath konceptet bygger på att patienten kan lära sig kontrollera sitt 

rörelsemönster och överföra dem till den aktivitet som de utför (Davies, 2000). Varje rörelse 
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ska ske i direkt anslutning till aktivitetsutförande så att patienten känner att rörelsen kommer 

till funktionell nytta i en daglig aktivitet (Davies, 2000).  

 

Arbetsterapeuten tillämpar Bobath konceptet för att stödja och underlätta normala rörelser 

vilket ska leda till att klienten ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2004).  

Enligt Davies (2000) guidas patienten för att skapa en känsla för rörelsen i utförandet, detta är 

en princip i Bobath koncept, guidning ska ske i meningsfulla och målinriktade aktiviteter.  

Arbetsterapeuten uppgift är att guida från den hemiplegiska sidan. Exempelvis kan patienten 

vid aktiviteten påklädning, sitta på en stol medan arbetsterapeuten guidar klienten att alltid 

börja ta på sig kläder på den hemiplegiska sidan. Vid påklädning krävs bålstabilitet, förmåga att 

planera motoriken, planera aktiviteten och att lösa uppkomna problem under 

aktivitetsutförandet (Davis, 1996). Den som guidar ska ha god kontakt med patienten, vara väl 

förberedd och ha kunskap om olika metoder för guidning. Detta skapar förutsättningar för att 

lyckas med uppgiften (Davies, 2000). För att patienten ska få tillbaka rörelseutförandet kan 

arbetsterapeuten förändra eller normalisera onormal muskeltonus samt minska oönskad 

muskelaktivitet. I stället för att kompensera genom att använda den icke hemiplegiska sidan ska 

patienten uppmuntras att använda kroppen bilateralt samt uppmuntras att överföra 

tyngdpunkten på den hemiplegiska sidan. Bobath är ett behandlings koncept som ska pågå 

dygnet runt och därför finns många betydande aspekter runt patienten som arbetsterapeuten 

måste ta hänsyn till (Davis, 1996). Exempelvis måste miljön som patienten befinner sig i 

dygnet runt vara utformad så att den hemiplegiska sidan uppmuntras att delta i aktivitet 

(Davies, 2000). Arbetsterapeuten ska genom dagliga aktiviteter lära patienten hämma 

spasticitet och utföra naturliga rörelser (Davis, 1996). Att hämma spasticitet och utföra 

naturliga rörelser är principer som ingår i Bobath koncept (Davies, 2000). 

 

Dagliga aktiviteter är de uppgifter som individen utför i sin vardag. Arbetsterapins fokus är att 

använda sig av meningsfulla dagliga aktiviteter. Patienten ska uppleva aktiviteten viktig och 

betydelsefull samt få känna delaktighet i utförandet, detta leder till att patienten känner 

tillfredsställelse och meningsfullhet (Kielhofner, 2002). Arbetsterapins mål inom de dagliga 

aktiviteterna är att främja patientens möjlighet att leva ett värdefullt liv efter sina egna 

önskemål och behov i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapeuten ska arbeta 

tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper samt göra anhöriga och närstående delaktig i 

patientens behandling (FSA, 2005). 
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Författarna har inte funnit någon forskning som visar att Bobath är ett effektivare behandlings 

koncept än något annat. Det finns stöd för konceptet i olika studier på grund av att 

arbetsterapeuter utgår från meningsfulla och målinriktade aktiviteter, vilka leder till positiva 

resultat (Kielhofner, 2004). I en studie med syfte att undersöka vilken behandlingsinriktning 

som arbetsterapeuter mest använder vid behandling av stroke patienter, visade resultatet att 

Bobath konceptet var en av de mest använda. Bobath användes oftast i kombination med andra 

metoder. En arbetsterapeut upplevde bättre resultat vid användandet av Bobath konceptet än av 

andra metoder. Studien visade även att Bobath konceptet är användbart när målet för 

behandlingen är att visa rörelsekvaliteten och minska spasticiteten (Walker, Drummond, Gatt 

& Sackley, 2000).  

 

Effektiviteten vid strokerehabilitering är svår att bevisa (Eakin, 1991; Dickson, 2002). I en 

artikel av Eakin (1991) visar resultaten hur oberoende patienter är vid utförandet av dagliga 

aktiviteter. Vid mätning av oberoendet visade det sig att de patienter som fått tidig neurologisk 

inriktad terapi hade högre nivå av oberoende än patienterna som inte fått tidig behandling. Vid 

en uppföljning utan fortsatt behandling kunde man se att vinsten med tidig behandling gått 

förlorad och resultatet var det samma för båda grupperna. Resultatet tolkades som en antydan 

att det var viktigt att fortsätta behandlingen efter det akuta stadiet med fortsatt rehabilitering i 

hemmet.  

 

Stroke är en folksjukdom som ökar i Sverige, förutsättningar och resurser saknas ofta för 

primärvården att utföra särskilt kvalificerade insatser. Antalet vårddagar i primärvården har 

ökat och de flesta patienter behöver kontakt med primärvården under lång tid. Primärvården 

har således en stor roll inom strokerehabiliteringen. Bobath konceptet är ett vanligt 

förekommande koncept vid behandling av strokepatienter med hemiplegi (Walker, Drummond, 

Gatt & Sackley, 2000; Levit, 2002). Nya behandlingsmetoder utvecklas i takt med ny kunskap 

och innebär att en ny Motor Control modell växer fram (Kielhofner, 2004). Vid genomgång av 

litteratur framkommer det att Bobath konceptet är ifrågasatt som nutida behandlingsmetod. 

Därför är det intressant att studera Bobath konceptets tillämpning av arbetsterapeuter inom 

primärvården trots brist på evidens. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktsarbetsterapeuters tillämpning av Bobath 

konceptet vid behandling av strokepatienter i primärvården.  
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Metod 
 

Design  

Studien genomfördes som en totalundersökning med postenkät med både slutna och öppna 

svarsalternativ. Slutna frågor beskriver om Bobath koncept tillämpas och öppna frågor 

beskriver hur Bobath koncept tillämpas i olika aktivitetssituationer. Valet av 

enkätundersökning gjordes för att få en så bred kunskap som möjligt om studiens syfte. 

Ejlertsson (1996) menar att kvantitativ metod möjliggör kontakt med ett större antal 

undersökningspersoner inom ett större geografiskt område. Enligt Svenning (2003) 

kompletterar slutna och öppna frågor varandra.  

 

Material 

Författarna konstruerade en enkät (Trost, 2001) (bilaga 1). Enkäten bestod av slutna frågor 

(fråga två, tre, fyra, sex och sju) samt öppna frågor (fråga ett, fem, åtta och nio). Slutna frågor 

innebär att alla frågor kan presenteras på samma sätt för samtliga undersökningspersoner. De 

öppna frågorna ger möjlighet till utveckling av vissa aspekter inom studiens område. För att 

tillförsäkra enkätfrågornas relevans innan enkäten skickades ut till undersökningsgruppen fick 

fem yrkesverksamma arbetsterapeuter besvara enkäten och lämna kommentarer om frågornas 

utformning. Arbetsterapeuterna ansåg att begreppet Bobath koncept skulle strykas i 

enkätförslagets frågor. Begreppet kunde upplevas styrande och kunde innebära att 

informanterna avstod från att svara på frågorna. Kommentarerna resulterade i att begreppet 

ströks ur fråga sex och åtta.   

 

Undersökningsgrupp 

Som undersökningsgrupp valdes distriktsarbetsterapeuter i Norrbottens läns landsting. Studien 

omfattade 61 yrkesverksamma distriktsarbetsterapeuter i primärvården. Urvalskriteriet var att 

distriktsarbetsterapeuterna inte skulle arbeta i hemrehabteam. Motivet för valet av 

urvalskriteriet var att distriktsarbetsterapeuter i hemrehabteam arbetar med nyinsjuknade 

patienter som behöver intensiv rehabilitering i hemmet. Detta kräver ett annat arbetssätt än det 

som traditionellt tillämpas av distriktsarbetsterapeuter. 
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Studien besvarades av 33 informanter (54 %). Det externa bortfallet var 29 enkäter (46 %) och 

består av 19 enkäter som inte returnerats och 10 enkäter som returneras blanka. De interna 

bortfallet utgörs av de frågor som inte besvarats i de returnerade enkäterna. Sju informanter  

(21 %) hade inte besvarat fråga 8a, 12 informanter (36 %) hade inte besvarat fråga 8b och 15 

informanter (45 %) hade inte besvarat fråga 8c och 8d.  

 

Procedur 

Samtliga vårdcentraler i Norrbottens läns landsting kontaktades för att inhämta namn på 

tjänstgörande distriktsarbetsterapeuter. En adresslista med namn på distriktsarbetsterapeuter 

upprättades. Distriktsarbetsterapeuternas namn numrerades och svarskuvertet märktes med 

respektive arbetsterapeuts nummer. Enkät, svarskuvert och ett missivbrev (bilaga 2) med 

information om studien skickades till tjänstgörande distriktsarbetsterapeuter. Svarstiden sattes 

till en vecka. Efter svarstidens slut skickades ett påminnelsebrev (bilaga 3) till dem som ej 

återsänt enkäten. Svarstiden efter utskickat påminnelsebrev var en vecka. Ytterligare en 

påminnelse (bilaga 3) skickades ut. Adresslistan hölls inlåst efter det att utskicken utförts, och 

togs endast fram för avprickning av inkomna enkäter och utskick av påminnelser. Därefter 

förstördes listan.  

 

Analys av data  

De slutna frågorna har registrerats och analyserats deskriptivt med dataprogrammet Excel och 

redovisas i figurer. De öppna frågorna har analyserats med innehållsanalys inspirerad av Patton 

(2002) genom att identifiera, koda och kategorisera data för att beskriva mönster som förekom i 

materialet. Innehållsanalysen utgick från att Bobath koncepts principer skulle utgöra 

kategorierna för tillämpningen av principerna inom aktivitetssituationerna. Svaren från de 

öppna frågorna skrevs ut i löptext. Därefter läste författarna igenom texterna var för sig och 

identifierade data som kunde relateras till Bobath koncepts olika principer. Text som 

överensstämde med respektive princip markerades med en kod. Liknande koder samlades i 

kategorier som vardera motsvarade Bobath koncepts principer. Författarna jämförde därefter 

sina resultat av kodningen och fann stor överensstämmelse. 

 

Etiska överväganden  

Distriktsarbetsterapeuterna informerades om att deltagandet i studien var frivillig och de 

uppgifter som lämnats kommer att behandlas konfidentiellt det vill säga att enskilda 

arbetsterapeuters svar inte kommer att kunna utläsas i rapporten. Om deltagarna inte hade 
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möjlighet eller ville besvara enkäten kunde de returnera den blank i bifogat svarskuvert. 

Deltagarna hade på detta sätt rätt att säga nej till deltagandet i studien.  Risken med studien 

kunde vara att distriktsarbetsterapeuterna kände obehag inför sina tankar om sin egen 

kompetens och finner brister i sitt sätt att arbeta. Nyttan med studien kan vara att visa att 

distriktsarbetsterapeuter har goda förutsättningar för att utföra kvalificerade insatser för 

strokepatienter.  

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i tre delar. Del ett beskriver distriktsarbetsterapeuters erfarenheter och 

kompetens. Del två och del tre beskriver Bobath koncepts principer respektive 

distriktsarbetsterapeuters metodik i aktivitetssituationer. Resultatet av de slutna frågorna 

presenteras i stapeldiagram med förklarande text och resultatet av de öppna frågorna 

presenteras i löptext. Resultatet på fråga åtta presenteras i kategorier som motsvarar Bobath 

koncepts principer: att utföra meningsfulla aktiviteter, att utföra aktiviteter i reella situationer 

efter egna rutiner, att återfå postural kontroll, att utföra bilateralt arbete, att bli medveten om 

den hemiplegiska sidan, att hämma onormala rörelser och att uppleva utförandet av normala 

rörelser.  

 

Distriktsarbetsterapeuters erfarenhet och kompetens 

Informanterna har i medeltal arbetat med strokepatienter i primärvården i 11 år (variationsvidd 

2-30). Mindre än hälften (42 %) använder sig av någon annan metod istället för Bobath 

koncept. Informanterna (12 %) beskriver att de använder en metodik som avspeglar ett 

kognitivt förhållningssätt och anser att Bobath konceptet behöver kompletteras med kunskap 

om kognition. De tillämpar kognitivt förhållningssätt, antingen som enda metod eller i 

kombination med Bobath koncept. Av dem som använder sig av någon annan metod istället för 

Bobath konceptet beskriver 18 procent att de blandar metoder utifrån patientens behov och 

målsättning 
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Figur 1 Informanternas utbildning och kunskap om Bobath konceptet.  
 

Figur 1 visar att större delen av informanterna fått utbildning i Bobath koncept inom 

grundutbildningen (76 %) och på annat sätt (45 %). Trots detta ansåg mer än hälften (55 %) av 

de som besvarat frågan att de inte hade tillräckligt med kunskaper om Bobath koncept. 
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Figur 2 Informanters användning av de olika principerna i Bobath konceptet vi

 

I figur 2 framkommer det att informanterna till stor del (51 %) arb

principerna att utföra meningsfulla aktiviteter. Informanterna arbe

utföra aktiviteter i reella situationer enligt egna rutiner samt alltid 

medveten om den hemiplegiska sidan. Informanterna arbetar till s

patienterna ska utföra bilateralt arbete och till stor del (73 %) för a

utförandet av normala rörelser. 
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Figur 3 Informanternas information till anhöriga och annan personal. 

 

Resultatet i figur 3 avspeglar att samtliga informanter överför och informerar om behandlingen 

till patientens anhöriga. De flesta av informanterna (94 %) överför och informerar också om 

behandlingen till annan personal. 

 

Distriktsarbetsterapeuters metodik i aktivitetssituationer 

 

Principen att utföra meningsfulla aktiviteter. 

Av resultatet framgår att vid aktivitetssituationer i boende arbetar informanterna för att 

patienten ska hitta aktiviteter som de själva vill klara av. Informanter arbetar även med att 

patienten ska träna det som är viktigt exempelvis förflyttningar inomhus så som till och från 

toaletten. Patienten uppmuntras att återta tidigare vanor och det som känns meningsfullt. I 

fritidsaktiviteter arbetade informanterna för att patienter ska utföra meningsfulla aktiviteter 

genom att uppmuntra att återta gamla intressen eller hitta nya alternativ. Informanterna arbetar 

även för att göra det möjligt för patienten att hitta någon fritidsaktivitet han/hon tycker är rolig 

och inspirerande. Patienterna ska använda de resurser de har och träna dessa i meningsfulla 

aktiviteter exempelvis skoterkörning, fiske och blomplantering. I den personliga vården 

avspeglas att informanterna arbetar för att patienter ska utföra aktiviteterna så nära det normala 

som möjligt. Exempelvis tillsammans med patienten göra upp en gemensam målsättning.  

 

Principen att utföra aktiviteter i reella situationer enligt egna rutiner. 

Av informanterna beskrivningar avspeglas exempel för hur de instruerar patienterna inom den 

personliga vården, boende och fritiden. Deras beskrivningar visar att de tar reda på hur 

patienten har gjort tidigare innan sjukdom, så naturligt som möjligt efter patientens vanor och 

rutiner i den vardagliga hemmiljön. Det är viktigt att det är en aktivitet som de brukar utföra. 
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Informanterna guidar och instruerar patienten i den specifika boendesituationen exempelvis i 

köket att skära frukt samt träning av förflyttning i hemmet.  

 

Principen att återfå postural kontroll. 

Av de exempel som framgår avspeglas att informanterna instruerar vid aktivitetssituationer i 

den personliga vården. Detta för att patienterna ska återfå postural kontroll genom att guidas att 

hitta sin mittlinje och sitta stabilt samt att fötternas placering korrigeras vid behov. I boende 

aktiviteter arbetar informanterna med tyngdöverföring och balansträning, exempelvis när 

patienten står och diskar. Vid fritidsaktiviteter arbetar informanterna exempelvis med att ge råd 

om bra och lämpliga sitt och arbetsställningar samt gör patienten medveten om de sitter snett. 

 

Principen att utföra bilateralt arbete. 

Informanterna ger exempel på hur de arbetar för att patienterna ska utföra bilateralt arbete 

genom att de uppmuntras att ta med svag arm/hand i aktivitet. Patienterna bör om möjligt 

använda båda händerna, så gott det går, samt se till att använda sin svaga sida i aktiviteter. I 

boendeaktivitet beskriver informanterna att patienten ska ta med svag hand så mycket som 

möjligt exempelvis då de diskar, skär och hackar. I fritidsaktiviteter ger informanterna exempel 

på hur de guidar och instruerar patienterna att ta med den försvagade armen/handen i aktivitet 

vid fiske. Informanterna ger exempelvis patienten instruktioner i arbetet om att belasta båda 

sina ben vid stående när patienten ska arbeta vid bord/arbetsbänk och jobba med trä. 

 

Principen att bli medveten om den hemiplegiska sidan. 

Av informanternas exempel avspeglas att de stimulerar och uppmanar patienten att ta med sin 

försvagade arm/hand i aktiviteter samt att ha kontroll på sin svaga sida. Enligt informanterna 

arbetar de i den personliga vården exempelvis genom att guida och instruera från den 

hemiplegiska sidan samt att patienten ska ta med sig sin försvagade arm/hand vid påklädning.  

 

Principen att hämma onormala rörelser. 

En informant tillämpar exempelvis principen att hämma onormala rörelser i boendeaktiviteter. 

Informanten avråder patienter från att utföra tyngre boende aktiviteter då detta kan utlösa 

eventuell spasticitet. 
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Principen att uppleva utförandet av normala rörelser. 

Informanterna ger exempel på hur de tillämpar denna princip genom att guida i olika 

situationer inom samtliga aktivitetsområden. I den personliga vården guidar informanterna 

patienterna exempelvis vid tandborstning och vid förflyttningar. I boendet guidas patienten 

exempelvis vid tillredning av smörgås och i aktivitetssituationer på fritiden exempelvis vid 

vävning. I arbetet utgår informanterna från hur patienten brukar göra innan sjukdom, så 

naturligt som möjligt.  

 

Sammanfattningsvis avspeglar de exempel informanterna ger på fråga åtta hur de instruerar 

patienter i olika aktivitetssituationer i personlig vård, boende, arbete och fritid. Exempelvis 

tillämpar informanterna principen att utföra meningsfulla aktiviteter genom att hitta aktiviteter 

patienten själva vill klara av och att träna det som patienten uppfattar vara viktigt med de 

resurser som patienten har. De arbetar också genom att uppmuntra patienten att återta gamla 

intressen, hitta nya alternativ och göra sådant som de uppfattar som roligt och inspirerande. 

Principen att utföra aktiviteter i reella situationer enligt egna rutiner tillämpar informanterna 

exempelvis genom att ta reda på hur patienten gjort tidigare, använda en aktivitet som patienten 

brukar göra samt att få patienten att arbeta så naturligt som möjligt i den vardagliga miljön. I 

principen att återfå postural kontroll arbetar informanterna exempelvis för att patienten ska 

guidas att hitta sin mittlinje, samt genom att öva tyngdöverföring och balansträning. 

Informanterna tillämpar principen att utföra bilateralt arbete genom att instruera, guida och 

uppmuntra patienten att ta med svag arm/hand i aktivitet. Principen att bli medveten om 

hemiplegisk sida tillämpar informanterna genom att instruera och guida patienten från den 

hemiplegiska sidan, samt uppmanar patienten att använda sidan vid aktivietsutförande.  

Principen att hämma onormala rörelser tillämpar informant exempelvis genom att avråda 

patienter att utföra tyngre aktiviteter. Informanterna tillämpar principen att patienten ska 

uppleva utförandet av normala rörelser genom att guida patienten i aktiviteter. Informanterna 

utgår exempelvis från hur patienten gjort innan sjukdom för att få patienten att arbeta så 

naturligt som möjligt. 

 

Kommentarer om studien 

I kommentarerna framkom att patienterna ofta blir beroende av sjukvårdspersonal längre tid än 

med kompensatoriska åtgärder. En informant beskriver att de inte hinner med att träna patienter 
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i dagsläget. Några informanter beskriver att de inte har kontakt med strokepatienter i akut 

skede då det finns hemrehabteam i närheten.  

Diskussion       
 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktsarbetsterapeuters tillämpning av Bobath 

koncept vid behandling av strokepatienter i primärvården i Norrbottens läns landsting. 

Resultatet av distriktsarbetsterapeuter behandlingen av strokepatienter överensstämmer med 

Bobath konceptets principer.  

 

Att informanterna tillämpar principer som överens stämmer med Bobath koncept, kan bero på 

att det är ett vanligt förekommande koncept, vilket visas av tidigare forskning (Miles Breslin, 

1996; Lennon, 1996; Nilsson, & Nordholm, 1992; Davidson, & Waters, 2000). Miles Breslin 

(1996) har funnit att Bobath koncept ofta tillämpas av arbetsterapeuter trots att det finns lite 

bevisat stöd för att metoden är effektiv. Konceptet används vanligtvis som komplement till 

andra arbetsterapeutiska metoder, detta för att uppnå bästa resultat. Studier av Eakin (1991) och 

Dickson (2002) visar att det är svårt att hitta bevis som styrker att de interventioner som 

arbetsterapeuterna gör är effektiva, men det finns inte heller bevis på att metoderna är 

ineffektiva. Detta gäller även inom sjukgymnastiken vid tillämpning av Bobath koncept (Paci, 

2003). 

 

Resultatet visade att de informanter som blandar metoder vanligen inte har uppgett vilka 

metoder som blandas. De beskriver dock att de använder sig av ett kognitivt förhållningssätt. 

Enligt Kielhofner (2004) finns många olika behandlingarsprinciper och tekniker inom 

praxismodellen Motor Control model. I modellen ingår Bobath koncept men här anges också 

att en ny praxis modell inom arbetsterapi håller på att växa fram. Enligt Cohen och Reed 

(1996) tar utvecklingen av behandlingsteorier lång tid att utveckla på grund av att 

neurovetenskap och praktisk tillämpning är två skilda vetenskaper som först på senare tid har 

börjat närma sig varandra. Enligt Lennon, Baxter och Ashburn (2001) är det både tids och 

resurskrävande att använda metoder inom strokerehabiliteringen som inte blivit testade för 

reabilitet och validitet, detta för att mätbara förändringar kan vara svåra att uppvisas i det 

kliniska arbetet.   
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Informanterna anser sig inte ha tillräckligt med kunskap om Bobath koncept i sitt arbete med 

patienter och anhöriga. En möjlig orsak kan vara att de blandar metoder och därför inte 

särskiljer vad som är Bobath koncepts principer och vad som kommer från andra metoder. 

Detta har också tydliggjorts i en studie av Davidson och Watson (2000) som visar att 

metoderna inom neurologisk rehabilitering liknar varandra och därmed är svåra att särskilja och 

namnge. 

 

Arbetsterapeuter använder sig av meningsfulla aktiviteter (FSA, 2005). Informanterna 

använder sig vanligtvis av principerna att patienterna ska utföra meningsfulla aktiviteter och att 

utföra aktiviteter i reella situationer enligt egna rutiner. Dessa principer ingår även i 

arbetsterapiprofessionens grundsyn (FSA, 2005). Denna beskrivs av Kielhofner (2002) som att 

människan motiveras att utföra aktiviteter som hon tycker om att utföra samt att reell miljö 

inbjuder till att ta fram individens motivation att utföra sina egna vanor och rutiner. Författarna 

kan därför inte med säkerhet dra slutsatsen att Bobath konceptet tillämpas av arbetsterapeuter 

vid behandling av strokepatienter.  

 

Resultatet visade att informanterna använder sig av principerna att bli medveten om den 

hemiplegiska sidan, att utföra bilateralt arbete samt att uppleva utförandet av normala rörelser. 

Dessa principer är grundläggande i Bobath koncept (Bobath, 1978; Davies, 2000) och finns 

inte inom arbetsterapimetodiken vilket möjligtvis kan påvisa att arbetsterapeuter medvetet 

använder konceptet. Informanterna använde inte principen att hämma onormala rörelser i så 

stor utsträckning vilket kan bero på att sjukgymnaster utför detta i sin behandling. Detta kan ses 

i tidigare studier (Lennon, Baxter & Ashburn, 2001) som visar att Bobath koncept inom 

sjukgymnastik är en effektiv behandling för att hämma onormala rörelser.   

 

Resultatet visar att informanterna till stor del eller alltid informerar anhöriga och annan 

personal. Syftet med detta kan vara att de vill uppmuntra dem att fortsätta behandlingen dygnet 

runt. Detta kan visa att informanterna utgår från principen inom Bobath koncept som anger att 

behandling ska pågå dygnet runt (Davies, 2000). Denna princip finns också att återfinna i 

arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, 2005) som beskriver att arbetsterapeuten skall göra 

närstående delaktiga i behandlingen och samordna sitt arbete med annan personal. Det är 

således en skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter att överföra och informera om 

behandlingen till anhöriga och personal. Författarna kan därför inte med säkerhet dra slutsatsen 

att Bobath konceptet tillämpas av arbetsterapeuter vid behandling av strokepatienter.  
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Informanterna tillämpar principerna att återfå postural kontroll och att utföra bilateralt arbete 

genom att guida, uppmuntra och instruera patienter hur de ska hålla kroppen upprätt och hur de 

ska placera sin kropp för att hitta balansen, samt hur de ska använda hela kroppen och ta med 

sig den hemiplegiska sidan vid aktivitetssituationer. Tidigare forskning (Mudie, Winzeler-

Mercay, Radwan & Lee, 2002) visar att Bobath koncept är en effektiv behandling för att träna 

sittandet efter stroke. Davies (2000) menar att Bobath koncept grundar sig på att patienten ska 

ta med den hemiplegiska sidan i aktivitet och därmed arbeta bilateralt. Patienten ska få uppleva 

utförandet av normala rörelser och lära sig att hämma onormala rörelser samtidigt som 

patienten stimuleras att bli medveten om den hemiplegiska sidan. 

 
Föreliggande studie visar hur distriktsarbetsterapeuter tillämpar principer som överensstämmer 

med Bobath koncepts principer i olika aktivitetssituationer. Några av principerna 

överensstämmer med grundtankar inom arbetsterapeutiska interventioner. Detta medför att det 

är oklart om arbetsterapeuternas metodik baseras på arbetsterapimetodik eller Bobath koncept. 

Därför finns det behov av att utföra vidare studier där de genom intervju kan utvecklas en 

djupare förståelse för hur distriktsarbetsterapeuter arbetar med strokepatienter. Dessa studier 

skulle också kunna utgöra underlag för att beskriva andra behandlingsmetoder för 

arbetsterapeuter inom strokrehabiliteringen. Detta kan enligt författarna leda till nya kunskaper 

för att utveckla behandlingsstrategier i enighet med Kielhofners Motor Control model.  

Metoddiskussion 
 

För att kunna genomföra en totalundersökning designades studien som en postenkät med öppna 

och slutna frågor. Kvantitativ metod kan väljas för att få kontakt med ett större antal 

undersökningspersoner inom ett större geografiskt område (Ejlertsson, 1996). De slutna 

frågorna i studien gav ett resultat som bygger på större delen av distriktsarbetsterapeuterna i 

länet.  

 

Att inhämta adresserna via kontakt med vårdcentraler medförde att de uppgifter som uppgavs 

inte stämde med de tjänstgörande distriktsarbetsterapeuterna under perioden för utskick. En 

direktkontaktat med respektive distriktsarbetsterapeut för att erhålla namn och adressuppgifter 

hade troligen minskat det externa bortfallet. Svenning (2003) menar att externt bortfall kan 

bero på att personerna är svåra att få tag på, har bytt arbetsplats eller att de väljer att inte delta i 

  



 16  

studien.  Det interna bortfallet kan bero på att frågorna var svåra att besvara skriftligt för 

informanterna då det gällde att beskriva aktivitetsutförandet. Det interna bortfallet kan bero på 

konstruktionsfel i enkäten eller direkt ovillighet att besvara frågan.  

 

Frågornas validitet prövades med en provenkät. Enkäten ändrades efter kommentarerna. 

Förändringen att utesluta Bobath koncept ur enkäten anser vi minskar validiteten i resultatet.  

Enkätens svarsalternativ kan därför misstolkas och inga generella slutsatser kan dras om att 

Bobath koncept tillämpas.  

 

De slutna frågorna var ställda på ett sådant sätt att informanterna kunde svara på dem utan att 

frågorna var direkt relaterade till Bobath koncept. Frågorna relaterade även till andra metodiker 

inom arbetsterapi, eftersom principerna även ingår i Motor Control model (Kielhofner, 2004). 

Detta gav författarna svårigheter att tolka resultatet utifrån syftet att ta fram om Bobath koncept 

tillämpas av distriktsarbetsterapeuter. De slutna frågorna registrerades och analyserades 

deskriptivt med dataprogrammet Excel och redovisas i figurer. Inför de förklarande texterna 

tolkade författarna figurerna var för sig och säkrade validiteten och reabiliteten på detta sätt. 

Öppna frågor kan användas för att få en fördjupad förståelse inom det undersökta området 

(Ejlertsson, 1996). De öppna frågorna var ställda på ett sådant sätt att informanterna gavs 

möjlighet att svara på hur de arbetar i olika aktivitetssituationer med strokepatienter. 

Informanterna gav därmed svar som även visar på hur de arbetar med strokepatienter efter 

andra metoder. Detta gav författarna svårigheter att tolka resultatet för att ta fram hur Bobath 

koncept tillämpades i olika aktivitetssituationer. Författarna konstaterade att principerna om att 

återfå postural kontroll och att utföra bilateralt arbete var de principer som var svårast att skilja 

åt i kodning. Analysen av de öppna frågorna genomfördes med innehållsanalys inspirerad av 

Patton (2002). Han menar att studiens reabilitet ökar om flera personer analyserar data 

oberoende av varandra. Författarna kodade datan var för sig för att säkra validiteten. Vid 

kodning fann författarna att några resultat var svåra att skilja åt och här hade även reabiliteten 

stärkts om författarna kunnat ställa följdfrågor vid intervju av informanterna. Reabiliteten hade 

kunnat stärkas genom att handledaren analyserat och kodat datan. Att använda intervjumetodik 

(Kvale, 1997) hade möjligtvis kunnat ge ett utförligare resultat av de öppna frågorna då 

intervju ger möjlighet att ställa följdfrågor men inte kunnat omfatta lika många informanter. 

 

För att tillgodose den utlovade konfidentialliteten har endast författarna och handledare haft 

tillgång till materialet vilket nu är förstört. Ord och citat i studien är generella inom arbetsterapi 
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för att tillgodose konfidentiallitet. Trots detta är det troligt att den enskilda informanten kan 

hitta eget uttalande där de känner igen sig i resultatet. 

 

Tillkännagivanden 

Författarna vill rikta ett stort tack till medverkande arbetsterapeuter. Stort tack till vår 

handledare Cecilia Björklund som har inspirerat och hjälpt oss genom arbetets gång. Vi vill 

även tacka Sociomedicinska bibliotekets personal på Institutionen för Hälsovetenskap för all 

hjälp och god service. 
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Bilaga 1 

Enkät 
 
1. Hur länge har du arbetat med strokepatienter i primärvården? ____________________ 
 
2. Ingick Bobath koncept i din arbetsterapeututbildning?                       Ja   Nej  
 
3. Har du utbildat dig i Bobath koncept på något annat sätt?                 Ja  Nej 
 
4. Anser du att du har tillräcklig kunskap om Bobath koncept  
för att arbeta med klienter och anhöriga?                                                Ja           Nej 
    
5. Använder du dig av någon annan metod istället? Vilken?____________________________ 
Motivera: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
  
6. När du behandlar strokepatienter   
   arbetar du då för att de ska            
                                                                   alltid           till stor del       till liten del      aldrig  
 
a) utföra meningsfulla aktiviteter  
 
b) utföra aktiviteter i reella situationer 
enligt egna rutiner 
 
c) återfå postural kontroll 
 
d) utföra bilateralt arbete 
  
e) bli medveten om den hemiplegiska  
sidan 
 
f) hämma onormala rörelser 
 
g) uppleva utförandet av normala  
rörelser. 
 
 
7. När du behandlar strokepatienter 
arbetar du då för att överföra och  
informera om det du gör till   
 
a) anhöriga  
 
b) annan personal  
 

 
 

 



 Bilaga 1  

8. Kan du beskriva hur du instruerar strokepatienten när du arbetar i olika aktiviteter. Ge minst 
ett exempel inom varje aktivitetsområde. 
 
a) personlig vård: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) boende: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
c) arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) fritid: 
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9.  Finns det något du vill tillägga angående denna studie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Studien är frivillig och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Lämna namn och 
telefonnummer om vi får kontakta er för ytterligare information angående studien. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i enkätstudie.                                   
 
Stroke är en folksjukdom som ökar i Sverige. Med en förväntad åldersutveckling kommer 
Stroke att öka med 30 procent fram till år 2010. I akutskedet klassas svensk strokevård högt, 
dock finns det brister i vården efter utskrivning till annan vård/boendeform eller till hemmet. 
Ofta saknas förutsättningar och resurser för primärvården att utföra omfattande rehabiliterings 
insatser. I Sverige pågår ett flertal lokala projekt vilket ökar möjligheterna att finna modeller 
för ett samarbete i vårdkedjan. Projekten ska leda till ska få bästa möjliga vård för 
strokepatienter. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur distriktsarbetsterapeuter använder sig av 
Bobath konceptet i klientens hemmiljö.  
 
Enkäten skickas ut till samtliga distriktsarbetsterapeuter som är verksamma inom primärvården 
i Norrbottens läns landsting. Namn och adress har vi erhållits genom att ringa samtliga 
vårdcentraler i Norrbottens läns landsting.  
 
Din medverkan i studien är frivillig. De uppgifter som lämnas kommer att behandlas 
konfidentiellt det vill säga att enskilda arbetsterapeuters svar inte kommer att kunna utläsas i 
rapporten. 
 
Enkätsvaret returneras i det bifogade svarskuvertet senast 2005-02-28. Om du inte har 
möjlighet eller inte vill besvara enkäten var vänlig att returnera den blank i det bifogade 
svarskuvertet.  
 
Studien genomförs som ett examensarbete och kommer att finnas tillgänglig via institutionens 
hemsida www.hv.luth.se under länken ”Examensarbete” tidigast hösten 2005. 
 
Har du frågor angående studien går det bra att kontakta oss på nedanstående telefonnummer. 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
 
Maria Bäckström 070-XXXXXXX, e-post XXXXXX-2@student.luth.se 
Ann-Helen Karlsson 070-XXXXXXX, e-post XXXXXX-2@student.luth.se 
Studerande vid Arbetsterapeutprogrammet termin 6 vid Institutionen för Hälsovetenskap LTU. 
 
 
Universitetsadjunkt/handledare Cecilia Björklund Luleå tekniska universitet, Hedenbrovägen, 
961 31 Boden. 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 3 

Påminnelsebrev      
 
För en vecka sedan erhöll Du en enkät angående om och hur distriktsarbetsterapeuter använder 
sig av Bobath konceptet i klientens hemmiljö. Då vi inte mottagit din enkät, sänder vi detta 
påminnelsebrev. Om du inte har möjlighet eller vill besvara enkäten var vänlig returnera den i 
det bifogade svarskuvertet. 
 
Din medverkan är frivillig och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Om du svarat 
de senaste dagarna kan du bortse från denna påminnelse. 
 
Vid eventuella frågor är Du Välkommen att ringa oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Bäckström 070-XXXXXXX e-post XXXXXX-2@student.luth.se 
Ann-Helen Karlsson 070-XXXXXXX, e-post XXXXXX-2@student.luth.se 
Studerande vid Arbetsterapeutprogrammet termin 6 vid Institutionen för Hälsovetenskap LTU. 
 
 
Universitetsadjunkt/handledare Cecilia Björklund Luleå tekniska universitet, Hedenbrovägen, 
961 36 Boden 

 


