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Abstrakt 
Utifrån kraven på kortare vårdtider är det av vikt att de 
arbetsterapeutiska insatserna som erbjuds personer som insjuknat i 
stroke överensstämmer med deras behov av aktivitetsförmåga i 
hemmet. Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av 
aktivitetsförmåga i hemmet efter strokerehabilitering. En kvalitativ 
metod valdes. Deltagarna bestod av fyra kvinnor och fyra män i åldern 
59-83 år. Datainsamlingen genomfördes genom två fokusgrupp-
intervjuer där öppna intervjufrågor användes.  Materialet bearbetades 
genom innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier : att ta eget 
ansvar, att vilja men inte kunna, att lära sig på nytt, samt kategorin att 
få hjälp av andra. Studien visar att deltagarna erfar en osäkerhet vid 
utskrivning till hemmet eftersom de inte har någon erfarenhet av sin 
nya livssituation och vad det innebär i hemmiljön. Deltagarna påtalar 
en strävan efter ökad självständighet i vardagliga aktiviteter och 
fortsätter på egen hand att träna efter att de kommit hem. Många kan 
inte återuppta sina tidigare fritidsaktiviteter och har heller inte ersatt 
dem med nya intressen. Studien visar att det är  viktigt med åtgärder i 
hemmiljön med inriktning mot meningsfulla aktiviteter i hemmet 
redan innan utskrivning från sjukhus. 
 
Nyckelord: aktivitetsförmåga, arbetsterapi, fokusgrupper, hemmiljö, 
stroke.



 2    

Arbetsterapi syftar till att återskapa och förbättra aktivitetsförmåga eller att öka 

personens självständighet. För att nå personliga mål och tillfredsställelse deltar en 

person aktivt inom olika sysslor, aktiviteter och roller (Hagedorn, 1995). Stroke är 

en av våra folksjukdomar och är en av de vanligaste orsakerna till 

funktionsnedsättning som förhindrar personliga mål hos vuxna (Neurologiskt 

handikappades riksförbund [NHR], 2001). Arbetsterapeuter beskriver klientens 

problem som aktivitetsnedsättning och åtgärderna syftar mot att återskapa 

självständighet i olika aktiviteter, bland annat ADL-aktiviteter (Jongbloed, 1994). 

Litteraturen som påtalar personers erfarenheter av aktivitetsförmåga i hemmet är 

begränsad, däremot finns det litteratur som påtalar andra aspekter av 

aktivitetsförmågan efter stroke, till exempel miljöns betydelse samt vikten av 

träning för att öka självständigheten (Jongbloed, 1994; Ma & Trombly, 2002; 

Walker, Gladman, Lincoln, Siemonsma & Whiteley, 1999). De senaste årens 

omstruktureringar inom landstinget, har påverkat vårdtiderna för bland annat 

personer som insjuknat i stroke, vilket medför problem med begränsad mängd 

träning och information. Den begränsade mängden träning påverkar den 

aktivitetsförmåga som patienten hinner uppnå under rehabiliteringsperioden. Ur 

ett arbetsterapeutiskt perspektiv är det angeläget att undersöka vad 

rehabiliteringen resulterat i avseende aktivitetsförmågan som ofta begränsas vid 

stroke (NHR, 2001). Det finns inte alltid tid att säkerställa överföringen mellan 

det som tränas på klinik till hemmiljön (Mattingly & Flemming, 1994). Syftet 

med vår studie är att beskriva vilka erfarenheter personer har av sin 

aktivitetsförmåga i hemmet efter strokerehabilitering på sjukhus. 

 

Stroke eller slaganfall är en gemensam term för blödningar och blodpropp i 

hjärnans kärl, 80 procent av all stroke utgörs av blodpropp. Varje år insjuknar ca 

42 000 svenskar i stroke. Sannolikheten att drabbas av stroke är omkring tio 

gånger större efter det att personer fyllt 70 år jämfört med åldersintervallet 50-60 

år. Fram till 75 år är det en övervikt av män som insjuknar, efter det insjuknar 

ungefär lika många av båda könen (Krogstad, 2001).  
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I Sverige lever i dag cirka 100 000 personer med följderna av stroke 

(Socialstyrelsen, 2000). Funktionsnedsättningar efter stroke är direkt kopplade till 

skadans lokalisation i hjärnan. Vanligt förekommande funktionsnedsättningar kan 

beskrivas som förlamning i ena kroppshalvan med nedsatt känsel och motorik. 

Även kognitiva funktionsnedsättningar förekommer exempelvis språkliga 

svårigheter samt svårigheter med uppmärksamhet och koncentration (Halliday 

Pulaski, 2003). Insjuknandet i stroke innebär oftast att livet förändras dramatiskt 

både för den som insjuknat samt för de närstående. Krisreaktioner är vanliga och 

kan hindra personen att ta till sig information. Vårdtiderna på sjukhus är ofta korta 

och olika rehabiliterings- och sjukvårdsinsatser ska hinnas med på kort tid (NHR, 

2001). De Nationella riktlinjerna för strokesjukvård (Socialstyrelsen, 2000) 

poängterar vikten av att personen som insjuknat i stroke får en bedömning av 

arbetsterapeut om hur väl personen klarar av dagliga aktiviteter, exempelvis 

beträffande personlig vård och boendeaktiviteter. Detta är enligt riktlinjerna en 

förutsättning för rehabilitering. Bedömningen måste anpassas efter den enskilde 

personens behov och önskemål.  

 

Silén, Norrman och Sanden (1989) menar att alla människor har en primär kraft 

inom sig som söker efter mening, vilket bland annat medför att människor är 

aktivt skapande och strävar efter utveckling, kompetens och kunskap. Människan 

är också ett subjekt med fri vilja och förmåga att välja och göra egna 

ställningstaganden. Kielhofner (2002) menar att människan är i ständig förändring 

där aktiviteter i olika form och med olika svårighetsgrad är avgörande för hur 

människan utvecklas. Enligt Hagedorn (1995) kan det medföra konsekvenser för 

hälsa och välmående att inte kunna utföra nödvändiga och meningsfulla roller och 

aktiviteter. Under sitt liv är en person också beroende av att kunna inneha olika 

roller och kunna få ge uttryck för sina kulturella värderingar (Hagedorn 1995; 

Kielhofner 2002). Med roller menas en persons ställning i samhället, i hemmet 

och på arbetet (Christiansen & Baum, 1997; Kielhofner, 2002). 
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God aktivitetsförmåga är när en person klarar att utföra en aktivitet i enlighet med 

aktivitetens svårighetsgrad  i den omgivande miljön samt klarar att använda 

tidigare inlärda förmågor för att agera och interagera på lämpligt sätt i varje 

situation (Hagedorn, 1997). För god aktivitetsförmåga krävs det att personen 

bland annat har tillräckliga fysiska, kognitiva och psykosociala förmågor samt 

förmåga till inlärning (Hagedorn, 1995). Andra faktorer som påverkar personers 

möjlighet att utföra aktivitet är yttre faktorer, så som miljön, som omfattar både 

fysiska, sociala och kulturella aspekter. Med fysisk miljö menas den plats som 

personen vistas i samt de föremål som används när aktiviteten utförs (Kielhofner, 

2002). 

 

”Arbetsterapeuter arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja 

patienters möjlighet att leva ett värdefullt liv i enighet med sina önskemål och 

behov i förhållande till omgivningens krav” (Förbundets Sveriges 

Arbetsterapeuter [FSA],1998). FSA (1998) har en terminologi som förklarar fyra 

olika aktivitetsområden som arbetsterapeuter arbetar med. Dessa områden 

benämns personlig vård, boende, fritid och arbete. Hagedorn (1995) har samma 

indelning men talar också om samhällsengagemang och rituella/kulturella 

aktiviteter. Hagedorn menar att det inte är så enkelt att dela in i bara termerna 

arbete, fritid och personlig vård. Hon anser att områdena kan överskugga varandra 

och att en person kan utföra aktiviteter inom två områden samtidigt och att 

personers motivation och avsikter samt utförande av aktiviteter är av betydelse.  

 

Utförandet av aktiviteter bestäms genom samverkan mellan personens 

aktivitetsförmåga, vilja, vanor och omgivande miljö. Inom arbetsterapi är 

terapeutiska aktiviteter därför centrala för att bibehålla, återupprätta, reorganisera 

eller utveckla olika förmågor hos varje enskild person (Kielhofner, 2002). Det är 

viktigt att aktivitet är meningsfull för utövaren och att hänsyn tas till personens 

sociala bakgrund. Meningsfull aktivitet är enligt Mosey (1986) när aktiviteten 

kräver tanke och energi och är riktad mot ett planerat eller önskat mål. Fischer 

(1998) anser att det är av stor vikt att aktiviteten som används som terapeutiskt  
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medel, är betydelsefull och skapar motivation för individen samt uppfyller ett 

ändamål där fokus är på att förbättra eller återfå aktivitetsförmåga. Vidare är 

meningsfulla aktiviteter en kraftfull del av arbetsterapeutens profession och det 

som främst karaktäriserar arbetet. 

 

Arbetsterapeuten bedömer personer som insjuknat i stroke för att kartlägga 

funktioner och förmågor. Behandlingen kan variera brett och syftar till att 

återskapa roller, identitet och anpassning till funktionshindret (Edman et al., 

2001). Personers roller förändras kraftigt vid sjukdom, skada vilket är viktig 

kunskap inom arbetsterapi (Christiansen & Baum, 1997). Personen är involverad 

vid planeringen av rehabiliteringen vilket ökar det aktiva deltagandet och 

sannolikheten för måluppfyllelse. Arbetsterapeuten medverkar också vid 

återintegreringen för personen till dennes tidigare livsmönster, där personen i 

olika grad kan återvända till arbete, fritid och vardagsaktiviteter beroende på 

individuella förutsättningar. Arbetsterapeuten har en viktig uppgift i att underlätta 

för personen att återvända till ett meningsfullt liv, nå högre självständighet och 

självkänsla samt att anpassa sig till kvarvarande funktionshinder med en realistisk 

syn på framtiden (Edman et al., 2001). Anpassningen efter de nya 

förutsättningarna kan enligt Fischer (1998) innebära adaptation eller 

kompensatoriska strategier för att öka aktivitetsförmågan. 

 

På sjukhus är både den fysiska, sociala och kulturella miljön annorlunda jämfört 

med personens hemmiljö. Arbetsterapeuten bemöter personens problem och 

finner lösningar inom sjukhusets miljö. Dessa lösningar förväntas sedan fungera i 

hemmet, vilket dock inte är helt självklart (Häggström & Lindberg, 1997; 

Mattingly & Flemming, 1994). Efter utskrivning från sjukhus kan personen 

uppleva blandade känslor över sin situation . Personen kan bli frustrerad över att 

märka svårigheter vid utförandet av aktiviteter i hemmet, men samtidigt vara glad 

över att ha kommit hem igen. Personen som insjuknat i stroke och dennes familj 

måste vänja sig med en ny rytm och vardag med förändrat innehåll. Det är dock 

viktigt att personen försöker återuppta en vardag med sociala kontakter, och andra  
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aktiviteter som känns meningsfulla (Fortmeier & Thanning, 1998). I en studie av 

Häggström och Lindberg (1997) framkommer att graden av självständighet i olika 

ADL-aktiviteter till stor del var oförändrad en tid efter utskrivning från sjukhuset 

till hemmet. Många hade dock förändrat sitt aktivitetsutövande efter insjuknandet 

i stroke och saknade att inte kunna göra det de gjort tidigare.  

 

Utifrån kraven på kortare vårdtid är det av vikt att de insatser som erbjuds 

personer som insjuknat i stroke, överensstämmer med deras behov av 

aktivitetsförmåga i hemmet. Ovanstående litteraturgenomgång visar att en del av 

litteraturen kring personer som insjuknat i stroke bland annat påtalar de fysiska 

aspekterna i samband med stroke samt betonar träning för att öka 

självständigheten i ADL-aktiviteter. Däremot saknas litteratur som beskriver hur 

personer själva erfar sin aktivitetsförmåga i hemmet efter strokerehabilitering. 

Med utgångspunkt från ovanstående litteraturgenomgång samt utifrån egna 

erfarenheter som kliniskt verksamma arbetsterapeuter, känns det viktigt att ta del 

av personers egna erfarenheter av aktivitetsförmåga. Syftet med studien är att 

beskriva personers erfarenheter av aktivitetsförmågan i hemmet efter 

strokerehabilitering.  

 

Metod 
 

Design 

En kvalitativ metod valdes utifrån studiens syfte, att beskriva personers erfarenhet 

av sin aktivitetsförmåga i hemmet efter strokerehabilitering. Datainsamlingen 

genomfördes genom två semistrukturerade gruppintervjuer, så kallade 

fokusgruppsintervjuer (De Poy, 1999; Krag, 1993; Patton, 1990; Wibeck, 2000). 

Innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) användes vid bearbetningen av 

materialet. 



 7    

Undersökningsgrupp 

Urvalet gjordes genom en målinriktad sampling enligt De Poy (1999). Kriterierna 

var att personerna fått diagnosen stroke, att de genomgått rehabilitering på 

sjukhus samt att de varit utskrivna till eget boende efter strokerehabilitering för 

minst fyra månader sedan och högst ett år tillbaka. Personerna skulle då ha hunnit 

få erfarenhet av hur det var att utföra aktiviteter i hemmet efter sin stroke. 

Deltagarna skulle ha kvarvarande funktionsnedsättning, kunna kommunicera 

verbalt samt ha insikt i sin situation. Sju män respektive sju kvinnor tillfrågades 

per telefon om medverkan, två från respektive grupp avböjde. Vid 

intervjutillfällena uteblev en man och en kvinna, fokusgrupperna bestod således 

av fyra män och fyra kvinnor mellan 59-83 år. Olsson och Sörensen (2002) påtalar 

att separata grupper för män och kvinnor är bra för att undvika spänningen som 

kan uppstå dem emellan, grupperna utformades således efter detta. 

 

Datainsamling 

Studien genomfördes genom fokusgruppintervjuer i semistrukturerad form med 

öppna intervjufrågor (De Poy, 1999; Krag, 1993; Wibeck, 2000). Deltagarna hade 

möjlighet att fritt och öppet tala om sina erfarenheter av att utföra aktiviteter i 

hemmet. Följande frågeställningar användes: 

1. Kan Du berätta om hur Du klarade att utföra sysslor när Du kom hem? 

-gällande personlig omvårdnad 

-hushållsaktiviteter 

-fritidsaktivteter i hemmet 

2. Beskriv om det är några sysslor som Du skulle vilja göra i Ditt hem men som Du 

inte gör? 

-varför gör Du inte det? 

3. Beskriv om det finns några skillnader på hur Du klarar av att utföra olika sysslor 

mot slutet av rehabiliteringsperioden jämfört med när Du kom hem? 

-vad tror Du är orsaken till detta? 



 8    

Procedur 

Innan studien påbörjades erhölls skriftligt tillstånd att genomföra studien av 

verksamhetschefen vid aktuell enhet (bilaga 1). Därefter kontaktades 

arbetsterapeuterna på enheten som arbetar med personer som insjuknat i stroke, 

för identifiering av personer som de haft i behandling utifrån de kriterier som var 

uppsatta samt med hjälp av inskrivningslistor och strokeregister. De tog därefter 

kontakt med berörda personer via telefon, informerade om studiens syfte samt 

frågade om personerna var villiga att delta i studien. Författarna erhöll därefter 

namn och telefonnummer på de personer som tackat ja. Författarna sände ut ett 

brev (bilaga 2 & 3) som beskrev vad studien handlade om samt vilka frågor som 

samtalet skulle komma att föras kring. En vecka innan intervjun genomfördes 

ringde en av författarna till de berörda personerna och gav muntlig information 

om studien samt påtalade frivilligheten och konfidentialiteten. Information gavs 

också om tidpunkt och plats för intervjuerna och personerna hade möjlighet att 

ställa frågor. Gruppintervjuerna genomfördes i ett neutralt grupprum på sjukhuset 

(Ivanoff-Dahlin & Kroksmark, 1995). Båda författarna medverkade varav den ena 

författaren ledde gruppintervjun och den andra förde anteckningar och hanterade 

bandspelaren. Intervjuerna tog i genomsnitt 90 minuter per grupp och spelades in 

på band, materialet skrevs därefter ner ordagrant inför analysen. All data 

avidentifierades så att personernas identitet inte avslöjades. När materialet 

sammanställts raderades banden. 

 

Etiska överväganden 

Tillvägagångssättet för identifiering av personerna godkändes av 

verksamhetschefen vid aktuellt enhet. Den första kontakten med personerna togs 

av en arbetsterapeut som haft personerna i behandling och som för övrigt ej var 

knuten till studien. Frivilligheten betonades redan vid första kontakten och någon 

ytterligare kontakt blev inte aktuell i de fall där personen avböjde att delta vid den 

första muntliga förfrågan. De personer som valde att delta tog del av såväl 

skriftlig som muntlig information om syftet med studien, tillvägagångssättet och 

att det handlade om en intervju i grupp där samtliga deltagare fått diagnosen 

stroke.  
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Konfidentialiteten betonades samt att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Deltagarna informerades genom brevet att deras rehabilitering inte 

skulle komma att påverkas i framtiden avseende tillgång till rehabilitering om de 

valde att inte delta eller svara vid intervjun. Information gavs också om att 

resultatet skulle komma att presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild person 

skulle kunna identifieras, men att deltagarna själva kunde känna igen sig i vad 

han/hon sagt (Medicinska forskningsrådet, 2003). Författarna är två legitimerade 

arbetsterapeuter med mångårig erfarenhet av intervju- och gruppverksamhet. 

Enligt Wibeck (2000) och Ivanoff (2002) framhålls fokusgrupper som ett positivt 

redskap där man får en djupare förståelse för personers erfarenheter och 

stimulerar deltagarna till nya idéer och insikter. Olsson och Sörensen (2002) 

påtalar även fokusgruppens fördelar genom att man kan få fram mycket 

information på kort tid samt att gruppdeltagarna ofta upplever att de ger varandra 

stöd och motivation. Wibeck (2000) anser att det ofta är lämpligt att använda 

fokusgrupper när det gäller forskning om känsliga ämnen då vissa människor har 

lättare att berätta sin historia i grupp än vid enskilda intervjuer, dock kan 

deltagarna känna sig hämmade vid fokusgruppintervjuer om man sedan tidigare 

inte känner varandra. 

 

Dataanalys 

Innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) var den metod som användes vid 

analysen av materialet. För att få en övergripande bild av data läste författarna 

igenom intervjumaterialet ett flertal gånger var och en för sig samt gjorde en grov 

indelning av stycken och meningar som svarade mot studiens syfte. Författarna 

jämförde sedan sina koder och fann en god överensstämmelse. Liknande koder 

sammanfördes till större kategorier med övergripande rubriker. För att säkra 

interbedömarreliabiliteten läste handledaren igenom intervjuerna och skapade 

egna koder som sedan jämfördes med författarnas. Även där framkom en god 

samstämmighet. Koder med liknande innehåll sammanfördes till kategorier med 

preliminära rubriker. Exempelvis placerades koderna ”man får använda knäna för 

att hålla fast saker” och ”man får ta hjälp av tänderna” under den preliminära 

kategorin ”nya strategier”.  
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På liknande sätt uppkom de två andra preliminära kategorierna ”att återfå 

aktivitetsförmåga” samt ”att använda hjälpmedel”. De tre preliminära 

kategorierna sammanfördes slutligen till kategorin ”att lära sig på nytt” som är en 

av de fyra kategorierna som redovisas i resultatet. 

 

Resultat 
 

Fokusgrupperna visade att män och kvinnor hade liknande erfarenheter av att 

utföra aktiviteter i hemmet efter strokerehabilitering, därför kommer inte någon 

skillnad mellan män och kvinnor att redovisas i resultatet. De kategorier som 

analysen utmynnat i är: att ta eget ansvar, att vilja men inte kunna, att lära sig på 

nytt samt att få hjälp av andra.  I resultatet finns erfarenheter från alla deltagare 

representerade, dock har deltagarna i olika utsträckning bidragit med erfarenheter 

till kategorierna. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av kategoriernas 

innehåll. 

 

Att ta eget ansvar 

Kategorin handlar om att planera och bestämma över nya situationer i vardagen 

som uppkommit efter insjuknandet i stroke. 

 

Deltagarna påtalar stora svårigheter med att de vid utskrivningen från sjukhuset 

själva var tvungna att planera innehållet i hjälpinsatserna trots att de inte hade 

någon erfarenheter av sin nya situation i hemmet och inte heller av vad det 

innebar att få hjälp av andra. Ett sätt att planera hjälpinsatserna är enligt 

deltagarna att skriva ner det hemtjänsten ska hjälpa till med eller att muntligen 

informera hemtjänsten om nödvändiga förberedelser när det gäller till exempel 

köksaktiviteter för att kunna vara så självständiga som möjligt. I samband med 

utskrivning från sjukhuset funderade deltagarna över hur de skulle klara sig 

hemma och en del kände sig utelämnade eftersom de inte visste på vilket sätt 

funktionsnedsättningarna skulle begränsa deras förmåga i hemmet. 

”…och sedan kom de från hemtjänsten, och då skulle man svara 
på frågor om vilken hjälp man  skulle ha, jag visste ju ingenting 

för jag har ju aldrig haft någon hjälp.” 
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Vid intervjun framkommer att deltagarna medvetet tar ansvar för sin träning och 

själva vill bestämma hur och när den ska utföras. Detta kan ske på egen hand eller 

med hjälp av andra, till exempel personal från hemtjänsten. En stor del av 

träningen handlar om att utföra olika moment i vardagen så som att själv kunna ta 

på sig kläderna, gå vid diskbänken eller att stryka. Deltagarna framhåller de 

vardagliga aktiviteterna som en viktig del i träningen. 

”Frun ville hjälpa mig med allting när hon såg hur fumlig man var, 
men jag sa att nu får du inte göra det för jag måste göra det själv för 
att träna, för jag har gjort det på lasarettet och nu ska jag göra det  

hemma.” 
 

Sammanfattningsvis framkommer att deltagarna erfar svårigheter med att själva ta 

ansvar för sitt hjälpbehov och planeringen av detta vid utskrivning från sjukhus. 

Däremot är det mer självklart att kunna ta ansvara för fortsatt träning i hemmet 

och deltagarna påtalar att det är viktigt med träning i vardagliga aktiviteter.  

 

Att vilja men inte kunna 

Kategorin omfattar deltagarnas vilja att utföra aktiviteter men på grund av 

funktionsnedsättning som uppkommit efter insjuknandet i stroke, hindras de helt 

eller delvis från att utföra aktiviteter som de tidigare gjort.  

 

Deltagarna påtalar en uttalad trötthet och orkeslöshet som resulterar i oförmåga att 

utföra vardagliga aktiviteter, detta trots att viljan finns att utföra aktiviteterna. 

Trötthet gör också att den sociala situationen påverkas då det är jobbigt att vara 

bland och lyssna på folk.  

”Jag var mycket trött… jag klädde på mig och skulle gå ut och 
tänkte att jag är nog slö,  jag fick klä av mig igen och gick och lade 

mig. Jag orkade inte gå ut.” 
 

Deltagarna påtalar en bristande förmåga att använda båda händerna. Trots 

inlärning av olika knep är det fortfarande svårt att göra flera av de saker som man 

gjort tidigare, exempelvis att hantera en skruvmejsel, skala potatis eller hålla i och  
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bläddra i en bok. Att inte kunna hålla fast saker med handen innebär också att det 

är lätt att tappa föremål, att det finns svårigheter att öppna förpackningar eller 

kanske till och med risk för att bränna sig vid hantering av strykjärn eller spisen.  

”Det är inte lönt att ta och försöka öppna ett vanligt 
margarinpaket en gång, det ska bitas och klösas innan man 

lyckas.” 
  

Erfarenheten av att vilja kunna städa sitt hem hindras av bland annat nedsatt 

förmåga till förflyttning och nedsatt förmåga att använda sin arm och hand. 

Konsekvenserna av detta beskriver deltagarna som förändrad arbetsfördelning 

mellan familjemedlemmar.  Förflyttningssvårigheter medför också svårigheter att 

nå och ta ner föremål från hyllor tillika slå av köksfläkten samt sköta den intima 

hygienen. Det innebär också att flera personer ramlat i olika sammanhang vid 

försök att utföra tidigare aktiviteter.  

 

Läsning är något som flera av deltagarna vill kunna men upplever svårigheter 

kring. Detta beror på olika orsaker, bland annat svårigheter att koncentrera sig, 

orka läsa samt oförmåga att förstå texten i varierande utsträckning. I omfattande 

grad har deltagarna efter insjuknandet i stroke frångått de fritidsaktiviteter som 

tidigare utförts, exempel på detta är utövandet av musik, handarbete och bakning. 

Få av deltagarna har funnit nya aktiviteter att sysselsätta sig med utan har istället 

utökat tv-tittande och korsordslösning. De påtalar svårigheter att finna nya 

aktiviteter som är möjliga att utföra.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet deltagare har fått frångå eller blivit 

begränsade i många av de tidigare aktiviteter de utfört i hemmet samt på fritiden 

trots att viljan finns. Detta beror på nedsatta fysiska förutsättningar men i vissa 

fall också på grund av kognitiva funktionsnedsättningar som begränsar 

aktivitetsförmågan.  
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Att lära sig på nytt 

Kategorin innehåller två olika beskrivningar av att återuppta aktivitetsförmåga. 

Det ena innefattar inlärning av nya knep eller användandet av hjälpmedel för att 

på så sätt klara att utföra aktiviteter på ett nytt sätt. Den andra aspekten handlar 

om att genom ökad funktion återfå förmåga att utföra aktiviteter på ungefär 

samma sätt som tidigare.  

 

Deltagarna uttryckte att alla vardagliga aktiviteter tar mer tid än förut och att det 

kräver mer tålamod. Trots inlärning av många nya knep för att kompensera för en 

svag/obrukbar arm eller ett ben, krävs det mer tid och energi för att utföra tidigare 

enkla moment så som att öppna en margarinförpackning eller en flaska med 

skruvkork. De knep som används i vardagliga situationer är självinlärda eller 

intränade under rehabiliteringsperioden på sjukhuset. Exempel på ett självinlärt 

knep är att med en blöt trasa ta upp skräp från golvet efter sopning eller att 

använda byxor med resår i midjan för att självständigt klara av toalettbesök. Att 

använda knän för att stabilisera något som ska öppnas är intränat under 

rehabiliteringsperioden, ett annat exempel är användandet av hjälpmedel, 

exempelvis fixbräda. 

”…man får använda knäna ibland för att hålla fast saker 
och ska man skala en banan så får man använda tänderna 

för att dra ner skalet…” 
 

Deltagarna har skapat fasta rutiner i sin vardag för hur de genomför olika 

aktiviteter i syfte att vara självständiga i hemmet. Det kan innebära att 

morgonbestyren utförs efter en viss ordningsföljd eller att hemtjänsten ställer fram 

redskap så att deltagarna kan tillaga frukosten själv. Att ha tillgång till hjälpmedel 

i badrum och toalett påtalades som viktigt för att klara sig själv. En förhöjd toalett 

med armstöd gör att många av deltagarna kan vara självständiga vid toalettbesök. 

Deltagarna framhåller att de måste planera och förenkla mycket i vardagen när det 

gäller till exempel matlagning, vissa är även tvungna att sitta ner vid 

matlagningen eller vid andra hushållssysslor exempelvis strykning. Resultatet blir 

att anhöriga och hemtjänst hjälper till vid dessa sysslor, eller att enklare maträtter 

tillagas.  
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Återinlärning av förmågan att själv klara sin intimhygien är något som skattas 

mycket högt. Flera av deltagarna uppger att de uppnått hel eller delvis 

självständighet inom morgontoaletten genom kontinuerlig träning på sjukhuset 

och genom att de fortsatt med träningen i hemmet efter utskrivningen.  

”Största lyckan var den gången då man kunde torka sig själv 
då man varit på toaletten…det var som att vinna flera 

miljoner.” 
 

Andra erfarenheter som framkommer var att de efter en tid i hemmet märker att de 

allt eftersom börjat klara av fler saker så som att nå upp till föremål, att de börjat 

kunna greppa med den svaga handen samt att de självständigt klarar av att 

förflytta sig till och från sängen. Några av deltagarna tränar sin gångförmåga i 

hemmet bland annat genom att gå efter köksbänken, detta gör även att 

möjligheterna att ta ner föremål från skåp ökar samt att stå och diska blir möjligt. 

Några av deltagarna berättar om liknande erfarenheter av att lära sig att läsa igen. 

Svårigheter finns att koncentrera sig på texten och de undviker att läsa liten text 

samt längre stycken. Även här framhåller deltagarna vikten av träning för att bli 

bättre.  

 

Sammanfattningsvis handlar kategorin om hur deltagarna lärt sig använda 

kompensatoriska åtgärder, exempelvis hjälpmedel, eller lärt sig tillämpa nya 

strategier och rutiner för att bli mer självständiga i vardagliga aktiviteter i 

hemmet. Kategorin avspeglar också deltagarnas åsikter om vikten av kontinuerlig 

träning för att återfå förmågor samt att den nya livssituationen kräver mer tålamod 

och energi för att utföra aktiviteter som tidigare var självklara.  

 

Att få hjälp av andra 

Kategorin avspeglar deltagarnas erfarenheter av att behöva få hjälp eller erbjudas 

hjälp av anhöriga eller hemtjänstpersonal. 

 

Deltagarna beskriver olika grad av hjälpbehov där hjälpbehovet har förändrats 

sedan utskrivningen från sjukhuset, både ökat och minskat hjälpbehov  
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förekommer. Ökat hjälpbehov beror i första hand på andra fysiska besvär och är 

inte alltid direkt kopplade till diagnosen stroke. Deltagarna har erfarenhet av att 

såväl anhöriga som hemtjänst vill hjälpa till mer än nödvändigt och deltagarna 

förmedlar önskemål om att få vara mer självständiga i hemmet. De har formulerat 

önskemål med hemtjänst eller anhöriga om vissa rutiner och förberedelser i 

hemmet för att på så sätt vara så självständiga som möjligt i olika vardagliga 

aktiviteter. Detta kan innebära att få hjälp med förberedelser för att själv kunna 

tillaga frukost och lunch. Det förekommer även att anhöriga uppmuntrar till att 

uppta nya sysslor eftersom flera tidigare sysslor nu ej går att genomföra.  

 

Deltagarna påtalar frustration över att inte längre klara av enkla aktiviteter så som 

att kunna ta ner föremål från skåp, utan istället vara tvungna att be andra om hjälp 

för att utföra detta. 

”Men inte kan jag använda någon skiftnyckel eller mejsel, går 
någon lampa så får ju någon komma och byta den.” 

 
Deltagarna beskriver att arbetsfördelningen i hemmet förändrats och att detta 

påverkar familjen och andra anhöriga. Som ett exempel kan aktiviteter utomhus 

på tomten ej längre utföras, även skötsel av uppvärmning till huset har överlåtits 

till annan familjemedlem.  Det är även vanligt att matlagning övertagits av andra. 

”…men det är svårt att säga vilka sysslor man kan göra, det är 
ju så lite man kan göra egentligen…jag mår ju jättedåligt som 

inte kan gå ut och skotta snö och göra sådant som man alltid har 
gjort…” 

 
Att vara beroende av hjälp från hemtjänsten innebär till exempel att behöva vänta 

med att slutföra morgontoaletten tills de kommit. Deltagarna beskriver också att 

hjälpberoendet vid förflyttningar innebär att inte kunna gå på toaletten själv när 

behovet uppstår. 

 

Sammanfattningsvis visar kategorin att deltagarna har en vilja att använda de 

förmågor som de har trots att anhöriga och hemtjänstpersonal ibland erbjuder sina  
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tjänster mer än de behöver. Deltagarna känner otillfredsställelse över att andra 

människor har fått ta över en del av de sysslor de tidigare gjort, det vill säga att en 

rollförändring skett i familjen. Att vara beroende av hjälp av andra innebär att 

man kan få vänta på att utföra någon aktivitet som tidigare varit självklar. 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter personer har av sin 

aktivitetsförmåga i hemmet efter strokerehabilitering. Gemensamt för båda 

grupperna är att trots betydande begränsningar på grund av stroke finns en positiv 

anda kring den nya livssituationen. Män och kvinnor har liknande erfarenheter av 

aktivitetsförmågan i hemmet efter strokerehabilitering. Resultatet visar att 

deltagarna efter att de blivit utskrivna från sjukhuset fortsätter att träna i 

hemmiljön i syfte att bli mer självständiga i vardagliga aktiveter. Det framkommer 

att den nya livssituationen kräver mer ansträngning samt anpassningar av miljö 

och tillvägagångssätt vid utförandet av aktivitet. Med utgångspunkt från detta är 

det angeläget att den hjälp som ges till en person verkligen motsvarar dennes 

behov, begränsningar och resurser. Detta överensstämmer även med den etiska 

koden för arbetsterapeuter som värnar om personers möjligheter ”att leva ett 

värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till 

omgivningens krav” (FSA, 1998). 

 

Deltagarna erfor en osäkerhet över att komma hem eftersom de varken levt eller 

tränat i sin hemmiljö med funktionshindret. De kände dock samtidigt en glädje 

över att komma hem samt var belåtna med den rehabilitering de erhållit på 

sjukhuset. I en studie av Larsson Lund och Tamm (2001) framkom att personer 

som plötsligt insjuknat med en förändring av livssituationen som följd, erfar att 

den första tiden i hemmet efter utskrivning från sjukhus är svår. I studien 

framkom att personerna med tiden fått mer kunskap gällande sin förmåga och sina 

begränsningar. Detta hade många gånger skett utan professionellt stöd, och 

personerna i studien upplevde att de inte erhållit någon kontinuerlig hjälp med den  

fortsatta rehabiliteringen.  
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Som tidigare nämnts fortsätter deltagarna sin träning mot ökad självständighet 

även efter utskrivningen från sjukhus. I många fall handlar det om personliga 

aktiviteter som tränas exempelvis förmåga att klara av morgontoalett och 

förflyttningar. Det borde därför vara av största vikt att personerna får 

professionellt stöd i sin fortsatta träning med inriktning mot hemmiljön och 

aktiviteter i hemmet, särskilt eftersom vårdtiden på sjukhus ofta är kort och den 

aktivitetsförmåga som hunnit uppnås endast berör de personliga ADL-behoven. 

Kielhofner (2002) förespråkar miljöns betydelse för aktivitetsutförandet och våra 

vanor och roller. I hemmiljön finns enligt Fischer (1998) bättre förutsättningar för 

att personer ska kunna erfara utförandet av meningsfulla aktiviteter.  

 

I träningen inbegriper deltagarna aktiviteter i vardagen, något som också är 

grundläggande för olika teorier inom arbetsterapin, bland annat Fischer (1998) 

understryker meningsfulla aktiviteter som medel i behandlingen. Man kan anta att 

de arbetsterapeutiska interventionerna fått effekt hos deltagarna som i och med 

deras tankesätt innebär att de själva kan fortsätta att utveckla sina förmågor i 

hemmet. Det är även viktigt att rehabiliteringspersonalen får ett bra samarbete 

med anhöriga och kan stötta dessa, som ofta är osäkra på hur de bäst kan hjälpa en 

familjemedlem som insjuknat i stroke (Brereton & Nolan, 2001). Utifrån 

deltagarnas berättelse kan man dra slutsatsen att anhöriga i vissa fall inte fått 

information om vilken förmåga personen har och att personen själv får föra fram 

den informationen när de utför praktiska handlingar i hemmet. Vänner och 

anhöriga är viktiga faktorer i rehabiliteringsprocessen. För en del personer utgör 

dessa ett bra stöd medan andra anser att de ställer för stora krav och att detta kan 

påverka relationen (Larsson Lund & Tamm 2001).   

 

Studier av Drummond (1990), Månsson, Fredriksson och Bränholm (1995) samt 

Öhrvall (2003) visar att aktivitetsutförandet förändras när ett funktionshinder 

uppstår och de aktiviteter som utförs blir mer passiva. Aktiviteter som TV-

tittande, läsning och korsord blir av stor betydelse och många fördjupar sitt 

intresse inom dessa områden. Även i den här studien uttrycker deltagarna att de  
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utför ovanstående aktiviteter i större utsträckning. Enligt en studie av Avlund och 

Lefarth (1994) varierar fritids/vardagsaktiviteter bland 70-åriga personer beroende 

av bland annat kön, civilstånd och socialklass. Dessa aspekter kan vara viktiga att 

ha i åtanke när man planerar arbetsterapeutiska interventioner. Det borde vara 

angeläget att arbetsterapeuter inriktar behandlingen mer mot fritidsaktiviteter 

inom och utanför hemmet speciellt eftersom dessa aktiviteter enligt Widén-

Holmqvist et al. (1993) verkar få större betydelse för personen  en längre tid efter 

insjuknandet i stroke. 

 

I den här studien framkommer det att flertalet av deltagarna inte är tillfredsställda 

med sina nuvarande roller eftersom de är förhindrade att återuppta vissa av de 

roller som de haft tidigare. Brännholm och Larsson (1996) menar att 

arbetsterapeuter måste bli bättre på att undersöka personernas tidigare roller för 

att undvika brister i kommunikationen mellan rehabiliteringspersonal och 

personernas egna prioriteringar. Det framkom även i deras studie att personerna 

inte var tillfredsställda med sina roller när de kom hem. Vidare menar de att 

personernas aktivitetsförmåga förbättras om man använder aktiviteter som sedan 

tidigare ligger i personernas eget intresse.  

 

Hjälpmedel framhålls som något mycket viktigt bland deltagarna. De menar att 

tack vare dessa var flera av dem självständiga vid olika aktiviteter, något som 

också beskrivs av Gosman-Hedström, Claesson och Blomstrand (2002). Detta 

överensstämmer med Fischer (1998) som beskriver en aspekt på rehabilitering 

som innebär att lära människor kompensera för sina  nedsatta förmågor eller 

anpassa miljön så att människor kan fungera i den sociala sammanhanget och i 

sina tidigare roller. 

 

Utifrån resultatet i denna studie anser författarna sammanfattningsvis att för att 

förbereda en person som insjuknat i stroke på den nya situationen som väntar i 

hemmet, är det viktigt att  personen får möjlighet att vistas och träna i sin 

hemmiljö innan utskrivningen. Det skulle vara intressant att studera om det är  
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möjligt att underlätta överföringen till hemmiljön om man genom ett 

hemrehabiliteringsteam kunde förlägga träningen till hemmet innan utskrivningen 

från sjukhuset. De svårigheter som många av deltagarna erfor vid utskrivningen 

skulle härigenom eventuellt kunna minskas. Med professionellt stöd skulle de då 

få kunskap om sina förmågor och begränsningar i hemmiljön innan utskrivningen 

från sjukhuset. Detta överensstämmer med en studie av Gilbertsson, Langhorne, 

Walker, Allen och Murray (2000) där personer som erhållit arbetsterapi i hemmet 

vid utskrivning ansåg att de var bra förberedda att komma hem samt att de hade 

kunskap om vem och var de kunde vända sig vid behov. Det skulle även vara av 

intresse att studera hur arbetsterapeuter arbetar för att integrera anhöriga till 

personer som insjuknat i stroke i rehabiliteringen samt hur de kan bibehålla sitt 

sociala nätverk i sin nya livssituation. 

 

Metoddiskussion 
 

En kvalitativ metod valdes eftersom den möjliggör en beskrivning av personers 

egna erfarenheter av aktivitetsförmåga i hemmet (De Poy, 1999). Holloway och 

Wheeler´s (1996) kvalitetskriterier låg till grund för beskrivningen av den 

kvalitativa metodens trovärdighet. För att stärka metodens tillämplighet  gjordes 

en noggrann beskrivning av undersökningsgruppen samt förfarandet vid 

identifiering av deltagarna. Handledaren följde arbetets gång och olika 

frågeställningar diskuterades. Handledaren medverkade också för att säkra 

interbedömarreliabiliteten i de koder och kategorier som framkom vid 

bearbetningen av materialet. Analysmetoden av insamlad data har beskrivits 

noggrant med exempel. Att båda författarna närvarade vid gruppintervjuerna samt 

att dessa spelades in på band, är också något som stärker 

interbedömarreliabiliteten. För att ytterligare stärka trovärdigheten i studien har 

resultatdelen förutom detaljerade exempel även förtydligats med citat från 

intervjuutskrifterna. 

 

Fokusgruppintervjerna som användes vid insamling av data möjliggjorde för 

deltagarna att fritt och öppet berätta om sina erfarenheter utifrån ett antal 
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semistrukturerade frågor som de fick ta del av innan gruppintervjun, detta för att 

undvika obehag och överraskningar vid intervjutillfället (Olsson & Sörensen, 

2002; Wibeck, 2000). Vid intervjuerna inspirerade deltagarna varandra till samtal 

och detta lockade fram nya minnen hos dem. Gruppintervjuer anses stimulera till 

diskussion men kan också verka hämmande eftersom deltagarna sedan tidigare 

inte känner varandra, eventuellt kan en del information ha gått förlorad på grund 

av detta. Fokusgruppintervjuer kräver en speciell form av intervjuteknik (Wibeck, 

2000). Trots att författarna sedan tidigare hade erfarenhet av enskilda intervjuer 

uppstod vid första intervjun en osäkerhet över graden av följdfrågor. Detta hade 

kunnat undvikas genom att en fokusgruppintervju på prov hade gjorts innan den 

första gruppintervjun genomfördes, dock fanns det inte deltagarunderlag för detta 

på aktuell enhet. Som komplement till att ringa och boka tid för gruppintervjuerna 

borde ett brev med tid och plats också ha skickats ut för att minimera risken för 

bortfall, eventuellt var det därför två personer uteblev från intervjuerna.  

 

Resultatet kan inte generaliseras till en större befolkningsgrupp (Kvale, 1997), 

dock har många intressanta erfarenheter framkommit som bidrar till en ökad 

förståelse för hur personer som insjuknat i stroke erfar sin aktivitetsförmåga i 

hemmet.  

 

Tillkännagivande 

 

Författarna vill rikta ett stort tack till Ines Nilsson för god handledning under 

arbetets gång. Vi vill även tacka alla de personer som deltog vid 

fokusgruppintervjuerna, där de delgav oss sina värdefulla erfarenheter som ligger 

till grund för den här studien. 
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                                                                                                                     Bilaga 1 
Till Verksamhetschef vid XXX sjukhus 

 

Vi är två Arbetsterapeuter som går en påbyggnads utbildning vid institutet för 

Hälsovetenskap i Boden, Vi ska göra en uppsatts på C-nivå omfattande 10 poäng. 

Utifrån kraven på kortare vårdtider och snabbare insatser är det av vikt att de 

insatser som arbetsterapeuten erbjuder personer som insjuknat i stroke 

överensstämmer med deras behov av aktivitets förmåga i hemmet. Syftet med 

studien är att beskriva personers erfarenhet av aktivitets förmågan i hemmet efter 

strokerehabilitering? 

 

Vi planerar att genomföra två fokusgruppintervjuer bestående av fem män 

respektive fem kvinnor som varit inneliggande på kliniken under det gångna året. 

 

Vår tanke är att be våra arbetsterapeut kollegor vid XXX Sjukhus om hjälp med 

att identifiera personer som de haft i behandling och som motsvarar de kriterier vi 

har. Vi vill också att de förklarar syftet med studien för dessa personer samt 

tillfrågar dem om de är villiga att delta. Personerna kommer att vara anonyma för 

oss tills dess att de har tackat ja.   

 

Vi bifogar PM om du vill läsa mer hur vi tänkt genomföra studien. Om du vill 

veta mera kontakta Åsa Markström Arbetsterapeut XXX Sjukhus telefon XXX 

 

Hälsningar Åsa Markström  &   Jenni Riekkola 

 

Godkänner Du som verksamhetschefen att vi får identifiera patienter på detta sätt 

Ja jag godkänner detta 

 

_________________________________ 

XXX  XXX 

Verksamhets chef Medicin och rehabiliterings kliniken XXX sjukhus. 

 

 

 



 25   

                                                                                                                                Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i studie 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter människor som insjuknat i 
stroke har av att utföra olika sysslor i hemmet efter rehabilitering.  
 
Som Ni informerats om per telefon har vi fått Ert namn och Er adress via Er 
behandlande arbetsterapeut efter tillstånd av verksamhetschefen  XXX XXX. 
  
Efter kontakten per telefon översänder vi detta brev så att Ni också kan ta del av 
skriftlig information om vad studien ska handla om samt hur den kommer att 
genomföras. 
 
Studien kommer att genomföras som en gruppintervju med fyra andra kvinnor 
som också drabbats av stroke. Intervjun kommer att ske som ett samtal mellan Er i 
gruppen och där kommer ni att diskutera kring Era erfarenheter av att utföra 
sysslor i hemmet efter stroke, -var god se intevjuguide. Intervjun kommer att ske 
vid XXX  sjukhus i ett mötesrum och beräknas ta ca 1-2 timmar. 
 
Deltagandet är frivilligt och samtalet kommer att spelas in på band för att 
underlätta bearbetningen av materialet. Vi kommer båda att delta vid 
intervjutillfället. Intervjun behandlas konfidentiellt dvs. inga enskilda 
uppgiftslämnare kommer att kunna identifieras i uppsatsen men Ni själva kan 
känna igen vad Ni sagt. Om Ni av något skäl önskar, har Ni rätt att avbryta 
deltagandet utan att behöva redogöra för Era skäl. Er rehabilitering i framtiden 
kommer inte att påverkas av detta.   
 
Vi som genomför studien är två Arbetsterapeuter, en av oss arbetar vid XXX 
sjukhus och en arbetar med XXX rehabilitering. Vi går för närvarande en 
fördjupningsutbildning i arbetsterapi som innefattar en vetenskaplig studie. 
 
Sammanställningen av studien presenteras i en uppsats som kommer att finnas 
tillgänglig på sociomedicinska biblioteket i Boden från och med hösten 2004. 
 
Vi kommer att ringa upp Er i god tid innan intervjuerna och berätta var och när 
intervjun kommer att ske.  
 
Har Ni några frågor eller vill komma i kontakt med någon av oss kan Ni ringa 
 
Åsa Markström, telefon dagtid  XXX 
Jenni Riekkola,  telefon dagtid  XXX 
 
Vår handledare i uppsatsarbetet är: Ines Nilsson Arbetsterapeutprogrammet på 
Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 
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                                                                                                                      Bilaga 3 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter människor som insjuknat i 
stroke har av att utföra olika sysslor i hemmet efter rehabilitering.  
 
Som Ni informerats om per telefon har vi fått Ert namn och Er adress via Er 
behandlande arbetsterapeut efter tillstånd av verksamhetschefen XXX XXX. 
  
Efter kontakten per telefon översänder vi detta brev så att Ni också kan ta del av 
skriftlig information om vad studien ska handla om samt hur den kommer att 
genomföras. 
 
Studien kommer att genomföras som en gruppintervju med fyra andra män som 
också drabbats av stroke. Intervjun kommer att ske som ett samtal mellan Er i 
gruppen och där kommer ni att diskutera kring Era erfarenheter av att utföra 
sysslor i hemmet efter stroke, -var god se intevjuguide. Intervjun kommer att ske 
vid XXX sjukhus i ett mötesrum och beräknas ta ca 1-2 timmar. 
 
Deltagandet är frivilligt och samtalet kommer att spelas in på band för att 
underlätta bearbetningen av materialet. Vi kommer båda att delta vid 
intervjutillfället. Intervjun behandlas konfidentiellt dvs. inga enskilda 
uppgiftslämnare kommer att kunna identifieras i uppsatsen men Ni själva kan 
känna igen vad Ni sagt. Om Ni av något skäl önskar, har Ni rätt att avbryta 
deltagandet utan att behöva redogöra för Era skäl. Er rehabilitering i framtiden 
kommer inte att påverkas av detta.   
 
Vi som genomför studien är två Arbetsterapeuter, en av oss arbetar vid XXX 
sjukhus och en arbetar med XXX rehabilitering. Vi går för närvarande en 
fördjupningsutbildning i arbetsterapi som innefattar en vetenskaplig studie. 
 
Sammanställningen av studien presenteras i en uppsats som kommer att finnas 
tillgänglig på sociomedicinska biblioteket i Boden från och med hösten 2004. 
 
Vi kommer att ringa upp Er i god tid innan intervjuerna och berätta var och när 
intervjun kommer att ske.  
 
Har Ni några frågor eller vill komma i kontakt med någon av oss kan Ni ringa 
 
Åsa Markström, telefon dagtid  XXX 
Jenni Riekkola,  telefon dagtid  XXX 
 
Vår handledare i uppsatsarbetet är: Ines Nilsson Arbetsterapeutprogrammet på 
Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. 




