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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner för 

klienter med frånvaro från arbete som följd av stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom 

samt beskriva effekterna av dessa interventioner. Datainsamlingen utfördes genom 

systematisk litteratursökning i tre databaser inom medicin och hälsa samt med manuella 

sökningar. Inklusionskriterier och kvalitetsgranskning medförde till att nio kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. I analysen av artiklarna användes Fishers (2009) 

praxismodeller för att redovisa hur interventionerna kopplas till terapeutisk aktivitet. 

Resultatet redovisades i två delar. I den första delen sammanställdes de förekommande 

interventionerna. Arbetsterapeutiska interventioner och interventioner relaterade till 

arbetsterapi för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom förekom inom 

alla modellerna, med aktivitetsträning och förbättring av personliga och kroppsfunktioner som 

vanligast förekommande. I den andra delen beskrevs interventionernas effekt. De 

arbetsterapeutiska interventionerna och interventioner relaterade till arbetsterapi gav en 

positiv effekt för återgång till arbete, delaktighet och engagemang i aktivitet. 

Litteraturöversiktens resultat kan bidra till att yrkesverksamma arbetsterapeuter kan använda 

interventioner som ger en positiv effekt för återgång i arbete och minskad sjukskrivning. 

Författaren fann begränsat med forskning som undersökte arbetsterapeutiska interventioners 

effekt för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom . Forskning behövs 

inom området för att påvisa effektiva arbetsterapeutiska åtgärder då dagens arbetsliv kan bidra 

till ökad risk för stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom och därmed ett ökat behov av 

effektiva åtgärder. 

  

Nyckelord: Arbetsterapi, interventioner, stress-relaterad ohälsa, utmattningssyndrom, 

återgång till arbete  
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ABSTRACT 

The purpose of this literature review was to compile occupational therapy interventions for 

clients with absence from work as a consequence of stress-related ill health and burnout and 

to describe the effects from these interventions. Data was collected through a systematic 

literature search in three databases within medicine and health and with secondary searches. 

The inclusion criteria and the review for quality resulted in nine qualitative and quantitative 

included articles. In the analyses of the articles the author used Fisher`s (2009) practice 

models to present how the interventions were connected to therapeutic activity. The results 

were presented in two parts. In the first part was the occurrence interventions compiled. 

Occupational therapy interventions and interventions related to occupational therapy for 

clients suffering from stress-related ill health and burnout did appear within all the models, 

activity training and improvement of personal factors and body functions were the most 

common of the models. In the second part were the effects of the interventions described. The 

occupational therapy interventions and interventions related to occupational therapy resulted 

in a positive effect for returning to work, participation and engagement in occupation. The 

result of the literature review contributes to occupational therapists can use interventions 

which gives a positive effect for returning to work and reduced sick leave. The author has 

found a limited amount of research which investigated occupational therapy interventions 

effect for clients suffering from stress-related ill health and burnout. Research is needed in the 

area of clients suffering from stress-related ill health and burnout to indicate occupational 

therapy interventions which are effective as the working life of today can contribute to an 

increasingly risk for stress-related ill health and burnout and thereby a increased need for 

effective interventions. 

 

Key words: Occupational therapy, intervention, stress-related ill health, burnout, return to 

work 
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INLEDNING 

Arbetslivet har under de senaste årtiondena starkt omvandlats vilket har resulterat i flexibla 

organisationer som snabbt kan ändras för att möta nya villkor. Detta inverkar på människors 

förmåga till flexibilitet. Det har visat sig att upplevelser såsom brist på kontroll och oro över 

arbetssituation kan ge stressreaktioner som kan bidra till ökad risk för ohälsa. Vidare har det 

framkommit att begränsade möjligheter till påverkan över arbetssituation, hög 

arbetsbelastning samt inte känna kompetens och mening i arbetet kan bidra till ökad risk för 

stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom (Statens beredskap för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014; Boudrias, Morin & Brodeur, 2012). En stor del av den stress som finns i dagens 

samhälle och i arbetslivet uppstår i mottsättningen mellan organisationen och människors 

behov av flexibilitet och kontroll (SBU, 2014). Frånvaro från arbetet som följd av utmattning 

kan medföra behov av insatser från samhället såsom de som erbjuds genom hälso- och 

sjukvården (Statens offentliga utredningar [SOU], 2011). Arbetsterapeuter har unikt aktivitets 

fokus med engagemang i aktivitet för att främja hälsa. Arbetslivets villkor och inverkan på 

människors möjligheter kan bidra till ökad risk för ohälsa och därmed ökad risk för stress-

relaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Författaren vill genom denna litteraturöversikt 

sammanställa arbetsterapeutiska interventioner som kan främja till engagemang i aktivitet och 

beskriva effekterna av dessa interventioner. Som blivande arbetsterapeut är det av intresse att 

tydliggöra vilka arbetsterapeutiska interventioner som erbjuds klienter med stress-relaterad 

ohälsa och utmattningssyndrom . 

 

BAKGRUND  

Stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom   

Utmattningssyndrom omfattas av begreppet stress-realterad ohälsa. I detta begrepp ingår olika 

stress-relaterade tillstånd som kan vara svåra att särskilja från varandra (Eriksson, 2012). 

Stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom avser trötthet som skall vara så pass svår att 

definitionen utmattning är tillämpligt (Währborg, 2009). Utmattning beror på ett flertal olika 

orsaker där långvarig stress kan vara en orsak. Stress med bristfälliga möjligheter till 

återhämtning under en längre tidsperiod kan bidra till att ge stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003; SOU 2011). Indikatorer för stress-relaterad 

ohälsa och utmattningssyndrom är trötthet, sömnstörningar, somatiska symtom, psykisk 

utmattning, nedsatta kognitiva funktioner och en kraftigt ökad stresskänslighet (SOU, 2011; 

Währborg, 2009). Stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom inleds ofta av en 
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omskakande akutfas följt av en återhämtningsfas som har visat sig kunna vara långvarig 

(SBU, 2014). Ökad uttröttbarhet kan bidra till att människan återhämtar sig långsamt efter 

fysisk och psykisk ansträngning samt till nedsatt förmåga att utföra aktiviteter som berör 

arbete och bostad (Petrie, Moss-Morris, & Weinman, 1995). Tilltagande besvär kan leda till 

försämrad prestationsförmåga och begränsad tilltro till egna förmågor (Währborg, 2009). 

Konsekvensen av stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom kan bli omfattande och 

begränsande samt bidra till funktionsnedsättningar av kognitiv karaktär (Socialstyrelsen, 

2008), såsom minnes- och koncentrationssvårigheter och uttalade affektiva svårigheter 

(Socialstyrelsen 2003; Socialstyrelsen, 2008). Vidare kan det visat sig att konsekvenser kan 

bidra till nedsatt förmåga att hantera krav eller utföra aktiviteter under tidspress (SBU, 2014). 

Vidare har det framkommit att nedsatt förmåga att ta och fatta beslut kan inverka på 

människors välbefinnande (Blair, Hume & Creek, 2008). Konsekvenser såsom ökad 

stresskänslighet ökar risken för återfall och kan försvåra tillfrisknandet och även ha en negativ 

inverkan på människors möjlighet till delaktighet och återgång till de aktiviteter som personen 

utförde innan insjuknandet (Währborg, 2009). Stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom är ofta utdragna och ofta orsak till sjukskrivning med frånvaro från 

arbete som följd (Socialstyrelsen, 2003; SOU 2011). 

 

Orsaker  

Arbetslivets krav på flexibilitet och människors behov av kontroll har visat sig vara en 

bidragande orsak till stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom (SBU, 2014). 

Uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa är ofta en långdragen process där människor kan 

uppleva såväl fysik och psykisk utmattning (Socialstyrelsen, 2003). Det har framkommit att 

hög arbetsbörda, bristande kontroll över det egna arbetet samt brist på psykosocialt välmående 

kan bidra till utmattning med frånvaro från arbetet (Angelöw, 2002; Rafnsdottir & Heijstra, 

2009; Socialstyrelsen, 2003). Vidare har det framkommit att arbete som inte upplevs 

meningsfullt, med begränsad möjlighet till påverkan kan öka risken för stress-relaterad ohälsa 

och utmattningssyndrom. Alltför hög belastning i arbetet kan bidra till ineffektivitet och 

upplevelser såsom nedsatt autonomi, kompetens och meningsfullhet med livet (Boudrias et 

al., 2012).  

Vidare har det framkommit att flertalet av de med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom arbetar inom yrken som riktar sig mot att stödja andra (Währborg, 2009) 

samt flertalet är högpresterande och ambitiösa människor. Vidare har det framkommit att då 

arbetet blir allt mer energikrävande, prioriteras ofta deltagande i andra aktiviteter bort 
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(Socialstyrelsen, 2003). Frånvaro från arbete på grund av sjukdom kan även bidra till 

ekonomiska problem för människor med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom 

(Rafnsdottir & Heijstra, 2009), vilket även kan bidra till begränsad möjlighet till delaktighet i 

samhället (Johansson & Isaksson, 2011). 

 

Aktivitet och delaktighet 

Delaktighet i aktivitet är väsentligt för människans identitet och kompetens. Vilka aktiviteter 

människor väljer att engagera sig i har individuell mening och värde för människor (American 

Occupational Therapy Association [AOTA], 2014). Delaktighet i aktiviteter är kopplat till 

normalitet, acceptans, tillhörighet och uppfyllande av normer och värderingar (Townsend & 

Wilcock, 2004). Delaktighet kopplas även till personligt meningsfulla aktiviteter och 

aktivitetsbalans (Håkansson, Lissner, Björkelund & Sonn, 2009). Aktivitet formar människor 

både kroppsligt, mentalt, socialt och själsligt (Creek, 2008) och människor har olika 

aktivitetsbehov och förmågor vilka kräver olika former av utveckling (Townsend & Wilcock, 

2004).   

Inom arbetsterapi ses människor som aktiva varelser där utförandet av göromål och 

sysslor bidrar till människors utveckling (Fisher, 2014). Målet med arbetsterapi är att 

möjliggöra och främja utförandet av önskade och behövda aktiviteter, vilka kan bidra till ökad 

hälsa och välbefinnande (AOTA, 2014; Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Inom arbetsterapi 

används engagemang i aktivitet som både terapeutsikt medel och mål (Fisher, 2014; 

Townsend & Wilcock, 2004). Arbetsterapeutiska åtgärder involverar att underlätta samspelet 

mellan klient, miljö och den aktivitet som utförs (AOTA, 2014). Val av aktivitet utgår från 

klienten och kan inkludera utförandet av aktiviteter i arbetet, fritiden samt i det dagliga livet. 

Även viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö inverkar på vad människor gör, 

tänker och känner i relation till utförandet av aktiviteter (Kielhofner, 2012). Genom 

arbetsterapeutiska åtgärder kan strategier erhållas, vilka främjar hälsan och förhindrar stress 

och frånvaro från arbete (Håkansson et al., 2009).  

 

Konsekvenser av frånvaro från arbete  

Frånvaro från arbete kan medföra att aktivitetsrepertoaren begränsas inom olika 

aktivitetsområden (Eriksson, Jonsson, Tham & Eriksson, 2012) vilket kan få till följd att 

människor förändrar roller, dagliga vanor och rutiner (Johansson & Isaksson, 2011). En 

negativ uppfattning av den egna förmågan kan leda till aktivitetsbegränsningar som i sin tur 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Townsend%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15152723
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Townsend%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15152723
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Townsend%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15152723
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kan bidra till begränsad kapacitet. Vidare uttrycker Kielhofner (2012) att människors 

förmågor och färdigheter utvecklas genom delaktighet i meningsfulla aktiviteter.  

I Sverige har det upprättats en rehabiliteringsgaranti vilken inbegriper att behandling 

och rehabilitering ska erbjuds till människor med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom  genom evidensbaserade metoder. I rehabiliteringsgarantin 

rekommenderas multimodal rehabilitering vilket innebär att olika yrkesprofessioner 

samarbetar i team. I dessa team ingår ofta arbetsterapeuten (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2013).  

 

Arbetsterapeutiska interventioner  

Arbetsterapeutens roll i teamet är att utreda de konsekvenser som stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom kan medföra och dess inverkan på funktionsförmåga (Creek, 2008). I 

arbetsterapeutens uppdrag åligger det att implementera aktivitetsbaserade och 

aktivitetsfokuserade åtgärder för klienter. De centrala målen för arbetsterapeutiska 

interventioner är att främja förmåga till delaktighet i aktivitet för att möjliggöra eller förbättra 

utförandet i dagliga aktiviteter (Liu & Chand, 2009). Arbetsterapeutiska interventioner 

involverar faktorer som bidrar till delaktighet och engagemang i aktiviteter i en samhällelig 

kontext (Kielhofner, 2012) och val av interventioner sker utifrån klientens problem, behov, 

önskemål och förutsättningar (Lindström, 2007).  

Det kan uppstå obalans mellan olika aktiviteter i det dagliga livet för klienter med 

stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom (Eklund, Gunnarsson, & Leufstadius, 2010). 

Detta innebär att aktiviteter som finns kvar på aktivitetsrepertoaren kan bli alltmer viktiga 

(Eriksson et al., 2012). Rehabiliteringen efter stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom 

kan därmed involvera hela den dagliga aktivitetsrepertoaren (Eklund et al., 2010). 

Arbetsterapeuter kan bidra genom att använda åtgärder som syftar till omorganisation och 

omstrukturering av aktiviteter (Kielhofner, 2012). Klienter med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom kan behöva stöd för att få en struktur för dagen, skapa rutiner och att 

frigöra tid för återhämtande aktiviteter (Johansson, Eklund & Erlandsson, 2012). Att fokusera 

på personligt meningsfulla, värderade och avkopplande aktiviteter under rehabiliteringen, kan 

förbättra självkänsla och självförtroende och bidra till återgång till arbete (Eriksson et al., 

2012). Klienters upplevelse av mening i aktivitet i det dagliga livet har betydelse för deras 

hälsa (Eklund & Erlandsson, 2014). Klienter med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom kan behöva stöd till att bli medveten om meningsfulla aktiviteter som ger 

glädje och inspiration samt likväl de aktiviteter som resulterar i negativ erfarenhet. Även till 
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att få stöd i att hitta aktiviteter som passar klientens energinivå. Detta för att främja 

engagemang i aktvitet som möjliggör nytt aktivitetsmönster utifrån klientens förmåga 

(Johansson et al., 2012). Det har framkommit att aktivitetsfokuserade åtgärder kan underlätta 

för klienten att få en meningsfull tillvaro genom nya erfarenheter av lämplig utmaning och 

krav (Lindström, 2007). Att få lära sig nya aktiviteter kan förändra hur klienten ser på sig 

själv, bygga upp självförtroende och förstärka personlig och social identitet (Creek & 

Bullock, 2008). Involvering av social miljö i interventionerna kan vara viktig sett till 

utförandet och relationer till andra människor (Johansson et al., 2012). För att interventioner 

för nyorientering hos klienten ska ge rätt effekt, så behövs det en god behandlingsrelation, 

meningsfullhet, lagom utmaning, samordning samt att det sker utifrån människans villkor 

(Lindström, 2007). En interventions teoretiska och kliniska grund påverkar hur förändring 

uppstår (Kielhofner, 2012). 

 

Evidensbaserade åtgärder 

Arbetsterapeutiska interventioner ska baseras på en kombination av bästa tillgängliga evidens, 

klientens önskemål samt professionell erfarenhet (Thomas & Law, 2014). Ett evidensbaserat 

arbetssätt möjliggör för effektiva och lämpliga interventioner i det kliniska utövandet då 

arbetsterapeuter i sitt arbete använder forskningsresultat i kombination med klinisk kunskap 

(Sirkka, Larsson-Lund & Zingmark, 2014; Thomas & Law, 2014). Effektiva och 

ändamålsenliga interventioner syftar till att förbättra klientens aktivitetsutförande och 

delaktighet samt möjliggöra ett för klienten tillfredställande liv (Lindström, 2007). Det har 

framkommit att för stress-relaterad ohälsa, särskilt utmattningssyndrom finns det begränsat 

med vetenskaplig evidens för interventioners effekt. Därav finns ingen specifik behandling 

(SOU, 2011). Vid litteraturgenomgången över arbetsterapeutiska interventioner återfanns få 

arbetsterapeutiska studier inom de högre bevisnivåerna och som kan visa på vad det är som är 

effektivt i aktivitetsbaserade behandlingsmetoder (Bernspång, 2003; Eklund et al., 2010).  

 

Problemformulering  

För såväl människor, arbetslivet och samhället är det av intresse att människor återgår i arbete 

efter stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom . Frånvaro från arbete sett till 

välmående, vårdens insatser och det finansiella ersättningssystemet kan sett till både ett 

mänskligt och ett samhällsperspektiv göra att det finns behov av effektiva insatser (Lindström, 

2007). I arbetsterapeuters ansvarsområde ingår det att främja människors möjlighet till 

delaktighet i aktiviteter (Townsend & Wilcock, 2004). Arbetsterapi kan bidra till förbättrad 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Townsend%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15152723
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hälsa för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom, men det finns få 

studier som visar på hur och varför (Eklund et al., 2010). Ovanstående visar att det saknas 

litteraturöversikter som beskriver och lyfter fram studier över arbetsterapeutiska 

interventioner, vilka syftar till delaktighet i aktivitet och återgång till arbete efter stress-

relaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Därmed valde författaren att med detta 

litteraturbaserade examensarbete sammanställa kunskap inom området utifrån befintliga 

studier för att kunna visa på effektiva och ändamålsenliga interventioner. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska 

interventioner och effekter för klienter med frånvaro från arbete som följd av stress-relaterad 

ohälsa och utmattningssyndrom. 

 

Frågeställningar 

 Vilka arbetsterapeutiska interventioner förekommer för att främja återgång till 

arbete och delaktighet i dagliga aktiviteter för klienter med stress-relaterad 

ohälsa och utmattningssyndrom? 

 Vilken effekt har de arbetsterapeutiska interventionerna och vilken evidens finns 

för de arbetsterapeutiska interventionerna för klienter med stress-relaterad ohälsa 

och utmattningssyndrom?  

 

METOD 

 

Design 

För att besvara syftet användes litteraturöversikt som metod för att sammanställa 

forskningsfrontens kunskapsläge inom området. Evidens kräver kunskap både från 

kvantitativa och kvalitativa studier och vald metod möjliggjorde inkludering av artiklar som 

använt sig av olika design för att erhålla översikt över vilka interventioner som förekom, samt 

vetenskapligt stöd (Friberg, 2012).  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningar utfördes i databaser mellan februari och april månad 2015. Databaserna är 

valda via Luleå universitetsbiblioteks databaslista utifrån ämnesområdena medicin och hälsa 
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och Cinahl, PsychInfo och PubMed har använts vid litteratursökningen. De tre databaserna är 

valda för att erhålla en viss täckningsgrad. PubMed valdes för medicinskdatabas. Cinahl för 

forskningsämnen där arbetsterapi ingår och PsychInfo valdes då denna bas även inkluderar 

angränsande områden. Data i studien utgörs av artiklar som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och ett brett förhållningssätt har eftersträvas i sökningarna. Utifrån det valda syftet 

och problemformulering valdes relevanta sökord för att kunna skapa en överblick över 

området (Friberg, 2012) samt att de är vedertagna benämningar inom stress- och 

arbetsterapiforskning. Sökningarna inleddes med osymmetriska sökningar i de tre databaserna 

för att skapa en överblick över området och därefter utfördes systematiska sökningar (Friberg, 

2012) utifrån ett antal bestämda sökord i de tre databaserna. Sökorden kombinerades och 

avancerad sökning med söktermer har skett med två eller fler termer för att få relevanta och 

precisa sökresultat. MeSH-termer, Headings och Theasurus har både prövats och använts i 

sökningarna samt fritextsökning och trunkering* för att vidga sökningen (Friberg, 2012). 

Sökningarna kompletterades med manuella sökningar (Friberg, 2012) då de systematiska 

sökningarna gav begränsat med relevanta träffar. De manuella sökningarna utfördes i 

vetenskapliga tidskrifter och utifrån artiklars referenslistor och sökningarna skedde främst i 

databasen PubMed. Då ingen korrekt översättning finns för det svenska begreppet 

utmattningssyndrom kan enligt SBU (2014) det engelska begreppet ”burnout” användas. 

Sökorden som användes i litteraturöversikten var ”occupational therapy”, ”burnout”, ”return 

to work”, ”stress related”, ”sick leave”, ”rehabilitation” och ”vocational rehabilitation”. 

Litteratursökningarna med artiklar som valts ut för analys presenteras i en översiktstabell (se 

bilaga 1). 

 

Urval 

För att besvara litteraturöversiktens syfte har artiklar valts ut systematiskt. 

Inklusionskriterierna är valda utifrån syfte och problemformulering samt för att få en tydlig 

avgränsning för de artiklar som skall ingå i litteraturöversikten. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska då störst antal artiklar publiceras på detta språk, 

vara Peer Reviewed, publicerad i en vetenskaplig tidskrift mellan år 2005-2015, presentera 

interventionsstudier som är tillämpningsbara inom arbetsterapi, ha en åldersgrupp på 18- 65 

år, inkludera klienter som är frånvarande från arbete som en följd av stress-relaterad ohälsa 

och utmattningssyndrom, klienterna skall ha varit sjukskrivna i minst två månader,  

primärstudier inom arbetsterapi och primärstudier som relaterar till det arbetsterapeutiska 

området. Exklusionskriterier var av artiklar som ej besvarade studiens syfte, sekundärstudier, 
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samt ej ha informerat och fått informanternas medgivande och ej var granskade och godkända 

av etisk nämnd. I relevansbedömning har artiklar som ej uppfyller inklusionskriterierna, men 

uppfyller exklusionskriterierna och därmed ej besvarar författarens syfte valts bort. I 

relevansbedömningen lästes artiklarnas titel och abstrakt. De 26 artiklar som bedömdes som 

relevanta kvalitetsgranskades genom att de lästes i sin helhet för att se om de besvarade 

litteraturöversiktens syfte och problemformulering. Detta medförde att ett stort antal artiklar 

exkluderades då de främst ej uppfyllde de etiska kriterierna eller att de förekommande 

interventionerna ej var tillämpningsbara inom arbetsterapi. Genom att granska varje artikel 

utifrån kvalitet och relevans sett till syftet, problemformulering och inklusionskriterier 

motiverar det litteraturöversiktens tillförlitlighet (Friberg, 2012). Totalt valdes 9 artiklar, av 

dessa var 4 av kvantitativ design och 5 av kvalitativ design. Därefter lästes artiklarna flera 

gånger för att minimera risk för feltolkning och för att fullt ut förstå resultatet. Varje artikel 

granskades utifrån frågar för att granska studiers kvalitet beskrivna av Friberg (2012). Dessa 

frågor har hjälpt författaren att tydliggöra innehåll och vetenskaplig kvalitet i artiklarnas 

studier. 

 

Analys av data 

Analysen av varje artikel sammanställdes i en tabell utifrån Fribergs (2012) översikttabell för 

analyserad litteratur (se bilaga 2). I samband med detta så analyserades artiklarna efter 

likheter och skillnader i främst metod och resultatdel (Friberg, 2012) Det utfördes genom att 

författaren analyserade artiklarna utifrån litteraturöversiktens syfte och problemformulering, 

efter förekommande interventioner, vilken effekt dessa gav för klienter med stress-relaterad 

ohälsa och utmattningssyndrom samt artiklarnas evidens. För att kunna få en djupare 

förståelse för likheter och skillnader i texterna så jämfördes de med varandra och texterna 

delades även upp i mindre delar för att lättare kunna sätta samman materialet till en syntes 

över gemensamma kategorier över förekommande interventioner och deras effekt (Friberg, 

2012).  

För att förtydliga vilka interventioner som förekom i resultatet så användes 

Occupational Therapy Intervention Process Model [OTIPM] som en inspirationskälla för att 

koda och urskilja mönster i materialet. OTIPM är en processdriven modell som ger en 

vägledande struktur åt det professionella resonemanget i implementeringen av bedömning och 

aktivitetsbaserade interventioner. I OTIPM ingår fyra praxismodeller för att planera och 

genomföra interventioner. Modell för kompensation möjliggör aktivitet genom anpassade 

aktiviteter. Modellen för aktivitetsträning används vid träning för att återfå eller utveckla 
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aktivitetsförmåga i aktivitet. Modell för förbättring av personliga faktorer och 

kroppsfunktioner handlar om engagemang i aktivitet som är utformad för att underlätta ett 

återställande av förlorade kroppsfunktioner eller att utveckla kroppsfunktioner som klienten 

aldrig förvärvat. Den pedagogiska modellen används för att planera och implementera 

aktivitetsbaserade undervisningsprogram (Fisher, 2009). Genom att använda OTIPM 

underlättades tolkningen och kodning av analysen för att synliggöra underliggande relevans i 

data samt att interventionerna kunde delas in i olika former av terapeutisk aktivitet. Detta 

förtydligade om interventionen valts för att anpassa en aktivitet, återfå eller utveckla en 

aktivitetsförmåga, återfå eller utveckla personliga - eller kroppsfunktioner eller att undervisa 

och informera. Sammanställning av förekommande interventionsformer redovisas i tabell 1.  

Därefter valde författaren för att förtydliga förekommande interventioners effekt och 

evidens, att rangordna artiklarnas beskrivna effekt och evidens utifrån Fribergs (2012) 

indelning i beviskraften. Artiklarnas design och metod analyserades utifrån hur väl genomfört 

och beskrivet studien var och om resultatet verkade rimligt samt om studien upplevdes som 

trovärdig. Därefter rangordnades artiklarnas forskningsansats utifrån beviskraften 1-6, 1 har 

mycket god evidens och omfattar randomiserad, kontrollerad studie [RCT] och 6 har svag 

evidens och omfattar den personliga erfarenheten. Beviskraftens rangordning medförde att de 

kvantitativa studierna fick beviskraft 1 eller 2 och de kvalitativa studierna fick 4. 

Rangordningen av beviskraften och interventionernas effekt redovisas i tabell 2.  

 

Etiska aspekter 

Denna litteraturöversikt har en begränsad etisk risk, då etiska ställningstaganden har varit att 

de granskade artiklar ska ha informerat och fått informanternas medgivande till att delta. 

Även att artiklarna ska ha varit granskade och godkända av etisk nämnd för att få inkluderas i 

denna litteraturöversikt. Författaren har varit medveten om risken med att göra egna 

tolkningar och valet av att lyfta fram vissa studier framför andra och därav valt att inkludera 

alla artiklar som uppfyllt inklusionskriterierna. Alla artiklar som ingår i resultatet är skrivna 

på engelska vilket kan öka möjligheten för feltolkning och därav har författaren varit noga 

med att läsa igenom artiklarna flera gånger. Genom sammanställning och beskrivning av 

arbetsterapeutiska interventioner för klienter med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom är nyttan med kunskapsförmedling som litteraturöversikten kan lyfta 

fram större än de etiska riskerna. 
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RESULTAT  

Resultatet av analysen av artiklarna redovisas i två delar. Av de 9 artiklarna i resultatet är det 

3 artiklar som har interventioner relaterade till arbetsterapi. I del I beskrivs de 

arbetsterapeutiska interventioner och interventioner relaterade till arbetsterapi som förekom i 

artiklarna för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom . De 

förekommande interventionerna har kopplats mot Fishers (2009) praxismodeller och delats in 

i kategorier (se tabell 1). I tabell 1 valde författaren utifrån analysen att presentera 

interventionerna utifrån det rehabiliteringsprogram de förekommer i artikeln. Detta för att 

tydliggöra indelningen. Interventionerna beskrivs därefter kvalitativt utifrån indelning i 

kategorier som framkom i analysen av artiklarna. I del II redovisas effekt och beviskraft enligt 

Friberg (2012) för de förekommande arbetsterapeutiska interventionerna och interventioner 

relaterade till arbetsterapi för klienter med frånvaro från arbete till följd av stress-relaterad 

ohälsa och utmattningssyndrom (se tabell 2). Interventionernas effekt beskrivs därefter i 

löpande text. 

 

Interventioner för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom  

I analysen av resultatet framkom det att interventioner för klienter med stress-relaterad ohälsa 

och utmattningssyndrom innehöll en kombination av alla modellerna i OTIPM. Vanligast 

förekommande var interventioner kopplade till aktivitetsträning samt personliga faktorer och 

kroppsfunktioner. Därefter förekom interventioner kopplade till kompensation och minst 

förekommande var interventioner kopplade till den pedagogiska modellen. 

 

Tabell 1. Interventioner kategoriserade utifrån Fisher (2009) praxismodeller. 

Interventioner i artiklarna Kompensation Aktivitetsträning 

 

Personliga 

faktorer och 

kroppsfunktioner 

Pedagogisk modell 

 

Terapeutisk trädgård (1 & 2) (1 & 2) (1 & 2)  

Arbetsrehabilitering  (3) (3) (3)  

Redesigning Daily 

Occupations  (ReDO) 

(4,5 & 6) (4,5 & 6) (4,5 & 6) (4,5 & 6) 

Arbetsplats orienterad 

intervention.  

(7) (7)  (7) 

Beteende rehabilitering med 

Qigong 

(8 & 9) (8 & 9) (8 & 9) (8 & 9) 

* De angivna siffrorna syftar till de granskade artiklarna, se bilaga 2.   
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Modell för kompensation 

Denna kategori avspeglar hur arbetsterapeuter använder sig av kompensatoriska 

interventioner för att anpassa den fysiska och sociala miljön. Det kan ske genom förändringar 

av miljön för att underlätta och stimulera till engagemang i aktivitet samt för att främja till 

förändringar i det dagliga livet.  

Den fysiska miljön kunde anpassas genom en designad trädgård, uppdelad i olika 

områden för att uppmuntra till deltagande i kreativa aktiviteter (Hellman, Jonsson, Johansson 

& Tham, 2013) eller genom anpassningar av klientens arbetsplats för att främja utforskning 

av arbetsförmåga (Wästberg, Erlandsson & Eklund, 2012). Vidare framkom det att 

anpassning av den sociala miljön utfördes i samtal mellan främst klient och dennes 

arbetsgivare om vad som kan underlätta återgång till arbete (Karlsson et al., 2010; Stenlund et 

al., 2009). Det kunde även ske genom att involvera anhöriga i rehabiliteringen (Eklund & 

Erlandsson, 2011; Stenlund et al, 2009). Alternativa metoder för aktivitetsutförandet 

fokuserade främst på att lära klienterna att bli medveten om alternativa sätt i utförandet och i 

sitt aktivitetsmönster för att få till en balans mellan engagemang i aktivitet och vila (Wästberg 

et al., 2012). Sammanfattningsvis så använde arbetsterapeuter kompensatoriska interventioner 

för att anpassa miljö och aktiviteter till klienternas förmåga för att främja till utförande av 

dagliga aktiviteter.  

 

Modell för aktivitetsträning 

Följande kategori beskriver hur arbetsterapeuter genom träning i aktivitet kan bidra till att 

delaktighet i olika aktiviteter främjas hos klienter med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom . Interventioner som förekom syftade främst till delaktighet genom 

engagemang i meningsfulla aktiviteter.  

Resultatet avspeglar att flertalet av de interventioner som förekom användes för att 

återfå aktivitetsförmåga i de dagliga aktiviteterna. Detta genom att göra klienten medveten om 

aktivitetens mening och värde för att främja till implementering av nya erfarenheter i 

utförande och val av dagliga aktiviteter (Wästberg et al., 2012). Vissa av interventionerna 

syftade till att klienten skulle införa egenvalda och meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet 

samt att våga pröva nya aktiviteter utan krav på prestation eller resultat (Eriksson, Karlström, 

Jonsson & Tham, 2010). Kartläggning av klienternas fördelning av dagliga aktiviteter för att 

väcka medvetenhet om prioriteringar och om vad som kan förändras i de dagliga aktiviteterna 

(Eklund, Wästberg & Erlandsson, 2013) Vidare användes interventioner i aktivitet för att få 

till förändringar i aktivitetsmönstret och att omvärdera aktiviteter för att pröva nya (Eklund et 
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al., 2013). Hemläxor med träning i egenvald aktivitet för främja återhämtning (Eriksson et al., 

2010). Engagemang i kreativa aktiviteter med andra för att få stöd och inspiration samt att 

kunna känna tillfredställelse (Eriksson et al., 2010; Eriksson et al., 2011) Arbetsträning 

förekom i form av arbetsplatsplacering (Eklund & Erlandsson, 2011). Sammanfattningsvis 

beskriver denna kategori hur arbetsterapeuter använder träning i aktivitet för att främja till 

återhämtning och därmed en välfungerande återgång till arbete. 

 

Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner 

Följande kategori belyser hur arbetsterapeuten med interventioner kan stödja individuella 

färdigheter och förmågor i aktivitet. Resultatet av sammanställningen visar att 

arbetsterapeutiska interventioner för klienter med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom kan bidra till delaktighet i aktiviteter genom träning av specifika 

aktiviteter.  

Resultatet visar att flertalet av de interventioner som förekom användes för 

utveckling av kognitiva funktioner och övningar i att öka kroppskännedom.  Detta kunde vara 

i form av interventioner för att förbättra av personliga förmågor, såsom självanalys kopplat till 

aktivitet (Eklund & Erlandsson, 2011). Få stöd till att ändra självuppfattning och prioritera sig 

själv i dagliga aktiviteter (Eriksson et al., 2010). Detta för att stärka klienterna i deras tilltro 

till sin aktivitetsförmåga och att få självinsikt främst sett till stressreaktioner. Det förekom 

även interventioner som syftade till att utveckla medvetna strategier för olika stressfyllda 

situationer (Fjellman-Wiklund, Stenlund, Steinholtz & Ahlgren, 2010) eller träning i att 

identifiera motgångar och försöka ändra sin negativa uppfattning om dessa (Wästberg et al., 

2012). Arbetsterapeuterna arbetade med person relaterade förändringar för att stärka en 

positiv självkänsla och medvetandegöra alternativa sätt i utförandet för att våga ha mindre 

kontroll och att kunna sätta gränser (Wästberg et al., 2012). Många av de förekommande 

interventionerna i denna kategori delades med andra i form av gruppdiskussioner och 

reflektioner främst för att få uppleva att klienten ej är ensam i sin situation och att få dela 

erfarenheter med andra (Eklund & Erlandsson, 2011; Eriksson et al., 2011; Fjellman-Wiklund 

et al., 2010). Det flesta artiklarna hade även undervisning och information i grupp om balans 

mellan aktivitet och vila, tankar och beteende samt att medvetandegöra känslor och reaktioner 

(Eklund et al., 2013; Eriksson et al., 2010; Stenlund et al., 2009). Övningar i att bli medveten 

om sin kropp främst i syfte för bättre känna sina möjligheter och begränsningar förekom i 

form av avslappningsövningar, mindfulness och qigong (Eriksson et al., 2011; Stenlund et al., 

2009). Sammanfattningsvis framkom det att interventioner för att stödja individuella 
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färdigheter och förmågor syftade till att stärka klientens självbild och medvetandegöra både 

kognitiva och kroppsliga funktioner. 

 

Pedagogisk modell 

Denna kategori beskriver interventioner som erbjöds till klienter med stress-relaterad ohälsa 

och utmattningssyndrom som var av pedagogisk och undervisande karaktär. Resultatet visar 

på interventioner för att väcka medvetenhet i klientens omgivning och en möjlighet att 

diskutera tänkbara strategier tillsammans.   

Det framkom att interventioner utgjordes företrädesvis av seminarium i form av 

föreläsningar och diskussioner om arbetsrelaterad stress för klienter och arbetsgivare 

(Karlsson et al., 2010) och även för att involvera anhöriga (Eklund & Erlandsson, 2011; 

Stenlund et al., 2009). Sammanfattningsvis avspeglade kategorin interventioner för att öka 

kunskapen om främst arbetsrelaterad stress och förbättra omgivningens förmåga till att ge 

stöd. 

 

Interventioners effekt och evidens 

De analyserade artiklarnas interventioner visade på en positiv effekt om än i olika grad främst 

sett till återgång till arbete och engagemang i dagliga aktiviteter. Fribergs (2012) beviskraft 

medför att de kvalitativa studierna graderas som måttlig evidens och de flesta kvantitativa 

studierna som god evidens. Endast en artikel har mycket god beviskraft och det är denna 

litteraturöversikts enda RCT-studie. De kvantitativa studierna studerade främst effekt av 

återgång till arbete och graden av sjukskrivning och de kvalitativa studierna studerade främst 

effekt av engagemang i dagliga aktiviteter och vilka strategier som klienterna fick med sig 

från interventionerna. De studerande artiklarnas design, interventionens effekt samt evidens 

redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Interventioners effekt och evidens 

      Artiklar                    Design                        Effekt                                                      Beviskraft 

1 Eriksson, 

Westerberg & 

Jonsson (2011). 

Explorativ 

longitudinell 

studie med 

grounded theory 

som metod 

Engagemang i aktivteter i det dagliga 

livet gav aktivitetsbalans. 

Engagemang i meningsfulla 

aktiviteter gav kompetens, energi och 

glädje. 

4 Måttlig evidens 

2 Hellman, Jonsson, 

Johansson & Tham 

(2013). 

Longitudinell, 

deskriptiv 

tolkande studie 

med empiriesk 

fenomenologisk 

psykologisk 

metod 

Erfarenheter från rehabiliteringen 

möjliggjorde till förändringar i det 

dagliga livet. Erfarenheterna var ej 

tillräckliga för att genomföra en 

vällfungerande återgång till arbete. 

4 Måttlig evidens  

3 Eriksson, 

Karlström, Jonsson 

& Tham (2010). 

Explorativ studie 

med grounded 

theory som metod 

Avkopplande och tillfredställande 

aktiviteter främjade aktivitetsbalans 

och kan bidra till att förstärka 

arbetsförmågan.  

4 Måttlig evidens 

4 Eklund & 

Erlandsson (2011). 

Kvasiexperimente

ll studie 

Signifikante effekt över tid för ökad 

återgång till arbete, minskad 

sjukskrivning och förbättrad 

självkänsla.   

2 God evidens 

5 Wästberg, 

Erlandsson & 

Eklund (2012). 

Deskriptiv och 

latent 

innehållsanalys 

Delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

resulterade i personrelaterade 

förändringar, som utgjorde en 

förutsättning för återgång till arbete. 

4 Måttlig evidens 

6 Eklund, Wästberg 

& Erlandsson 

(2013). 

Kvasiexperimente

ll studie 

Signifikant förbättring för återgång 

till arbete och minskad sjukskrivning. 

Liten positiv förändringar i 

uppfattningen om arbetsmiljön. 

2 Måttlig evidens 

7 Karlson, Jönsson, 

Pålsson, 

Åbjörnsson, 

Malmberg, Larsson 

& Österberg 

(2010). 

Prospektiv 

kontrollerad 

studie 

Förbättrad återgång till arbete efter en 

arbetsplatsintervention. 

2 God evidens 

8 Stenlund, Ahlgren, 

Lindahl, Burell, 

Steinholtz, Edlund, 

Nilsson, Knutsson 

& Birgander 

(2009). 

RCT-studie Signifikant förbättring över tid med 

minskad sjukskrivning och 

reducerade nivåer av 

utmattningssyndrom, självskattad 

stressbeteende, trötthet, depression, 

oro och tvångsmässiga symptom  

1 Mycket god 

evidens 

9 Fjellman-Wiklund, 

Stenlund, 

Steinholtz & 

Ahlgren (2010). 

Kvalitativ metod 

med grounded 

theory som metod 

Delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

med andra försåg klienterna med 

strategier som främjade till 

återhämtning och för att återfå 

kontroll över sina liv. 

4 Måttlig evidens 

 

Effekt för återgång till arbete 

Artiklarna visade att graden av sjukskrivning minskade hos de flesta av klienterna (Eklund & 

Erlandsson, 2011; Eklund et al., 2013; Karlsson et al., 2010; Stenlund et al., 2009) och en stor 

del av klienterna återgick till arbete i någon form (Eklund & Erlandsson, 2011; Eklund et al., 

2013; Eriksson et al., 2010; Karlsson et al., 2010). Främjande interventioner som framkom 

var engagemang i avkopplande och tillfredställande aktiviteter som kunde bidra med energi 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Eklund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551001
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=W%C3%A4stberg%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551001
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Erlandsson%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551001


15 

och förstärka arbetsförmåga (Eriksson et al., 2010). Delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

främjade till personrelaterade förändringar som utgjorde en förutsättning för många klienter 

att kunna återgå i arbete (Wästberg et al., 2012). Dessa interventioner kopplades till 

modellerna för aktivitetsträning samt personliga faktorer och kroppsfunktioner. Att få omsätta 

erfarenheter från rehabiliteringen till sin arbetssituation var utmanande för klienterna och gav 

känslor av frustration och av att bli lämnad ensam (Hellman et al., 2013). Det framkom även 

att klienterna upplevde oro över att återgå till arbete och efterfrågade långvarigt stöd. För att 

möjliggöra en välfungerande återgång till arbete så behövde klienterna få stöd och kunskap 

om användning av olika strategier för att kunna omsätta erfarenheter från rehabiliteringen till 

arbetslivet (Hellman et al., 2013; Wästberg et al., 2012). De efterfrågade interventionerna 

kopplades till modell för kompensation och personliga faktorer och kroppsfunktioner. Modell 

för kompensation och aktivitetsträning kopplades till lösningsfokuserat stöd (Karlsson et al., 

2010) och involvering av hela aktivitetsrepertoaren med engagemang i meningsfulla 

aktiviteter och arbetsrelaterade aktiviteter verkade underlätta en positiv återgång till arbete 

(Eriksson et al., 2010; Wästberg et al., 2012). 

 

Effekt för anpassning av miljö 

Vidare framkom det vid analysen av artiklarna att klienter som var delaktiga i sin 

arbetsträning och fick individuella anpassningar av sin arbetsmiljö omvärderade sin 

uppfattning av arbetsmiljön och det kunde underlättade för återgång till arbete (Wästberg et 

al., 2012). En modifierad fysisk miljö som erbjöd trygghet och skydd och en social miljö som 

erbjöd stöd, bekräftelse, kravlöshet och acceptans främjade till delaktighet i meningsfulla 

aktiviteter. Detta skapade en utgångspunkt för att kunna gå vidare med sina liv (Eriksson et 

al., 2011). Dessa interventioner kopplades till kompensation och aktivitetsträning. 

 

Effekt för engagemang i aktivitet 

Engagemang i meningsfulla aktiviteter som var avkopplande och gav tillfredställelse stärkte 

klienterna till att förändra sin aktivitetsrepertoar och det möjliggjorde aktivitetsbalans 

(Eriksson et al., 2011). Engagemang i egenvalda aktiviteter främjade kompetens, energi och 

glädje. Engagemang i kreativa och avkopplande aktiviteter möjliggjorde till återhämtning och 

minskad upplevelse av stress (Eriksson et al., 2011; Hellman et al., 2013). Interventionerna 

kopplades till aktivitetsträning. Förändring av aktivitetsutförande och utvecklande av 

medvetna strategier för att hantera stress underlättade i det dagliga livet. Omvärdering av 

dagliga aktiviteter gav förståelse för förändring av aktivitetsmönstret och aktivteters mening. 
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Detta möjliggjorde upplevd livskvalitet och tillfredställelse i aktivitet och förståelse för den 

egna förmågan att påverka de dagliga aktiviteterna (Eriksson et al., 2010; Fjellman-Wiklund 

et al., 2010; Wästberg et al., 2012). Dessa interventioner kopplades till aktivitetsträning samt 

personliga faktorer och kroppsfunktioner. 

 

Effekt för delaktighet i rehabiliteringsprocessen 

Delaktighet och engagemang i rehabiliteringsprocessen bidrog med strategier som klienten 

kunde använda till återhämtning och till förändringar i dagliga livet (Fjellman-Wiklund et al., 

2010; Wästberg et al., 2012). Vara del av en grupp där det gavs bekräftelse och stöd 

underlättade för klienterna att nå självinsikt, få en förståelse för aktivitetsbalans och få insikt i 

betydelsen av beteende förändring (Eriksson et al., 2010; Fjellman-Wiklund et al., 2010). Det 

underlättade även för att överbrygga sina erfarenheter till sitt dagliga liv samt att få fortsatt 

stöd efter rehabiliteringsperioden underlättade för en återhämtningsprocess (Eriksson et al., 

2011;Fjellman-Wiklund et al., 2010, Wästberg et al., 2012).  Få insikt och förståelse för sin 

återhämtningsprocess involverade att omsätta kunskap och erfarenheter från rehabiliteringen 

till det dagliga livet. De ovan beskrivna interventionerna kopplades till personliga faktorer och 

kroppsfunktioner samt pedagogisk modell.  

 

Effekt för kroppsmedvetenhet 

Det framkom att engagemang i aktiviteter som syftade till öka kroppsmedvetenhet och att få 

självkännedom och insikt om sina möjligheter och begränsningar minskade nivåerna av 

upplevt utmattningssyndrom, självskattad stressbeteende, trötthet, depression, oro och 

tvångsmässiga symptom (Stenlund et al., 2009). De klienter som fick lära sig lyssna på 

kroppens signaler fick en större förståelse för sin återhämtningsprocess (Fjellman-Wiklund et 

al., 2010). Återkommande utförande av aktiviteter lärde klienterna hur de utfördes och vilka 

reaktioner det gav från kropp och sinne (Hellman et al., 2013). Dessa interventioner 

kopplades till personliga faktorer och kroppsfunktioner.  

 

Sammanfattning 

Resultatet visade att de arbetsterapeutiska interventionerna och interventioner relaterade till 

arbetsterapi för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom innehöll en 

kombination av alla Fishers (2009) praxismodeller i OTIPM. Interventionerna syftade främst 

till att främja delaktighet och engagemang i meningsfulla aktiviteter genom förändring av 

klienters aktivitetsrepertoar och att finna en aktivitetsbalans. För att främja förbättrad 
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livskvalitet och delaktighet förekom interventioner som syftade till att stärka individuella 

färdigheter och förmågor i aktivitet. I resultatet framkom det att interventioner kunde bidra till 

förändringar i klienternas aktivitetsrepertoar, vilket möjliggjorde aktivitetsbalans. Klientens 

delaktighet i rehabiliteringsprocessen bidrog till främjad delaktighet, tillfredställelse och 

livskvalitet. Vidare visade resultatet att engagemang i meningsfulla aktiviteter bidrog till ökad 

delaktighet i dagliga aktiviteter och bidrog till återhämtning. Slutligen visade resultatet av 

denna litteraturöversikt att arbetsterapeutiska interventioner och interventioner relaterade till 

arbetsterapi kunde ha en positiv effekt för återgång i arbete och att graden av sjukskrivning 

minskade. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska 

interventioner och deras effekt för klienter med frånvaro från arbete som följd av stress-

relaterad ohälsa och utmattningssyndrom . Resultatet visade på att arbetsterapeutiska 

interventioner och interventioner relaterade till arbetsterapi främjade klienters möjlighet till 

återgång till arbete och bidrog till minskad grad av sjukskrivning och detta kan bidra till en 

positiv inverkan på människor med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndroms 

möjligheter till delaktighet i aktivitet efter frånvaro från arbete. I resultatet framkommer 

interventioner som riktar sig mot hela människan och aktiviteter inom hela 

aktivitetsrepertoaren i det dagliga livet för att få till en balans mellan engagemang i aktivitet 

och vila samt att kunna få känna tillfredställelse med sig själv. Detta överensstämmer med 

både Fisher (2014) och Kielhofner (2012) om hur arbetsterapi kan bidra till förändringar och 

människors utveckling. Vidare framkom i resultatet betydelsen av interventioner som bidrog 

till att återfå aktivitetsförmåga genom delaktighet i meningsfulla aktiviteter, vilka bidrog till 

gynnsam arbetsrehabilitering efter stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom. 

De förekommande interventionerna i resultatet innehöll en kombination av alla 

modellerna i OTIPM (Fisher, 2009).  Litteraturöversiktens resultat kan därmed kopplas till att 

involvera hela den dagliga aktivitetsrepertoaren i interventionerna för klienter med stress-

relaterad ohälsa och utmattningssyndrom (Eklund et al., 2010). För att främja till delaktighet 

och engagemang i aktiviteter inom arbete, fritid och det dagliga livet (Kielhofner, 2012). 

Vidare framkom det i resultatet att aktivitetsträning genom engagemang i egenvalda och 
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meningsfulla aktiviteter bidrog till att känna kompetens, tillfredställelse och möjliggjorde till 

återhämtning (Eriksson et al., 2011; Hellman et al., 2013). Meningsfulla aktiviteter i det 

dagliga livet har betydelse för människors hälsa (Eklund & Erlandsson, 2014) och inom 

arbetsterapi ses människor som aktiva varelser (Fisher, 2014). Aktivitetsval påverkas av 

viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö (Kielhofner, 2012). Kompensatoriska 

interventioner för att anpassa den fysiska och sociala miljön förekom i flera av artiklarna 

vilket bidrog till positiv inverkan på människors uppfattning av arbetsmiljön och främjande av 

arbetsförmåga (Eriksson et al., 2010; Wästberg et al., 2012). Detta är i överensstämmelse med 

arbetsterapeutisk teori som uttrycker att arbetsterapeutiska interventioner kan syfta till att 

underlätta samspelet mellan klientens möjlighet till delaktighet i aktivitet och en viss miljö 

(AOTA, 2014). Anpassningar av social miljö underlättade utförande av aktivitet och 

relationer till andra människor vilket både bekräftas av resultatet och Johansson et al. (2012). 

Det framkom i resultatet att interventioner kopplade till personliga faktorer och 

kroppsfunktioner användes för utveckling av kognitiva funktioner och övningar i att öka 

kroppskännedom och klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom kan ha 

begränsat med tilltro till egna förmågor som kan medföra aktivitetsbegränsningar (Kielhofner, 

2012). Vidare framkom det i resultatet att interventioner kopplade till pedagogisk modell 

främjade till att medvetandegöra klientens omgivning och det kan enligt Townsend & 

Wilcock (2004) ses till att delaktighet i aktiviteter är kopplat till normalitet, acceptans och 

tillhörighet.  

Alla de inkluderade artiklarna beskriver och redovisar för interventioner och deras 

effekt. Interventionerna i artiklarna var inte alltid väl beskrivna vilket försvårade en förståelse 

för hur åtgärder planerades, genomfördes samt vilka resultat de bidrog till. Resultatet för de 

förekommande effekterna sett till Fribergs (2012) beviskraft är måttlig evidens då en majoritet 

av artiklarna utgörs av kvalitativa studier. Sammanställningen av de arbetsterapeutiska 

interventionerna visar på en positiv effekt för återgång till arbete och delaktighet i dagliga 

aktiviteter. De kvalitativa artiklarna tillförde en djupare förståelse för de förekommande 

interventionerna och deras effekter och bidrog till att få ta del av klienternas upplevelser och 

erfarenheter av interventionerna. Emellertid hade inkludering av fler kvantitativa artiklar 

kunnat stärka denna litteraturöversikts resultat. Sett till att ett begränsat antal med artiklar 

påträffades och att endast svenska studier uppfyllde inklusionskriterierna. Tyder det på att det 

behövs mer forskning både i Sverige och i andra länder inom arbetsterapeutiska interventioner 

för klienter med stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom för att visa på effektiva och 

evidensbaserade interventioner. Alla de förekommande interventionerna i denna 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Townsend%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15152723
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litteraturöversikt är genomförda i Sverige och en intressant aspekt hade varit att kunna 

inkludera artiklar från andra länder för att se om det förekommit helt andra interventioner. 

Resultatet visar att flertalet av de förekommande interventionerna inte erbjöds i 

klienternas naturliga miljö utan att åtgärder kunde äga rum i rehabiliteringsträdgård (Eriksson 

et al., 2010; Eriksson et al., 2011; Hellman et al., 2013) och på rehabiliteringsenheter 

(Fjellman-Wiklund et al., 2010;Stenlund et al., 2009). Det visade sig i resultatet av en 

skyddad miljö (Hellman et al., 2013) både kunde ha fördelar och att det kunde vara svårt att 

omsätta till klienters naturliga miljöer såsom arbetsplatsen (Hellman et al., 2013). De 

förekommande interventionerna artiklarna syftade samtliga till att medverka till återgång till 

arbete efter frånvaro från arbete. Emellertid visade resultatet att flertalet av interventionerna 

syftade till förbättrad förmåga att utföra aktiviteter i hem och privatliv (Eriksson et al., 2011; 

Eklund et al., 2012). Av intresse vore om klienter kunde erbjudas fler möjlighet till 

interventioner kopplat till arbetsplatsen. Resultatet visade även på att interventioner i aktivitet 

på klienternas arbetsplatser förekom i mindre utsträckning. Detta kan vara en implikation för 

fortsatt forskning, om interventioner förlagda till klientens arbetsplats möjliggör till ökad grad 

av återgång i arbete än om interventionerna sker exempelvis i klientens hem.   

 

Metoddiskussion 

Syftet var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska interventioner och deras effekter 

och valet av att ha en litteraturöversikt som metod gjordes för att besvara detta syfte. Enligt 

Friberg (2012) är en litteraturöversikt lämplig när kunskap om evidens vill erhållas samt 

möjliggör inkludering av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Valet att ha både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som utgångspunkt bidrog till ökad förståelse och kunskap 

om det studerade området. Endast inkludera kvantitativa artiklar hade inte gett förståelse för 

de erfarenheter och upplevelser som de kvalitativa artiklarna har bidragit med. De kvalitativa 

artiklarna har enligt Friberg (2012) lägre beviskraft men samtidigt tillförde de kvalitativa 

artiklarna ytterligare en dimension som möjliggjorde till djupare förståelse för de 

förekommande interventionerna och deras effekter. De kvantitativa artiklarna tillförde fakta 

och tydliggjorde effekter. 

En tanke med syftet var att lyfta interventioner som kan främja återgång till 

arbetslivet. Syftet och i förväg valda inklusionskriterier samt svårigheter med att få relevanta 

träffar i litteratursökningen kan ha bidragit till ett svagt resultat för litteraturöversiktens 

arbetsterapeutiska interventioner för klinter med stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom . Detta även koppat till att resultatet grundar sig på flertalet artiklar som 
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utgår från samma studie. Författaren valde att inkludera tre artiklar med interventioner 

relaterade till det arbetsterapeutiska området för att inte få ett för begränsat resultat. 

Litteratursökningen utfördes systematiskt och många olika sökord och sökordskombinationer 

prövades både med och utan MeSH-termer, Headings och Theasurus och trunkering*, med få 

antal relevanta träffar som resultat. Författaren bedömer inte att användning av fler databaser 

än de tre som användes skulle ha bidragit med mer material. De nio artiklar som kom att 

användas i resultatet var de artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och därmed syftet och 

för att stärka denna litteraturöversikts resultat hade fler interventionsstudier, främst 

kvantitativa behövts. De inkluderade artiklarna var alla utförda i Sverige, då inga studier från 

andra länder uppfyllde inklusionskriterierna. Trots begränsat med relevanta artiklar inom 

problemområdet så valde författaren att bibehålla examensarbetets syfte och metod för att 

tydliggöra att kunskap inom området behövs.  

Författaren har eftersträvat att ha ett kritiskt förhållningssätt i sammanställningen av 

resultatet. Artiklarnas beskrivning av de förekommande interventionerna och deras effekt 

samt att artiklarna är skrivna på engelska har medfört en risk för feltolkning. Författaren har 

varit medveten om detta och läst varje artikel flera gånger samt varit noggrann med att ha ett 

strukturerat och kritiskt arbetssätt i analysen för att få ett tillförlitligt resultat. Genom 

kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2012) av varje artikel ökar det litteraturöversiktens 

tillförlitlighet. De förekommande interventionernas evidens rangordnades utifrån Fribergs 

(2012) indelning i beviskraften. Rangordningen försvårades av att artiklarnas 

metodbeskrivningar var oklart beskrivna. De flesta artiklarnas beviskraft bedömes vara av 

måttlig evidens vilket även kan bidra till ett svagare resultat för denna litteraturöversikt. 

Fishers (2009) praxismodell OTIPM valdes som inspirationskälla för att 

sammanställa och kategorisera resultatet av interventionerna. Indelning under lämplig 

interventions modell försvårades av att de förekommande interventionerna ofta var så pass 

omfattande att de kunde kopplas till flera av modellerna. Detta kan ses i ljuset av att 

arbetsterapeutiska interventioner riktar sig till att se till hela människan. Interventionerna i 

artiklarna var ofta begränsat beskrivna vilket försvårade tolkning till modellerna. Det är 

möjligt att en annan tolkning av interventionernas indelning hade varit möjlig. Emellertid 

genom att kategorisera resultatet till en arbetsterapeutisk praxismodell förstärktes 

litteraturöversiktens arbetsterapeutiska fokus.  
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SLUTSATS 

För att besvara denna litteraturöversikts syfte utfördes granskning av artiklar med 

arbetsterapeutiska interventioner och interventioner relaterade till arbetsterapi för klienter med 

stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Litteratursökningen gav få relevanta träffar. 

Detta kan tyda på att området sparsamt beforskat. Det rådande arbetslivets behov av 

flexibilitet och människors behov av kontroll kan bidra till stress-relaterad ohälsa och 

utmattningssyndrom och här har arbetsterapeuten en viktig roll i att främja till ökad hälsa 

genom att arbeta med hela aktivitetsrepertoaren. Inkludering av olika dagliga aktiviteter från 

både privatliv och arbetsliv och att få långvarigt stöd och få kunskap om användningen av 

olika strategier för att kunna omsätta erfarenheter från rehabiliteringen till sitt dagliga liv kan 

möjliggöra till en lyckad återgång till arbete och fungerande aktivitetsbalans där klienten 

känner tillfredställelse med livet. Resultatet av litteraturöversikten visar att arbetsterapeutiska 

interventioner och interventioner relaterade till arbetsterapi ger effekt och kan möjliggöra för 

klienter med frånvaro från arbete som följd av stress-relaterad ohälsa och utmattningssyndrom 

delaktighet i dagliga aktiviteter och återgång till arbete. Därav behövs arbetsterapeutiska 

interventioner lyftas fram för att visa på effektiva och evidensbaserade interventioner. 
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Bilaga 1 

Databas med 

limits: 

Sökord: Sökordskombinationer: Antal 

träffar: 

Lästa 

artiklar: 

Utvalda 

artiklar: 

Cinahl 

Peer reviewed; 

English 

language; 

Published date 

2005-2105; 

Adult 

Occupational 

therapy, return to 

work, stress related, 

burnout, 

rehabilitation, sick 

leave 

 

1. Occupational therapy AND return 

to work AND stress related 

2. Burnout [Mesh] AND 

rehabilitation AND occupational 

therapy 

3. Burnout [Mesh] AND return to 

work [Mesh] 

4. Rehabilitation AND sick leave 

AND stress related 

1.2 

2.3 

3.6 

4.14 

 

1.2 

2.3 

3.4 

4.9 

 

1.0 

2.0 

3.0 

4.1 

  

PsycInfo 

Peer reviewed; 

English 

language; 

Published date 

2005-2105 

Occupational 

therapy, return to 

work, stress related, 

burnout, 

rehabilitation, 

vocational 

rehabilitation,  

sick leave 

 

1. Occupational therapy AND return 

to work AND stress related 

2. Burnout [Mesh] AND 

rehabilitation AND occupational 

therapy 

3. Vocational rehabilitation AND 

sick leave AND stress related 

 

1.4 

2.29 

3.32 

1.3 

2.5 

3.0 

1.3 

2.0 

3.0 

PubMed 

English 

language; 

Published date 

2005-2105; 

Adult 

Occupational 

therapy, return to 

work, stress related, 

burnout, 

rehabilitation 

1. Occupational therapy AND return 

to work AND stress related 

2. Burnout [Mesh] AND 

rehabilitation AND occupational 

therapy 

3. Burnout [Mesh] AND return to 

work [Mesh] 

 

1.19 

2.17 

3. 14 

 

1.5 

2.5 

3.6 

 

1.0 

2.3 

3.1 

 

Manuella 

sökningar: 

  10 10 1 

Totalt: 9 
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Bilaga 2 

 Författare, artikel 

& tidskrift 

Syfte Metod & urval Interventioner Resultat Slutsats 

1 Eriksson, T., 

Westerberg, Y. & 

Jonsson, H. (2011). 

Experiences of 

women with stress-

related ill health in 

a therapeutic 

gardening program. 

Canadian Journal 

of Occupational 

Therapy.  

Syftet var att 

utforska och 

beskriva hur 

sjukskrivna 

kvinnor med 

stress relaterad 

ohälsa upplever 

rehabiliterings 

processen i en 

terapeutisk 

trädgård och hur 

dessa 

erfarenheter kan 

kopplas till 

deras dagliga 

liv. 

 

Explorativ 

longitudinell studie 

med grounded 

theory. 

 

N=5 

 

Delta i 

yrkesrehabiliterings

program i en 

terapeutisk 

trädgård, kunna 

förstå intervjufrågor 

och kunna dela 

erfarenheter från 

rehabiliteringen. 

 

Yrkesrehabilitering i en terapeutisk 

trädgård ledd av ett multimodalt 

team. Den terapeutiska trädgården 

var utformad för att uppmuntra 

olika sinnesstämningar och 

aktiviteter. 10 veckors 

gruppbaserat program med 

uppföljningar efter rehabiliterings 

perioden. Övningarna med kognitiv 

ansats om tankar och beteende. 

Diskussioner, avslappning baserad 

på mindfulness och deltagande i 

aktiviteter som avsåg att främja 

avslappning och tillfredställelse. 

Programmet fokuserade på det 

dagliga livet. Frågor rörande arbete 

togs upp genom diskussioner i 

slutet av programmet.  

 

En skyddad och trygg miljö där 

klienterna kände sig värdefulla, 

bekräftade och accepterade skapade 

en bas för att kunna gå vidare. 

Engagemang i aktiviteter gav 

känslor av glädje och kompetens 

och inspirerade klienterna att införa 

tillfredställande aktiviteter i sina 

dagliga liv, vilket bidrog till 

aktivitetsbalans. Att koppla 

rehabiliteringen till det dagliga livet 

underlättades av deltagande i 

önskade aktivteter som erhöll 

energi och glädje och detta stärkte 

klienterna. Detta medförde 

optimism om framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En trygg, lugn och kravlös miljö 

under rehabiliteringen underlättar 

engagemang i aktiviteter som 

tillför känslor av glädje och 

avkoppling. Erfarenheterna 

klienterna fick underlättade det 

dagliga livet i en senare fas i 

rehabiliteringen och inspirerade 

till att lägga till och prioritera 

tillfredställande aktiviteter vilket 

bidrog till en aktivitetsbalans. 

Behöver få stöd i att överbrygga 

sina erfarenheter till sitt dagliga 

liv samt fortsatt stöd i uppföljning 

efter rehabiliterings perioden. 



27 

2 Hellman, T., 

Jonsson, H., 

Johansson, U. & 

Tham, K. (2013). 

Connecting 

rehabilitation and 

everyday life – the 

lived experiences 

among women with 

stress-related ill 

health. Disability 

and Rehabilitation. 

Syftet var att 

beskriva och 

förstå hur 

erfarenheter från 

rehabilitering 

och dagligt liv 

kopplas samman 

och 

kännetecknades 

av den upplevda 

erfarenheten 

under 

rehabiliteringen 

hos kvinnor med 

stress-realterad 

ohälsa.  

Longitudinell, 

kvalitativ, 

deskriptiv och 

tolkande studie. 

Empirisk 

fenomenologisk 

psykologisk metod. 

  

N=5 

 

Delta i 

yrkesrehabilitering i 

en terapeutisk 

trädgård på grund 

av stress-realterad 

ohälsa, vara 

sjukskriven, förstå 

intervjufrågor och 

kunna dela 

erfarenheter från 

rehabiliteringen. 

Yrkesrehabilitering i en terapeutisk 

trädgård ledd av ett multimodalt 

team. Den terapeutiska trädgården 

var utformad för att uppmuntra 

olika sinnesstämningar och 

aktiviteter. 10 veckors 

gruppbaserat program med 

uppföljningar efter rehabiliterings 

perioden. Övningarna med kognitiv 

ansats om tankar och beteende. 

Diskussioner, avslappning baserad 

på mindfulness och deltagande i 

aktiviteter som avsåg att främja 

avslappning och tillfredställelse. 

Programmet fokuserade på det 

dagliga livet. Frågor rörande arbete 

togs upp genom diskussioner i 

slutet av programmet.  

 

Erfarenheter från rehabiliteringen 

inspirerade till förändring av 

förhållningssätt sett till sig själv och 

sin privata arena samt till att göra 

förändringar i det dagliga livet. 

Återkommande utförande av 

kreativa och avkopplande 

aktiviteter främjade till kompetens 

och mindre stress. Det gav känslor 

av välmående och glädje. 

Återkommande utförande gav 

kunskap om utförande och 

reaktioner från kropp och sinne i 

aktivitet. Koppling mellan 

erfarenheter av rehabiliteringen och 

arbetssituation var utmanande och 

gav känslor av frustration och av att 

bli lämnad ensam. Stöd i processen 

för återgång till arbete 

efterfrågades. Detta för att 

underlätta till förändringar som 

möjliggör en vällfungerande 

återgång till arbete.  

En förändringsprocess kopplat till 

det dagliga livet påbörjades 

genom erfarenheter från 

rehabiliteringen. Kopplingarna 

var ej tillräckliga för att 

möjliggöra en positiv återgång till 

arbete och förändringsprocessen 

verkade stagnera. Integrering av 

tillfredställande aktiviteter i det 

dagliga livet kan ge den 

återhämtning och energi som 

behövs för återgång till arbete. 

Fokus på privatliv likväl som 

arbetssituationen kan möjliggöra 

en positiv återgång till arbete. 

Inkludering av kreativa, 

avkopplande och arbetsrelaterade 

aktivteter stöd till en konstruktiv 

dialog mellan klient och 

arbetsgivare kan underlätta. Stöd i 

form av uppföljningar behövs 

efter rehabiliteringsperioden.  
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3 Eriksson, T., 

Karlström, E., 

Johansson, H. & 

Tham, K. (2010). 

An exploratory 

study of the 

rehabilitation 

process of people 

with stress-related 

disorders. 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy.  

Syftet var att 

beskriva 

upplevelser av 

rehabiliteringspr

ocessen hos 

tidigare klienter 

med stess-

relaterad ohälsa 

och 

rehabiliteringste

am. Syftet var 

även att 

beskriva hur 

erfarenheter från 

rehabiliteringen 

har blivit 

integrerad i 

klienternas 

dagliga liv.  

Kvalitativ, 

explorativ studie 

med grounded 

theory 

 

N = 15 (8 tidigare 

klienter och 7 

teammedlemmar). 

 

Klienterna skulle 

vid 

rehabiliteringens 

början ha haft en 

ohälsosam grad av 

stress, sjukskriven 

och ha slutfört 

rehabiliteringen året 

före intervjun.  

Teammedlemmar 

med minst två års 

erfarenhet av 

rehabilitering.  

Yrkesrehabilitering med 4 

multidisciplinära program. 12 

veckor i grupp eller individuellt.  

Alla programmen använde sig av 

en kognitiv ansats med utbildning, 

avslappning samt diskussioner och 

samtal om uppfattningar och 

beteende. Klientens egen vilja att 

implementera ny kunskap i sitt 

dagliga liv betonades mellan 

rehabiliteringstillfällena. 2 program 

erbjöd deltagande i en terapeutisk 

trädgård med utförande av 

aktiviteter för att främja 

avkoppling och tillfredställelse. 

Miljön i den terapeutiska 

trädgården var utformad för att 

främja harmoni och olika 

sinnesstämningar och aktiviteter.  

Frågor rörande arbete togs upp 

genom diskussioner i slutet av 

programmet. 

 

 

Erfarenheter från rehabiliteringen 

gav ändring av självbild som 

kopplas till att få respekt från andra 

och vara del av en grupp. Ta 

kontroll över det dagliga livet som 

kopplas till att utveckla medvetna 

strategier och att göra hemläxor 

samt att omvärdera aktivteter som 

möjliggjorde tillfredställelse i 

aktivitet och förändring av attityder 

till aktiviteter. Metoder för att 

integrera erfarenheter från 

rehabiliteringen var ändring av sätt 

att hantera stressfyllda situationer i 

det dagliga livet och ändring av 

aktivitets repertoar i det dagliga 

livet. De flesta av klienterna hade 

återgåt till arbete eller påbörjat 

arbetsträning. Genom att införa 

avkopplande och tillfredställande 

aktiviteter i sitt dagliga liv bidrog 

det till att öka arbetsförmåga.  

En kognitiv ansats möjliggjorde 

integrering av erfarenheter i det 

dagliga livet genom att ändra sätt 

att hantera stressfyllda situationer. 

Att inkludera utförande av 

tillfredställande aktiviteter 

verkade vara betydelsefullt för att 

öka förståelsen för olika 

aktiviteter . Implikationer kan 

vara att aktiviteter som främjar 

avkoppling och glädje skall vara 

inkluderad i rehabiliteringen av 

personer med stress-relaterade 

sjukdomar som erfarenheter av 

dessa aktiviteter verkar underlätta 

aktivitetsbalans i det dagliga livet. 

Även att beakta enskilda mål med 

rehabiliteringen när beslut om 

vilken ansats som är att föredra.  
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4 Eklund, M. & 

Erlandsson, L-K. 

(2011). 

Return to work 

outcomes of the 

Redesigning Daily 

Occupations 

(ReDO) program 

for women with 

stress-related 

disorders--a 

comparative study. 

Women Health. 

 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

Redesigning 

Daily 

Occupations 

[ReDO] i att 

reducera 

sjukskrivning 

för kvinnor med 

stress-relaterad 

ohälsa jämfört 

med en 

kontrollgrupp.  

Kvasiexperimentell 

studie. 

N = 71 (i ReDO 

grupp = 37 och i 

kontrollgrupp= 34). 

 

Vara sjukskriven 

för diagnoser inom 

F43 eller F32. Ha 

en anställning och 

varit sjukskriven i 

minst 2 månader. 

ReDO ett 16 veckors grupp baserat 

yrkesrehabiliteringsprogram som 

består av 3 delar. Del 1fokuserar på 

själv analys i aktivitet. Del 2 

fokuserar på att sätta upp mål och 

strategier för att uppnå önskade 

förändringar i det dagliga 

aktivitetsmönstret. Seminarium där 

närstående kunde delta. Del 3 

arbetsträning med 

arbetsplatsplacering och 

anpassningar av arbetsförhållanden 

för att passa klientens kapacitet. 

Gruppträffar för att stämma av. 

Kontrollgruppen får vanlig 

behandling. 

Signifikant effekt över tid för 

återgång till arbete för ReDO grupp 

samt att de minskade sin 

sjukskrivning och förbättrade sin 

självkänsla mer än kontrollgruppen. 

Grupperna skildes ej åt i 

stressreduktion.  

ReDO gruppen återgick till större 

del i arbete under en längre tid och 

minskade sjukskrivning under en 

längre tid än kontrollgruppen.  

 

 

Klienterna som deltog i ReDO 

återvände i större grad till arbete 

än kontrollgruppen och sett till 

över tid så fortsatte ReDO 

gruppen att återgå till arbete i 

ökad grad medan kontrollgruppen 

stagnerade. Det sågs även i grad 

av sjukskrivningen. ReDO 

gruppen ökade även sin 

självkänsla mer än 

kontrollgruppen. 

 

 

 

 

 

 

5 Wästberg, B. A., 

Erlandsson, L-K & 

Eklund, M. (2012). 

Client perceptions 

of a work 

rehabilitation 

programme for 

women: The 

Redesigning Daily 

Occupations 

(ReDO) project. 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy.  

Syfte var att 

undersöka 

deltagarnas 

uppfattning och 

erfarenhet av att 

delta i ett ReDO 

program.  

 

Manifest och latent 

innehållsanalys. 

 

N= 7 

 

Två deltagare från 

varje grupp av fyra 

ReDO grupper. 

ReDO ett 16 veckors grupp baserat 

yrkesrehabiliteringsprogram som 

består av 3 delar. Del 1fokuserar på 

själv analys i aktivitet. Del 2 

fokuserar på att sätta upp mål och 

strategier för att uppnå önskade 

förändringar i det dagliga 

aktivitetsmönstret. Seminarium där 

närstående kunde delta. Del 3 

arbetsträning med 

arbetsplatsplacering och 

anpassningar av arbetsförhållanden 

för att passa klientens kapacitet. 

Gruppträffar för att stämma av. 

Kontrollgruppen får vanlig 

behandling. 

Kritiska delar i 

rehabiliteringsprocessen bestod av 

uppfattning om programmet, den 

inre processen, person relaterade 

förändringar, och uppfattning om 

återgång till arbete. Klienterna hade 

blivit mer medvetna om val och 

utförande av sina dagliga 

aktiviteter. Detta underlättade 

förändring av utförande av aktivitet.  

Engagemang i 

rehabiliteringsprocessen 

möjliggjorde till förändringar som i 

sin tur utgjorde en förutsättning för 

återgång till arbete. Anpassning av 

arbetsförhållanden mot klientens 

kapacitet och stöd i återgång till 

arbete ansågs vara viktiga.  

 

Ökad medvetenhet om dagliga 

aktiviteter och förändringar i 

utförandet av dagliga aktiviteter. 

Kritiska delar i 

rehabiliteringsprocessen 

involverade betydelsen av 

programmet, den inre processen, 

deltagarnas förändringar, samt 

deras uppfattning om återgång till 

arbete. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/22082247
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6 Eklund, M., 

Wästberg. B. A. & 

Erlandsson. L-K. 

(2013). 

Work outcomes and 

their predictors in 

the Redesigning 

Daily Occupations 

(ReDO) 

rehabilitation 

programme for 

women with stress-

related disorders. 

Australian 

Occupational 

Therapy Journal.  

 

Syftet var att 

utforska 

förändringar i 

arbetssituation 

från start till 

tolv månaders 

uppföljning för 

Redesigning 

Daily 

Occupations 

grupp jämfört 

med 

kontrollgrupp 

samt att 

analysera 

förutsägelser för 

förändring.  

Kvasiexperimentell 

studie. 

N = 70 (i ReDO 

grupp = 37 och i 

kontrollgrupp = 33). 

 

Vara sjukskriven 

för diagnoser inom 

F43 eller F32. Ha 

en anställning och 

varit sjukskriven i 

minst 2 månader.  

ReDO ett 16 veckors grupp baserat 

yrkesrehabiliteringsprogram som 

består av 3 delar. Del 1fokuserar på 

själv analys i aktivitet. Del 2 

fokuserar på att sätta upp mål och 

strategier för att uppnå önskade 

förändringar i det dagliga 

aktivitetsmönstret. Seminarium där 

närstående kunde delta. Del 3 

arbetsträning med 

arbetsplatsplacering och 

anpassningar av arbetsförhållanden 

för att passa klientens kapacitet. 

Gruppträffar för att stämma av. 

Kontrollgruppen får vanlig 

behandling. 

Båda grupperna visade signifikant 

förbättring sett till återgång till 

arbete och minskad sjukskrivning. 

Effekt av utfall för återgång till 

arbete var större hos ReDO 

gruppen. 

Uppfattning om arbetsrollen förblev 

opåverkad genom rehabiliteringen 

och uppföljningen. Små positiva 

förändringar fanns i uppfattningen 

om arbetsmiljön i båda grupperna. 

Signifikant förbättring i båda 

grupperna sett till ökad återgång 

till arbete och minskad 

sjukskrivning. Omvärdering av 

sin uppfattning om arbetsmiljön 

verkade underlätta återgång till 

arbete.  ReDO programmet visade 

på större framsteg hos högre 

utbildade och äldre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Karlson B, Jönsson 

P, Pålsson B, 

Abjörnsson G, 

Malmberg B, 

Larsson B, 

Osterberg K. 

(2010). 

Return to work after 

a workplace-

oriented 

intervention for 

patients on sick-

leave for burnout--a 

prospective 

controlled study. 

BMC Public 

Health.  

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

återgång till 

arbete efter en 

arbetsplatsinterv

ention för 

klienter med 

utmattningssynd

rom.   

Prospektiv 

kontrollerad studie. 

 

N = 148 (i 

interventionsgrupp 

= 74 och i 

kontrollgrupp = 74). 

 

Vara anställd, 

sjukskriven på 

minst halvtid under 

2-6 månader, ha en 

diagnos inom F43 

som tillkommit av 

främst 

arbetsrelaterade 

stressorer.  

 

Intervention för att reducera 

missanpassning mellan arbete och 

person genom kommunikation 

mellan klient och arbetsgivare. Det 

görs genom konvergens dialog 

möte om vad som kan underlätta 

återgång till arbete med fokus på 

lösningar, förändringar, perspektiv 

och mål. Seminarium i grupper 

uppdelade på klienter och 

arbetsgivare främst om hur 

arbetsrelaterad stress förebyggs. 

Kontrollgruppen får vanlig 

behandling.  

Fann signifikant effekt för att 

utvecklingen av sjukskrivning 

skilde sig åt mellan grupperna 

Interventionsgruppen har en större 

återgång till arbete än 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen hade en stabil 

återgång till arbete. 

Kontrollgruppen hade ett mer 

instabilt mönster och deras återgång 

till arbete stagnerade efter några 

månader. Sett till att helt återgå till 

arbete så var det lika fördelat 

mellan grupperna vid 

uppföljningens slut.  

 

Förbättrad återgång till arbete 

efter en arbetsplatsintervention för 

långtidssjukskrivna klienter med 

utmattningssyndrom.  

 

 

 

 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Eklund%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23551001
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8 Stenlund T, 

Ahlgren C, Lindahl 

B, Burell G, 

Steinholtz K, 

Edlund C, Nilsson 

L, Knutsson A, 

Birgander LS. 

(2009). 

Cognitively 

oriented behavioral 

rehabilitation in 

combination with 

Qigong for patients 

on long-term sick 

leave because of 

burnout: REST--a 

randomized clinical 

trial. International 

Journal of 

Behavioral 

Medicine 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten på 

psykologiska 

variabler och 

sjukskrivningsgr

ad hos två olika 

grupprogram 

inom 

rehabilitering 

för 

långtidssjukskri

vna klienter med 

utmattningssynd

rom.  

RCT-studie. 

 

N =107 (i program 

A =58 och i 

program B = 49).  

  

Sjukskriven från 

arbete för 

utmattningssyndro

m på ≥ 25 % i 

mellan 3-24 

månader. Ha ett 

genomsnitt på ≥ 4,6 

på Shirom-

Melamed Burnout 

Questionnaire 

[SMBQ].  

1 års rehabilitering av stress 

relaterade sjukdomar och 

utmattningssyndrom med två olika 

grupprogram.  

Program A: Kognitivt orienterad 

beteende rehabilitering [CBR] med 

avslappningsövningar och 

utbildning med olika teman. Möten 

där anhöriga får närvara. 

Uppföljningsmöten efter 

rehabiliteringens slut. Qigong med 

rörelser för att värma upp, påverka 

kroppsmedvetenhet, avslappning 

och mindfulness. 

Arbetsrehabilitering i slutet av 

programmet, oftast i form av möte 

med inblandade parter.  

Program B: Qigong och 

arbetsrehabilitering.  

Ingen signifikant skillnad i effekt 

mellan program A och B. Båda 

grupperna förbättrades signifikant 

över tid med reducerade nivåer av 

utmattningssyndrom, självskattad 

stressbeteende, trötthet, depression, 

oro och tvångsmässiga symptom. 

Båda grupperna förbättrades 

signifikant över tid sett till minskad 

sjukskrivning.  

Program A hade fler klienter än 

program B med ett genomsnitt på ≤ 

4,6 SMBQ, men skillnaden var ej 

signifikant. Klienterna i program A 

visade större positiv effekt på 

psykologiska variablerna än 

klienterna i program B, men 

skillnaden var ej signifikant. 

 

 

Signifikanta förbättringar i alla 

psykologiska variabler och 

sjukskrivningsgrad efter 

rehabilitering med CBR program 

kombinerad med qigong eller 

rehabiliterings program med 

endast qigong för 

långtidssjukskrivna klienter med 

utmattningssyndrom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Fjellman-Wiklund, 

A.,Stenlund, T., 

Steinholtz, K. & 

Ahlgren, C.  (2010). 

Take charge: 

patients`experience

s during 

participation in a 

rehabilitation 

programme for 

burnout. Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheter av  

rehabiliteringspr

ogram för 

klienter med 

utmattningssynd

rom. 

Kvalitativ ansats 

med grounded 

therory. 

 

N = 18 (10 från 

program A och 8 

från program B). 

 

Ville ha två 

deltagare från varje 

grupp av de nio 

grupperna som 

deltagit i de två 

olika programmen. 

1 års rehabilitering av stress 

relaterade sjukdomar och 

utmattningssyndrom med två olika 

grupprogram.  

Program A: CBR med 

avslappningsövningar och 

utbildning med olika teman. Möten 

där anhöriga får närvara. 

Uppföljningsmöten efter 

rehabiliteringens slut. Qigong med 

rörelser för att värma upp, påverka 

kroppsmedvetenhet, avslappning 

och mindfulness. 

Arbetsrehabilitering i slutet av 

programmet, oftast i form av möte 

med inblandade parter.  

Program B: Qigong och 

arbetsrehabilitering.  

En återhämtningsprocess för att ta 

kontroll över sitt liv och kunna 

fokusera på framtiden inledes. Detta 

möjliggjordes genom goda möten, 

bekräftelse och grupp 

sammanhållning. Insikt och 

självkännedom försåg klienterna 

med strategier för att adoptera nya 

beteenden. Bekräftelse och stöd 

från andra underlättade självinsikt 

och få förståelse för 

aktivitetsbalans. Genom kunskap 

och strategier som klienterna fick så 

adopterades nytt beteende. Få lära 

sig lyssna på kroppens signaler 

möjliggjorde att ta ansvar och 

klienterna började må bättre. 

Rehabiliteringsprogram A och B 

med grupptillfällen försåg 

klienterna med strategier som de 

kunde använda i sin återhämtning 

och för att återfå kontroll över 

sina liv. Upplevelsen av att bli 

bekräftad och få stöd från 

personal och gruppen har 

betydelse för beteende förändring. 
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