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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie var att genom en forskningsöversikt beskriva 
arbetsterapeutiska områden och interventioner för rehabilitering av personer med 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), med klassifikationen av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som analys redskap. Artiklar 
söktes på databaserna Cinahl och PubMed. Genom datoriserad sökning har 14 
artiklar valts ut. Artiklarna har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys, och 
kodning har skett utifrån tre av ICF’s kategorier: aktivitet, delaktighet och 
omgivningsfaktorer/personfaktorer. Resultatet visade på många områden där 
arbetsterapeuten kan arbeta med rehabiliteringsinsatser för personer med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom men samtidigt beskrivs de interventioner som 
arbetsterapeuten kan arbeta med inom dessa områden väldigt ytligt. De två 
främsta interventionerna som artiklarna beskriver att arbetsterapeuten arbetar med 
var olika kompensatoriska tekniker och grupprehabilitering. 
 

Nyckelord: arbetsterapi, arbetsterapeutiska områden, arbetsterapeutiska 

interventioner, KOL  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk folksjukdom som ökar i Sverige 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). Tidigare populationsbaserade 

studier beskriver i information från Läkemedelsverket (2002) att antalet personer med KOL i 

Sverige är mellan 400 000 och 700 000 beroende på vilka kriterier för sjukdomen som 

används. Skattningar från 1990 påvisar att årligen avlider 969 000 kvinnor och 1193 000 män 

på grund av sjukdomen i världen (Svanström, 2003). År 1996 var KOL den femte vanligaste 

dödsorsaken i hela världen och den förväntas stiga till tredje plats i början av 2000-talet. KOL 

är en kronisk inflammatorisk sjukdom där rökning är den dominerande utlösande faktorn. 

Sjukdomen karaktäriseras av en progressiv försämring av luftflödet genom lungor och 

luftvägar (SBU, 2000). KOL leder till funktionsnedsättningar som medför begränsningar i 

utförandet av många aktiviteter (Andersson, 1993; Ferraro Doherty, 2003). 

 

Aktivitet är det centrala begreppet i arbetsterapi. Arbetsterapi kan bidra med en fördjupad 

teoretisk och praktisk förståelse av mänsklig aktivitet. Ett flertal teorier i arbetsterapi 

beskriver aktivitet som ett avsiktligt utförande av en handling som utförs av en person. 

Arbetsterapi innefattar att hjälpa personer att kunna utföra dagliga aktiviteter (ADL) oavsett 

nedsatt funktion. Meningsfullhet i aktiviteterna är viktigt eftersom det utgör grunden av 

personens motivation att vilja utföra aktiviteter. De aktiviteter som en person utför delas in i 

områdena personlig vård, boende, arbete/studier och fritid. Personens engagemang inom 

aktivitetsområdena och personens sociala relationer ger möjlighet till delaktighet i olika 

livssituationer (Hagerdorn, 1995; Kielhofner, 2002; Larson, Wood & Clark, 2003; Mosey, 

1986).  

 

Personer med KOL har ofta problem med utförandet av aktiviteter och möjligheten till 

delaktighet minskar (Ferraro Doherty, 2003). Att möjliggöra aktivitetsutförande och 

delaktighet är ett viktigt område för arbetsterapeuten. Möjligheten till aktivitetsutförande och 

delaktighet påverkas i sin tur av omgivningsfaktorer och personliga faktorer, arbetsterapeuten 

arbetar med dessa områden både generellt och specifikt för personer med KOL. 

Omgivningsfaktorer är ett av områdena och består av den fysiska, sociala och kulturella 

miljön. Den fysiska omgivningen består av naturlig och skapad omgivning som natur och 

arkitektur, och den sociala omgivningen består av en persons roller och olika relationer som 

personen har med andra människor. Sociala grupper är en del som ingår i under social 

omgivning, med det menas grupper av människor som tillsammans utför någonting, oftast är 

det kulturellt präglat. Den kulturella omgivningen består av personens tro och tolkningar av 
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olika händelser i livet, värderingar, normer och vanor. Den kulturella omgivningen kan skilja 

sig mycket från person till person beroende av var personen kommer ifrån och bor. 

Interaktionen mellan personen och omgivningen är dynamisk och fungerar som en relation 

mellan personen och omgivningen. Omgivningen influerar aktivitet och det är viktigt att den 

är anpassad utifrån personens behov så att den möjliggör istället för att hindra aktivitet och 

delaktighet (Christiansen & Baum, 1997; Cole Spencer, 2003; Kielhofner, 2002; Mosey, 

1986). Området personfaktorer beskriver arbetsterapi som ett område som skiljer sig mellan 

personer eftersom alla är olika och har unika personligheter. Personligheten är personens 

kännetecknande karaktärsdrag för beteende och det bygger på personens attityd, värderingar, 

livsstil, vanor och intressen. Personligheten styr hur personen uppmärksammar/tolkar 

händelser i livet och vilken förmåga personen har att lösa olika problem i livet. Personens 

aktivitetsnivå, förmåga till känslomässig anpassning, interaktion och acceptans för andras 

människors värderingar är personfaktorer som generellt påverkar personers 

rehabiliteringsprocess och är viktiga aspekter i arbetsterapi (Christiansen & Baum, 1997).  

 

Arbetsterapeuten spelar en viktig roll i rehabilitering av personer med diagnosen KOL där 

fokus är att förbättra och möjliggöra ADL genom olika tekniker (Boissoneau, 1997; Ferraro 

Doherty, 2003). Arbetsterapeuten arbetar inom många områden för att möjliggöra aktivitet 

och erbjuder olika interventioner för att minska personens beroende. Några av 

arbetsterapeutens interventioner är att identifiera möjligheter och hinder i omgivningen för att 

möjliggöra aktivitet, arbetsterapeutens interventioner består av att anpassa bostäder och 

omgivning utifrån personens behov (Ferraro Doherty, 2003; Holm, Rogers & Birge James, 

2003; Kielhofner, 2002; Mosey, 1986). Andra arbetsterapeutiska interventioner består av 

ergonomisk rådgivning, utprovning och föreskrivning av hjälpmedel för att underlätta 

aktivitetsutföranden och för att öka personernas delaktighet i det dagliga livet (Rogers & 

Holm, 2003). Enligt Schwartzberg (2003) sker många av de arbetsterapeutiska 

interventionerna i grupp som struktureras av arbetsterapeuten. Grupperna kan bestå av 

personer med akut eller kronisk sjukdom. Grupprehabilitering i sig ger deltagarna en social 

stimulans och stöd, vilket ökar delaktigheten under rehabiliteringen. Arbetsterapeuten arbetar 

med grupper under rehabiliteringen eftersom möjligheten att se andra i samma situation kan 

underlätta för personer med KOL att anpassa sig till sjukdomssituationen (ibid.). Syftet med 

rehabilitering är att återställa, förbättra eller kompensera personens kapacitet för att 

möjliggöra ett deltagande i aktiviteter. Rehabilitering av denna patientgrupp utförs oftast av 

ett multidisciplinärt team (SBU, 2000). 
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Genom multidisciplinär samverkan sammanlänkas olika professioners kunskaper och teamet 

skräddarsyr personens rehabilitering med ett gemensamt mål. Det multidisciplinära teamet 

består oftast av professioner som arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, psykolog, läkare 

och dietist (Campell Haggerty, Stockdale-Woolley & Nair 1991; Gundega & Berzins, 1970; 

SBU, 2000). Förutom teamets gemensamma mål sätter sedan varje enskild yrkesprofession 

tillsammans med personen upp egna mål för att nå det gemensamma målet. Om 

rehabiliteringsmålen baseras på personens egna önskemål att utöva meningsfulla aktiviteter så 

ökar därmed personens delaktighet i rehabiliteringsprocessen och möjligheten ökar för att 

personen skall känna meningsfullhet av rehabiliteringen (Cohn, 2003; Pomerantz, Flannery & 

Findling, 1975). Eftersom rehabilitering av personer med KOL sker genom många olika 

yrkesprofessioner är det viktigt att ha en gemensam terminologi. År 2001 gav 

Världshälsoorganisationen (WHO) ut ICF som definierar och förenar terminologi om 

rehabilitering (Seidel, 2003).   
 

ICF har utformats för att kunna användas i flera skilda syften inom olika yrkesområden och 

samhällssektorer. ICF har utformats för att skapa ett gemensamt språk för att förbättra 

kommunikation mellan olika användare samt för att möjliggöra jämförelser av data. ICF har 

tillämpats som ett statistiskt verktyg vid insamling och sammanställning av data i olika 

studier, klassifikationen har även tillämpats som ett verktyg för forskning för att mäta 

omgivningsfaktorer och som ett kliniskt verktyg vid rehabilitering. ICF organiserar 

information i två delar funktionstillstånd/funktionshinder och kontextuella faktorer. Varje del 

innehåller två komponenter. Funktionstillstånd och funktionshinder består av komponenterna 

kroppsfunktioner/kroppsstruktur och aktiviteter/delaktighet. Komponenten aktivitet och 

delaktighet kan användas för att beteckna enbart aktiviteter eller enbart delaktighet eller båda 

tillsammans. Kontextuella faktorer består av komponenterna omgivningsfaktorer och 

personliga faktorer.  Komponenten omgivningsfaktorer är ordnade på två olika nivåer. Den 

första nivån omfattar individnivå och service, tjänster och system medan den andra nivån 

omfattar omgivningsfaktorer som samverkar med komponenterna kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet. Komponenten personfaktorer klassificeras inte i 

ICF men beskrivs eftersom det kan påverka resultatet av olika interventioner. Personfaktorer 

innefattar en persons bakgrund, liv och leverne och faktorer som kön, ålder, kondition, livsstil 

och vanor (Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa [ICF], 2003).  
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I en artikel beskrivs att det är den stora sociala och kulturella skillnaden i personfaktorer som 

beskrivs i ICF som gör att den inte klassificeras (Schneidert, Hurst, Miller & Üstün, 2003). 

Komponenter i ICF kan sammanfattas som kroppsfunktioner och strukturer, aktiviteter och 

delaktighet, omgivningsfaktorer och personfaktorer. Personens funktionstillstånd och 

funktionshinder beror på interaktioner mellan ICF’ s komponenter. ICF kan tillämpas på alla 

människor med eller utan funktionshinder och kan användas för att identifiera begränsningar i 

individens förmågor att utföra aktiviteter och deltagande i dagliga livet (ICF, 2003).  

 

Utifrån erfarenheter från författarnas verksamhetsförlagda utbildning har författarna sett att 

behovet av rehabiliteringsinsatser ökar för personer med KOL. I olika artiklar om 

rehabilitering för personer med KOL är det svårt att hitta information som specifikt beskriver 

arbetsterapeutiska rehabiliteringsområden och interventioner. Därför väcktes ett intresse om 

att utföra en forskningsöversikt för att sammanställa arbetsterapeutiska områden och 

interventioner vid rehabilitering. Till denna forskningsöversikt valdes ICF som analysredskap 

eftersom klassifikationen beskriver funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar 

områden för multidisciplinär rehabilitering (ICF, 2003). I en studie av Haglund och 

Henriksson (2003) påvisas att ICF kan användas i olika områden av arbetsterapi. I deras 

artikel beskrivs ICF klassifikationen som ett viktigt redskap för arbetsterapeuter och även som 

ett stöd i kommunikationen mellan olika yrkesprofessioner. Författarna valde att analysera 

artiklarna som beskrev rehabilitering av KOL utifrån tre av ICF’s komponenter som tidigare i 

bakgrunden beskrivits. Dessa komponenter tillhör enligt arbetsterapeutisk teori de områden 

som arbetsterapeuten arbetar inom, komponenterna valdes för att kunna samanställa de 

interventioner som arbetsterapeuten utför eller kan utföra.  

 

Syftet med denna studie var att genom en forskningsöversikt, beskriva arbetsterapeutiska 

områden och interventioner för rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, med ICF som analys redskap. 

 

 

 

 

 

 

 5



 

Metod 
Design 

Utifrån Backmans (1998) definition av ett sätt att gå tillväga vid en forskningsöversikt har en 

komparativ översikt skett, syftet med den komparativa översikten är att summera och 

sammanställa tidigare forskning för att utreda olikheter och likheter mellan olika studier. 

Författarna har valt att utföra en forskningsöversikt för att få en sammanställning över 

arbetsterapeutiska områden och för att förtydliga arbetsterapeutiska interventioner i 

rehabilitering av personer med KOL. 

 

Datainsamling 

Datainsamling har skett på Sociomedicinska biblioteket på Institutionen för Hälsovetenskap i 

Boden, Luleå tekniska universitet, datainsamlingen genomfördes på databaser under tiden 

september 2004 till och med januari 2005. Artikelsökning utfördes på databaserna Cinahl och 

PubMed. Följande sökord användes: Occupational therapy and chronic obstructive 

pulmonary, Chronic obstructive pulmonary and occupational therapy och Coping and chronic 

obstructive pulmonary. 

 

Urvalskriterier 

Utifrån sökorden påträffades 173 artiklar varav 60 artiklar beskrev rehabilitering av personer 

med KOL som var ett av inklusionskriterierna. Ytterligare inklusionskriterier som användes 

vid datainsamlingen var artiklar som beskrev multidisciplinär rehabilitering och artiklar med 

arbetsterapeutisk rehabilitering av personer med diagnosen KOL. Artiklarna skulle dessutom 

vara vetenskapligt utformade och skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterierna var 

artiklar äldre än från 1995 samt artiklar inriktade mot medicinsk behandling och artiklar med 

inriktning mot kroppsfunktion. Utifrån dessa kriterier uppfyllde 14 artiklar samtliga 

inklusionskriterier och valdes ut till forskningsöversikten.   
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Analys av data 

Metoden som användes för att analysera data var en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Patton (1990). Denna metod beskriver innehållsanalys som en process där författaren 

identifierar, kodar och kategoriserar huvudsakliga mönster i data. Författarna har följt 

processen på liknande sätt förutom att kodningen har skett utifrån redan tidigare bestämda 

kategorier utifrån ICF (2003) som analysredskap. Komponenten aktivitet/delaktighet valde 

författarna att separera till två enskilda kategorier och komponenterna omgivningsfaktorer och 

personfaktorer sammanfördes till en kategori. Kategorierna valdes med stöd utifrån 

bakgrunden i denna forskningsöversikt som beskriver att arbetsterapeuten arbetar med 

rehabilitering inom samtliga tre kategorier. Författarna började med att läsa och analysera de 

utvalda artiklarna, därefter analyserade författarna sju artiklar enskilt och identifierade, 

kodade och fördelade koderna under de förutbestämda kategorierna utifrån det 

analysinstrument som artiklarna analyserats med. Författarna jämförde innehållet i 

kategorierna med varandra, eftersom innehållet i kategorierna liknade varandra kunde 

resterande artiklar därefter delas upp och enskilt kodas och fördelas under de förutbestämda 

kategorierna. Författarna sammanställde därefter tillsammans innehållet i kategorierna. 
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Resultat 
 
Resultatet av analysen presenteras nedan i de tre förutbestämda kategorierna utifrån tre av 

ICF’s komponenter. Kategorierna är följande: aktivitet, delaktighet och 

omgivningsfaktorer/personfaktorer. Utifrån artiklarnas innehåll och den genomförda analysen 

beskrivs under kategorierna arbetsterapeutiska områden och interventioner som används inom 

rehabilitering av personer med KOL. 

 

Aktivitet 

Det främsta som artiklarna beskriver är att arbetsterapeutiska interventioners övergripande 

mål är att möjliggöra engagemang i området ADL. Dessa artiklar beskriver att den främsta 

intervention som arbetsterapeuten arbetar med är olika kompensatoriska tekniker. För att 

genomföra dessa kompensatoriska tekniker används olika instrument, redskapet pulsoxymeter 

och diskussioner under grupprehabilitering för att etablera dessa tekniker. Dessa 

kompensatoriska tekniker beskrivs i artiklarna som energibesparande tekniker, andningsteknik 

och stresshantering och används för att möjliggöra området ADL och på det sättet minska 

beroendet av andra i dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten konsulterar med personen som har 

KOL om dessa interventioner för att därefter utföra praktiskt övande av kompensatoriska 

tekniker i meningsfulla aktiviteter. Detta för att möjliggöra en ökad aktivitetsförmåga i olika 

ADL områden, vilket sker genom de kompensatoriska teknikerna som hjälper personerna att 

reglera syreupptaget så att det återfår bestämd nivå (Bendstrup, Ingemann Jensen, Holm & 

Bengtsson, 1997; Boissoneau, 1997; Branick, 2003; Chi Chung Chan, 2004; Donner & Muir, 

1997; Falter, Gignac & Cott, 2003; Garrod & Bestall, 2001; Lorenzi et al., 2004; Nicolson & 

Anderson, 2003; O’Neill, 2002; Salman, Mosier, Beasley & Calkines, 2003; Singh, Chand 

Khandelwal, Khandelwal & Abusaria, 2002; Toms & Harrison, 2002; Yuet, Alexander & 

Chun, 2002). 

 

I artiklarna av Boissoneau (1997) och Chi Chung Chan (2004) framgår att arbetsterapeuten 

använder semistrukturerade intervjuinstrument som en del till början på en intervention för att 

identifiera viktig information om personen så som tidigare och nuvarande 

aktivitetsutföranden, vanor och vilja. Arbetsterapeuten använder sig också av instrument som 

beskriver personens aktuella förmåga att utföra aktiviteter som en intervention. Instrumenten 

som beskriver personens aktuella aktivitetsförmåga används först när personen utför 

meningsfulla aktiviteter på personens vanliga sätt utan kompensatoriska tekniker och därefter 
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används instrumenten när personen använder sig av kompensatoriska tekniker under 

aktiviteterna, detta för att studera eventuella skillnader. Den information som kommer fram 

genom instrumenten kan vara olika personfaktorer som påverkar aktivitetsutförande och 

personens aktivitetsnivå. Denna information är viktig för arbetsterapeuten i planering och 

vägledning vid interventioner som exempelvis kompensatoriska tekniker. Detta för att 

engagera personen i meningsfulla aktiviteter i livet. Utförandet av meningsfulla aktiviteter 

medför att personen får ett välbefinnande och ökar personens engagemang under 

rehabiliteringen. 

 

Artiklarna (Boissoneau, 1997; Branick, 2003; Chi Chung Chan, 2004) beskriver att i samband 

med interventioner som kompensatoriska tekniker använder arbetsterapeuten en pulsoxymeter 

som ett redskap för att mäta syreupptagningsförmågan. Redskapet används för att mäta 

personens syremättnadsnivå och det används under personens ursprungliga sätt att utföra 

aktiviteten och därefter används redskapet när aktivitetsutförandet sker med kompensatoriska 

tekniker, detta för att mäta personens sjunkande syremättnadsnivå under aktivitet. 

Pulsoxymetern används som ett arbetsterapeutisk redskap och ger kontinuerlig feedback av 

personens syrenivå och puls i utförandet av ADL områden och påvisar när det är lämpligt för 

personen att ta paus i aktivitetsutförandet. Redskapet ger arbetsterapeuten och personen 

information om när personen utför aktiviteterna energibesparande. Redskapet visar på ett 

konkret resultat av de energibesparande teknikerna vilket hjälper personen att förstå 

betydelsen av arbetsterapeutens interventioner och är därmed en viktig del av interventionen 

och stödjer arbetsterapeuten i rehabiliteringsarbetet.  

 
I artikeln av Toms och Harrison (2002) beskrivs att interventionen grupprehabilitering och 

interventionen kompensatoriska tekniker sker genom diskussion mellan gruppdeltagarna, om 

de fördelar som finns med att släppa tidigare aktivitetsutföranden för att anpassa sig och lära 

in nya kompenserande tekniker i området ADL. Detta för att inte bli begränsad i gamla vanor 

och rutiner som personen inte längre kan utföra på grund av sjukdomen KOL. Fördelen med 

interventionen grupprehabilitering är att personerna kan byta tankar och erfarenheter mellan 

varandra och genom det förstå att de kompensatoriska teknikerna kan ge möjlighet till nya 

vanor och rutiner som möjliggör området ADL. 
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I artiklarna av (Donner & Muir, 1997; Yuet, Alexander & Chun, 2002) beskrivs sexuella 

aktiviteter som ett viktigt område som har stor betydelse för en personers liv. Artiklarna 

beskriver att sexuella aktiviteterna påverkas negativt av andningsproblematiken som ger 

problem så som minskad energi och kraft. Rehabiliteringsinsatser är därför viktiga för att öka 

kvaliteten och möjligheten att utföra sexuella aktiviteter för dessa personer, eftersom det har 

en stor betydelse för personernas välbefinnande. Artiklarna beskriver inte specifikt vilka 

interventioner som används för att möjliggöra eller underlätta denna aktivitet.  

 

Sammanfattningsvis beskriver artiklarna att arbetsterapeuten använder sig av olika 

kompensatoriska tekniker och grupprehabilitering som interventioner. Semistrukturerade 

intervjuinstrument används som en del till en början på en intervention för att identifiera 

viktig information om personen. Några av de utvalda artiklarna i denna studie beskriver 

pulsoxymetern som ett viktigt redskap för att stödja arbetsterapeuten i interventionen 

kompensatoriska tekniker. Området sexuella aktiviteter beskrivs som ett viktigt område men 

vidare framkommer inte vilka interventioner som används inom området. 

 

Delaktighet 

Flertalet av artiklarna (Bendstrup et al., 1997; Boissoneau, 1997; Branick, 2003; Chi Chung 

Chan, 2004; Donner & Muir, 1997; Falter et al., 2003: Garrod & Bestall, 2001; Lorenzi et al., 

2004; Nicolson & Anderson, 2003; O’Neill, 2002; Salman et al., 2003; Toms & Harrison, 

2002; Yuet et al., 2002) påvisar att ett av de arbetsterapeutiska interventionernas övergripande 

mål är att möjliggöra engagemang och delaktighet i personernas livsroller. I flertalet av 

artiklarna framkom främst att de arbetsterapeutiska interventionerna inom området delaktighet 

är att främja möjligheten till detta genom interventionen grupprehabilitering. Ett flertal av 

artiklarna beskriver dessa interventioner som viktiga eftersom personer med KOL oftast inte 

klarar av att fullfölja sina tidigare roller, vanor, sociala relationer och att vara delaktig i olika 

ADL områden. Interventionerna kan hjälpa och möjliggöra för personer med KOL att få en 

ökad delaktighet i olika livssituationer. I artikeln av Boissoneau (1997) framkommer att 

området kommunikation är viktigt för delaktighet och de interventioner som sker i detta 

område, dessa interventioner beskrivs dock inte. 
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Flera av artiklarna (Bendstrup et al., 1997; Boissoneau, 1997; Branick, 2003; Chi Chung 

Chan, 2004; Donner & Muir, 1997; Falter et al., 2003; Garrod & Bestall, 2001; Lorenzi et al., 

2004; O’Neill, 2002; Nicolson & Anderson, 2003; Singh et al., 2002; Toms & Harrison, 

2002; Yuet et al., 2002) beskriver att den främsta arbetsterapeutiska interventionen i området 

delaktighet är grupprehabilitering, för att ge personerna en möjlighet att integrera med andra 

personer som har samma sjukdom. Det som framförallt framkom i analysen av artiklarna i 

förhållande till begreppet delaktighet var att grupperna sammanför människor med liknande 

sjukdomstillstånd vilket kan hjälpa dem att inte känna sig ensamma i situationen. 

Grupprehabilitering möjliggör interaktion med andra människor som kan hjälpa dem att 

etablera ett socialt nätverk främst inom gruppen. Dessa grupper används under rehabilitering 

eftersom personerna genom att jämföra sig själv med andra personer i rehabiliteringsgruppen 

kan ge dem en förståelse om att andra personer är i sämre tillstånd än de själva, vilket kan 

fungera som en motivation. Interventionen grupprehabilitering har enligt analysen ett flertal 

syften som att etablera ett socialt nätverk, skapa motivation, ge möjlighet till empati från 

yrkesprofessioner och gruppdeltagare och för att stärka självförtroendet hos deltagarna. Dessa 

artiklar påvisar att genom grupprehabilitering kan personen få möjlighet att återuppta 

förlorade livsroller och vidmakthålla/skapa sin personlighet. Artiklarna beskriver att 

arbetsterapeuten även behöver arbeta med möjligheten till ökat självbestämmande för 

personerna i grupprehabilitering. Dessa olika syften med grupprehabilitering är viktiga för att 

ge personen möjlighet att känna delaktighet, vilket kan vara svårt speciellt vid sjukdom då 

dessa aspekter kan vara nedsatta. För att uppnå detta är det viktigt med socialt stöd från 

omgivningen som innefattas av det multidisciplinära teamet, anhöriga, vänner och andra 

personer i samhället. 

 

I artikeln av Boissoneau (1997) framkom att kommunikation är viktigt för en persons 

delaktighet och ett område där arbetsterapeuten arbetar med olika interventioner. De personer 

med KOL som använder sig av en ventilator kan inte använda rösten till att kommunicera med 

och är därför i behov av andra kommunikationsmetoder. Arbetsterapeuten och logopeden 

arbetar tillsammans med olika interventioner för att ta fram metoder för dessa patienter som 

möjliggör kommunikation. Personer med KOL kan även få kognitiva problem och det är 

därför viktigt att under rehabiliteringen arbeta med tydlig kommunikation, både muntligt och 

skriftligt. I artikeln framkom inte specifikt vilka interventioner som arbetsterapeuten och 

logopeden använder.  
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Även i området delaktighet använder arbetsterapeuten sig av semistrukturerade 

intervjuinstrument som en del av en intervention för att identifiera och synliggöra problem 

som personer kan ha med roller, familj, kommunikation, identitet och deras hela livssituation. 

Denna information är en viktig del för arbetsterapeuten i planering av interventionerna i 

området delaktighet (Chi Chung Chan, 2004). 

 

Sammanfattningsvis beskriver artiklarna i denna forskningsöversikt att arbetsterapeutens roll 

är att möjliggöra engagemang i området delaktighet. Detta sker genom interventioner som 

grupprehabilitering och ospecificerade interventioner i området kommunikation för att 

möjliggöra delaktighet i olika livssituationer som i området ADL och ge möjlighet för 

personen att leva och vara delaktig i ett socialt liv. 

 

Omgivningsfaktorer/Personfaktorer 

Flertalet av artiklarna (Bendstrup et al., 1997; Boissoneau, 1997; Branick, 2003; Chi Chung 

Chan, 2004; Donner & Muir, 1997; Falter et al., 2003; Garrod & Bestall, 2001; Lorenzi et al., 

2004; O’Neill, 2002; Singh et al., 2002; Toms & Harrison, 2002; Yuet et al., 2002) beskriver 

omgivningsfaktorer och personfaktorer som viktiga områden för arbetsterapeuten att arbeta 

med. Omgivningsfaktorer som socialt stöd är viktiga för dessa personer för att höja deras egna 

personliga faktorer som motivation och stärkande av förmågan att ta initiativ. Personliga 

faktorer som motivation är en väsentlig och viktig faktor för ett positivt resultat av 

rehabiliteringen. Samtliga beskrivna faktorer är betydande för att klara av att ta tag i 

sjukdomssituationen och anpassa sig till den förändrade livssituationen som har uppstått på 

grund av sjukdomen. Artiklarna beskriver att den sociala omgivningen och deras bemötande 

har stor betydelse för personer med KOL. I artiklarna framkommer att rehabilitering av dessa 

personer oftast utförs i ett multidisciplinärt team och att det är viktigt med socialt stöd från 

detta team, artiklarna beskriver även att det är viktigt att personerna får socialt stöd från familj 

och vänner.  

 

I artiklarna av (O’Neill, 2002; Toms & Harrison, 2002; Yuet et al., 2002) framkommer det att 

personerna är beroende av en lugn och trygg omgivning såväl fysisk som psykisk för att 

rehabiliteringen skall lyckas och för att personerna skall återfå kontroll på sina liv. I artikeln 

av Chi Chung Chan (2004) beskrivs att semistrukturerade intervjuinstrument används som en 

början på en intervention för att identifiera personens omgivningsfaktorer som fysisk, psykisk 

och social miljö. Genom intervjuerna kan arbetsterapeuten få information om vilka resurser 
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och hinder som finns i personens omgivning. Dessa intervjuinstrument använder 

arbetsterapeuten även sig av för att identifiera personliga faktorer som bakgrund, livsstil, 

utbildning och erfarenheter. Identifiering av dessa faktorer är viktiga för rehabiliteringen 

eftersom de ger arbetsterapeuten vägledning för olika interventioner i området aktivitet som 

innefattar området ADL och området sexuella aktiviteter. De ger även vägledning för 

interventioner i området delaktighet som innefattar området kommunikation. Samtliga 

områden påverkas av omgivningsfaktorer och personfaktorer vilket gör det viktigt att 

identifiera dem för att arbetsterapeuten skall kunna anpassa rehabiliteringen utifrån personens 

enskilda behov. 

 

Sammanfattningsvis beskriver forskningsöversiktens artiklar att det är av stor betydelse för en 

lyckad rehabilitering att arbetsterapeuten identifierar personens omgivningsfaktorer och 

personfaktorer. Detta eftersom dessa faktorer påverkar personens hela livssituation. 

 

Diskussion 
Syftet med forskningsöversikten var att utifrån artiklarna beskriva arbetsterapeutiska områden 

och interventioner för rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, med 

ICF som analysredskap. Eftersom KOL är en ökande kronisk folksjukdom och den femte 

vanligaste dödsorsaken i världen så fann författarna det viktigt att sammanställa områden och 

interventioner för att förtydliga arbetsterapeutens roll i rehabilitering för dessa personer.   

 

Enligt flera arbetsterapeutiska teorier (Ferraro Doherty, 2003; Holm et al., 2003; Kielhofner, 

2002; Mosey, 1986) arbetar arbetsterapeuten inom många områden för att möjliggöra 

aktiviteter och erbjuder olika interventioner för att minska personens beroende. Resultatet av 

forskningsöversikten visar på många områden där arbetsterapeuten kan arbeta med 

rehabiliterinsinsatser men samtidigt beskrivs de interventioner som arbetsterapeuten kan 

arbeta med inom dessa områden väldigt ytligt. Resultatet visar på att artiklarna inte tydliggör 

de arbetsterapeutiska interventionerna, vilket i sin tur resulterar i bristande evidens om 

arbetsterapeuten skall arbeta inom dessa områden. Att kunna beskriva klinikers insatser och 

publicera evidens för arbetsterapeutiska interventioner för att främja framtidens arbetsterapi är 

av stor vikt för arbetsterapeutprofessionen. Vidare är det viktigt att tydliggöra vilka områden 

och interventioner som ingår i det arbetsterapeutiska arbetet (Bontje, 1998; Migliore, 2004). 

Även artikeln av Bowman och Llewellyn (2002) beskriver att det är av stor betydelse att 
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arbetsterapeuter tar en aktivare roll i kliniska forskningsresultat för att undvika att de tappar 

kontrollen av professionens framtid och deras egen roll i den. Därför vore det intressant att 

genom vidare forskning tydliggöra områden och interventioner som 

arbetsterapeutprofessionen kan arbeta med för personer med KOL. 

 

Enligt Christiansen och Baum (1997) beskrivs det arbetsterapeutiska området personfaktorer 

som ett område som skiljer sig mellan personer eftersom alla är olika och har unika 

personligheter. Denna beskrivning ger vägledning för arbetsterapeuten i det praktiska arbetet 

genom att utgå från den enskilda personens unika personlighet och mål med rehabiliteringen. 

Resultatet visar att interventionen grupprehabilitering sker i mycket stor utsträckning för 

personer med KOL, är det då möjligt att arbetsterapeuten följer arbetsterapiteorin där arbetet 

skall utgå från den enskilda personens unika personlighet och mål? Enligt Schwartzberg 

(2003) sker många arbetsterapeutiska interventioner i grupp med både för och nackdelar. 

Fördelen med interventionen grupprehabilitering kan vara att deltagarna kan få ökad 

delaktighet, social stimulans och ett socialt stöd. Nackdelarna med denna intervention kan 

vara att arbetsterapeuten får svårigheter att se till den enskilda personen som de 

arbetsterapeutiska teorierna beskriver som viktigt. Därför vore det intressant med vidare 

forskning av för och nackdelar av rehabilitering individuellt och i grupprehabilitering som 

vägledning för arbetsterapeutprofessionen. 

 

Flera arbetsterapeutiska teorier beskriver att meningsfullhet i aktiviteterna är viktigt för 

personens motivation och vilja att utföra aktiviteter (Hagerdorn, 1995; Kielhofner, 2002; 

Larson et al., 2003; Mosey, 1986). Artikeln av Migliore (2004) beskriver att de 

arbetsterapeutiska interventioner som utförts i ett rehabiliteringsprogram baserades utifrån 

personens mål, möjligheter och intressen och att motivationen har en betydande roll om de 

arbetsterapeutiska interventionerna skall bli effektiva. I resultatet av forskningsöversikten 

framkommer endast att meningsfulla aktiviteter används under interventionen 

kompensatoriska tekniker. Att utelämna meningsfulla aktiviteter kan ses motsägande utifrån 

vad de arbetsterapeutiska teorierna och artikeln av Migliore (2004) beskriver. En nackdel med 

att enbart utföra interventionerna i aktiviteter som inte är meningsfulla för personen och 

därmed förbise personens egna val av meningsfulla aktiviteter kan minska personens 

motivation och vilja under rehabiliteringens olika interventioner.  
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I resultatet framkom att rehabilitering av personer med KOL oftast utförs av ett 

multidisciplinärt team och att detta team samarbetar utifrån de olika yrkesprofessionernas 

kunskaper. I artikeln av Bowman och Llewellyn (2002) framkommer det som svårt att 

beskriva effekten av arbetsterapeutiska interventioner eftersom behandlingsstrategierna 

beskrivs mer som en del av kombinerade interventioner från det multidisciplinära teamet.  

Resultatet av denna forskningsöversikt visar att arbetsterapeutiska interventioner inte beskrivs 

tydligt. I en artikel av Barry Make (1994) framkommer det att områden inom vården 

influerats av arbetsterapeutiskt arbete och detta gör att arbetsterapeuten behöver förlägga mer 

tid på att marknadsföra och sälja professionen. 

  

Resultatet från artiklarna har framkommit med ICF som analysredskap och presenteras utifrån 

tre av ICF’s komponenter. ICF har utformats för att kunna användas i flera olika syften inom 

det multidisciplinära teamet (ICF, 2003). Arbetsterapeutiska teorier (Christiansen & Baum, 

1997; Cole Spencer, 2003; Kielhofner, 2002; Mosey, 1986) beskriver aktivitet, delaktighet, 

personfaktorer och omgivningsfaktorer på ett liknande sätt som beskrivs utifrån ICF i artikeln 

av Grimby (2001). Eftersom områdena och komponenterna beskrivs på ett liknande sätt, kan 

detta ge evidens för ICF som ett redskap inom arbetsterapi. Det finns både fördelar och 

nackdelar med ICF. En fördel är att ICF fungerar som ett gemensamt språk för det 

multidisciplinära teamet och underlättar jämförelse av olika data (Grimby, 2001; Haglund & 

Henriksson, 2003; Lindström et al., 2004). I resultatet av forskningsöversikten framkommer 

att rehabilitering av personer med KOL oftast utförs i ett multidisciplinärt team. Eftersom det 

multidisciplinära teamet kan använda ICF, blir det möjligt att presentera de olika 

professionernas utgångspunkter, mål och metoder i samma modell, vilket ger en grund för en 

enhetlig värdering och uppföljning av personen. ICF beskrivs som ett värdefullt hjälpmedel 

för det multidisciplinära teamet som arbetar rehabiliterande och det är viktigt att 

arbetsterapeuter använder sig av ICF så att inte professionen avskiljer sig från den 

gemensamma terminologin som har utformats för rehabilitering. Vidare kan ICF fungera som 

en resurs för arbetsterapeuten att identifiera en persons begränsningar i en persons förmåga att 

utföra aktiviteter, förmågan att vara delaktig i dagliga livet och för att evidens basera 

arbetsterapeutiska interventioner för att främja arbetsterapiprofessionens framtid (Haglund & 

Henriksson, 2003).  
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Nackdelar med ICF framkommer i artiklarna av Lindström et al., (2004) och Haglund och 

Henriksson (2003), artiklarna beskriver att begreppen i redskapet kan tolkas olika av skilda 

professioner i det multidisciplinära teamet. Det framkommer vidare att arbetsterapins centrala 

begrepp aktivitet och arbetsterapeutens breda förståelse av aktivitetsbegreppet inte kan 

tydliggöras tillräckligt. Detta eftersom arbetsterapeuter har en bredare förståelse av 

aktivitetsbegreppet än ICF och övriga professioner i det multidisciplinära teamet. Därför 

behöver arbetsterapeuter förutom ICF använda sig av sin egen terminologi, instrument och 

metoder som passar in i ICF’s gemensamma referensram. Artikeln av Haglund och 

Henriksson (2003) beskriver att det är viktigt att granska den arbetsterapeutiska terminologin 

så att det arbetsterapeutiska språket och unika kunskap inte går förlorat genom att det används 

för generellt och av andra i det multidisciplinära teamet. Vidare beskrivs att det är viktigt att 

kritiskt granska brister som kan finnas i ICF vilket även framhävs i artikeln av Grimby 

(2001). 

 

Metoddiskussion 
Evaluering beskrivs i Backman (1998) som en värdering av det erfarenhetsmässiga 

förfarandet där synpunkter ges på den valda metoden och dess överensstämmelse med 

problemställningen. Nedan beskrivs evaluering på den valda metoden i denna 

forskningsöversikt. 

 

Denna forskningsöversikt har utförts i form av en komparativ översikt utifrån Backmans 

(1998) definition av ett sätt att utföra en forskningsöversikt. Den komparativa översiktens 

syfte beskrivs vidare som en summering och sammanställning av tidigare forskning, för att 

utreda eventuella olikheter och likheter mellan olika studier. Denna metod valdes eftersom 

författarns syfte var att utföra en sammanställning genom att beskriva arbetsterapeutiska 

områden och interventioner för rehabilitering av personer med KOL, med ICF som analys 

redskap. Författarna anser att forskningsöversiktens syfte har uppnåtts genom att 

arbetsterapeutiska områdena och interventioner har kunnat beskrivas. De arbetsterapeutiska 

interventioner beskrivs dock ytligt. 

 

Författarna valde att genomföra artikelsökningen genom datoriserad sökteknik på databaserna 

Cinahl och PubMed. Den datoriserade söktekniken beskrivs i Backman (1998) som en 

tidsmässigt överlägsen sökteknik av vetenskapliga artiklar, vidare beskrivs att elektroniska 
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databaser har hög täckningsgrad av vetenskapliga artiklar. Nackdelarna med den datoriserade 

söktekniken är att de senaste vetenskapliga artiklarna inte har hunnit registrerats i databaserna. 

Minskad trovärdighet i forskningsöversiktens förfarande kan vara författarnas bristfälliga 

kunskap i sökteknik. Författarna anser att de innan datainsamlingen hade kunnat lägga ned 

mer tid på att bekanta sig med de olika databaserna för att öka kunskaperna i sökteknik, om 

detta hade utförts hade datainsamlingen även kunnat utföras tidsmässigt effektivare. Det är 

enligt Backman (1998) viktigt att genom syftets frågeställning lokalisera relevanta sökord och 

hur dessa relaterar till varandra, detta för att genom sökning på dessa sökord få så många 

träffar som möjligt och för att undvika oväsentliga artiklar. Författarna anser att sökorden 

hade stor betydelse för artikel urvalet och vidare antar författarna att andra sökord och 

relaterat till varandra hade kunnat resultera i andra artiklar. De artiklar som valdes till 

forskningsöversikten var skrivna på engelska och kan ha påverkat resultatet, eftersom 

eventuella brister kan ha förekommit i författarnas översättning av artiklarna. Enligt Patel och 

Tebelius (1987) är det viktigt att kunna argumentera för trovärdigheten av 

informationsinsamlandet genom att detaljerat beskriva förfarandet för att ge läsaren möjlighet 

att själv tolka informationsinsamlandets trovärdighet. Författarna anser att förfarandet vid 

datainsamling är tillräckligt detaljerat beskrivit så att läsaren genom egna tolkningar kan 

bedöma trovärdigheten. 

 

Författarna använde en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Patton (1990) som metod för 

att analysera data. Metoden beskriver innehållsanalysen som en process. Författarna följde 

denna process på ett liknande sätt som litteraturen beskriver förutom att kodning har skett 

utifrån tidigare bestämda kategorier. Denna metod anser författarna vara lämplig att använda 

till en forskningsöversikt. Patel och Tebelius (1987) beskriver att all upptagning av 

information även innebär förlust av väsentlig information, vilket forskaren får kompensera 

genom att lita till sina egna tolkningar. Dessutom måste forskaren uppmärksamma och notera 

sådant som inte sägs ut för att registrera den totala situationen som är viktigt i den kvalitativa 

forskningen. Tolkningarnas pålitlighet utvinns genom att kontrollera överensstämmelsen av 

minst två observatörers registreringar. Vidare beskrivs att vid tolkningar av materialet är det 

viktigt att kunna argumentera för trovärdigheten genom att visa på att tolkningarna inte 

bygger på förutfattade meningar eller lättillgängliga slutsatser. Sju av de artiklar som 

författarna enskilt granskat, identifierat, kodat och fördelat under förutbestämda kategorier 

gav vid författarnas jämförelse liknande innehåll i kategorierna, vilket författarna anser har 

stärkt pålitligheten av analys av data och ökat trovärdigheten i denna forskningsöversikt.  
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Författarna anser att förfarandet detaljerat har beskrivits, så att läsaren själv kan pröva 

tolkningarna för att vidare acceptera eller förkasta dem i enlighet med Patel och Tebelius 

(1987).  

 

Författarna använde sig av ICF som analysredskap vid analysen av artiklarna, vilket ansågs 

vara en lämplig metod utifrån forskningsöversiktens syfte som var att beskriva 

arbetsterapeutiska områden och interventioner av personer med KOL. Användandet av ICF 

som analysredskap ansågs som lämpligt eftersom det omfattar områden för multidisciplinär 

rehabilitering och kan användas i olika områden av arbetsterapi. Vidare ansågs ICF lämpligt 

eftersom det beskrivs som ett viktigt redskap för arbetsterapeuter och även som ett stöd i 

kommunikation mellan olika yrkesprofessioner i det multidisciplinära teamet. Eftersom syftet 

har uppnåtts, kan det tyda på att ICF var tillräckligt som analysredskap. En alternativ 

möjlighet för en beskrivning av syftet hade kunnat vara att kombinera ICF med en 

arbetsterapeutisk terminologi för att få en bredare förståelse av begrepp inom 

arbetsterapeutiska områden och interventioner. Ytterligare ett alternativ hade kunnat vara ett 

enbart arbetsterapeutiskt analysredskap som grundval för att svara mot syftet, men det hade 

inneburit att denna forskningsöversikt hade avskiljt sig från den gemensamma terminologin 

som har utformats för rehabilitering. Dessa två alternativ hade kunnat vara mer pålitliga för att 

få fram en tydligare beskrivning av arbetsterapeutiska interventioner och hade kunnat öka 

trovärdigheten av denna forskningsöversikt. Författarna antar att orsaken till att 

arbetsterapeutiska interventionerna endast framkommer ytligt i resultatet beror på 

begränsningar i artiklarnas innehåll och inte på ICF som analysredskap. De valda artiklarna 

till forskningsöversikten beskriver främst multidisciplinär rehabilitering av personer med 

KOL, artiklarna innehåller brister ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv då arbetsterapeutiska 

interventioner endast beskrivs ytligt. 

 

Replikation beskrivs i Backman (1998) som ett detaljerat tillvägagångssätt som beskrivs 

under rubriken metod och som gör det möjligt för någon annan att upprepa metoden under 

likadana förhållanden. Under rubriken metod i denna forskningsöversikt beskrivs att 

artikelsökningen utfördes på två databaser med tre sökord som kombinerats, det begränsade 

antalet databaser och sökord anser författarna kan underlätta replikation. Författarna anser 

vidare att forskningsöversikten skulle kunna replikeras med ett liknande resultat vilket ökar 

trovärdigheten i enlighet med Patel och Tebelius (1987). 
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