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 Sammanfattning  

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner i syfte att främja 

delaktighet samt beskriva mätinstrument som används för att mäta delaktighet hos personer 

med traumatiska hjärnskador. Studiens syfte besvarades genom att göra en litteraturöversikt 

som beskriver kunskapsläget inom området. En litteratursökning genomfördes och de artiklar 

som hittades blev kritiskt granskade med hjälp av analysmallar. Resultatet från de sju valda 

artiklarna presenterades i två kategorier som beskriver interventioner och instrument som 

arbetsterapeuter använder för att främja delaktigheten. En kategori blev ”interventioner för att 

kompensera för nedsatt kognitiv förmåga” med två underkategorier ” använda hjälpmedel” 

och ”träna och lära nya strategier”, den andra kategorin blev “ Instrument för att mäta 

delaktighet”. Resultatet visar att interventioner som att fokusera på att kompensera för 

kognitiva nedsättningar gav ökad tillfredsställelse genom att klienterna blev bättre i utförandet 

och på så vis mer delaktig i samhället. Instrument som till exempel COPM, var effektiva i att 

mäta klienters delaktighet i aktiviteter och genom instrumentet kunde arbetsterapeuten och 

klienten identifiera meningsfulla aktiviteter som mål för interventionerna. En slutsats av 

studien var att interventionerna kan ge ökad delaktighet men det var viktigt att dem fokuserar 

på meningsfulla aktiviteter för klienten. Det fanns dock få studier inom området och studien 

visar att det finns ett behov av att ytterligare forskning om arbetsterapeutiska interventioner 

som främjar delaktighet hos traumatiskt hjärnskadade personer.  

Nyckelord: Arbetsterapeutiska interventioner, Delaktighet, Instrument, Traumatisk 

hjärnskada. 
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Abstract  

The aim of this study was to describe occupational therapy intervention to promote 

participation and to describe the instruments used to measure participation in people with 

traumatic brain injuries. The aim of this study was answered by doing a literature review 

describing the state of knowledge in the field. A literature search was conducted and the 

articles found were critically examined by means of analysis templates. The results from the 

seven selected articles were presented in two categories that describe interventions and 

instruments that occupational therapists use to promote participation. One category was 

"interventions to compensate for impaired cognitive capacity" with two sub-categories of "use 

aids" and "training to learn new strategies," the second category was "instruments for 

measuring participation". The results show that interventions that focus on compensating for 

cognitive impairments gave a greater satisfaction because of the clients improvements in 

performance and therefore the client gets more involved in the community. Instruments such 

as the COPM, was effective in capturing clients participation in activities and through the 

instrument the occupational therapist and client could identify meaningful activities as targets 

for the intervention. One conclusion of this study was that interventions can improve 

participation but it was important that they focus on meaningful activities for the client. 

However, there were few studies in the field and this study shows that there is a need for 

further research on occupational therapy interventions that promote participation of persons 

with traumatic brain injury. 

Keywords: Instruments, Occupational therapy interventions, Participation, Traumatic brain 

injury. 
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Internationellt sett betraktas traumatisk hjärnskada som ett folkhälsoproblem. Ungefär 250 

personer per 100 000 invånare, ca 20 000, drabbas varje år i Sverige (Borg, Gerdle, Grimby & 

Stibrant Sunnerhagen, 2006). Siffran kan vara undervärderad eftersom det troligtvis finns 

personer som råkar ut för traumatisk hjärnskada och som aldrig registreras i officiell statistik 

(Krogstad, 2001). I åldersgruppen 15-25 år är incidensen högst, den domineras av män samt 

olycksfall som är trafikrelaterade, medan fallolyckor dominerar bland övriga åldrar (Borg et 

al. 2006; Halliday Pulaski, 2003). En rehabiliteringsmedicinsk bedömning bör ske i så tidigt 

skede som möjligt för alla klienter med måttlig eller svår traumatisk hjärnskada. Vid de 

rehabiliteringsmedicinska interventionerna som kan pågå i flera månader krävs insatser från 

flera professioner i teamet (Borg et al., 2006). Arbetsterapeuten kan hjälpa personer med 

traumatisk hjärnskada att förebygga, förbättra och kompensera för de funktionsnedsättningar 

de upplever i aktivitetsområdena personlig aktiviteter i dagligt livet [PADL], instrumentella 

aktiviteter i dagligt livet [IADL] samt inom studier, arbete, fritidsaktiviteter och social 

delaktighet (Halliday Pulaski, 2003).   

Arbetsterapi 

Arbetsterapi syftar till att stödja hälsa och delaktighet genom att hjälpa personer att engagera 

sig i vardagliga aktiviteter eller aktiviteter som de vill och behöver kunna utföra (American 

Occupational Therapy Association [AOTA], 2008). Personers identitet och känsla av 

kompetens sammankopplas med utförandet av aktiviteter och har därmed en speciell mening 

för den enskilda personen. Omgivningen påverkar en persons motivation, mönster och 

utförande i aktiviteter, därför är det viktigt att förstå omständigheterna kring en persons 

aktiviteter (Kielhofner, 2008). Arbetsterapeuten kan genom att observera en klient i en 

aktivitet i dennes dagliga liv [ADL] t.ex. i en duschsituation, utforma hypoteser grundat på sin 

kunskap om varför klienten inte kan utföra aktiviteten självständigt och sedan styrka den med 

en utförlig utredning. Det ger även möjligheter för arbetsterapeuten och klienten att sätta 

realistiska kort- och långsiktiga mål som kan uppfyllas inom en bestämd tidsram (Halliday 
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Pulaski, 2003).  

Arbetsterapeuter kan möjliggöra och främja aktivitetsutförande, delaktighet och 

välbefinnande. Genom att arbeta med klienter som aktiva deltagare kan delaktighet i 

aktiviteter möjliggöras, till skillnad från att göra saker åt dem eller för dem (Townsend & 

Landry, 2005).  Delaktighet i aktivitet kan ge personer en känsla av mening och engagemang, 

utveckla förmågor och färdigheter samt skapa samhörighet till andra människor. Delaktighet 

är ett centralt begrepp inom sjukvården (Baum & Christiansen, 2005) och enligt World Health 

Organisation [WHO]s definition i Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa [ICF] beskrivs delaktighet som ”en persons engagemang i en livssituation”. ICF är en 

gemensam klassifikation som används inom sjukvården i hela världen och ger 

yrkesprofessioner ett gemensamt och standardiserat språk samt definitioner av centrala 

begrepp inom hälsa och hälsorelaterade tillstånd (Socialstyrelsen, 2003). Delaktighet är en 

viktig faktor för människors upplevelse av livskvalitet och meningsfullhet vilket främjas 

genom att ha möjlighet att vara aktiv deltagare i det dagliga livet, i familjen och i samhället. 

Traumatisk hjärnskada 

En traumatisk hjärnskada kan uppstå när huvudet utsätts för yttre våld och det är 

hjärnvävnaden som skadas av slaget. Skadan orsakar en medvetandestörning som kan variera 

från en lindrig kort minneslucka till en långvarig koma (Borg et al., 2006). En hjärnskada kan 

ge många fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som kan för omgivningen vara mer 

eller mindre synliga (Ehrenfors, Grek, Ljung, & Sandström, 2004). Medicinska problem som 

kan uppstå är svårigheter med andningen, smärta, epilepsi och autonoma nervsystemet. 

Problem i autonoma nervsystemet innebär funktionsstörningar som reglering av blodtryck och 

cirkulation, kroppstemperatur, urinblåsa, tarmtömning samt sexuella funktioner. 

Rörelsehinder kan förekomma och orsakas av bland annat förändrad muskeltonus, 

kontrakturer eller koordinationssvårigheter. Ett vanligt förekommande rörelsehinder är 

halvsidig förlamning. Alla sinnen kan drabbas och sinnes- och perceptionsstörningar medför 
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svårigheter med att ta in och tolka informationen som kommer från våra sinnen. Det är 

mycket vanligt med balansproblem efter en skada (Borg et al., 2006; Ehrenfors et al., 2004; 

Krogstad, 2001). 

Andra vanliga konsekvenser av traumatisk hjärnskada är kognitiva funktionsnedsättningar. 

Nedsatt vakenhet, orientering och omdöme är förekommande men även långsam bearbetning, 

minnessvårigheter och oförmåga att utveckla en tankegång vid t.ex. problemlösning. 

Kognitiva funktionsnedsättningar kan leda till kommunikationssvårigheter genom att t.ex. 

talet är sluddrigt. Det är dock svårare att upptäcka när klienten t.ex. har svårt att förstå 

innebörden av en mening eller att hitta rätt ord. (Ehrenfors et al., 2004; Krogstad 2001).  

Funktionsnedsättningarna kan även leda till en försämring i rutinerna i vardagliga aktiviteter 

[ADL], svårigheter att lära sig nya motoriska rutiner samt att anpassa sig till nya eller 

utmanande situationer (Atchison, 2007). En traumatisk hjärnskada kan, beroende på skadans 

omfattning och placering, påverka alla aktivitetsområden, PADL, IADL, skola/arbete, fritid, 

social delaktighet. Efter en hjärnskada blir det mer utmanande med vardagliga aktiviteter, 

svårare att utföra dem och svårare att få gamla roller att fungera, t.ex. i familjen, bland vänner 

och i arbetet. Huruvida klienter kan utföra de vardagliga aktiviteter som de önskar kunna 

utföra kan påverkas av i vilken utsträckning de känner tillfredsställelse med livet (Halliday 

Pulaski, 2003).  

Det är vanligt med depressioner efter hjärnskador och det finns ett starkt samband mellan 

depression, isolering och att känna sig otillfredsställd i livet. Beteendet hos klienten med 

hjärnskada kan förändras och det kan innebära personlighetsförändringar eller svårigheter att 

kontrollera beteendet. Det kan även innebära bristande hämning, impulskontroll och insikt 

samt nedsatt initiativförmåga (Borg et al., 2006; Ehrenfors et al., 2004; Halliday Pulaski, 

2003; Lou & Lane, 2005). Många klienter kan ha svårigheter att gå tillbaka till sitt arbete efter 

skadan, det kan ofta bero på att den sociala integrationen påverkas av klientens psykosociala 

färdigheter. Förmågan att köra bil kan även påverkas på grund av fysiska nedsättningar, 

kognitiva, visuella eller perceptuella brister. Körningen kan bli en riskfylld aktivitet för de 
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klienter som har en begränsat medvetenhet om sin situation (Atchison, 2007).  

Det sker ständigt en omorganisation i hjärnan och denna process kallas plasticitet. Det innebär 

att hjärnan utvecklas och anpassar sig till nya förhållanden efter en skada. Genom att använda 

hjärnan i en stimulerande miljö kan hjärnan utvecklas (Ehrenfors et al., 2004). Hjärnans 

förmåga att återhämta sig sker därför under en lång tid och beror inte bara på akutsjukvården 

och rehabiliteringen, utan även ytterligare samhälls insatser har en viktig roll (Socialstyrelsen, 

2005). En viktig aspekt att tänka på är att det inte bara är den skadade som drabbas, även de 

närstående blir påverkade. Utöver rehabilitering behöver den skadade stöd och hjälp för att 

leva ett bra liv med sina funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2005). Familjen kan även ha 

en stor roll i både utredningen och i åtgärderna, t.ex. om klienten får svårt att uttrycka sig kan 

familjen berätta om klientens aktivitetshistoria m.m. (Halliday Pulaski, 2003). 

Arbetsterapeutiska åtgärder 

Arbetsterapeutiska åtgärder grundas på förståelsen för klienten och klientens unika 

livshistoria där ibland aktiviteter, rutiner, värderingar och intressen ingår. Arbetsterapeuten 

utreder vilka aktivitetsområden som är påverkade och baserar utredningen på diagnos och 

observation (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003). Arbetsterapeuter som arbetar 

med neurologiska sjukdomar/skador måste förstå klientens neurologiska dysfunktion innan 

utredningen och åtgärderna påbörjas. Dessutom är det av stor vikt att ha kunskap om vilka 

utredningar, instrument och åtgärder som kan tillämpas för klientgruppen, exempelvis genom 

bedömningar med mätinstrument. Åtgärderna kan vara att använda målmedvetna aktiviteter 

inriktade på både aktivitetsområdena och klientens funktionsnedsättningar. Det är viktigt att 

arbetsterapeuten anpassar utredningen och åtgärderna till klientens situation för att få det 

resultat som önskas (Halliday Pulaski, 2003).  

I ett tidigt skede av rehabiliteringen kan arbetsterapeuten utreda klientens passiva och aktiva 

rörelser eller hur klienten reagerar på stimuli. Senare bör fokus ligga på att utreda vilka 

aktivitetsområden som klienten kan utföra, hur mycket hjälp de behöver och varför de 
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behöver hjälp. Interventioner i detta skede berör främst enkla ADL aktiviteter, som kan 

behövas brytas ner till mindre delar. Det är viktigt att rikta in sig på basaktiviteter och 

färdigheter eftersom minnet ofta kan vara påverkat i början. Senare ökar svårighetsgraden på 

aktiviteterna och aktivitetsträningen kan ske både i hemmet och ute i samhället. Genom att 

hjälpa klienten att åter kunna vara delaktig i aktiviteter eller att kunna hitta ny meningsfulla 

aktiviteter kan arbetsterapeuten bidra till att klienten uppfyller sina mål (Halliday Pulaski, 

2003; Kielhofner, 2008). 

Delaktighet är tidigare beskrivet som ett vanligt problem för personer med traumatisk 

hjärnskada och inom det området kan arbetsterapeuter hjälpa klienten att finna de färdigheter 

som krävs för att vara delaktig i aktiviteter. Det är därför viktigt att arbetsterapeuten i ett tidigt 

skede kommer in och kan börja arbeta med att utreda och sätta in åtgärder hos personen med 

traumatisk hjärnskada för att få bästa möjliga rehabilitering. Den komplexa skadebilden är 

unik för hjärnskada och för att kunna bemöta och stödja en person med hjärnskador krävs det 

mycket kunskap om detta. Arbetsterapeutiska interventioner i syfte att främja delaktighet hos 

dessa personer är av intresse för författarna och därför är det av vikt att sammanställa 

kunskapsläget. Författarna vill genom sammanställningen öka kunskapen och belysa vikten 

av arbetsterapeutens interventioner samt hur arbetsterapeuten kan främja delaktighet hos 

dessa personer. Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som 

används för att främja delaktighet samt beskriva mätinstrument som används för att mäta 

delaktighet hos personer med traumatiska hjärnskador. 

Metod 

Litteratursökning 

För att besvara syftet valdes en litteraturbaserad studie för att beskriva kunskapsläget inom 

området (Friberg, 2006). Behovet av översikt av litteratur ökar i samband med att kunskap 

från vetenskapliga dokument växer (Backman, 2008). 
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Sökningarna efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Amed, PubMed, 

PsychINFO. Databaserna valdes ut via Luleå tekniska universitets bibliotek där de valdes ut 

ämnesvis. De sökord som användes är occupational therapy, traumatic brain injury, 

participation, intervention, instruments, rehabilitation, outcome*. De fyra första sökorden gav 

mest relevanta artiklar och fynden i dem resulterade i att sökordet ”instruments” lades till. I 

sökningen ingick inklusionskriterierna att artiklarna skulle handla om arbetsterapi, traumatisk 

hjärnskada och delaktighet samt att artiklar skulle vara skrivna på engelska, vara av kvalitativ 

eller kvantitativ design och vara publicerade mellan år 1999-2010. I sökningen ingick även 

exklusionskriterierna som innebar att artiklar, utan abstrakt, skrivna på annat språk än 

engelska, med deltagare under 18år och som är publicerade innan 1999 inte togs med. Första 

urvalet gjordes genom att titel och abstrakt på artiklarna granskades, de relevanta artiklarna 

som hittas lästes sedan igenom i fulltext för att se om de svarade mot syftet. Artiklarna som 

påträffades och som svarade mot studiens syfte och mot inklusionskriterierna handlade om 

arbetsterapeutiska interventioner för personer med traumatisk hjärnskada. Sekundärsökning 

genomfördes men resulterade inte i några ytterligare artiklar. 

 Tabell över sökresultat 

Kombinationer av sökord Amed Cinahl Pubmed PsycInf

o 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury 61 73 188 809 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

Participation  

14 21 31 245 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

Intervention 

25 20 41 398 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

Participation AND Intervention 

7 5 9 139 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

Rehabilitation 

44 65 278 767 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

Outcome* 

41 62 97 870 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

Participation  AND Instrument 

0 1 0 46 

Occupational therapy AND Traumatic brain injury AND 

intervention AND Instrument 

5 1 1 58 
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Analys av data 

Analysen utgick ifrån metoden för litteraturöversikt som är beskriven i Friberg (2006) och 

författarna försökte ha ett kritiskt förhållningssätt vid läsandet av studierna samt vid det egna 

skrivandet i uppsatsen för att undvika risken för ett selektivt urval av resultaten i artiklarna. 

Det började med att 11 artiklar lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhet om vad 

texten handlade om.  Därefter granskades artiklarnas kvalitet genom att använda ”Analysmall 

för kritisk granskning av kvantitativa studier” (bilaga 2) samt ”Analysmall för kritisk 

granskning av kvalitativa studier” (bilaga 3) utformad av Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch 

och Westmorland. Dessa mallar användes eftersom de granskar kvaliteten på studierna utifrån 

ett arbetsterapeutiskt synsätt. Kvalitetsgranskningen gjordes på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar men författarna fann att de kvalitativa artiklarna inte gav tillräckligt bra 

beskrivning av de interventioner som användes. Det resulterade i att sju artiklar var kvar och 

de var alla av kvantitativ design. Sedan sökte båda författarna var för sig fram det viktigaste i 

varje artikel som motsvarade syftet och jämförde vad som hittades. Författarna diskuterade de 

likheter och skillnader som fanns mellan studiernas resultat och diskussion, och enades sedan 

om vad som var relevant att ta med i studien. Författarna gick hela tiden tillbaka till artiklarna 

för att försäkra sig om att inga misstolkningar inträffade. Innehållet sorterades och delades in i 

olika kategorier (Friberg, 2006). Till en början formades fem kategorier men efter ytterligare 

bearbetande och noggrant övervägande av resultatet gav det två kategorier med 

underkategorier för att på bästa möjliga sätt kunna svara mot syftet. 

Etiska överväganden 

Eftersom denna studie är baserad på publicerade vetenskapliga artiklar medför det således 

inga etiska dilemman. Författarna analyserade materialet men var noga med att inte förvränga 

eller misstolka textens innebörd. 

Eventuella vinster med studien är att den bidrar med kunskap om de interventioner som 

främjar delaktighet och de instrument som används för att mäta delaktighet hos personer med 



 

 

 

11 

 

 

 

traumatisk hjärnskada. Den visar hur kunskapsläget inom området ser ut och den kunskapen 

kan influera det praktiska arbetet för arbetsterapeuter. Enligt Friberg (2006) kan en 

litteraturstudie visa på vad som inte blivit aktuellt inom tidigare forskning och vad som bör 

satsas på i framtida forskningsstudier. Förhoppningsvis kan denna studie vara till nytta för 

yrkesverksamma arbetsterapeuter i deras arbete med hjärnskadade personer. 

Resultat 

Analysen resulterade i två kategorier som beskriver interventioner och instrument som 

arbetsterapeuter använder för att främja delaktigheten hos personer med traumatiska 

hjärnskador. En kategori blev ”Interventioner för att kompensera för nedsatt kognitiv 

förmåga” med två underkategorier ” Använda hjälpmedel” och ”Träna lära nya strategier”, 

den andra kategorin blev “ Instrument för att mäta delaktighet”. 

 

Interventioner för att kompensera för nedsatt kognitiv förmåga 

Denna kategori beskriver effekter av interventioner som genom olika tillvägagångssätt 

kompenserar för olika grad av kognitiva funktionsnedsättningar. Resultaten visar ökat 

utförande, tillfredsställelse och självmedvetenhet, vilket kan leda till ökad delaktighet i 

samhället (Dawson et al., 2009; Gentry, Wallace, Kvarfordt & Bodisch Lynch, 2008; 

Goverover, Johnston, Toglia & Deluca, 2007; Landa-Gonzalez, 2001; O`brien, 2007; 

Trombly, Vining Radomsky, Trexell, Burnett-Smith, 2002). 

 

Använda hjälpmedel 

Denna underkategori beskriver hur kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis 

minnesproblem kan kompenseras genom att använda hjälpmedel som en kalender, dagbok, 

larm, checklistor (Landa-Gonzalez; 2001; O´brien, 2007) och digitala hjälpmedel (Gentry et 

al., 2008). Klienterna lärde sig att hantera och använda dessa hjälpmedel genom guidning och 
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träning hos arbetsterapeut. En studie av Gentry et al. (2009) visade att tre träningstillfällen 

tillsammans med arbetsterapeut och därefter åtta veckor egen träning gav signifikant ökad 

självbedömning av aktivitetsutförande, tillfredsställelse och delaktighet hos personer med svår 

traumatisk hjärnskada. 

 

Träna och lära nya strategier 

Arbetsterapeutiska interventioner inom denna kategori fokuserade på att träna personernas 

uppmärksamhet och medvetenhet genom att personerna fick identifiera för dem meningsfulla 

vardagliga aktiviteter och därefter planera och genomföra dessa aktiviteter och utvärdera 

resultatet. Identifierade aktiviteter kunde vara ADL som exempelvis egenvård samt IADL 

som bland annat matlagning och skötsel av hemmet (Dawson et al., 2009; Goverover et al., 

2007; Landa-Gonzalez, 2001; Trombly et al., 2002). Genom rådgivande och stödjande 

insatser från arbetsterapeuten kunde medvetenheten hos personen förbättras (Landa-Gonzalez, 

2001; O´brien, 2007). En studie av Dawson et al. (2009) beskrev att problemlösningsstrategin 

Cognitive Orientation to Occupational Performance [CO-OP] var en effektiv intervention som 

gav förbättring i utförande av aktiviteter. Metoden bestod av att först sätt mål inför en 

aktivitet, sedan planera utförandet, därefter genomföra planen och till sist utvärdera resultatet 

(Goal-Plan-Do-Check). Tillvägagångssättet ledde även till förändringar i andra aktiviteter 

vilket visade att strategin kunde överföras till andra aktivitetsområden. 

 

Instrument för att mäta delaktighet 

Denna kategori handlar om hur instrument kan användas för att mäta klienternas delaktighet i 

aktiviteter. Studierna visar att Canadian Occupational Performance measure [COPM] och 

Kohlman Evaluation of Living Skills [KELS] är användbara för att mäta delaktighet (Gentry 

et al., 2008; Landa-Gonzalez, 2001; Phipps & Richardson, 2007). 

 



 

 

 

13 

 

 

 

Studierna visade att COPM var ett effektivt instrument för att hjälpa klienter med 

neurologiska nedsättningar att identifiera meningsfulla mål som rör delaktighet i aktiviteter. 

COPM användes i de inledande utredningarna och i och med det kunde interventionerna på ett 

effektivt sätt inriktas på klientens mål. Instrumentet kunde även användas i utvärderingen av 

klientens utveckling. Studierna (Gentry et al., 2008; Landa-Gonzalez, 2001; Phipps & 

Richardson, 2007)visade en signifikant förbättring i hur klienterna uppfattade sitt utförande 

och sin tillfredsställelse efter interventionerna. En studie (Phipps & Richardson, 2007) visade 

även att personer med traumatisk hjärnskada själva identifierade mål som främst var 

relaterade till fritiden, arbets- och studie färdigheter, skriftlig kommunikations färdigheter 

samt social delaktighet  

 

Ett instrument som användes tillsammans med COPM är instrumentet Kohlman Evaluation of 

Living Skills [KELS].  Det innefattar utförande av uppgifter samt intervjuer angående 

områdena: PADL, IADL, arbete och fritid. Instrumentet mäter effekterna av interventionerna 

för ökad delaktighet (Landa-Gonzalez, 2001). 

 

Sammanfattningsvis beskriver resultatet interventioner och dess effekter som används för att 

främja delaktighet samt instrument för att mäta delaktighet hos personer med traumatiska 

hjärnskador. Interventionerna består bland annat av träning i PADL och IADL, exempelvis 

egenvård och skötsel av hemmet. Andra interventioner som framställs för att främja 

delaktighet är att kompensera för de kognitiva funktionsnedsättningarna, det kan vara att 

använda hjälpmedel som bland annat checklistor och dagböcker eller att använda 

kompensatoriska strategier, exempelvis strategier i problemlösning. Interventionerna leder till 

att klienten ökar sin självmedvetenhet, utförande och tillfredsställelse i aktiviteter, vilket kan 

främja delaktighet i samhället. Instrumentet COPM kan användas i intervention för att 

identifiera meningsfulla mål och därefter utvärdera interventionens effekt på delaktighet, även 

instrumentet KELS beskrivs i resultatet att vara användbart för dessa ändamål. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som används för att 

främja delaktighet samt beskriva mätinstrument som används för att mäta delaktighet hos 

personer med traumatiska hjärnskador. Resultatet visade att interventioner för att kompensera 

nedsatta kognitiva funktionsnedsättningar främjar delaktighet hos personer med traumatisk 

hjärnskada. 

En traumatisk hjärnskada kan leda till olika grad av kognitiva nedsättningar, vilket beskrivs i 

resultatet. Det framkommer att inlärning och träning av nya strategier för att kompensera för 

funktionsnedsättningarna gav effekt gällande delaktighet hos deltagarna (Dawson et al., 2009; 

Landa-Gonzalez, 2001; O`brien, 2007; Trombly et al., 2002) Att utgå från en kompensatorisk 

ansats vid interventioner för kognitiva funktionsnedsättningar beskrivs även i 

arbetsterapeutisk litteratur i AOTA (2008), fokus bör ligga på aktivitetsmönster och 

omgivning, som exempelvis att förenkla en aktivitet. Författarna anser att klientens utförande 

i aktivitet kan förbättras genom att denne anpassar sitt tillvägagångssätt genom att utföra 

aktiviteten på ett nytt sätt och klienten kan därmed bli mer delaktig i samhället.   

 

I resultatet framkom det att delaktigheten i aktiviteter kan förbättras genom att använda 

kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. dagbok, kalender, checklistor och dator (Gentry et al., 

2008; O´brien, 2007; Trombly et al., 2002). Liknande resultat återfinns i tidigare forskning av 

Gutman (2000) och Eriksson och Dahlin-Ivanoff (2009) som beskriver hur datorn kan 

användas som en kompensatorisk intervention till att åter hitta en strategi för att kunna vara 

delaktig i samhället. De visar även på att strategierna sedan kan överföras till vardagliga 

aktiviteter. Författarna anser att det är viktigt att arbetsterapeuter har stor kunskap om 

kognitiva hjälpmedel och om de förutsättningar som krävs för att hantera dem, eftersom olika 

hjälpmedel kan kräva olika grad av kognitiva förmågor för att kunna tillämpas och vara till 
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nytta för klienten. Kan det även vara så att datorn kan vara ett viktigt framtida hjälpmedel som 

arbetsterapeuten kan använda för personer med traumatisk hjärnskada? Eftersom den kan 

användas på många olika sätt och finns i de flesta hem i Sverige, kan datorn nyttjas som ett 

”naturligt” hjälpmedel i vardagen och på så vis har personer möjlighet att bli mer delaktiga i 

samhället. 

Interventioner som exempelvis användning av digitala hjälpmedel eller träning i 

uppmärksamhet och medvetenhet beskrivs i resultatet av Trombly et al. (2002), Landa-

Gonzalez (2001) och Gentry et al. (2008) att det gav förbättrat utförande och tillfredsställelse i 

aktiviteter, vilket ledde till ökad delaktighet i samhället. Detta överensstämmer med två 

studier (Eriksson, Kottorp, Borg & Tham, 2009; Eriksson, Tham & Fugl-Meyer, 2005) som 

beskriver hur tillfredsställelsen influerade klienterna och deras familjer i vardagen och hur det 

påverkade delaktigheten i fritiden och det sociala livet. Författarna tror att det är viktigt att 

tänka på att en traumatisk hjärnskada kan påverka alla områden i livet och därför bör 

interventionerna fokusera på de aktiviteter som är meningsfulla och därmed ge förbättrad 

tillfredsställelse. 

Att arbeta med meningsfulla aktiviteter beskrivs i resultatet att vara av stor betydelse för att 

kunna främja delaktighet (Dawson et al., 2009; Gentry et al., 2008; Goverover et al., 2007; 

Landa-Gonzalez, 2001; Phipps & Richardson, 2007; Trombly et al., 2002). De aktiviteter som 

är betydelsefulla för klienten influeras ofta av personens egna värderingar och livstro, det är 

också det som motiverar personer att engagerar sig och det ger livet mening (AOTA, 2008). 

Författarna tror därför att det är viktigt att låta klienterna själva identifiera aktiviteter som de 

anser är meningsfulla eftersom det motiverar dem till att bli mer engagerade i sina egna liv 

och på så vis utvecklas och bli mer delaktiga i önskade aktiviteter. 

Resultaten visade att instrumentet COPM är användbart i arbetsterapi vid interventioner 

eftersom den ger möjlighet till att rikta in interventionerna mer på identifierade meningsfulla 

aktiviteter för klienten (Gentry et al., 2008; Phipps & Richards, 2007; Landa-Gonzalez, 2001; 



 

 

 

16 

 

 

 

Dawson et al., 2009). Det stärks genom en studie (Wressle, Lindstrand, Neher, Marcusson & 

Henricsson (2003) som beskriver att COPM kan användas till att ändra fokus från 

kroppsfunktioner till aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeutisk litteratur (Halliday Pulaski, 

2003, Townsend & Landry, 2005; Kielhofner, 2008) beskriver att många personer som 

drabbas av en traumatisk hjärnskada påverkas så svårt av konsekvenserna, både fysiska och 

kognitiva, att de får svårigheter att utföra vardagliga meningsfulla aktiviteter. Det påverkar 

känslan av delaktighet och livstillfredsställelse med risk för isolering och depression som 

följd. Phipps & Richardson, (2007) visar i resultatet att genom att använda COPM 

identifierade deltagarna med traumatiska hjärnskada meningsfulla aktiviteter i områdena 

fritid, arbets- och studie färdigheter samt social delaktighet.  Det visade även att deltagarna 

med stroke identifierade meningsfulla aktiviteter inom området ”skötsel av hemmet”. 

Författarna anser att instrumentet är viktigt för att kunna identifiera meningsfulla aktiviteter i 

det skede i livet som klienterna befinner sig i. En orsak till att personer med traumatiska 

hjärnskador identifierar aktiviteter utanför hemmet kan vara att de ofta är yngre än personer 

med stroke och har därför kvar roller som t.ex. arbetare och student. Instrumentet COPM ger 

arbetsterapeuten ett mått på klientens delaktighet genom att den visar hur klienten upplever 

utförandet och tillfredställelsen av aktiviteter. En annan fördel med instrumentet är att den kan 

användas även under och efter interventionerna för att se vilken effekt det har. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner som används för att 

främja delaktighet samt beskriva mätinstrument som används för att mäta delaktighet hos 

personer med traumatiska hjärnskador. Författarna ville sammanställa det nuvarande 

kunskapsläget inom området och valde därför att göra en litteraturöversikt, vilket Friberg 

(2006) anser vara lämpligt. 

Författarna valde att utgå från Fribergs (2006) metod eftersom resultaten innehöll kvantitativa 

artiklar och Fribergs analysmetod riktar in sig mot både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
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Sökorden valdes utifrån syftet och kombinerades på ett flertal sätt för att finna artiklar som 

svarade mot syftet. Utav de artiklar som återfanns i databaserna var det få av dem som 

beskrev om arbetsterapeutiska interventioner kunde främja delaktighet, en fundering från 

författarna är om det finns mer forskning inom området längre tillbaka i tiden? En nackdel 

kan därför vara att litteratursökningen möjligtvis kunde ha gett fler artiklar om sökningen 

utökats med några år till bakåt i tiden. Dock valdes åren 1999-2010 eftersom författarna ville 

ha aktuell forskning inom området.   

Vid diskussion av studiens kvalitet och trovärdighet utgick författarna ifrån Holloway och 

Wheelers (2002) begrepp. Begreppet trovärdighet innefattar pålitlighet, överförbarhet, 

noggrannhet och tillförlitlighet. För att pålitlighet ska kunna uppnås ska läsaren kunna förstå 

hur författaren gått tillväga och under liknande omständigheter ska studien kunna upprepas. 

Tillförlitlighet innebär att det som ska undersökas i studien faktiskt har undersökts och att 

resultaten är korrekta. Noggrannhet avser att data ska kunna spåras till originalkällan samt att 

resultaten inte beror på författarnas förutfattade meningar. Överförbarhet innebär att resultaten 

kan överföras till ett liknande sammanhang (Holloway & Wheeler, 2006). Genom att 

författarna utförligt beskrev arbetsprocessen i studiens metoddel stärks studiens pålitlighet. 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån analysmallar, vilket stärker tillförlitligheten. 

Noggrannheten och tillförlitligheten stärks av att författarna först analyserade data var för sig 

och sedan diskuterades och jämfördes artiklarna. Författarna anser att resultatet är överförbart 

till andra klientgrupper med liknande svårigheter eftersom deltagarna i artiklarna var av olika 

kön och ålder. Dock är studiens resultat inte helt överförbart på barn eftersom 

interventionerna kan se annorlunda ut för dem. En annan svaghet med studien är att 

beskrivningarna av interventionerna och kvaliteten i de olika studierna var skiftande och 

därför har det varit svårt att sammanställa i vårt resultat. Det är därmed svårt att dra generella 

slutsatser av interventioner för klientgruppen. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis visar denna studie på vilka interventioner och instrument arbetsterapeuter 

kan använda sig av för att möjliggöra delaktighet för personer med traumatiska hjärnskador. 

Slutsatser som kan dras från resultatet är att de huvudsakliga interventionerna och instrument 

som arbetsterapeuter kan använda sig av är kompensatoriska strategier och hjälpmedel och 

instrumentet COPM. Det är även värt att poängtera att arbetsterapeutiska interventionerna bör 

fokusera på att förbättra för hela familjens delaktighet och tillfredsställelse, samt kunna vara 

inriktade på meningsfulla aktiviteter i fritiden och i det sociala livet. Vår förhoppning är att 

denna studie kan öka förståelsen om och belysa vilka arbetsterapeutiska interventioner som 

används för att öka delaktighet hos personer med traumatiska hjärnskador. Författarna har 

funnit att vidare forskning behövs inom området, eftersom delaktighet är en viktig del i varje 

persons liv och arbetsterapeuten har en viktig roll i rehabiliteringen. Ett exempel på vidare 

forskning skulle kunna vara att undersöka om det finns evidens för att arbetsterapeutiska 

interventioner kan öka delaktighet för personer med traumatiska hjärnskador.  

Tillkännagivande  

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Irene Vikman för sitt engagemang och goda råd 

under hela examensarbetets gång. 
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                                                                                                                   Bilaga 1 

Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Personal 

digital assistans 

as cognitive aids 

for individuals 

with severe 

traumatic brain 

injury: 

community-based 

trial. 

 

Författare:  

Gentry, T., 

Wallace, J., 

Kvarfordt, C., & 

Bodisch Lynch, 

K. 

 

Tidsskrift:  

Brain Injury. 

 

Årtal: 2008. 

 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av 

PDA (personal 

digital assistants) 

som ett kognitivt 

hjälpmedel i ett urval 

av individer med 

svår traumatisk 

hjärnskada. 

 

23 deltagare 

rekryterades på 

sjukhus och i 

öppenvården. 

För att kunna delta 

måste de ha haft en 

svår TBI inom ett år 

innan deltagandet 

och vara minst 18 

år.  

Deltagarna 

bedömdes utifrån 

COPM och 

CHART-R.  

 

Intervention: 

Deltagarna tränades i 

att använda en PDA 

som kognitivt 

hjälpmedel. 

 

Resultatet visar en 

statistisk signifikant 

skillnad i före och 

eftermätningarna när 

det gäller utförandet 

och tillfredställelsen 

med utförandet. 

Statistisk signifikant 

förbättring visades 

också i delaktigheten 

hos klienten. I under 

grupperna i 

instrumentet 

CHART-R visade det 

sig att kognitiv 

självständighet, 

rörlighet, och 

aktivitet var de som 

gav signifikant 

skillnad i före och 

efter mätningarna. 

 

Denna studie visar 

ökad själuppfattning i 

utförandet av 

vardagliga aktiviteter 

och i tillfredställelsen 

med utförandet. Det 

visade även en ökad 

självuppfattning av 

nivån av delaktighet i 

områdena kognitiv 

självständighet, 

rörlighet och 

aktiviteter. 

Det visar att en vanlig 

PDA som kognitivt 

hjälpmedel hjälper 

klienter med TBI. 

Studien visar också 

att COPM är ett 

användbart instrument 

för att utreda vilka 

vardagliga aktiviteter 

som påverkas av 

interventionerna. 

Titel: 
Occupational 

therapy outcomes 

for clients with 

traumatic brain 

injury and stroke 

using the 

Canadian 

Occupational 

Performance 

Measure. 

 

Författare: 

Phipps,  S., & 

Richardson,  P. 

 

Syfte var att 

fastställa om 155st 

etniskt skilda 

klienter med TBI 

och stroke som fått 

arbetsterapi 

upplevde att de 

nådde deras egna 

uppsatta mål som rör 

uppgifter i det 

dagliga livet, mätt 

enligt COPM. 

 

155st deltagare med 

TBI och CVA 

deltog under en 5år 

period. 

Arbetsterapin 

fokuserade på att 

behålla funktionella 

utföranden i 

aktivitetsområden. 

 

Intervention: 

Baserade på 

deltagarnas mål och 

syftet var att öka 

delaktigheten i 

samhället. 

 

Det var en signifikant 

skillnad  mellan före 

och efter 

interventionerna för 

hela urvalet och för 

varje diagnosgrupp. 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan före och efter 

Allmänt över gruppen 

så gav 

interventionerna en 

ökad självbild av 

utförandet och en 

ökad tillfredsställelse 

med 

aktivitetsutförande 

målen. 

TBI deltagarna 

identifierade i hög 

grad mål som var 

relaterade till fritiden, 

delaktighet i 

samhället, 

yrkesfärdigheter och 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Tidsskrift: 

The American 

Journal of 

Occupational 

Therapy. 

 

Årtal: 2007. 

 

 

 

 

 

interventionerna 

gällande utförandet 

mellan varje diagnos 

grupp.  

skriftlig 

kommunikation.  

Titel: Treatment 

to improve self-

awareness in 

persons with 

acquired brain 

injury. 

 

Författare:  

Goverover, Y., 

Johnston , M., 

Toglia, J., & 

Deluca, J. 

 

Tidsskrift: 

Brain Injury. 

 

Årtal: 2007. 

 

Syftet var att 

undersöka effekterna 

av en 

självkännedoms 

tränings protokoll 

förankrade i 

instrumentella 

aktiviteter i det 

dagliga livet (IADL) 

för deltagare med 

förvärvade 

hjärnskador på 

nivåer av självinsikt 

och funktionella 

färdigheter. 

 

En RCT studie med 

20 deltagare i åldern 

18-55. Deltagarna 

hade en förvärvad 

hjärnskada och hade 

vissa tecken på 

nedsatt 

medvetenhet. 

 

Intervention: Bestod 

för 

experimentgruppen 

av en självkännedoms 

träning i aktiviteter 

medan 

kontrollgruppen 

gjorde samma 

aktiviteter men fick 

endast korrigerande 

feedback. 

 

En signifikant 

skillnad visades 

mellan grupperna i 

ökad själv 

korrigering.  De 

visade också ett ökat 

utförande (speciellt 

process delen). 

Däremot fann de  

ingen signifikant 

skillnad i ökad 

aktivitetsspecifik 

självkännedom och 

tillfredsställelsen.   

Denna studie visa att 

det finns stöd för 

självkännedoms 

träning i samband 

med funktionella 

vardagliga aktiviteter 

för ökad 

självreglering 

och funktionella 

vinster för individer 

med TBI och 

förvärvad hjärnskada. 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Using the 

cognitive 

orientation to 

occupational 

performance 

(CO-OP) with 

adults with 

executive 

dysfunction 

following 

traumatic brain 

injury. 

Författare:. 

Dawson, D., 

Gaya,A.,  Hunt, 

A., Levine, B., 

Lemsky, C., & 

Polatajko, H. 

Tidsskrift: 

Canadian Journal 

of Occupational 

Therapy. 

 Årtal: 2009. 

Syftet med studien 

var att testa 

användbarheten av 

Cognitive orientation 

to occuaptional 

performance (CO-

OP) 

tillvägagångssätt för 

vuxna med exekutiva 

dysfunktioner som 

uppstått från 

traumatisk 

hjärnskada. 

Instrumentet kan 

användas som en 

arbetsterapeutisk 

åtgärd för att öka 

utförandet i dagliga 

uppgifter hos dessa 

personer. 

 

I studien användes 

en single case 

design. Deltagarna 

var 3 stycken och 

rekryterades från en 

allmän verksamhet 

för personer med 

traumatisk 

hjärnskada och från 

en skara av personer 

med traumatisk 

hjärnskada som var 

tillgängliga från en 

studie som en av 

författarna arbetat 

med. 

 

Intervention: 

Fokuserade på att 

använda 

metakognitiva 

problemlösningsstrate

gier för att kunna 

utföra dagliga 

uppgifter som 

klienterna själva 

identifierat.  

Utförandet 

förbättrades på 7 av 9 

tränade mål och på 4 

av 7 otränade mål. 

 

CO-OP är ett effektivt 

sätt att öka 

delaktigheten i det 

dagliga livet för 

vuxna med exekutiva 

dysfunktioner. Det 

kan ge förändringar i 

tränade mål och kan 

tillåta överföring av 

träningseffekter. 

Studien stödjer 

träning i strategier i 

vardagliga aktiviteter. 

 

Titel: 

Occupational 

therapy and 

achievement of 

self-identified 

goals by adults 

with acquired 

brain injury: 

phase ll. 

Författare:. 

Trombly, C., 

Vining 

Radomski, M., 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sambandet mellan 

delaktighet i mål i 

arbetsterapi för 

patienter i 

öppenvården och 

förbättring i 

självidentifierade 

mål hos vuxna med 

förvärvad 

hjärnskada.  

31 deltagare 

rekryterades från tre 

olika platser; 

Sydvästra, 

nordvästra och 

midwest regioner i 

USA.  

Intervention: Träning 

i kompensatoriska 

strategier, 

datoranpassningar. 

Deltagande i 

målspecifika program 

i arbetsterapi 

uppnådde en 

signifikant nivå av 

självidentifierade mål 

som var relaterade till 

dagliga aktiviteter. 

Man fann ingen 

Delaktighet i 

öppenvårdens 

patientterapi var 

signifikant och starkt 

förbunden med 

uppnådda 

självidentifierade mål 

och förbättring av 

uppfattning av 

utförande och 

tillfredsställelse med 

utförande av målsatta 

beteenden.  
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Trexel, C., & 

Burnett-Smith, S.  

Tidskrift: The 

American journal 

of occupational 

therapy. 

Årtal: 2002. 

 signifikant skillnad i 

förbättrad delaktighet 

under målspecifik 

arbetsterapi jämfört 

med ingen 

behandling.  

 

Titel: 

Multicontextual 

occupational 

therapy 

intervention: A 

case study of 

traumatic brain 

injury. 

Författare: 

Landa-Gonzalez, 

B.  

Tidsskrift: 

Occupational 

therapy 

international. 

 Årtal: 2001. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva ett 

multikontextuellt, 

samhälleligt 

återinträdes 

arbetsterapiprogram 

som är riktat till 

träning i 

medvetenhet och till 

att kompensera för 

kognitiva problem 

för en 34-årig man 

med traumatisk 

hjärnskada. 

En analys med hjälp 

av instrumentet 

COPM utfördes 

genom att jämföra 

skillnaderna mellan 

klientens uppnådda 

utförande och 

tillfredsställelse. 

Utifrån instrumentet 

KELS jämfördes 

utförandevärdering 

och funktioner i 

dagliga aktiviteter 

från första 

bedömning till 

utskrivning.  

 

Intervention: Valda 

process- strategier 

(t.ex. förutsäga sig 

själv, ifrågasätta sig 

själv, användning av 

anteckningsblock och 

checklistor). 

Klienten ökade sitt 

självförtroende och 

förbättrade sig i sina 

dagliga aktiviteter. 

Efter studien fortsatte 

klienten att använda 

sig utav 

kompensatoriska 

strategier samt var nu 

mera 

säkerhetsmedveten. 

 

Process- strategier 

underlättar förbättring 

av medvetenhet och 

funktioner i aktivitet. 

Ett multikontextuellt 

tillvägagångssätt 

tillsammans med 

underlättande 

strategier för att öka 

medvetenheten kan 

hjälpa klienten att bli 

mer medveten om 

sina brister och att 

kunna kontrollera och 

förutsäga sitt 

utförande. 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Achieving 

a successful and 

sustainable return 

to the workforce 

after ABI: A 

client-centred 

approach.  

Författare: 

O´brien, L.. 

Tidsskrift: Brain 

injury. 

Årtal: 2007 

Att beskriva 

tillvägagångssättet 

som Victorian 

Aquired Brain Injury 

(ABI) specialist team 

använder för att 

underlätta 

delaktighet i arbetet 

hos sina klienter. 

Personal som 

arbetade i specialist 

teamet på, 7st 

slutförde 

frågeformuläret.  

För filgranskningen 

tog två bedömare 

från teamet slumpvis 

ut filer, 27st, filer 

som avslutats förra 

året och där klienten 

fått en anställning 

som resultat. 

Intervention: 

kompensatoriska 

strategier som t.ex. 

kalendrar, 

checklistor.  

Kompensatoriska 

strategier användes i 

alla filer som 

granskades. 

Modellen i CRS 

Australia har varit 

framgångsrik. 

Kompensatoriska 

strategier tillåter 

klienten att bli mer 

självständig.  Det är 

viktigt med tidiga 

interventioner för att 

så mycket som 

möjligt bevara 

klientens nätverk i 

både det sociala och i 

arbetet. 
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                                                                                                                  Bilaga 2  

Analysmall för kritisk granskning av kvantitativa 
studier 
Utformad av Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch och Westmorland, 1998, McMasterUniversity.  

Översatt av Gunilla Eriksson, Akademiska sjukhuset, med tillstånd av Mary Law. 

 

Författare, artikelns namn, var och när den är publicerad: 

 

 

 

 
    

 Kommentarer 

Studiens syfte 

Var studiens  

syfte tydligt  

formulerat? 

 Ja 
 Nej 
 

 

Skriv ner studiens syfte. Hur överensstämmer det med arbetsterapi och/eller 

din frågeställning? 
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Litteratur 

Fanns en översikt 

över relevant 

litteratur? 

 Ja 
 Nej 
 

Beskriv behovet av denna studie utifrån litteraturöversikten. 
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Design 

Vilken design hade 

studien? 

 Randomiserad 
kontrollerad (RCT) 

 Kohort 
 Single case 
 Före och efter 

mätning 
 Retrospektiv  
 Cross-sectional 
 Fallstudie 

Beskriv studiens design. Var designen lämplig för studiens frågeställning?  

(t ex utifrån kunskapsnivån inom området, resultat, etiska frågeställningar 

mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificera om det fanns några bias (Något som påverkade 

undersökningsresultatet på ett diskutabelt sätt) och på vilken sätt det 

påverkat resultatet. 
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Undersöknings- 

grupp 
 

N =  

 

Beskrevs 

undersökningsgruppen 

i detalj? 

 Ja 
 Nej 
 

Urval (vilka valdes ut, karaktäristika på undersökningsgruppen,  

hur många, hur gick urvalet till?) Om det fanns flera grupper, fanns  

det likheter mellan grupperna?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrevs varför man 

valt denna storlek på 

undersökningsgruppen? 

 Ja 
 Nej 
 Inte relevant 

Beskriv hur man hanterade de etiska frågorna. Hade deltagarna tillfrågats om 

sitt godkännande till att delta? 
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Resultat/outcome Ange när och hur ofta deltagarna bedömdes. (ex. före, efter behandling, vid 

uppföljning)  

 

 

 

 

 

 

 

Områden som bedömdes  

(ex ADL, arbete, fritid) 

Ange de bedömningsinstrument som 

användes. 
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Var bedömnings-

instrumenten reliabla? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

Var bedömnings-

instrumenten valida? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
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Intervention 
Var interventionen väl 

beskriven?  

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

Undvek man 

störningar? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 Inte relevant 
 

Undvek man samtidig 

intervention? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 Inte relevant 

Ge en kort beskrivning av den intervention som gavs (fokus för 

interventionen, vem som genomförde den, hur ofta, var). Skulle 

interventionen kunna återupprepas i arbetsterapeutisk praktik? 
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Resultat 
Rapporterades resultat 

i form av statistisk 

signifikans? 

 Ja 
 Nej  
 Inte beskrivet 
 Inte relevant 
 

Var analysmetoderna 

väl valda? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

 Vilka var resultaten? Var de statistiskt signifikanta (p<0,05). Om de inte var 

statistiskt signifikanta, var studien stor nog att kunna påvisa en viktig skillnad 

om den skulle finnas? Om det fanns många resultat, vad hade man beräknat 

statistiskt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var det som är av 

klinisk betydelse 

beskrivet? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

Vad av resultatet var av klinisk betydelse?  Var skillnaderna mellan grupperna 

kliniskt meningsfulla?(om de var tillämpliga) 
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Var bortfall beskrivet? 

 Ja 
 Nej 
 

 

 

Var det något bortfall i studien? Varför? (Fanns skäl angivna och bortfallet 

rimligt analyserat?) 
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Slutsats och kliniska 

implikationer 

Var slutsatserna vad det 

gäller metod och 

resultat 

tillräckligt beskrivna? 

 Ja 
 Nej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kom man fram till i den här studien? Vilka är implikationerna av de här 

resultaten för arbetsterapeutisk praktik? Vilka var studiens huvudsakliga 

begränsningar? 

En ”lathund” till denna analysmall ”Guidelines for critical review form-quantitative studies” 

samt mallens engelska förlaga finns att hämta på http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/ebp 
Lämna gärna synpunkter på den svenska översättningen till gunilla.m.eriksson@akademiska.se 

 

 

http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/ebp
mailto:gunilla.eriksson@nc.uas.lul.se
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                                                                                                                   Bilaga 3 

Analysmall för kritisk granskning av kvalitativa 
studier 

Utformad av Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch och Westmorland, 1998, McMasterUniversity.  

Översatt av Gunilla Eriksson, Akademiska sjukhuset, med tillstånd av Mary Law. 

 

Författare, artikelns namn, var och när den är publicerad: 

 

 

 

 
    

 Kommentarer 

Studiens syfte  

Var studiens syfte tydligt  

formulerat? 

 Ja 
 Nej 
 

Vilket var studiens syfte? 
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Litteratur 

Fanns en översikt över 

relevant litteratur? 

 Ja 
 Nej 

Beskriv behovet av denna studie utifrån litteraturöversikten. 

 

 

 

 

 

 

Vilka områden inom 

arbetsterapi studerades? 

 personlig vård 
 boende 
 arbete 
 fritid 
 utförandekomponenter 
 faktorer i miljön 
 aktivitetsutförande/ 
       ”occupation” 

 

Hur passar studien in på arbetsterapi och på din frågeställning?  
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Design 

Vilken design hade studien? 

 etnografisk 
 grounded theory 
 participatory action 
        research (PAR)     

 fenomenologisk 
 annan 
     __________________ 

 

 

 

 

Vilken design hade studien? Var designen lämplig för studiens 

frågeställning? (t ex utifrån kunskapsnivån inom området, etiska 

frågeställningar mm) 

 

 

 

 

 

 

 

Hade man identifierat 

och beskrivit ett  

teoretiskt perspektiv? 

 Ja 
 Nej 
 

 

 

 

Beskriv studiens teoretiska perspektiv 
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Vilka metod(er) användes? 

 deltagande observation 
 intervjuer 
 historiskt perspektiv 
 fokusgrupper 
 annan 
     _______________ 

 

 

 

 

Beskriv metod(-erna) som användes för att besvara forskningsfrågan. 
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Urval och under-

sökningsgrupp 
 

N = 

 

Var processen med 

systematiskt urval (purposeful 

sampling) beskriven? 

 Ja 
 Nej 
 

Hade man fortsatt att 

inkludera personer tills 

mättnad nåtts i datan? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

Beskriv vilka metoder som användes för att göra urvalet till  

undersökningsgruppen. Fanns det en flexibilitet i urvalsprocessen? 

 

 

 

 

 

 

 

Hade deltagarna tillfrågats om 

godkännande till att delta? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

 

 

 

 

Beskriv hur man hanterade de etiska frågorna. 
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Datainsamling 
Klarhet i beskrivningen 

 

Finns klar och fullständig 

beskrivning av:  

plats/miljö? 

 Ja  
 Nej 
deltagarna? 

 Ja    
 Nej 
bevis för forskarnas 

kompetens? 

 Ja   
 Nej 

Beskriv studiens kontext/miljö. Var den tillräckligt beskriven för att få 

en förståelse för helheten? 

 

 

 

 

 

forskarnas roll och relation till 

deltagarna? 

 Ja 
 Nej 
identifiering av forskarnas 

förförståelse 

(parantetisering)? 

 Ja 
 Nej 
 

 

Beskriv hur studiens olika moment dokumenterades. Fattades något? 
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Noggrannhet (procedural 

rigor) 

Var man noggrann i 

tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

 

Beskriv datainsamlingsmetoderna. Hur var den insamlade datan 

representativ för helheten (”the whole picture”)? Beskriv eventuell 

flexibilitet i design och datainsamlingsmetoder. 

 

Dataanalys 
Analytisk precision  

 

Var dataanalysen induktiv? 

 Ja  
 Nej  
 Inte beskrivet 
 

Överensstämde resultaten 

med och återspeglade data? 

 Ja 
 Nej 
 

Beskriv metod(-erna) för dataanalys. Var metoderna lämpliga? Vilka 

alternativa tolkningar av data hade man utforskat? 
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Tillgänglig för granskning 

 

Beskrevs beslutsprocessen 

under undersökningens gång 

och vad man kom fram till för 

det fortsatta arbetet? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

Var processen att 

transformera 

data till koder/teman 

adekvat beskriven? 

 Ja 
 Nej 
 Inte beskrivet 
 

Beskriv forskarnas beslut i processen att transformera data till 

koder/teman. Beskriv den logiska grunden (rational) som man använt 

sig av vid utvecklandet av teman. 
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Teoretisk anknytning 

Framkom en meningsfull bild 

av det fenomen som 

studerades? 

 Ja 
 Nej 
 

 

 

 

 

Hur tydliggjorde och fördjupade man i analysen de begrepp som 

studerades? Klargjorde man eventuella samband? Beskriv de 

begreppsmässiga konstruktioner (conceptual frameworks) som 

framkom. 
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Trovärdighet 
 

Rapporterades triangulering  

vad det gäller 

källor/data? 

 Ja 
 Nej 
metoder? 

 Ja 
 Nej 
forskare? 

 Ja 
 Nej 
teorier? 

 Ja  
 Nej 
 

Användes kontroll med del-

tagare (member checking) för 

att verifiera resultat? 

 Ja 
 Nej  
 Inte beskrivet 
 

Beskriv de strategier man använt sig av för att säkerställa trovärdighet i 

resultaten. 
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Slutsats och 

implikationer 
 

Var slutsatserna vad det  

gäller studiens resultat 

tillräckligt beskrivna? 

 Ja 
 Nej  
 

Bidrog resultaten till  

teoriutveckling och  

framtida arbetsterapi 

(praktik/forskning)? 

 Ja  
 Nej 
 

 

 

 

Vad kom man fram till i den här studien? Vilka är implikationerna av de 

här resultaten för arbetsterapi (klinisk praktik och forskning)? Vilka var 

studiens huvudsakliga begränsningar? 

 

En ”lathund” till denna analysmall ”Guidelines for critical review form-qualitative studies” samt 

mallens engelska förlaga finns att hämta på http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/ebp 

Lämna gärna synpunkter på den svenska översättningen till gunilla.m.eriksson@akademiska.se 

 

 

http://www.fhs.mcmaster.ca/rehab/ebp
mailto:gunilla.m.eriksson@akademiska.se

