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SAMMANFATTNING 

I Sverige insjuknar varje år ca 30 000 personer i stroke och av dessa överlever ca 80 %. Nästan hälften av de som 

överlever får en bestående nedsättning inom motoriska, kognitiva och sociala förmågor. De som får vård och 

arbetsterapeutiska insatser i hemmet uppnår högre aktivitetsnivå jämfört med de personer som får vård i hemmet 

utan arbetsterapeutiska insatser. Arbetsterapeutiska interventioner kan möjliggöra för personer att vara delaktiga 

i aktiviteter, främja personers välbefinnande och hälsa. Syftet med studien var att ge en översikt över samt 

beskriva aktivitet och delaktighet hos personer med stroke mer än ett år efter insjuknande. För att besvara syftet 

genomfördes en litteraturöversikt där data samlades in via systematisk litteratursökning och analyserades genom 

stöd i kvalitativ innehållsanalys. I analysen ingick 12 artiklar, samtliga kvalitativa studier. Utifrån analysen 

framkom fyra kategorier: Betydelsen av socialt stöd; Att bidra till andra och känna sig delaktig i samhället; Hot 

mot att upprätthålla tidigare roller och aktiviteter; Att kunna återskapa meningsfulla aktiviteter. Resultatet visade 

att trots god återhämtning i de dagliga aktiviteterna förekom svårigheter att engagera sig i aktiviteter utanför 

hemmet och vara delaktig i samhället flera år efter insjuknande. Vidare framkom betydelsen av stöd från 

omgivningen för att anpassa sig till sin situation och återuppta meningsfulla roller och aktiviteter. Slutsatser som 

kan dras är att personer som drabbats av stroke behöver stöd av omgivningen och långsiktig rehabilitering där 

fokus behöver riktas mot att stödja aktiviteter utanför hemmet och möjligheten att återta eller utveckla nya 

aktiviteter och roller. Detta kan bidra till att personerna kan få nya strategier och uppleva mening med att kunna 

utföra sina aktiviteter och få ett mer hälsosamt liv.  
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ABSTRACT 

In Sweden, about 30 000 people suffer from stroke every year of whom 80% survive. Almost half of those who 

survive suffer from a permanent impairment in motor, cognitive and social ability.Those who receive home care 

and occupational therapy interventions at home develop better occupational performance compared to those who 

receive home care without occupational therapy. Occupational therapy interventions can promote participation, 

well-being and health. The aim of this study was to provide a comprehensive overview and describe occupation 

and participation among persons with stroke more than a year after the onset of the disease. To answer the aim, a 

literature review was conducted where data was collected via systematic literature search and analyzed by support 

in qualitative content analysis.The analysis included 12 scientific peer-reviewed articles, all qualitative studies.. 

Four categories emerged through the analysis: The importance of social support; To be able to contribute to 

others feel involved in society; Threats against maintaining previous roles and occupations; Being able to 

recreate meaningful occupations. The result showed that despite a good recovery in daily activities, there was 

still difficulties engaging in activities outside home and being part of society at large, several years after the 

stroke. Furthermore, a supportive environment emerged as important to enable adaptation to the situation and to 

resume meaningful roles and activities. Conclusions of this study is that social support and long term rehabilitation 

is important to support people with stroke to regain important activities and roles and to enable engagement in 

activities outside home and participation in society at large. This can enable the development of strategies to 

enhance meaningful occupational experiences that promotes health and well-being.  
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INLEDNING 

I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken. Varje år insjuknar ca 30 000 personer i stroke och av de 

insjuknade överlever drygt 80% (Riksstroke, 2016). Eftersom så många insjuknar och överlever innebär det att 

många får leva med nedsättningar orsakade av stroke. Nedsättningar som kan vara motoriska men även dolda 

kognitiva nedsättningar som påverkar personens delaktighet i aktivitet. I det akuta läget sätts mycket resurser in 

och rehabiliteringen ägnas oftast till att klara grundläggande behov i hemmet med eller utan hjälp (Borg, Borg, 

Gerdle & Stibrant Sunnerhagen, 2015). Under strokerehabiliteringen är arbetsterapeuters unika kunskap i att 

möjliggöra för personers upplevelse av delaktighet i aktivitet en viktig resurs (Kielhofner, 2012).  

 

Författarna har under verksamhetsförlagd arbetsterapeututbildning träffat personer som drabbats av stroke och 

funderat på deras erfarenheter av aktivitet och delaktighet efter ett år. Författarnas intresse av att fördjupa sig i 

vad som tills idag har framkommit i ämnet har lett till att göra en litteraturstudie. 

 

BAKGRUND 

Stroke 

Stroke är ett samlingsbegrepp för den symtombild personen uppvisar när blodförsörjning till delar av hjärnan helt 

eller delvis upphör. Stroke inkluderar hjärninfarkt (85%), intracerebral blödning (10%) och 

subaraknoidalblödning (5%). Stroke förekommer i alla åldrar och påverkar totalt sett män och kvinnor i samma 

utsträckning (Riksstroke, 2016; Världshälsoorganisationen [WHO], 2017). Av de 30 000 personer som drabbas 

av stroke varje år är 80% över 65 år (Riksstroke, 2016). År 2009 var den samhälleliga kostnaden vid behandling 

av stroke 5% av hälsovårdsresurserna. Den totala kostnaden för stroke i Sverige 2009 uppskattades till 167 

miljarder kronor (Ghatnekar, 2013, s. V). 

 

Ungefär 40% av de som överlever en stroke får en bestående nedsättning inom motoriska, kognitiva och sociala 

förmågor. Nedsättning av språkfunktion och kommunikationsförmåga förekommer i varierande utsträckning. 

Nedsatt motorisk förmåga drabbar ofta kroppen halvsidigt med ökad muskelspänning vilket kan resultera i 

svårigheter att greppa, röra armen, svårigheter med förflyttningar och balans. Kognitiv nedsatt förmåga kan visa 

sig genom försämrad förmåga att förstå språket, svårigheter att samordna intryck till en helhet, omedvetenhet om 

funktionsbortfall och problem att tolka sinnesintryck. Nedsättningarna kan leda till att personen får svårt att 

kommunicera och lyfta fram sina egna synpunkter och önskemål vilket kan medföra svårigheter att delta i sociala 

sammanhang (Borg et al ., 2012; Jönsson, 2012). Fatigue, en extrem trötthet, är ett mycket vanligt problem efter 
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stroke. Fatigue kan ge personen inskränkt delaktighet genom minskad ork att utföra aktiviteter som att umgås 

med vänner och familj, åka på utflykter och andra fritidsaktiviteter men även mindre ork att arbeta (Jönsson, 

2012; Kielhofner, 2012). Fatigue är ett kvarstående problem även efter flera år (Cumming, Parker, Kramer & 

English, 2016). Över tid blir de sekundära faktorerna, såsom fatigue, även mer påtagliga vilket påverkar 

livskvalitén (Baylor, Yorkston, Jensen, Truitt & Molton, 2014). Stroke kan även leda till depression och de 

psykologiska aspekterna påverkar hela rehabiliteringsprocessen (Holmgren, Gosman-Hedström, Lindström & 

Wester, 2010). 

 

Arbetsterapi 

Arbetsterapins syfte och mål är att möjliggöra för personer att vara delaktiga i aktiviteter, 

främja personers välbefinnande och hälsa vilket kan uppnås genom personcentrerat arbetssätt där fokus ligger i 

att förbättra personens förmåga att engagera sig i de aktiviteter som de vill, behöver eller förväntas göra (Ranner, 

Koch, Guidetti & Tham, 2016; World Federation of Occupational Therapy [WFOT], 2012). Vägen till en bättre 

hälsa, välbefinnande och upplevelse av meningsfullhet för personer är att möjliggöra för tillgång till 

aktivitetsbaserad arbetsterapi. Arbetsterapi som tar fram aktören i personen och inte endast mottagaren genom att 

ta till vara på kraften i personens görande (Erlandsson & Persson, 2014). Arbetsterapi innebär att arbeta utifrån 

teorier och modeller där det personcentrerade arbetssättet främjar personens delaktighet och aktivitet (Fisher, 

2009; Kielhofner, 2012).  

 

The Model of Human Occupation [MoHO] är en modell som främjar delaktighet och aktivitet utifrån de tre 

centrala begreppen viljekraft, vanebildning samt utförandekapacitet vilka sker i konstant samverkan med miljön. 

Viljekraft är personens inre drivkraft att utföra aktiviteter. Viljekraften påverkas av personens tankar och känslor 

om sig själv vilket uppträder när personen förväntar, väljer, upplever och tolkar det personen gjort. Vanebildning 

förklarar hur personen organiserar sina aktiviteter efter rutiner och vanor i sin vardag, även det specifika sätt 

personen utför en aktivitet på utgörs av personens vanor. Utförandekapacitet beskriver personens fysiska och 

mentala förmågor att utföra en aktivitet där den subjektiva upplevelsen utifrån sjukdom eller skador påverkar 

utförandet. Miljön påverkar aktivitetsutförandet, den kan både vara stödjande men även hindrande. Miljön 

inbegriper fysiska och sociala aspekter, rummet personen befinner sig i, föremålen runt omkring och vilka 

människor personen samspelar med. Miljön innefattar även kulturella och samhälleliga aspekter vilka påverkar 

personers möjlighet till aktivitet och delaktighet. MoHO beskriver hur samtliga aspekter i modellen interagerar 

och tillsammans utgör personens aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012). 
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Den unika kunskap som finns inom arbetsterapi är kunskapen om relationen mellan personen, aktiviteten och 

miljön det är därför av vikt att arbetsterapeutiska insatser är klientcentrerade och utgår från personens önskemål 

och behov (Kielhofner, 2012). I en översikt gjord av Kristensen, Persson, Nygren, Boll och Matzen (2011) 

framkommer att de klientcentrerade arbetsterapeutiska insatserna för personer med stroke ökar förmågan att 

kunna uppnå målen i rehabiliteringsprocessen.  

 

Rehabilitering 

I de Nationella riktlinjerna för vård vid stroke rekommenderas att hälso- och sjukvården ska erbjuda understödd 

utskrivning från sjukhus till hemmet, med fortsatt koordinerad rehabilitering från strokeenheten (Socialstyrelsen, 

2011;2017). Personer med stroke som får vård och arbetsterapeutiska insatser i hemmet uppnår högre 

aktivitetsnivå jämfört med de personer som får vård i hemmet utan arbetsterapeutiska insatser. Eftersom dessa 

personerna blir mer självständiga i hushållsaktiviteter, promenader och att åka kommunalt medför det att de kan 

delta i mer utmanande aktiviteter i det dagliga livet vilket ger ökad livskvalitet (Walker et al., 2004). Wolf, Chuh, 

Floyd, McInnis och Williams (2015) fann i sin studie över arbetsterapeutiska interventioner evidens för att 

arbetsterapi förbättrar personliga dagliga aktiviteter men evidens för effekt av andra arbetsterapeutiska 

interventioner var otillräcklig. Enligt studien fokuserar arbetsterapi i stor utsträckning på personliga dagliga 

aktiviteter såsom att ta hand om sig själv. Därför behövs evidens för andra aktiviteter i dagliga livet tas fram. 

Något som dock framkommer i flera andra studier är att större självständighet i aktiviteter leder till att personerna 

kan medverka i mer krävande aktiviteter i vardagen (Langhorne et al., 2005; Legg 2004; Walker et al., 2004). 

Studier påvisar även att personer med stroke som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och 

rehabilitering i hemmiljö visade på mindre risk för tidig död och blev mer oberoende. (Langhorne et al.,2005). I 

studier framkommer även att debatten bör utgå ifrån huruvida sådana tjänster är effektiva i förhållande till deras 

omfattning och kostnad (Langhorne et al., 2005). I en rapport framhålls även konflikten angående vilken instans 

som ska vara ansvarig för behandlingen i hemmiljö vilket kan medföra att personer inom vissa kommuner inte 

får ta del av behandlingen (Pessah-Rasmussen & Wendel, 2009). 

 

Vidare i de Nationella riktlinjerna för vård vid stroke rekommenderas att rehabiliteringen bör erbjudas så länge 

ett behov kvarstår och att rehabiliteringen ska vara personcentrerad och målinriktad (Socialstyrelsen, 2011;2017). 

Att personen ska vara delaktig i sin rehabilitering är av stor vikt enligt Ranner (2016) för att kunna förstå sin 

situation och hur personen själv kan påverka den. Genom att skapa insyn och öppenhet kring rehabiliteringen kan 

personen följa sin egen rehabilitering vilket skapar delaktighet. Liknande resultat har Kristensen et al., (2011) vad 

gäller personcentrerat förhållningssätt där personen kände sig mer delaktig, klarade fler vardagliga aktiviteter och 
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kunde medvetandegöra sina mål. Målet med rehabiliteringen ska vara att minska funktionsnedsättning och 

möjliggöra delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Dock uppger många personer att deras rehabiliteringsbehov ej 

blivit tillgodosedda (Riksstroke, 2016). Två år efter strokeinsjuknande kvarstår fortfarande aktivitetsnedsättningar 

(Grimby, Andrén, Daving & Wright, 1998; Riksstroke, 2016), rehabilitering erbjuds inte i önskvärd omfattning 

och åtgärder på längre sikt saknas nästan helt (Socialstyrelsen, 2017). Tidigt i strokerehabiliteringen var det även 

viktigt att all information, råd och kunskap som fanns angående sjukdomen framkom samt att den kom personen 

tillgodo för att skapa ett engagemang (Bråndal, 2016; Peoples, Satink & Steultjens, 2011).  

 

Nedsättningarna vid stroke kan leda till konsekvenser i delaktighet och aktivitet om inte personen får stöd 

(Jönsson, 2012). Arbetsterapeutiska insatser kan vara att förändra aktiviteten eller miljön för att bättre möjliggöra 

att aktiviteten kan utföras (WFOT, 2012). Genom att skapa och uppmuntra till nya positiva mönster i en persons 

aktivitetsliv påverkas dynamiken i personens aktivitetsengagemang och formar personen till att vilja tänka, känna 

och göra annorlunda (Kielhofner, 2012). För att förstå förändringsprocessen som personen går igenom är det 

viktigt att som arbetsterapeut ha ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetsterapeuten stödjer personens 

uppfattning om sin kompetens genom att skapa förutsättningar för personen att fokusera på förbättring av sin 

prestation i de aktiviteter som har syfte och mening och att utföra dem i välkänd miljö som hemmet (Ekstam, 

Uppgard, von Koch & Tham, 2007). I den senare delen av rehabiliteringen finns det risk för att psykosociala 

problem kan uppstå. Det är då även viktigt att kunna hjälpa personen med att bygga upp sitt självförtroende i 

sociala situationer (Avery et al., 2014). Socialt stöd är avgörande för rehabiliteringen då det hjälper personerna 

att överkomma hinder till aktivitet och hantera de rädslor och den sårbarhet de upplever i det nya dagliga livet 

(Jellema et al., 2016). Rehabiliteringspersonalen behöver äv en bli medvetna om att strokerehabilitering tar tid 

(Baylor et al., 2014). 

 

Pågående forskning 

I Sverige pågår bland annat två projekt pågår vars syfte är att förbättra situationen för personer som drabbats av 

stroke (Ytterberg, 2016; Hjärna tillsammans, 2017). Projektet “Den felande länken” ska undersöka vad 

personerna tycker om övergången från slutenvården till hemmet. Syftet är att utveckla en bättre och mer 

personcentrerad vård (Ytterberg, 2016). Projektet “Hjärna tillsammans” (2017) ska leda till utveckling av 

arbetssätt och kontaktvägar för att underlätta tillgången till stöd och rehabilitering. Det pågår även utveckling av 

instrumentet Assesment of Awarness of Occupational Performance, [AAOP], (Kottorp, 2014). AAOP kan 

användas för att öka medvetenheten hos personer med stroke om deras begränsningar, vilket krävs för att de aktivt 

ska kunna förändra sitt utförande (Kottorp, Ekstam & Pettersson Lie, 2013). Ekstam et al., (2007) föreslår att 
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vidare forskning behövs kring att hitta olika strategier för interventioner beroende på vilka förändringar som 

personen behöver gå igenom. Detta för att skräddarsy interventioner med mål att underlätta funktioner och öka 

livsglädjen för personer med stroke. 

Problemformulering 

I den inledande fasen av strokerehabiliteringen förekommer flertalet uppföljningar angående personens förmåga 

till aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen, 2017). Då de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2017) påtalar 

vikten av långtidsuppföljningar hos personer med stroke anser författarna att en samlad översikt av personer med 

strokes erfarenheter i aktivitet och delaktighet mer än ett år efter stroke är relevant för att ge ökad kunskap i deras 

långsiktiga rehabiliteringsbehov. 

Syfte 

Syftet med studien var att ge en översikt över samt beskriva erfarenhet av aktivitet och delaktighet hos personer 

med stroke mer än ett år efter insjuknande. 

 

METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte valde författarna att genomföra en allmän litteraturöversikt, vilket enligt Friberg 

(2012) innebär att skapa en översikt över nuvarande kunskap inom ett specifikt område. 

Litteratursökning 

Data insamlades under januari och februari 2018 genom sökningar i databaser som tillhör ämnesområdet 

medicin via Luleå universitetsbibliotek. Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar har författarna tagit stöd av 

bibliotekarie angående vilka databaser och termer som lämpar sig bäst utifrån syftet med studien. Databaser 

som användes vid sökningen av de vetenskapliga artiklarna var Cinahl och PubMed. Cinahl valdes för där ingår 

forskningsämnet arbetsterapi och PubMed för sin medicinska databas. Initialt utfördes fria sökningar för att få 

ett grepp om hur mycket artiklar som fanns inom området för studien. Datainsamlingen har därefter skett i två 

olika faser som innefattar en inledande och en egentlig sökning i enlighet med Friberg (2012). Medical Subject 

Headings [MeSH] är ett specifikt indexerings- och klassifikationssystem som består av kontrollerade ämnesord 

som används för att beskriva innehållet i en artikel (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). De MeSH-termer som 

användes vid sökning i de olika databaserna var: stroke, stroke rehabilitation, quality of life, life change events, 
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activities of daily living, patient participation, rehabilitation och acquired brain injury. Booleska termer som 

användes vid sökandet var AND och OR. 

 

Inklusionskriterierna som användes i studien var att artiklarna skulle vara relevanta för syftet, skrivna på engelska 

och finnas att hämta gratis. Artiklarna skulle vara granskade peer rewied och för att begränsa antalet artiklar 

valdes artiklar publicerade mellan 2007-2018. Exklusionskriterier var att utesluta artiklar ej relevanta för 

arbetsterapi, artiklar där stroke förekommit mindre än ett år samt även systematiska litteraturöversikter. 

Sökningen i databaserna genererade 561 träffar (se Bilaga 1). Titel och abstrakt lästes översiktligt vartefter 167 

artiklar kvarstod vilka motsvarade studiens syfte. Efter ett första urval och noggrannare genomläsningen av 

abstrakten kvarstod 15 artiklar som svarade mot inklusion och exklusionskriterierna. I ett andra urval lästes 

artiklarna i sin helhet och utifrån studiens syfte exkluderades artiklar vilket resulterade i fyra kvarvarande artiklar. 

De fyra valda artiklarna granskades utifrån mallar av Law et al. (1998a) där samtliga inkluderades. Därefter 

genomfördes en sekundärsökning i referenslistor. Efter genomläsning av abstrakt kvarstod ytterligare åtta 

relevanta artiklar. De åtta artiklarna granskades enligt mall av Law et al. (1998a) där samtliga inkluderades. De 

12 artiklar som inkluderades var kvalitativa studier. 

Analys av data 

Analysprocessen bedrevs enligt Friberg (2012) i tre steg. Dessa steg innebär genomläsning av artiklarna för att 

skapa en helhetsbild, identifiera bärande aspekter samt identifiera och analysera likheter och skillnader vilka 

slutligen presenteras som resultat. Under denna analysprocess tog författarna även stöd i kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) innebär det att meningsbärande enheter 

identifieras i texterna vilka sedan kondenseras och kodas. Likheter och skillnader identifieras utifrån koderna och 

grupperas till kategorier. Inledningsvis i analysprocessen läste båda författarna samtliga artiklar flertalet gånger 

för att få en helhetsbild av materialet vilket även minskade risken att viktig information missades. Efter den initiala 

genomläsningen togs meningsbärande enheter ut av båda författarna i två av artiklarna, dessa jämfördes mellan 

författarna för samstämmighet. Därefter delades resterande artiklar upp mellan författarna, meningsbärande 

enheter togs ut och kodades. Då materialet bestod av litteratur fanns inget behov av att kondensera de 

meningsbärande enheterna. Diskussion fördes om likheter och skillnader mellan koderna och koder som inte 

motsvarade syftet valdes bort. Koderna grupperades och två preliminära kategorier skapades utifrån studiens 

syfte. I enlighet med Lundman och Hällgren Granheim (2012) återvände författarna kontinuerligt till  materialet 

för att diskutera och reflektera över koder och kategorier så de överensstämde i del och helhet. Vid ytterligare 

analys förfinades kategorierna och analysen resulterade slutligen  i fyra kategorier vilka tillsammans ger en 

översikt över samt beskriver aktivitet och delaktighet utifrån de valda artiklarna. De granskade artiklarna 
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presenteras i en översiktstabell (se Bilaga 2) med Fribergs (2012) rubriker som stöd: Artikel/Studie, Titel, 

Författare, Tidskrift/Årtal, Syfte, Metod, Resultat och Slutsats/Diskussion.  

Etiska ställningstaganden 

En studie behöver motiveras utifrån en granskning om risker och vinster (Olsson & Sörensen, 2011). Aktuell 

studie är en litteraturöversikt som inhämtat data från redan publicerade vetenskapliga artiklar vilket gör att tidigare 

deltagare inte kommit till varken fara, besvär eller skada. Författarna har använt ett kritiskt förhållningssätt vid 

urval av artiklar samt vid läsning av valda artiklar i likhet med vad Friberg (2012) beskriver. Samtliga artiklar är 

skrivna på engelska vilket kan ha medfört en risk för omedvetna feltolkningar av författarna. För att minska denna 

risk har diskussioner förts med handledare. Vinsten med studien är att få en samlad översikt av personers 

erfarenheter av aktivitet och delaktighet mer än ett år efter stroke. Detta förväntas ge ökad kunskap om hur 

aktivitet och delaktighet upplevs mer än ett år efter stroke. Kunskapen kan generera mer förståelse om utformning 

av det långsiktiga rehabiliteringsbehovet och behovet av arbetsterapeutiska åtgärder. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Betydelsen av socialt stöd; Att bidra till andra och känna sig delaktig i 

samhället; Hot mot att upprätthålla tidigare roller och aktiviteter; Att kunna återskapa meningsfulla aktiviteter. 

Resultatet redovisas i löpande text. 

Betydelsen av socialt stöd 

Denna kategori beskriver vikten av socialt stöd för att känna delaktighet och för möjligheten att utföra sina 

aktiviteter. 

 

Analysen av studierna visade att vänner och anhöriga hade stor betydelse för möjlighet till aktivitet och 

delaktighet. Anhöriga bistod med stöd och support vilket gav känslan av delaktighet i sociala grupper och de 

förmedlade även kontakter med andra så personen kände sig inkluderad och integrerad (Arntzen & Hamran, 2016; 

Martin, Levack & Sinnott, 2015; Satink, Cup, De Swart & van Der Sanden, 2015). Anhöriga beskrevs uppmuntra 

till utförande av aktiviteter men kunde ta över aktiviteter och således bli ett hinder för självhantering. 

Självhantering beskrevs i studien innebära att personen själv utvecklade strategier för att hantera utmaningar i 

aktivitet. Det framkom även att konflikter med anhöriga kunde vara positivt då det kunde leda till ett större ansvar 

för sin egen situation samt till utveckling av självhantering (Satink et al., 2015). Anhörigas påverkan upplevdes 

inte alltid som positiv utan upplevdes även som bemyndigande och begränsande vilket kunde leda till en känsla 

av osjälvständighet (Satink et al., 2016).  För att kunna utföra sina värderade aktiviteter behövdes många gånger 
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stöd av anhöriga samtidigt beskrevs en känsla av att inte vilja vara en börda (Bergström, Eriksson, Asaba, Erikson 

& Tham, 2015; Kubina, Dubouloz, Egan, Davis & Kessler, 2013) och att i längden överbelasta anhöriga (Arntzen 

& Hamran, 2016). I flera av studierna framkom en förändrad syn över tid på behovet av stöd i en aktivitet för att 

klara av den. Från att inte ha accepterat sitt behov av stöd för utförande av aktivitet till att kunna förhandla med 

sig själv för acceptans av stöd i aktivitet för att kunna utvecklas (Arntzen & Hamran, 2016; Martin et al., 2015; 

Satink et al., 2016). I en studie av Häggström och Lund, (2008) påpekades begränsningen i tillgång av stöd från 

andra för att utöva aktiviteter som en minskad möjlighet att välja aktivitet och att fatta beslut om aktiviteten vilket 

påverkade känslan av delaktighet. 

 

I analysen av studierna framkom även känslan av ensamhet i processen efter stroke och att olika förståelse för 

vad det innebar att leva med stroke kunde skapa konflikter mellan personen och dess anhöriga (Arntzen & 

Hamran, 2016). Ett behov av stöd från nätverk med personer som haft stroke beskrevs viktigt då erfarenheter 

kunde delas vilket gav igenkännande och förtroende. Behov fanns även för hjälp med hantering av det minskade 

sociala nätverket (Satink et al., 2015). I en studie av Arntzen och Hamran (2016) nämns att deltagande i 

självhanteringsprogram gav större insikt, gemensam förståelse och ökad medvetenhet om såväl egna behov som 

närståendes behov. Självhanteringsprogrammen kunde skapa en bättre gemensam förståelse tillsammans med 

anhöriga vilket även ledde fram till en gemensam aktivitetsarena. En av studierna pekade på vikten av socialt stöd 

en tid efter stroke, i den kroniska fasen. Där beskrevs ett ökat behov av stöd när personen skulle anpassa sig till 

att leva med de nedsättningar som kvarstod. Svårigheter framkom i att hitta lämplig vård på grund av sina 

begränsningar och professionellt stöd i detta saknades (Schipper, Hendrix, Abma & Visser-Meily, 2011) 

 

“ Only then you start to realize the real impact of the injury and at that moment there is no support at all. “ 

(Schipper et al., 2011, s.838) 

 

“ Yoy have to be in different places for different questions. Finding your way around is a nightmare. ” 

     (Schipper et al., 2011, s.838) 

 

Att bidra till andra och känna sig delaktig i samhället 

Kategorin belyser vikten av att känna sig delaktig och inkluderad i såväl sociala sammanhang som samhället i 

stort men även de utmaningar som finns i relation till detta.  

 

Analysen reflekterade betydelsen av att på olika sätt kunna bidra till andra vilket skapade en känsla av 

meningsfullhet. Att göra saker för andra värderades högt eftersom dessa aktiviteter ökade delaktigheten och gav 

känslan av tillhörighet. Det skapade även en känsla av att inte vara till belastning, att finnas till för andra och inte 
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bara ta emot (Häggström & Lund, 2008; Martin et al., 2015). Att kunna bistå med stöd till andra, exempelvis 

familjen, samt kunna bidra till värdefulla aktiviteter för andra gav en känsla av tillfredsställelse. Vidare skapades 

motivation till att ta sig an mer utmanande aktiviteter. Viktigt för delaktigheten var inte enbart att bidra till andra 

utan upplevelsen av delaktighet skapades även utifrån att dela aktiviteter och intressen samt svåra situationer som 

byggde på en ömsesidighet (Kubina et al., 2013).  

 

Att känna sig delaktig i sociala sammanhang och i samhället i stort handlade om att känna sig inkluderad (Schipper 

et al., 2011; Martin et al., 2015) samt ha möjlighet att påverka och fatta beslut om den egna situationen (Häggström 

& Lund, 2008). Dock framkom hur möjligheter till aktivitet och delaktighet utanför hemmet begränsats efter 

stroke (Ekstam, Tham & Borell, 2011). Det var svårt att hänga med i den höga takten i samhället (Häggström & 

Lund, 2008) där vardagstekniken beskrevs som utmanande och begränsande vilket gav en känsla av att vara 

exkluderad (Engström, Lexell & Lund, 2010). Vidare framkom hur aktiviteter i samhället undveks på grund av 

att personerna inte upplevde sig vara en del av samhället vilket beskrevs som att bli isolerad i hemmet. Då 

förmågan att kommunicera blivit nedsatt blev detta än mer påtagligt (Schipper et al., 2011). 

 

Omgivningens attityder var också något som upplevdes begränsa möjligheter till aktivitet och delaktighet i såväl 

sociala sammanhang som ute i samhället i stort. Av analysen framgick hur andras attityder, bemötande och 

förhållningssätt påverkade upplevelsen av gemenskap samt att känna sig respekterad som person vilket bidrog till 

ensamhet och isolering (Arntzen & Hamran, 2016; Engström et al., 2010; Schipper et al., 2011). Upplevelsen av 

att bemötas med fördomar och känna sig tvungen att förklara sin situation för att kunna delta bidrog till minskat 

socialt deltagande med negativ påverkan på delaktigheten (Arntzen & Hamran, 2016; Häggström & Lund, 2008). 

Det tog också mycket kraft att behöva förhandla med personer i sin omgivning på grund av deras okunskap 

(Schipper et al. 2011). Att anpassa sig sig till den nya situationen efter stroke beskrevs som viktig för att våga ta 

plats i sociala sammanhang och vara delaktig i aktiviteter utanför hemmet. Att komma över känslan av att inte 

vara som förut samt känslan av att inte vara respekterad på grund av svårigheter att uttrycka sig (Häggström & 

Lund, 2008; Schipper et al. 2011).  

 

Hot mot att upprätthålla tidigare roller och aktiviteter  

Kategorin beskriver orsaker som påverkar minskat aktivitetsutförande som rollförlust, miljö samt gamla 

preferenser, vilka utgör hinder och begränsningar i möjligheten till aktivitet.   
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Att inte längre kunna delta i aktiviteter som personen tidigare klarat av och tyckt om att göra hade negativ inverkan 

på engagemang och delaktighet samt resulterade i förlust av roller (Engström et al., 2010; Häggström & Lund, 

2008). Svårigheter att utföra aktiviteter kunde skapa en känsla av okunnighet (Engström et al., 2010) och förlust 

av värdefulla roller medförde känslor av uppgivenhet och sorg (Häggström & Lund, 2008). 

 

“ You have changed as a friend; you can no longer do all nice things together. Okay, you can   walk a bit. 

But the friendship has changed...What we first did together, I cannot do anymore” (Satink et al., 2015, s.56) 

 

 

Förlust av aktiviteter framförallt utanför hemmet och ett hot mot att upprätthålla tidigare roller gav en obalans i 

tillvaron (Arntzen & Hamran, 2016; Trygged, 2012) Detta medförde en brist på variation av aktiviteter och 

innehåll i vardagen vilket ytterligare kunde förstärkas av kontrasten till partners aktiva vardag (Arntzen & 

Hamran, 2016). Upplevelsen av sårbarhet och ovisshet flera år efter stroke krävde en lång rehabiliteringstid 

(Trygged, 2012). 

 

Möjligheter att utföra aktiviteter och upprätthålla roller efter stroke förändrades och begränsades dels av 

medicinska orsaker och funktionsnedsättningar såsom fatigue (Satink et al., 2015) eller bristande insikt om sin 

situation vilket medförde en omedvetenhet om att aktiviteter inte utfördes på ett socialt acceptabelt sätt (Satink et 

al., 2016). Bristande information angående restriktioner, diagnosen eller annan information av vikt skapade 

svårigheter att förhålla sig till det förändrade tillståndet och en livslång kamp (Schipper et al., 2011). Den nya 

situationen innebar många gånger osynliga problem som koncentrationssvårigheter, överkänslighet för sensorisk 

stimuli och fatigue. Det tog lång tid för personerna att förstå innebörden av dess påverkan på aktivitetsutförandet 

(Bergström et al., 2015; Flinn & Stube, 2010; Satink et al., 2016). 

  

Det framkom även hur möjligheter att utföra aktiviteter tillfredsställande begränsades av hinder i miljön som till 

exempel svårigheter att ta sig fram med rullator i snö eller med rullstol över höga trottoarkanter (Bergström et al., 

2015; Häggström & Lund, 2008). Vidare uppstod begränsningar i aktivitet på grund av aspekter relaterat till 

aktiviteternas komplexitet. Något som tydligt påverkade aktivitetsutförandet och delaktigheten var användningen 

av vardagsteknik. Aktiviteter som inkluderade vardagsteknik tog mycket energi samt skapade svårigheter i form 

av att fullfölja aktiviteten, dess olika steg och sekvenser. Vidare att bibehålla uppmärksamhet och koncentration 

under genomförandet tog också mycket energi. Utmaningar uppstod även vid kommunikation med offentliga 

myndigheter via internet och telefontjänster samt kunna hantera kassautomater och biljettmaskiner (Engström et 

al., 2010). 

  



15 
 

Att inte längre kunna utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare kunde vara svårt att acceptera på grund av 

djupt rotade preferenser och vanor (Bergström et al., 2015; Häggström & Lund, 2008). Svårigheter att acceptera 

förändringar i aktivitet såsom exempelvis behov av assistans kunde medföra att aktiviteter undveks (Arntzen & 

Hamran, 2016; Häggström & Lund, 2008). Att behöva utföra aktiviteter på ett annat sätt som påverkade roller 

över tid kunde upplevas negativt likaså upplevdes det negativt att behöva lämna över ansvarsuppgifter till någon 

annan (Satink et al., 2016). Något som inverkade på huruvida en aktivitet utfördes eller inte var i vilken 

utsträckning funktionsnedsättningarna tilläts integreras i livet (Schipper et al., 2011). Efter en tid kunde tidigare 

utförande omvärderas och aktiviteter göras på ett annat sätt för att fortsatt kunna engagera sig i värderade 

aktiviteter. Härigenom kunde personen också utvecklas genom aktivitet (Bergström et al., 2015; Kubina et al., 

2013). Över tid kunde nya aktivitetsmönster och roller växa fram vilket i sin tur kunde medföra att förhållandet 

med anhöriga upplevdes som nytt genom förändrade roller (Arntzen & Hamran, 2016). 

 

Att kunna återskapa meningsfulla aktiviteter 

Kategorin beskriver betydelsen av att vara involverad i hela rehabiliteringsprocessen för att acceptera sin nya 

situation. Vidare beskriver kategorin vikten av att känna sig ansvarig för planering och strukturering av aktiviteter 

för att motiveras till utförande av aktiviteter som ger värde och mening i livet.  

 

För att åter kunna återskapa meningsfullhet i aktivitet var det viktigt att vara medveten om sin problematik samt 

få möjlighet att utforska alternativa sätt att utföra aktiviteter för att utvecklas och nå en förändring (Schipper et 

al., 2011). Aktiviteter som var värdefulla och meningsfulla motiverade till att fortsätta utföra dem och därigenom 

införskaffades nya erfarenheter som utvecklade görandet (Bergström et al., 2015; Satink et al., 2016). Känslan av 

att vara engagerad i aktivitet framkallades genom att aktiviteten var meningsfull, gav mental stimulans och känsla 

av välbefinnande. Genom att acceptera att aktiviteter inte kunde utföras på samma sätt som tidigare skapades 

behov av att omvärdera och förändra utförandet av meningsfulla aktiviteter för att kunna uppleva förbättrad 

delaktighet (Flinn & Stube, 2010; Häggström & Lund, 2008; Schipper et al., 2011). Det framkom även att 

upplevelsen av delaktighet var högst personlig (Schipper et al., 2011). Känslan av att vara engagerad gav 

aktiviteten mening och möjliggjorde upprätthållandet av meningsfull identitet i livet (Häggström & Lund, 2008; 

Schipper et al., 2011).  

 

För att utvecklas behövde personerna prioritera värdefulla aktiviteter som gav meningsfullhet och delaktighet 

(Martin et al., 2015). För att uppleva en positiv utveckling av aktivitetsutförandet var det betydelsefullt att få 

utföra aktiviteter i egen takt vilket bidrog till bibehållen känsla av meningsfullhet (Satink et al., 2016). Genom att 
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utföra självvalda roliga aktiviteter infann sig även känslan av att vara kapabel och kunna ta hand om sig själv 

(Satink et al., 2015). Det hade även betydelse att själv kunna välja om, när, var och hur aktiviteten skulle utföras 

vilket påverkade känslan att vara ansvarig för sitt eget liv. (Bergström et al., 2015; Häggström & Lund, 2008; 

Satink et al., 2015; Satink et al; 2016). Enligt Satink et al. (2016) grundade sig känslan av att vara ansvarig för 

sitt eget liv på tidigare preferenser. I en studie (Kubina et al., 2013) framkom att aktiviteter som utfördes med 

tillfredsställelse och mot egna preferenser ledde till känslan av delaktighet. Enligt Häggström och Lund (2008) 

upplevdes delaktighet även när uppgifter kunde utföras självständigt och för att klara av aktiviteter självständigt 

krävdes även envishet enligt Satink et al. (2015). Även delat beslutsfattande angående aktivitetens utförande, gav 

en känslan att vara ansvarig, exempelvis om assistans eller anpassningar behövdes göras vid en aktivitet. 

Aktivitetsanpassningar bidrog till förbättrat aktivitetsutförande som vidare ledde till självbestämmande utifrån 

när och hur värdefulla aktiviteter skulle återupptas (Kubina et al., 2013). Över tid var det de personer som skaffade 

sig erfarenhet genom aktivitet som utvecklades mest och skapade nya preferenser för utförande av aktivitet 

(Arntzen & Hamran, 2016; Häggström & Lund, 2008).  

   

Analysen visade att om personerna självständigt prövade sig fram i aktivitet skapades strategier (Satink et al., 

2016; Trygged, 2012). Strategier medförde inte bara utveckling av förmågan att utföra aktiviteter utan 

möjliggjorde även hantering av påminnelser i telefon och post-it lappar vilket bidrog till känslan av att vara som 

alla andra (Trygged, 2012). Över tid när personerna kunde ta ansvar för sin utveckling ledde strategierna till 

proaktivitet och möjlighet att anta mer utmanande aktiviteter men även att välja bort aktiviteter blev en strategi 

(Satink et al., 2016). I studien av Kubina et al. (2013) påtalades ett samband mellan risktagande, succé och hopp 

för att kunna bli helt återställd. För att lyckas i aktivitet gällde det, enligt Bergström et al.  (2015), att förhandla 

med sig själv och som det även uttrycktes i samma studie; “vad du gör är den du blir”. 

  

Analysen visade även att lärandeprocessen gav insikt, ledde till realism och ärlighet om den egna kapaciteten och 

situationen. Personerna lärde sig hantera sina liv, de svårigheter som det innebar med att kunna acceptera och 

hantera situationer (Flinn & Stube, 2010). Prioritering och planering krävdes för utförande av betydelsefulla 

aktiviteter (Satink et al., 2015) där även vila accepterades och blev en meningsfull del av vardagen för att orka 

med aktiviteter (Satink et al; 2016).  Det framkom behov av att kunna omvärdera, att ändra inställning (Arntzen 

& Hamran, 2016) samt att få insikt om vilka aktiviteter som fungerade och utföra vilket skapade en känsla av 

egenmakt, empowerment enligt Bergström et al. (2015). Personerna upplevde att livet förändrades över tid och 

fick en annan innebörd samtidigt som de utvecklades som människor och levde i livet. Personerna beskrev även 

hur den nya situationen blev överkomlig genom att ha roligt med sjukdomen, vilket upplevdes befriande och 

oumbärligt (Arntzen & Hamran, 2016). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien visade på att socialt stöd var av betydelse för att möjliggöra aktivitet och delaktighet men även för att 

minimera känslan av att vara ensam i rehabiliteringsprocessen. Socialt stöd   behövdes under 

rehabiliteringsprocessen men kunde både hjälpa och stjälpa vad gäller rehabiliteringen och även konflikter fick 

en dubbelbottnad betydelse. Enligt författarna verkar bristande stöd leda till inaktivitet och nedsatt delaktighet. 

Här kan arbetsterapeuters unika kunskaper om hindrande och stödjande miljöer, som Fisher (2009), beskriver 

komma väl till pass. Taylor (2017) menar att miljön även innefattar de människor personen samspelar med och 

påverkar hur och vilka aktiviteter personer utför. Personer med stroke som bloggar uttryckte att det krävdes 

respekt och behov av support för den process som kan liknas vid en resa med sig själv och med världen (Thomas, 

Allison & Latour, 2018). Samma komplexitet fanns även i aktuell studie och författarna anser att det finns behov 

att uppmärksamma vilken support som finns runt de personer som drabbas av stroke.  

 

I studien framkom behovet av att kunna delta i samhället som en viktig del för att känna delaktighet och 

tillhörighet. Den bidragande orsaken till varför personerna inte kände sig delaktiga var utmaningarna som uppkom 

i aktiviteter utanför hemmet. Utmaningarna kunde vara fördomar mot personer med nedsättningar i förmågan att 

interagera och kommunicera. Det framkom hur omgivningens attityder, bemötande och okunskap påverkade 

återskapandet av meningsfulla aktiviteter vilket är liknande resultat som en studie av Jellema et al. (2017) kommit 

fram till. Vidare framkom även stora utmaningar i sociala interaktioner i användandet av vardagsteknik vilket 

visade sig bli sårbart för möjligheter till aktivitet och upplevelsen av delaktighet. Då vardagsteknik är ytterst 

närvarande i vårt moderna samhälle kan det medföra en risk för exkludering och utanförskap eftersom tekniken 

bland annat är en förutsättning för social interaktion.  Borg et al. (2015) och Jönsson (2012) förklarar hur 

svårigheterna med att delta i samhälleliga aktiviteter delvis beror på nedsatta kognitiva förmågor som påverkar 

personen att kommunicera och interagera med omgivningen. Enligt författarna uppdagas dessa problem först efter 

hemkomst från sjukhus när personen ska klara sig självständigt vilket innebär risk för isolering.  

 

I studiens resultat framkom behovet av långtidsuppföljning vilket även Johansson, Högberg och Bernspång 

(2007); Taule, Strand, Skouen och Råheim (2015) anser vara av vikt på grund av den begränsade sociala 

kapaciteten. Hemmiljön känns bekväm vilket kan leda till minskade aktiviteter utanför hemmet där personerna 

ofta utsätts för utmaningar och för att kunna bli delaktig i samhället igen behövs långvarig rehabilitering. Ett 

behov av rehabilitering på lång sikt har även uppmärksammats i aktuell forskning för att stödja personer till 

aktiviteter utanför hemmet (Olofsson, Nyman & Larsson Lund, 2017). Enligt studier läggs fokus i början av 

rehabiliteringen på att få vardagen att fungera medans det över tid finns behov av, men upplevs som svårt, att 

komma utanför hemmet och utföra hobbyaktiviteter vilka är förknippade med meningsfullhet (Atler, 2015; de 
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Weerd, Luijckx, Groenier och van der Meer, 2012). Även Kielhofner (2012) påtalar hur delaktighet i aktivitet 

leder till utveckling av färdigheter och en känsla av kompetens, samspel med andra personer och med vårt 

samhälle. Erlandsson och Persson (2014) för även fram människors behov och rätt till att delta i aktiviteter som 

upplevs meningsfulla för dem och som stämmer med andra människor i samma livsfas och kultur. Författarna ser 

därför vikten av arbetsterapeutiska insatser där de tillsammans med personen utforskar möjligheter till deltagande 

av utmanande aktiviteter i samhället. I likhet med detta visar forskning på de utmaningar och svårigheter personer 

med stroke upplever när det gäller att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet (Olofsson et al., 2017). Olofsson 

et al. (2017) beskriver att aktiviteter i hemmet är mindre krävande än aktiviteter på mindre kända platser vilket 

kan leda till att de senare aktiviteterna undviks, vilket leder till förminskad arena och isolering i hemmet. Att inte 

våga röra sig utanför hemmet kan bero på ett dåligt självförtroende men när självförtroendet återkom ökade 

“bubblan” (Avery et al., 2014).  

 

Resultatet visade på svårigheterna att hantera och acceptera obalans i vardagens roller och aktiviteter vilket bör 

uppmärksammas under rehabiliteringsprocessen för att inte utgöra ett hot. Förlust av tidigare roller och upplevelse 

av brist på kompetens vid utförande av aktiviteter personerna tidigare kunnat utföra var något som blev uppenbart 

tidigt i rehabiliteringen. Aktuell studie påvisade även att preferenser och vanor påverkade upplevelsen av 

kompetens i aktivitet och påverkade möjligheten att acceptera sin nya situation. För att återuppta och erövra nya 

roller behövde sjävförtroendet byggas upp. Inom arbetsterapiteori beskriver MoHO den förändringsprocess 

personer går igenom vid omställningar i livet samt de strategier arbetsterapeuter kan använda för att stödja 

förändringsprocessen. Förändring av viljekraft, vanor och utförandekapacitet skapar möjligheter för en positiv 

aktivitetsanpassning och uppmuntrar till nya eller förändrade aktivitetsmönster vilka behöver upprepas över tid 

för att förändringen ska kunna bli dynamisk. Under denna process kan arbetsterapeuten stödja personen genom 

olika behandlingsstrategier. Arbetsterapeuten kan till exempel identifiera, guida och bekräfta personen genom 

rehabiliteringsprocessen för att personen på nytt ska utforska sina aktiviteter och upplevelser av delaktighet 

(Taylor, 2017). Forskning visar också att personer med stroke kan öka synen på sin kompetens genom att fokusera 

på förbättring av betydelsefulla aktiviteter (Ekstam et al; 2007). Likaså beskrev Avery et al. (2014) att om de 

meningsfulla roller personerna haft innan stroke inte gick att återuppta var det betydelsefullt att ersätta dem med 

nya roller som genererade samma betydelse. Att gradvis återta färdigheter och återetablera sin identitet ökade 

självförtroendet över tid. Förlust av roller, beskrivs även av McKenna, Liddle, Brown, Lee och Gustafsson (2009) 

och enligt deras studie är det inte enbart förlusten av roller som påverkar livstillfredsställelsen utan snarare antalet 

roller. Genom att arbetsterapeuter lockar fram aktören, ej mottagaren, som beskrivs av Erlandsson och Persson 

(2014), kan de stödja personen i första steget till att acceptera sin situation. Personer med stroke som bloggar 
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beskriver att rollförändringar får en djupare betydelse vilket skapar blandade känslor. Över tid godtar personerna 

utmaningarna som nödvändiga och accepterar dessa för att komma vidare i sin nya situation (Thomas et al., 2018).  

 

Aktuell studie visade på svårigheterna att acceptera den nya kroppen och de sekundära faktorerna vilka upplevdes 

krävande. Sekundära faktorer som exempelvis fatigue var en utmaning för delaktigheten och aktivitetsutförandet. 

I likhet med aktuell studies resultat visar Pallesen (2014)  att personer efter stroke upplever kroppen som besvärlig 

och opålitlig samt att kroppen har en påtvingande närvaro. Över tid krävs acceptans av den nya kroppen vilket 

annars leder till risk för inaktivitet och undvikande av miljöer. Vidare visar en studie av Aleszewski, Aleszewski 

och Potter (2006) att inaktivitet kan skapas genom rädslan av att inte våga göra aktiviteter ensam på grund av 

kroppsliga nedsättningar vilket leder till stillasittande aktiviteter i hemmet. Jansen, Schepers, Visser-Meily och 

Post (2012) påtalar att om inaktivitet kvarstår ett år efter insjuknandet tenderar det att så förbli. Kielhofner (2012) 

beskriver hur kropp och själ hör ihop och hur kunskaper sitter i vår kropp. När kroppen blir skadad påverkas vår 

utförandekapacitet och upplevelse av kroppen. Kroppen måste återerövras genom att ta till oss det kroppen 

upplever, lära oss hur det känns samt förstå förändringarna i den levda kroppen. Personens aktivitetsmönster 

behöver bli mer flexibelt för att hantera problemen som kan uppstå när kroppen eller exempelvis fatigue gör sig 

påmind utan förvarning för att lyckas utföra aktiviteterna (Olofsson et al., 2017). Författarna anser att mer 

forskning behövs angående hur personens aktivitetsmönster påverkar möjligheterna till deltagande. Detta för att 

finna orsaker till vad som påverkar en persons aktivitetsval och om flexibilitet samt variation av aktiviteter är en 

möjlighet till att våga anta mer utmanande aktiviteter.  

 

För att kunna återskapa meningsfulla aktiviteter framkom i studien ett behov av omvärdering och acceptans för 

att utföra aktiviteter på annat sätt eller att ta sig an nya aktiviteter. I detta var självhantering viktigt, att själv välja 

vilka aktiviteter som skulle utföras och hur. I en studie framkom att självvalda aktiviteter gav större känsla av 

meningsfullhet (Ranner et al., 2016) och det var därmed viktigt att skapa förutsättningar för att personen skulle 

kunna utföra de aktiviteter som av personen ansågs värdefulla (Ekstam et al., 2007). För att stödja personen i 

återskapandet av aktiviteter kan arbetsterapeuten ge förslag på hur personen kan förändra aktiviteten eller miljön 

för att möjliggöra aktivitetsutförandet (Fisher, 2009; Taylor, 2017; WFOT, 2012). Författarna anser att OTIPM 

kan vara en modell som ger arbetsterapeuten stöd i att fokusera på kvalitet i aktivitetsutförandet. En annan 

arbetsterapimodell, MoHO, bidrar med kunskap om hur arbetsterapeuten kan stödja personens 

aktivitetsengagemang samt få en förståelse för hur personen tänker och känner kring sina aktiviteter. Vad de vill 

göra och vad de värderar som viktigt (Kielhofner, 2012).  
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Metoddiskussion  

Författarna valde att genomföra en litteraturöversikt för att beskriva och sammanställa forskningsresultat som 

finns inom området. Författarna använde sig av två databaser utifrån sökord vilka användes i olika kombinationer 

för att erhålla ett adekvat material till litteraturöversikten. Då författarna inte hittade tillräckligt med relevanta 

studier utifrån sökningarna gjordes sekundärsökning i alla referenslistor. Artiklar identifierades även via 

databasernas förslag på relaterade artiklar. Sekundärsökningen ledde till att ytterligare åtta relevanta studier 

inkluderades. Relevanta artiklar för studiens syfte kan ha valts bort eftersom alla artiklar i urvalet inte lästes i 

fulltext från början. Artiklar kan därmed ha uteslutits som innehöll data som författarna kunde haft nytta av i 

analysen. Det är även tänkbart att med andra sökord och sökordskombinationer hade resultatet kunnat bli 

annorlunda, dock anser författarna att sökningen gjorts brett, därmed är de valda artiklarna relevanta och ger svar 

på studiens syfte.  

 

Fyra artiklar (Häggström & Lund, 2007; Engström, Lexell & Lund, 2009; Schipper, Visser-Meily, Hendrikx & 

Abma, 2011; Martin, Levack & Sinnot, 2014) hade titel som inte överensstämde med aktuell studies syfte men 

efter läsning av abstrakt motsvarade även dessa studiens syfte enligt författarna. Författarna såg relevans för syftet 

med studierna då de beskrev erfarenheter av aktivitet och delaktighet hos personer med förvärvad hjärnskada. 

Deltagarna i studierna hade huvudsakligen drabbats av stroke vilket gjorde att författarna valde att inkludera dessa 

i litteraturöversikten. 

  

Utifrån kvalitativa granskningsmallar (Law et al., 1998a) bedömdes artiklarnas kvalité, vilket bör säkerställa att 

det är artiklar med god vetenskaplig kvaltitet som ingick i studien. Författarna har under studiens gång återgått 

till de inkluderade artiklarna för att bearbeta textmaterialet. Vissa svårigheter har uppkommit när det gäller att 

översätta engelska begrepp till svenska, vilket har medfört ytterligare diskussioner mellan författarna och 

handledaren för att få fram betydelsen av vissa begrepp.  

 

Under analysprocessen har författarna tagit stöd i kvalitativ innehållsanalys av Lundman och Hällgren Granheim 

(2012) vilken har varit till stöd för att strukturera upp resultatet. Författarna kodade hälften av artiklarna var för 

sig vilket kan ses som en svaghet men kontinuerliga diskussioner fördes mellan författarna för att minimera risker 

för olikheter i sättet att koda för reliabiliteten. För att ytterligare stärka trovärdigheten av studien återvände 

författarna flertalet gånger till materialet enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) för att diskutera och 

reflektera över koder och kategorier.   
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SLUTSATS 

 

Resultatet av litteraturöversikten visar på behovet av stöd från omgivningen för att få möjlighet att utföra för 

personen meningsfulla aktiviteter. Personer som ej har stöd från sin omgivning riskerar att bli inaktiva och 

isolerade i hemmet. Resultatet speglar hur den nya situationen även innebär en identitetsförlust då aktiviter inte 

längre kan utföras som tidigare vilket medför ett hot mot att upprätthålla roller.  Genom att acceptera sin nya 

situation och utmana sig själv i aktivitet kan dock personer återta eller upprätthålla meningsfulla aktiviteter och 

roller.  Resultatet visar även på behovet av att kunna delta och bidra i samhället för att känna sig delaktig och 

inkluderad. I samhället finns många utmaningar som personerna behöver stöd eller assistans i för att delaktighet 

ska möjliggöras. I studien framkom en avsaknad av förståelse från omgivningen för sjukdomens långsiktiga 

påverkan på vardagslivet. Behovet av rehabilitering som inriktas mot kognitiva och emotionella problem 

uppkommer ofta efter hemkomst när personen ska återgå till sitt vardagliga liv. Ohälsa kan bli en följd om insatser 

inte sätts in för att motverka inaktivitet och isolering. Resultatet visar att arbetsterapeutiska insatser för att bidra 

till delaktighet utanför hemmet behöver utvecklas. Även kunskap om långsiktig rehabilitering med 

arbetsterapeutiska insatser är värdefullt för att motverka inaktivitet, bibehålla och förbättra hälsan hos personer 

efter stroke.    
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Bilaga 1 
 

Databas 

Pub Med 

Sökordskombination Antal 

träffar 

Granskade Urval 1  Urval 2 

 

#1 

 "Patient Participation"[MeSH 

Major Topic] OR "Activities of 

Daily Living"[MeSH Major Topic] 

32160    

#2 "Stroke"[MeSH Major Topic] OR 

"Stroke Rehabilitation"[MeSH 

Major Topic] 

87479    

#3 "Quality of Life"[Mesh] OR "Life 

Change Events"[Mesh]) OR 

"Adaptation, Physiological"[Mesh] 

279275    

#4 #1 AND #2 AND #3 162 55 4             2 

Databas

Pub Med 

Sökordskombination Antal 

träffar 

Granskade Urval 1  Urval 2 

#1 “Activities of Daily 

Living"[MeSH Major Topic] 

20540    

#2 “Rehabilitation”[MeSH Major 

Topic] 

 

165637    

#3 “Acquired brain injury” 86178    

#4 #1 AND #2 AND #3 175 54 6                   1 

Databas 

Cinahl 

Sökordskombination Antal 

träffar 

Granskade Urval 1  Urval 2 

 

#1 Activities of daily living 27474    

#2 Patient participation 2863    

#3 Stroke 65334    

#4 Stroke rehabilitation 9448    

#5 Quality of life 89406    

#6 Life change events 4269    

#7 Adaptation, physiological 16098    

#8 #1 OR #2 27492    

#9 #3 OR #4 65334    
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#10 #5 OR #6 OR #7 106529    

#11 #8 AND #9 AND #10 434    

#12 #8 AND #9 AND #10 Limiters 

exclude MEDLINE records 

120 34 3                 0 

Databas 

Cinahl 

Sökordskombination Antal 

träffar 

Granskade Urval 1  Urval 2 

#1 Activities of daily living 25466    

#2 Rehabilitation 119776    

#3 Acquired brain injury 1280    

#4 #1 AND #2 AND #3 104 24 2                   1 
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Bilaga 2 

 

Artikel Syfte Metod Resultat  Diskussion/Slutsats 

Titel 

Stroke Survivors 

and relatives 

negotiation of 

relational an 

activity changes 

Författare 

Arntzen och 

Hamran 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

occupational 

Therapy 

Årtal 

2015 

Utforska vilka 

förhandlingar 

personer med 

stroke och deras 

anhöriga gör 

angående 

relation och 

aktivitetsförändri

ngar i deras 

gemensamma 

meningsskapand

e process i 

vardagen och 

vad det betyder 

för erfarenheten 

av framsteg och 

välbefinnande 

Djupintervju 

Kvalitativ analys 

Ett asymmetriskt 

problematiskt 

förhållande kan 

utvecklas hos 

deltagaren i samband 

med familjelivet. 

Omstrukturerings 

processen underlättar 

en ny omvandling av 

vi-känsla i familjen, 

vilket är viktigt för 

deltagarnas upplevelse 

av process och 

välmående. Det 

omfattande 

familjearbetet som 

måste göras handlar om 

att handskas med 

obalansen i vardagen, 

att upprätthålla 

separata aktiviteter 

utanför familjesfären 

och hantera det faktum 

att perifera andra blir 

mer perifera 

Studien pekar på 

argument för att hålla ett 

familjecentrerat 

perspektiv i 

arbetsterapeutiskt 

utövande liksom i 

strokerehabilitering 

generellt. Att ge 

information och 

psykosocial support kan 

förstärka erfarenheten 

av vi-känslan i familjen 

och underlätta 

medaktivitet. 

Titel 

Complex 

negotiations: The 

lived experience 

of enacting 

agency after 

stroke 

Författare 

Bergström, 

Eriksson, Asaba, 

Erikson och Tham 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 

2014 

Att förstå den 

levda 

erfarenheten av 

att ha känslan av 

kontroll i 

vardagen. 

Känslan av att 

utföra och 

initiera 

viljemässiga 

handlingar 

Intervju med 

öppna frågor och 

uppföljningsfråg

or 

Kvalitativ analys 

Ett generellt 

övergripande tema var 

att deltagarna 

förhandlade med olika 

aspekter för att få 

känslan av kontroll, att 

utföra och initiera 

viljemässiga handlingar 

Denna studie ger 

empiriska bevis för att 

komplexa förhandlingar 

upplevs i känslan av 

kontroll i vardagen efter 

stroke och bidrar till en 

ny definition av 

kontroll. Denna 

definition omfattar en 

större grupp av 

personers levda 

erfarenheter av känslan 

av att utföra och initiera 

viljemässiga handlingar. 

Inkluderar inte bara 

normen utan personer 

med 

funktionsnedsättning 
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och strävar efter en 

bättre förståelse av det 

komplicerade fenomenet 

“känslan av kontroll” 

Titel 

Couples 

approaches to 

changes in 

everyday life 

during the first 

year after stroke. 

Författare 

Ekstam, Tham 

och Borell 

Tidskrift 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 

2011 

Syftet med 

studien var att 

identifiera och 

beskriva två pars 

förhållningssätt 

till förändringar i 

dagliga livet 

under första året 

efter en stroke. 

Ett ytterligare 

syfte fanns med 

för att beskriva 

hur paren såg på 

rehabilitering 

såväl som deras 

egen träning i 

relation till 

förändringen i 

dagliga livet . 

Longitudinell 

framtids 

fallstudie. 

Datainsamlingen 

bestod av öppna 

intervjuer och 

frågeformulär. 

Kvalitativ studie 

För att kunna 

omorganisera vardagen 

efter stroke är det 

viktigt med erfarenhet 

och feedback på sitt 

görande. Erfarenhet 

och feedback på sitt 

görande kan vara 

drivkraften i processen 

av förändringen i 

vardagen likväl som 

det också ömsesidigt 

influerar de andra 

kategorierna: engagera 

sig i aktiviteter, ändra 

sina 

aktivitetsutförande, och 

bidrar till en bild av 

möjlig framtid 

Studien visar på 

svårigheten att anpassa 

sina förväntningar vilket 

är väldigt viktigt för att 

kunna förändra 

vardagen efter stroke. 

Detta har en klinisk 

innebörd i den mening 

att det är viktigt att 

beakta båda parter med 

respekt för ett pars 

värderingar före och 

efter stroke. Förlust av 

en kapacitet kan 

innebära antingen att 

gamla värderingar 

förkastas eller att 

förminska sig själv som 

oförmögen att leva upp 

till gamla värderingar. 

Att få utföra vardagliga 

aktiviteter - att vara eller 

göra har betydelse. 

Fokusera på vad man 

kan göra efter stroke och 

inte på vad man inte 

kan. Att låta personen 

göra fast det tar längre 

tid främjar personen att 

genom aktivitet bli en 

görande person istället 

för en varande person.  

Titel 

Difficulties in 

using everyday 

technology after 

acquired brain 

injury 

Författare 

Engström, Lexell 

och Lund 

Tidskrift 

Identifiera och 

beskriva vad 

som är 

karaktäristiska 

svårigheter för 

personer med 

förvärvad 

hjärnskada att 

använda ny 

teknik. 

Semistrukturerad

e intervjuer och 

observationer 

Deltagarna upplevde 

att användandet av 

vardagsteknik 

begränsade livet och 

mängden olika 

kombinationer skapade 

svårigheter att använda 

vardagsteknik. 

Svårigheter upplevdes 

även i interaktionen 

med såväl uppgiften, 

Att ha svårigheter med 

användandet av 

vardagsteknik påverkar 

negativt en persons 

identitet och personens 

möjligheter att vara 

delaktig i samhället. 

Mycket information och 

kommunikation i 

samhället är digital. Det 

är av vikt att anpassa 



30 
 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy 

Årtal 

2010 

deltagarens identitet 

och miljön. Detta 

påverkade deltagarnas 

upplevelse av 

begränsningar i dagliga 

aktiviteter, den egna 

identiteten och 

delaktigheten i 

samhället 

teknologin även till 

denna patientgrupp och 

även se till att 

användandet av 

vardagsteknik ingår vid 

interventioner med 

denna patientgrupp 

Titel 

Post-Stroke 

fatigue: 

Qualitative study 

of three focus 

groups 

Författare 

Flinn och Stube 

Tidskrift 

Occupational 

Therapy 

International, 

2010 - Wiley 

Online Library 

Årtal 

2010 

Syftet var att 

utforska 

personers 

erfarenheter av 

fatigue efter 

stroke. Vilka 

följder och 

påverkan fatigue 

kan ha på 

dagliga livet. 

Syftet var även 

att förstå 

symtomen av 

fatigue efter 

stroke så att 

arbetsterapeutisk

a interventioner 

bäst stöder 

framgångsrik 

tillbakagång i 

aktivitetsutföran

de och rutiner 

Kvalitativa 

intervjuer med 

semistrukturerad 

intervjuguide. 

Personer som får stroke 

får ej information om 

att de kommer att få 

fatigue. Detta leder till 

svårigheter med att 

hantera den. Fatigue 

framkallar oro då den 

begränsar aktiviteter, 

ändrar personernas 

roller, sociala 

delaktighet m.m. 

Deltagarna upplevde 

att fatigue påverkade 

deras livskvalitet. 

Medvetande om post-

stroke fatigue av 

arbetsterapeuter och 

utbildning för klienter 

och deras anhöriga kan 

leda till att klienten 

förbättrar sin förmåga 

att delta i viktiga 

aktiviteter och roller 

inom samhället 

 

Titel 

The complexity of 

participation in 

daily life: a 

qualitative study 

of the experiences 

of persons with 

acquired brain 

injury 

Författare 

Häggström och 

Lund 

Tidskrift  

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

Att beskriva och 

förbättra 

förståelsen för 

vuxna med 

förvärvad 

hjärnskada. 

Deras erfarenhet 

av delaktighet i 

sin vardag. 

Intervjuer med 

öppna frågor och 

kvalitativ 

innehållsanalys  

Deltagarnas 

erfarenheter bildade 

fem kategorier: “Utföra 

uppgifter”; “Att fatta 

beslut och utöva 

inflytande”; “Att vara 

engagerad i 

meningsfulla 

aktiviteter”; “ Att göra 

saker för andra”; 

“Tillhöra” De 

kategorier som 

behövde vara 

närvarande för 

deltagarna för att 

uppleva en känsla av 

Betydelsen av 

delaktighet och de 

villkor och strategier 

som påverkar 

delaktigheten är 

komplexa. Många av de 

kategorier som 

identifierats kan förstås 

endast genom subjektiv 

erfarenhet och kan inte 

fångas av professionella 

observationer av 

aktiviteter. Dessa 

resultat betonar vikten 

av att överväga 

personers unika 
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Årtal 

2008 

 

delaktighet varierade 

beroende på deras 

individuella 

vardagssituationer. 

Dessutom visade deras 

erfarenheter att en 

mängd olika 

förhållanden, relaterade 

till var och en av de 

fem kategorierna, 

påverkat deras 

delaktighet. Deltagarna 

antog en rad strategier 

för att förbättra deras 

erfarenhet av 

delaktighet. 

erfarenheter av 

delaktighet vid 

utformning av 

individuellt 

skräddarsydda 

rehabiliteringsprogram 

som syftar till att öka 
delaktigheten. 

Titel 

The process of re-

engagement in 

personally valued 

activities during 

the two years 

following stroke 

Författare 

Kubina, 

Dubouloz, Egan, 

Davis och Kessler 

Tidskrift 

Disability and 

rehabilitation 

Årtal 

2012 

Utforska 

processen av att 

engagera sig i 

personligt 

värderade 

projekt efter 

stroke 

Intervju utifrån 

Grounded theory 

Två kärnbegrepp 

identifierades; social 

koppling och att ha 

kontroll. Båda ledde till 

aktivitets engagemang 

och risktagning för att 

testa förmågor. Dessa 

ledde till en sänkning 

av nuvarande 

förväntningar och 

aktivitetsanpassning 

som stödde hoppet om 

återhämtning och 

ytterligare testning.  

Rehabilitering som 

stödjer och adresserar 

autonomin, sociala 

kontakter, risktagande, 

adaption och hopp bland 

strokeöverlevare kan 

hjälpa till att återskapa 

personligt värdefulla 

aktiviteter efter stroke. 

Titel 

Life goals and 

social identity in 

people with 

severe brain 

injury 

Författare 

Martin , Levack 

och Sinnott 

Tidskrift 

Disability And 

Rehabilitation: An 

International, 

Multidisciplinary 

Journal 

Att utforska den 

levda 

erfarenheten och 

uppfattningen av 

mål i livet från 

en viss grupps 

perspektiv - de 

med allvarlig 

förvärvad 

hjärnskada, 

boende på en 

rehabiliteringsen

het 

En 

fenomenologisk 

tolkningsanalys 

utifrån 

semistrukturerad

e intervjuer 

Tema 1:Alla deltagare 

beskrev en önskan att 

vara aktivt integrerad, 

samhöriga, 

medberäknade i sina 

sociala relationer. 

Tema 2: För att uppnå 

en känsla av att tillhöra 

behövde deltagarna 

trevande balansera de 

möjligheter som 

uppstår inom 

omgivningens miljö  

Tema3:De 

interpersonella 

Deltagarna beskrev 

sociala relationer först 

och främst som mål i 

livet. Deltagarna 

upplevde upplevde 

rehabiliteringen främst 

inrikta sig på 

instrumentella 

aktiviteter och uttryckte 

en önskan om mer 

affektivt stöd.. Att 

kunna bidra i andras liv 

och inte bara motta vård, 

var en annan aspekt av 

ömsesidighet deltagarna 
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 Årtal 

2014 

faktorerna som rör 

oförändrade, på väg att 

förändras och 

förändrade 

självidentiteten. 

 

diskuterade. De ville 

vara en vän inte bara ha 

en vän. 

Titel 

How i s self-

management 

perceived by 

community living 

people after a 

stroke?  

Författare 

Satink, Cup, de 

Swart och Sanden 

Tidskrift 

Disability and 

Rehabilitation 

Årtal 

2015 

Ett av syftena 

med studien var 

att få en 

förståelse av 

strokedrabbades 

reflektioner 

angående 

konceptet och 

beredskapen för 

självhantering. 

Det andra syftet 

var att beskriva 

behoven från 

strokedrabbade 

angående deras 

support för 

självhantering 

Semistrukturerad

e intervjuer, 

öppna frågor 

med 

fokusgrupper. 

Vid analysen 

användes 

konstant 

jämförande 

ramverk. 

Deltagarna beskrev 

deras självhantering 

som komplex, 

långsiktig och en 

personlig lärprocess. 

Efter utskrivning var 

deltagarna ej redo för 

självhantering. 

Förutom individuell 

självhantering nämnde 

deltagarna också 

samhantering med 

anhöriga. Anhöriga kan 

tillföra stöd men de kan 

även begränsa 

utvecklingen av 

deltagarens 

självhanteringsförmåga

. Deltagarna saknade 

att ha professionellt 

stöd efter utskrivning 

och hade uppskattat 

ytterligare psykologiskt 

och emotionellt stöd i 

deras process i 

självhantering. 

Självhanteringsprogram 

blir optimala när roller 

och emotionell 

hantering integreras med 

den medicinska 

hanteringen. Även om 

beredskapen för 

självhantering skiljer sig 

från individer bör stöd 

starta så snart som 

möjligt och fortsätta 

efter utskrivning i 

människors personliga 

miljö. 

Självhanteringsprogram 

bör även fokusera mot 

samarbete med 

anhöriga. 

Titel 

Self-management 

develops through 

doing of every 

day activities-a 

longitudinal 

qualitative study 

of stroke 

survivors during 

two years post -

stroke  

Författare 

Satink, 

Josephsson, Zajec, 

Att upptäcka hur 

strokeöverlevare 

efter utskrivning 

hanterade sina 

liv, hur de gav 

mening till sin 

självhantering 

post-stroke och 

hur detta 

utvecklades över 

tid. 

Intervjuer och 

observationer av 

självvald 

aktivitet 

Genom att göra 

utvecklas 

självhanteringen och 

känslan av att vara 

ansvarig för sin vardag. 

Processen var 

individuell, dynamisk 

och kontextuell, i 

vilken samspelet med 

partnern upplevdes 

som stärkande i vissa 

situationer och som en 

begränsning i andra. 

Resultatet visar också 

på att det tar lång tid att 

En slutsats av resultatet 

är att professionella 

inom 

strokerehabilitering ska 

använda värdet av att 

göra dagliga aktiviteter i 

självhanteringsprogram. 

Detta för att skapa en 

arena där 

strokeöverlevare kan 

lära sig hantera och ta 

ansvar över strokens 

konsekvenser och 

dagliga aktiviteter på en 

praktisk nivå. 
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Cup, De Swart 

och Sanden 

Tidskrift 

BMC Neurology 

Årtal 

2016 

 

 

lära sig hantera olika 

nivåer från enkla 

aktiviteter till den 

existensiella nivån. 

Partners inverkan kan 

vara positiv och 

negativ. 

Rehabiliteringspersonal 

bör inkludera de 

anhöriga så fort som 

möjligt i 

strokehanteringsprogra

mmen. Studien visar på 

behovet av långsiktiga 

självhanteringsprogram 

som underlättar 

självhantering på en mer 

existensiell nivå. 

Titel  

Participation of 

people with 

acquired brain 

injury: Insiders 

perspectives 

Författare 

Schipper, Visser-

Melly, Hendrikx 

and Abma 

Tidskrift 

Brain Injury 

År 

2011 

Syftet var att 

svara på frågan 

hur personer 

med förvärvad 

hjärnskada 

upplever 

deltagande. 

Miljö och 

personliga 

faktorer kan 

påverka 

deltagandet 

enligt personer 

med förvärvad 

hjärnskada. 

En kvalitativ 

metodik, 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

Deltagarna beskriver 

meningsfullt 

deltagande som att ge 

något och vara någon. 

Deltagandet påverkas 

av processen för 

återhämtning, stöd och 

behandling, miljön och 

samhället, 

kommunikation och 

interaktion. Studien 

resulterade i en 

översikt över åtgärder 

som kontinuerlig vård 

som kan förbättra 

deltagandet hos 

personer med 

förvärvad hjärnskada . 

 

Deltagarna hävdar att 

det inte är graden av 

deltagande som betyder 

något, men kvaliteten av 

deltagande.  Att 

återvända till arbetet var 

ej något som var det 

viktigaste för att känna 

sig delaktig snarare 

kunde det dränera 

energin. Deltagarnas 

delaktighet i samhället 

är begränsad.  

Titel             
Return to work 

and wellbeing 

after stroke- a 

success story 

Författare 

Trygged   

Tidskrift 

International 

Journal of 

Therapy and 

Rehabilitation   

År                  

2012 

Att utforska 

långsiktigt 

välbefinnande 

bland personer 

som återvänt till 

arbetet efter 

stroke 

Semistrukturerad

e intervjuer vilka 

innehöll öppna 

frågor. 

Utforskande 

kvalitativ studie 

Studien visar på vikten 

av att komma tillbaka 

till arbetsmarknaden 

och på förmågan att 

stanna kvar som 

potentiell arbetskraft. 

Ett viktigt fynd var att 

trots att det hade gått 

många år sedan stroken 

var arbetslivet skört 

och framtiden osäker. 

Även risken att förlora 

resurser och rädsla att 

förlora sin 

självständighet. 

Stroke i sig själv kan 

inte till fullo reflektera 

status på välmåendet. 

Personens tolkning och 

värdering av förändring 

som ägt rum spelar 

också in. Detta är även i 

linje med andra 

forskningsresultat som 

indikerar på att hur 

personen tacklar sin 

situation kan vara 

viktigare än det 

tillståndet de lider av. 

 


