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Sammanfattning  
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska 
interventioner vid hand- och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att 
undersöka interventionernas effekt och studiernas beviskraft. Metod: Datainsamling utfördes via 
litteratursökning i fyra databaser inom hälsa och medicin. Inklusionskriterier och 
kvalitetsgranskning resulterade i att 13 kvantitativa studier inkluderades. Analysen genomfördes 
via kvalitetsgranskning av valda studier samt en kvalitativ sammanställning. Vidare inspirerades 
författarna av Fisher och Marterellas (2019) interventions former. Resultat: Resultatet redovisas 
i två delar. I den första delen presenteras de olika interventionsformerna som erbjuds vuxna 
personer med stroke. Utifrån inspirationen av Fisher och Marterella (2019) framkom fem 
kategorier, Interventioner med fokus på att återfå eller upprätthålla förmågor, Interventioner 
med fokus på stärkande aktiviteter, Interventioner som simulerar en aktivitet, Träning i motorisk 
funktion och Stimulerande interventioner. Interventioner med fokus på stärkande aktiviteter 
förekom i samtliga analyserade studier. Den andra delen beskriver effekten av interventionerna 
och bevisvärde i studierna. Resultatet visade att flertalet av studiernas interventioner bidrog till 
förbättringar med avseende på motoriska funktioner och förmågor hos klienter med stroke. Dock 
framkom det att vidare forskning på interventionerna behövs för att tydliggöra resultatet 
ytterligare. Slutsats: Resultatet visade att interventioner relaterade till att förbättra motorisk 
funktion och förmåga efter stroke påvisade positiva resultat både i termer av upplevd motorisk 
funktion och förmåga att utföra aktiviteter. Dock återfanns begränsat med forskning som 
undersökt teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel och dess effekt för vuxna personer med 
stroke. Slutligen visade litteraturöversikten att det finns behov av ytterligare forskning på 
interventioner förenande med teknik och hjälpmedel då det i dagsläget fanns relativt små studier 
inom det området. 
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Abstract  
Aim: The aim with this literature review was to compile and describe occupational therapy 
interventions for hand and arm training for adult men and women with stroke, as well as to 
investigate the effect of the interventions and to rate the studies evidential power. Method: Data 
collection was conducted through literature search in four databases in health and medicine. 
Inclusion criteria and quality review resulted in 13 quantitative studies being included. The 
analysis was conducted through a quality review of selected studies and a qualitative compilation. 
Furthermore, the authors were inspired by Fisher and Marterella's (2019) forms of intervention. 
Result: The result is reported in two parts. In the first part, the various forms of intervention 
offered to adults with stroke are presented. Based on the inspiration of Fisher and Marterella 
(2019), five categories emerged, Interventions focusing on regaining or maintaining abilities, 
Interventions focusing on strengthening activities, Interventions that simulate an activity, 
Exercise in motor function and Stimulating interventions. Interventions focusing on strengthening 
activities were found in all analyzed studies. The second part describes the effect of the 
interventions and the evidence value in the studies. The results showed that the majority of the 
study's interventions contributed to improvements in motor functions and abilities in stroke 
patients. However, it became apparent that further research on the interventions was needed to 
further clarify the results. Conclusion: The results showed that interventions related to improving 
motor function and post-stroke ability demonstrated positive results both in terms of perceived 
motor function and ability to perform activities. However, limited research has been conducted 
that examined technical equipment and technical aids and its effect for adults with stroke. Finally, 
the literature review showed that there is a need for further research on interventions associated 
with technology and tools as there are currently relatively small studies in that area. 
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1. Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har författarna träffat klienter med nedsatt funktion 

och förmåga i hand- och arm som sviter efter stroke. Samt upplevt hur funktionsnedsättningen 

har försämrat klientens aktivitetsförmåga, aktivitetsutförande och påverkat vardagsaktiviteter. 

Författarna anser att stroke är ett intressant och spännande ämne där problematiken kan bli 

mycket svår och bred, därför valde författarna att fördjupa sig specifikt i hand- och armträning. 

Författarna valde detta område för att undersöka vilka interventioner som erbjuds samt vad dessa 

interventioner har för evidens. Med denna litteraturöversikt avser författarna att föra samman den 

forskning som finns kring olika typer av hand- och armträning för personer med stroke och se 

vilken evidens som de olika interventionerna har på.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Att drabbas av stroke 

Stroke hör till vanligaste orsakerna till för tidig död och funktionsnedsättningar bland vuxna i 

Sverige likväl resterande delen av världen (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen, 2018). Stroke är 

ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, orsakad av blodpropp eller ett kärl som 

brustit inuti hjärnan eller på hjärnans yta. Hjärnan drabbas av syrebrist vilket leder till att 

personen plötsligt förlorar olika förmågor och funktioner såsom tal, rörelser, känsel och syn 

(Ericsson & Ericsson, 2012). Stroke är en vanlig sjukdom och den tredje vanligaste dödsorsaken i 

Sverige enligt Hjärt och Lungfonden (2020). Ca 100 000 personer i Sverige lever idag med 

följder efter en stroke. Enligt Socialstyrelsen statistik från 2018 drabbades ca 25 000 personer av 

stroke det året (Socialstyrelsen, 2019). Efter en stroke kan det finnas kvarvarande symtom och 

funktionsnedsättningar, graden av nedsättningar är individuellt och beror på strokens omfattning. 

Vid hemipares, som är en muskelförsvagning, kan klienten bli försvagad i ena sidan av kroppen, 

vilket kan leda till gångsvårigheter och en försämrad balans (Ericsson & Ericsson, 2012). En 

hemipares kan resultera i att klienten bland annat får problem att klara sina vardagliga aktiviteter, 

laga mat, samt sköta sin hygien (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen, 2018). Carlsson, Gard och 

Brogårdh (2018) skriver att ca 85 procent av klienter med stroke har kvarvarande nedsatt arm- 

och handfunktion vilket ger sig uttryck i bland annat nedsatt känsel vid beröring, temperatur 

skillnader samt minskad motorisk förmåga. Enligt Hu, Wester och Stibrant Sunnerhagen (2018) 

bör rehabiliterings interventioner påbörjas i ett tidigt skede i team på strokeenhet för att senare 

fortgå ute i andra vårdformer. Genom att klienten i tidigt skede påbörjar rehabilitering minskar 
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risken för bestående funktionsnedsättning. Vidare menar Hu, Wester och Stibrant Sunnerhagen 

(2018) att tidig rehabilitering kan bidra till att klienten får en ökad livskvalité, vilket bidrar till att 

kommuner och regioner kommer att tjäna på det ekonomiskt i det långa loppet. 

 

2.2. Aktivitet och delaktighet 

Enligt ICF (Socialstyrelsen, 2020) definieras delaktighet som en persons engagemang i den egna 

livssituation och aktivitet är en persons genomförande av en uppgift eller handling. Fokus för 

arbetsterapi är att hjälpa personer att uppnå hälsa, välmående och delaktighet i livet genom 

engagemang i betydelsefulla aktiviteter (American Occupational Therapy Association [AOTA], 

2015; Wolf, Baum & Tabor Connor, 2009). Målet med rehabilitering är att stödja klienter att åter 

kunna delta i meningsfulla aktiviteter som klienten både vill och behöver utföra (AOTA, 2020). I 

Kielhofners Model Of Human Occupation (MOHO) beskrivs roller samt hur roller förändras 

under vår livstid. När rollerna förändras, förändras även identiteten och relationen som 

personerna har till människor i sin omgivning (Taylor, 2017). Vilket de kan göra vid sjukdom 

eller skada såsom vid stroke. Vidare beskriver Taylor (2017) att vid sjukdom som medför en 

funktionsnedsättning förändras omgivningens sätt att se på personen, vilket kan medföra att 

omgivningen sänker sina förväntningar på vad personen klarar av, vilket kan resultera i att 

omgivningen blir överdrivet hjälpsamma och kan betrakta personen som mer behövande än vad 

fallet egentligen är. Enligt Fallahpour, Jonsson, Taghi Joghataei, Nikbakht Nasrabadi och Tham 

(2013) kan personer med stroke uppleva en förlust av förmågan att utföra meningsfulla 

aktiviteter, rutiner, vardagsroller och yrkesroller. Vidare har forskning visat att en bidragande 

faktor till upplevd livskvalitet är hur tillfredsställd personen är med sina dagliga aktiviteter 

(Erlandsson & Persson, 2014; Taylor, 2017). En viktig indikation på hälsa och välbefinnande är 

att aktiviteten ska ge någon form av mening för personen. För att möjliggöra detta krävs det att 

personen kan känna någon form av tillfredsställelse i utförandet (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010). Enligt Fisher och Marterella (2019) ses människan som en aktiv varelse som 

kan ha aktivitetssvårigheter och uppmärksammar hur viktiga aktiviteter är för personen i dess 

vardag. Vidare beskriver Fisher och Marterella (2019) hur arbetsterapeuter kan se hur aktiviteter 

som är meningsfulla används genom hela processen i arbetsterapi. Fortsättningsvis beskriver 

Fisher och Marterella (2019) att engagemang handlar om att en person deltar i en aktivitet men 

att delaktighet har en annan betydelse. För att personen ska kunna känna delaktighet måste 

personen få en upplevelse i aktiviteten och att känna värde i det personen utför. Forskning inom 

arbetsterapi har beskrivit att meningen med en aktivitet variera beroende på vem som utför 

aktiviteten, på vilket sätt samt i vilken miljö den utförs (Taylor, 2017; Erlandsson & persson, 
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2014). Men konstant är att aktivitetens mening är av stor betydelse för människors hälsa och 

välbefinnande (Erlandsson & Persson, 2014). Genom arbetsterapi kan personer med stroke 

erhålla verktyg som möjliggör att klienterna kan utföra högt värderade aktiviteter inom det 

vardagliga livet (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen 2018). 

 

2.3 Arbetsterapi och interventioner  

Arbetsterapi som profession grundar sig i aktivitet och delaktighet, vilket är centrala begrepp i 

definitionen av hälsa (Wolf, Baum & Tabor Connor, 2009). Arbetsterapeuten erbjuder en rad 

olika interventioner till personer som insjuknat i stroke, såsom aktivitetsbaserade interventioner, 

funktionsträning, strategier för aktivitetsbalans, medvetandegörande och kognitiva hjälpmedel 

och strategier (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen, 2018). Enligt Donoso Brown och Fichter 

(2017) träffar många klienter en arbetsterapeut nästan direkt efter insjuknandet i en stroke. 

Träningen i aktivitet utförs tillsammans med arbetsterapeut, dock kan klienten även få program 

på träning som denne själv kan utföra hemma. Vilket kan bidra till ökad rehabilitering och att 

klienten återfår funktioner och förmågor i övre extremiteterna. Det har dock visat sig att 

motivationen för att utföra denna typ av hemträningsprogram självständigt brister, så även 

uppföljningen av programmen (Donoso Brown & Fichter, 2017). För att stödja arbetsterapeuter i 

arbetslivet idag har Fisher och Marterella (2019) tagit upp diskussionen om hur arbetsterapeuter 

kan kritisera och reflektera över interventioner som denne erbjuder klienter. Målet är att 

arbetsterapeuter själva ska kunna kritiskt utvärdera och granska sitt dagliga arbete i vad 

arbetsterapeuter erbjuder. Fyra olika termer används för att granska arbetsterapin i praktiken: 

klientcentrerad, relevant, aktivitetsbaserad och aktivitetsfokuserad. Klientcentrerat beskrivs enligt 

Baum och Law (1997) när klienten och arbetsterapeuten arbetar tillsammans för att förstå 

problemets natur, vart fokus bör ligga och vilken intervention som är möjlig och det förväntade 

resultat av interventionen. Klientcentreringen skapar även en omtänksam värdig och stärkande 

miljö som bidrar till hälsa (Baum & Law, 1997). Rehabilitering efter en stroke sker individuellt 

anpassat för att förbättra delaktighet och upplevd livskvalitet med målinriktade interventioner 

som utförs med hjälp av ett multidisciplinärt team (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen, 2018).  

 

2.4 Arbetsterapeutens roll för personer med stroke  

Arbetsterapeuten ingår i ett multidisciplinärt team vid strokerehabilitering tillsammans med bland 

annat läkare, sjuksköterska, logoped och fysioterapeut. Arbetsterapeuten har en unik roll i teamet, 

då arbetsterapeuten kan erbjuda klienter med stroke uppgiftsspecifik träning, för att förbättra och 

upprätthålla klientens aktivitets- och funktionsförmåga. Den uppgiftsspecifika träningen anpassas 
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efter klientens specifika mål och problem, vilket inriktas på uppgifter och aktiviteter som har 

betydelse för klienten (Socialstyrelsen, 2020). Enligt Hu, Wester och Stibrant Sunnerhagen 

(2018) har rehabilitering efter en stroke tidigare utförts mer på traditioner än evidensbaserade 

metoder. Detta innebär att arbetsterapeuter alltid bör sträva efter att jobba med bästa tillgängliga 

kunskap samt hålla sig uppdaterad med den nya forskningen och utveckling som sker (Etiska 

koden för arbetsterapeuter, 2018; Jacobson, 2014). Arbetsterapeuten har en naturlig del i 

klientens rehabiliteringsteam då handskador är en relativt vanlig funktionsnedsättning efter stroke 

(Carlsson, Gard & Brogårdh, 2018). 

 

2.5 Handen och armens betydelse för utförandet av dagliga aktiviteter 

Tidigare forskning visar att ca 60 % av personer som insjuknat i stroke har kvarstående 

neurologiska bortfall och en vanligt förekommande konsekvens är nedsättning i hand och arm 

(Alisar, Ozen & Sozay, 2020). Genom handen förmedlar människor budskap, den stödjer 

människor att förstå omvärlden samt handen är ett verktyg vid olika aktiviteter och vardagliga 

sysslor (Lundborg, 2011). Handen har använts i urminnes tider vid olika typer av 

kommunikation, både med gester och i skrift (Lundborg, 2019). Människan använder sig av 

gester för att förstärka vad vi menar och vill berätta för omgivningen (Stål, 2008). Vidare menar 

Lundborg (2011) att vid en skada där känseln försämras i handen kan komplikationerna bli att 

klienten får svårigheter med att bland annat identifiera olika föremål, koordinera och anpassa 

styrkan i handen till uppgiften som ska lösas. Enligt Donoso, Brown och Fichter (2017) har 

motorisk återhämtning i de övre extremiteterna visat sig vara viktigt för personer med stroke. 

Förlorad funktion påverkar en persons livskvalitet genom att personen inte kan utföra det som 

anses vara viktigt för personen, men genom återhämtning så ökar upplevelsen av livskvalitet 

(Donoso, Brown & Fichter, 2017). 

 

2.6 Problemformuleringen  

Litteraturgenomgången ovan visade att arbetsterapeuten har en tydlig och viktig roll inom hand- 

och armträning i efterloppet hos personer med stroke, vilken evidens som finns för 

interventionerna har det tidigare inte lagts så mycket fokus på (Hu, Wester & Stibrant 

Sunnerhagen, 2018). Som beskrivet tidigare ter sig stroke väldigt olika i hur den drabbade 

klienten blir påverkad, symtomen som uppstår kräver olika behov av rehabilitering i termer av 

insatser och tid, samtidigt som en del av återhämtningen även sker på en spontan nivå (Lin, 

Finklestein & Cramer, 2018). Vidare beskriver Lin, Finklestein och Cramer (2018) att tiden för 

när interventionerna ger bäst effekt, ännu inte har tydligt definierats. I och med att befolkningen i 
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Sverige och även resten av världen blir äldre, samt att fler personer överlever en stroke nu än 

tidigare (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen, 2018), är det av vikt att erbjuda klienter med stroke 

interventioner för hand- och armträning som stöds på evidens, för att dessa ska kunna erbjudas 

bästa möjlighet att återfå eller upprätthålla handens och armens viktiga funktioner och förmågor. 

Detta för att klienterna själv ska uppleva livskvalitet efter en stroke. Med detta arbete avser 

författarna att sammanställa den kunskap som syftar till att förbättra funktioner i hand- och 

armträning utifrån den evidens som vid tiden för litteraturgenomgången fanns tillgänglig.  

 

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska 

interventioner vid hand- och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att 

undersöka interventionernas effekt och studiernas beviskraft. 

 

Frågeställningar 

● Vilka arbetsterapeutiska interventioner beskriver litteraturen för personer som drabbas av 

stroke med nedsättning i hand och arm? 

● Vilken effekt har arbetsterapeutiska interventionerna och vilken evidensstyrka finns det 

för dessa interventioner? 

 

4. Forskningsetiska aspekter 

Författarna av denna litteraturöversikt har genomfört arbetet med samma noggrannhet och 

trovärdighet som de källor som refereras till i arbetet (Olsson & Sörensen, 2011). Studierna var 

skrivna på engelska vilket kan leda till språkliga missförstånd eller feltolkning i översättning. 

Ytterligare en risk är om författarna väger in sina egna värderingar i det som står skrivet i 

studierna, att tolkningarna inte blir korrekta utifrån vad som faktiskt är skrivet samt att 

tolkningarna speglar författarens åsikter i sammanställningen av dem (Friberg, 2012). I enlighet 

med den Etiska koden för arbetsterapeuter (2018) har författarna tagit arbetsterapeutens 

skyldigheter i forskning och utvecklingsarbete i beaktning och följt samtliga etiska reglerna och 

riktlinjerna för forskning vid genomförande av studier eller forskningsprojekt. Studierna som 

författarna använt sig av i denna studie skulle vara granskade av en etisk nämnd för att 

inkluderas. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att följa vissa riktlinjer för att på ett 

korrekt och etiskt sätta kunna visa att det som är skrivet och forskat om, är sant och hederligt. 

Författarna skall kunna uppvisa hur de har genomfört litteraturöversikten samt hur de har kommit 
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fram till den data som beskrivs i arbetet. Författarna av denna litteraturöversikt strävar efter 

största möjliga tillämpning av kraven på information-, samtycke-, konfidentialitet och 

nyttjadeprinciper.  

 

5. Metod 

5.1 Design 

För att besvara studiens syfte valdes litteraturöversikt som metod, för att skapa en överblick av 

tidigare forskning, samt för att kunna kartlägga kunskapsläget inom valt område. Metoden 

möjliggör att både kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier kan användas (Friberg, 2012). 

 

5.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes mellan januari - mars 2020. Sökningarna för 

litteraturöversikten gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus som valdes 

utifrån Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas inom medicin och hälsa. Fler än en databas 

valdes för att göra sökningen bred och kunna täcka större område. Pubmed och Cinahl valdes då 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att dessa inkluderar forskning inom hälso och 

sjukvård. Då Cinahl har sin täckningsgrad inom forskningsämnen såsom arbetsterapi och 

PubMed för sin bredd inom biomedicin och rehabilitering. Scopus valdes utifrån att denna sökbas 

erbjuder medicinsk forskning från hela världen (Elsevier, 2020). PsycINFO valdes för att 

inkludera studier med inriktning mot arbetsterapi. Enligt Friberg (2012) ska sökord användas för 

att avgränsa sökningar, orden som valts för sökningarna var ‘stroke’, ‘occupational therapy’ och 

‘upper extremity’, och var framtagna genom sökning i Svensk MeSH för att få fram bästa 

termerna för sökningen. Orden har använts i olika sökningar samt i olika kombinationer. Första 

sökningen som gjordes i januari och februari gjordes för att få en bättre överblick över valt 

område, därefter gjordes mer systematiska sökningar. Andra sökningen som gjordes var fokuserat 

på studier kopplade till stroke och arbetsterapi, då användes bara sökorden stroke och 

occupational therapy. Detta gjordes för att få en bild av arbetsterapins betydelse för personer med 

stroke. I februari månad gjordes sökningar på studier gällande hand- och arm träning, sökningar 

gjordes på orden ‘stroke’, ‘occupational therapy’ och ‘upper extremity’. I enlighet med Friberg 

(2012) gjorde författarna sekundärsökningar för att inte gå miste om värdefulla studier.  
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5.3 Urval 

Arbetet att välja ut studier gjorde författarna systematiskt för att besvara studiens syfte. För att få 

fram relevanta studier valde författarna till denna uppsats flera inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier; Årtalen då studierna skrevs begränsades från 2015 till 

2020 eftersom författarna önskade studier som var relevanta och genererade ny forskning. Enligt 

Friberg (2012) kan avgränsning i tid vara relevant då studier bör ses som en färskvara. I 

sökningar där det genererade många träffar valdes det att begränsa sökningen ytterligare genom 

att korta ner sökspannet genom att ändra årtalet. Det innebar att årtalen ändrades till 2019–2020 i 

en sökning och 2016–2020 i en annan sökning. Ålderskategorin i studierna valdes att begränsas 

till vuxna där åldersspannet blev från 18–75. Studierna skulle även vara peer reviewed och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Exklusionskriterierna blev studier som inte var peer 

reviewed, studier som inte rör hand- och armträning och inte besvarade studiens syfte 

exkluderades, samt pilotstudier och studierna som inte var etiskt granskade exkluderades. Då 

syftet var att beskriva olika arbetsterapeutiska interventioner vid hand- och armträning efter 

stroke valde författarna att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. Studier på både 

svenska och engelska tilläts men i slutändan var noll svenska och 13 engelska. Arbetet 

strukturerades upp genom att författarna fokuserade på fyra databaser, samma sökord användes 

samt samma avgränsningar i respektive sökningar. Först lästes bara rubriker för ett första urval då 

relevanta studier valdes motsvarande studiens syfte 64 studier plockades ut, författarna jämförde 

även studier mellan varandra för att sålla bort dubbletter. Andra urvalet utfördes genom läsning 

av abstrakt och de studier som inte kunde besvara studiens syfte exkluderades och 31 studier blev 

kvar. För det tredje urvalet gick författarna vidare och läste hela studierna för att sedan byta och 

läsa varandras studier, därefter gjordes det slutliga urvalet då 13 studier valdes ut. Av de slutliga 

13 studierna som valdes ut för forskning var ingen kvalitativ och 13 kvantitativa. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) kan olika typer av design på studie inkluderas när litteraturstudie inom 

hälsa och vård utförs, detta för att kunna få med klienternas upplevelser. Denna studie grundar sig 

enbart på kvantitativa studier, då sökningarna inte genererade i några kvalitativa som var av 

relevans för studiens syfte. 
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Tabell 1. Sökprocess 

Databas 

och datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

lästa 

studier 

Antal 

valda 

studier 

Cinahl 

2020-02-20 

Upper extremity 

AND stroke AND 

occupational 

therapy 

Peer Reviewed, Full 

text, English Language, 

Published Date: 2015-

2020 

103 15 10 4 

Scopus 

2020-03-12 

Upper extremity 

AND stroke AND 

occupational 

therapy 

Published 2019–2020 56 9 4 1 

PubMed 

2020-02-13 

 

Upper extremity 

AND stroke AND 

occupational 

therapy 

Senaste 5 åren, full text, 

abstrakt 

52 13 10 6 

PsycINFO 

2020-03-16 

Upper extremity 

AND stroke AND 

occupational 

therapy 

2016-2020, peer review, 

fulltext, English 

language 

44 27 7 2 

 

5.4 Analys 

I enlighet med Friberg (2012) analyserades varje enskild studie och sammanställdes i bilaga 2. 

Parallellt analyserades studierna där författarna jämförde skillnader och likheter i beskrivna 

interventioner (Friberg, 2012). Utifrån denna litteraturöversikts syfte och problemformulering 

analyserades studiernas interventioner med inspiration av Fisher och Marterellas (2019) olika 

interventionsformer. Interventionsformerna har översatts till svenska med författarnas egen fria 

tolkning av begreppen. Resultatet presenteras i tabell 2 “Interventionsformer”. Genom att dela 

upp studierna i mindre delar kunde författarna skapa sig en djupare förståelse samt lättare jämföra 

studierna med varandra. Detta underlättade när författarna sedan skulle sätta samman det funna 

materialet till en syntes över gemensamma kategorier och interventioner och resultatet av dessa 

(Friberg, 2012). De olika interventionerna kategoriseras in under kategorierna beroende på vad 

interventionen i studierna riktade in sig på, interventionerna kunde placeras in under flera 

kategorier. Dessa var enligt följande: intervention med fokus på att återfå eller upprätthålla 
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förmågor som är en metod där arbetsterapeuten guidar klienten i aktiviteten och fokus ligger på 

att förvärva, återfå eller bibehålla förmågor vilket i sin tur även kan bidra till ökat 

aktivitetsutförande. Interventioner med fokus på stärkande aktiviteter handlar om att bibehålla 

eller återställa underliggande funktioner genom aktivitetsbaserat fokus. Interventioner som 

simulerar en aktivitet inbegriper intervention där personen tränar i olika situationer som inte alltid 

utförs i sin korrekta miljö eller på ett naturligt sätt för klienten. Träning i motorisk funktion är en 

form av handträning som ofta bestäms av arbetsterapeuten och inte är fokuserad på personens 

valda aktiviteter i sig. Den sista kategorin stimulerade interventioner använder sig av stimulering 

och känseltester (Fisher & Marterella, 2019). Genom att studierna kategoriseras in under de olika 

interventionsformerna kunde författarna tyda likheter och skillnader i studierna vilket bidrog till 

en djupare tolkning av den data som framträdde i studierna. Studierna granskades därefter enligt 

Fribergs (2012) beviskrafts skala 1–6 där 1 anses som mycket god evidens vilket innefattar 

randomiserad kontrollerad studie (RCT) och där 6 har svag evidens, studier som innefattar 

personliga erfarenheter. Rangordningen av studiernas bevisvärde presenteras i tabell 3 under 

“Interventioners effekt och bevisvärde”.  

 

6. Resultat 

Resultatet av analysen av studierna presenteras nedan i två delar. Författarna har kategoriserat in 

studiernas interventioner för att tydliggöra vilket fokus som interventionerna berör (se tabell 2 

interventionsformer). Del ett beskriver interventionsformerna och studiernas interventioner 

kopplade till personer med stroke. Del två beskriver interventionens effekt och bevisvärde i 

studierna (se tabell 3).  

 

6.1 Arbetsterapeutiska interventioner för personer med stroke  

I analysen av de 13 studierna framkom det fem kategorier (tabell 2). Dessa blev; Interventioner 

med fokus på att återfå eller upprätthålla förmågor, Interventioner med fokus på stärkande 

aktiviteter, Interventioner som simulerar en aktivitet, Träning i motorisk funktion och 

Stimulerande interventioner. Det som framkom under analysen var att alla studier hade fokus på 

stärkande aktivitet, där fokus var att bibehålla och återställa underliggande förmågor genom 

aktivitetsbaserat fokus.  
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Tabell 2. Interventionsformer  

Interventionsformer Studie Nr. 

Interventioner med fokus på att återfå eller upprätthålla förmågor 7, 9 

Interventioner med fokus på stärkande aktiviteter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Interventioner som simulerar en aktivitet 1, 2, 4, 6 

Träning i motorisk funktion  2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 

Stimulerande interventioner  1, 5, 6, 8, 13  

* De angivna siffrorna syftar till de granskade studierna i bilaga 2 

 

Interventioner med fokus på att återfå eller upprätthålla förmågor 

Interventioner i denna kategori visade sig vara aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade, samt 

syftade till att klienter skulle återfå, återutveckla eller upprätthålla förmågor. Aktivitetsträning 

som hamnar under denna kategori kunde vara en specifik uppgift som klienten önskat fokusera på 

för att därefter finna tekniker för att utveckla prestationsförmågan. Denna kategori bestod av två 

studier (Wolf et al., 2016; Song, Lee & Woo, 2019) vilka båda använda metoden Cognitive 

Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP). CO-OP fokuserar på att finna 

alternativa strategier för att utveckla prestationsförmågan och att hjälpa klienten att överkomma 

hinder som kan uppstå i aktivitetsutförandet. Båda studierna har valt att använda sig av Canadian 

Occupational Performance Measure (COPM) för att klienterna själva ska kunna välja vad de vill 

fokusera på, detta utförs för att bibehålla klientcentreringen i aktiviteten (Wolf et al., 2016; Song, 

Lee & Woo, 2019).  

 

Interventioner med fokus på stärkande aktiviteter 

Denna kategori innehöll interventioner som syftade till att förbättra eller återställa underliggande 

funktioner genom aktivitetsbaserat fokus. Under denna kategori klassade alla 13 studier in. 

Studierna berör stärkande aktiviteter på olika vis och med olika tillvägagångssätt i 

interventionerna. Interventionerna syftade till att förbättra funktionen i övre extremiteterna och på 

så vis förbättra utförandet i aktiviteter kopplade till ADL. Fyra studiers interventioner använde 

teknisk utrustning såsom Hybrid Assistive Limb- singel joint (HAL-SJ), VR teknik, Smart Glove 

(SG) i kombination med VR och Robotic-assisted Therapy with Bilateral Practice (RTBP) för att 

träna motorisk funktion (Iwamoto et al., 2019; Lee, Kim och Lee, 2016; Shin et al., 2016; Hsu, 
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Chiu, Kuan, Tsai, Su och Kuo, 2019). Fyra studier använde olika typer av stimulering för att 

förbättra funktionen i övre extremiteter och motorisk återhämtning. Två av dom beskriver 

Transcranial direct current stimulation (tDCS) som är en stimulering av hjärnan för att främja 

nervsignalerna i aktivitet. Deras tillvägagångssätt liknar varandra då elektroderna appliceras på 

samma sätt, samtidigt som klienterna utförde traditionell arbetsterapi (Alisar, Ozen & Sozay, 

2020; Mortensen, Figlewski & Andersen, 2016). Studien av Ahn, Kim och Park (2019) använde 

vibration innan klienterna fick arbetsterapi, där fokus låg på att förbättra utförandet av ADL 

aktiviteter. Även studien av Kim, Kim och Lee, (2015) hade fokus på ADL aktiviteter. 

Interventionen som användes var Action Observational Training (AOT) och Brain–Computer 

Interface-based Functional Electrical Stimulation (BCI-FES) tillsammans med traditionell 

arbetsterapi. De fem resterande studier under denna kategori använde sig av olika metoder såsom 

Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP), Task Oriented (TO) metod, 

hemträningsprogram och Home-based constraint-induced movement therapy (HOMECIMT) 

(Wolf et al., 2016; Song, Lee & Woo, 2019; Almhdawi, Mathiowetz, White & delMas, 2016; 

Emmerson, Harding & Taylor, 2017; Barzel et al., 2015). HOMECIMT använde sig av en 

handske för att träna den paretiska armen i aktivitet (Barzel et al., 2015). TO hade fokus på att 

träna motorisk inlärning i en intensiv träning (Almhdawi, Mathiowetz, White & delMas, 

2016)   CO-OP, HOMECIMT och TO är alla tre interventioner som är klientcentrerade då 

aktiviteterna är självvalda. Hemträningsprogrammen undersökte engagemang hos klienterna, där 

fokus var att undersöka skillnaden om klienten fick programmen på iPad eller i pappersformat.  

 

Interventioner som simulerar en aktivitet  

Denna kategori återspeglar hur arbetsterapeuter använder sig av simulerad aktivitet. Vilket 

innebar att klientens förmågor tränades i en annan miljö än där aktiviteten normalt utfördes, för 

att i ett senare skede överföras till en naturlig miljö för klienten. Det framkom av analysen att det 

var fyra studier som använde sig av denna form av intervention för att främja utförandet av ADL-

aktiviteter (Ahn, Kim & Park, 2019; Iwamoto et al., 2019; Shin et al., 2016; Alisar, Ozen & 

Sozay, 2020). Studierna beskriver dessa interventioner på olika sätt, såsom att ADL aktiviteter i 

sig var viktiga för att klara av vardagen, men att aktiviteterna inte alltid var självvalda. Detta 

innebär att det blir en form av simulerad aktivitet, då aktiviteterna inte utförs i sin rätta miljö och 

kanske heller inte blir utfört såsom klienten vill eller brukar göra normalt. 
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Träning i motorisk funktion 

Interventionerna under denna kategori inbegrep att arbetsterapeuten väljer intervention utifrån 

vad denne anser behövs för den aktuella klienten, träningen i sig berör styrka eller att bibehålla 

finmotorik. Fokus under denna kategori var att klienten skulle återfå, utveckla eller underhålla 

förmågor och funktioner i aktivitet. Under denna kategori klassades sju studier in. 

Interventionerna utfördes i en repetitiv form där klienterna utövade rörelser med hjälp av teknisk 

utrustning eller funktionsträning såsom greppstyrka och finmotorik. Aktiviteterna i några av 

studierna berörde rörelseträning/funktionsträning där klienterna behövde utföra ett visst antal 

repetitioner av varje rörelse vid varje tillfälle. Interventionen som utfördes i Robotic-assisted 

Therapy with Bilateral Practice (RTBP) krävde att klienterna gjorde upp emot 400 repetitioner 

vid varje tillfälle och interventionen som använde sig av Hybrid Assistive Limb- singel joint 

(HAL-SJ) krävde 200 repetitioner av flexion och extension varje dag (Hsu, Chiu, Kuan, Tsai, Su 

& Kuo, 2019; Iwamoto et al., 2019). Även studien av Shin et al. (2016) berörde 

rörelseträning/funktionsträning då klienten använde sig av Smart Glove (SG) och utförde olika 

simulerade ADL aktiviteter. Rörelserna som fokuserades på, var pronation/supination och 

flexion/extension. Även studien om interventionen hemträningsprogram berörde aktiviteter där 

fokus låg på att stärka rörelserna pronation/supination och flexion/extension (Emmerson, Harding 

& Taylor, 2017). Studien av Lee, Kim och Lee (2016) använde sig av en maskin med handtag 

som klienten fick greppa under träningen, intervention syftade till att träna funktion och 

muskelstyrka med hjälp av VR-teknik. Studien av Almhdawi, Mathiowetz, White och delMas 

(2016) beskriver att 30 % av interventionen Task Oriented (TO) metod bestod av 

funktionsträning såsom greppstyrka och finmotorik. Även studien av Kim, Kim och Lee (2015) 

berörde aktivitet som fokuserade på styrka, hand och fingerträning men även rörelseomfång. 

 

Stimulerande interventioner 

Den sista kategorin beskriver interventioner som syftade till att återställa, förebygga eller 

upprätthålla underliggande förmågor och funktioner, klienten ses här som en passiv mottagare. 

Vid denna interventionsform använder arbetsterapeuter sig av stimulering och känseltester. Under 

denna kategori inkluderades fem studier som på olika sätt berör stimulering innan eller i samband 

med arbetsterapi. Vid användning av tDCS applicerades elektroder på huvudet för att stimulera 

nerver (Alisar, Ozen & Sozay, 2020; Mortensen, Figlewski & Andersen, 2016), klienterna fick 

tDCS tillsammans med traditionell arbetsterapi. Ahn, Kim och Park (2019) studie använder sig av 

Whole-Body Vibration (WBV) innan arbetsterapin. Klienten fick vibration som ökades 

successivt varje vecka för att kroppen inte skulle vänja sig vid vibrations styrkan. Hsu, 
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Chiu,  Kuan, Tsai, Su och  Kuo (2019) experiment grupp fick tio minuter sensomotorisk 

stimulans innan gruppen fick robot assisterad terapi med bilateralt träningsprogram (RTBP) i 40 

minuter. Kim, Kim och Lee (2015) studie använde sig av action observational training (AOT) 

och brain–computer interface-based functional electrical stimulation (BCI-FES) tillsammans med 

traditionell arbetsterapi för att se på motorisk återhämtning i de övre extremiteterna hos 

klienterna. BCI är en teknik som möjliggör interaktion med klienternas miljö och hjärnsignaler. 

FES är nervstimulering som hjälper klienterna med inlärning och övning av viljemässiga rörelser.  

 

6.2 Interventioners effekt och bevisvärde  

I det andra steget av analysen framkom det att analyserade interventioner påvisade förbättringar 

för klienten, om än med varierande effekt, detta beroende på omfattningen av stroke samt hur väl 

interventionerna föll ut. Enligt Fribergs (2012) definition av beviskraft graderades flertalet valda 

studier i denna litteraturöversikt enligt uppfyllda kriterier till måttlig evidens. Två studier 

graderades med mycket god evidens då dessa var RCT-studier. I tabell 3 redovisas studiernas 

design, interventionens effekt och evidensstyrka.  

 

Tabell 3. Interventioners effekt och bevisvärde 

 Artikel Design Interventions effekt  Evidensst

yrka 

1 Ahn, Kim och 

Park, (2019) 

A Randomised 

Single-Blind 

Controlled Trial 

Interventionen med WBV ökade de motoriska 

och greppstyrkan i båda grupperna, dock 

förbättrade gruppen med WBV motoriken och 

grep styrkan mer än kontrollgruppen.  

Måttlig 

evidens 

2 Iwamoto et al. 

(2019) 

Randomised 

 

Interventionen HAL-SJ kombinerat med 

arbetsterapi visar på ökad användning av den 

hemiplegiska armen.  

Svag 

evidens 

3 Lee, Kim och 

Lee, 

(2016) 

A Randomized 

Controlled Clinical 

Trial 

Interventionen resulterade i att rehabilitering 

med VR-träning underlättar återhämtningen av 

funktioner hos de övre extremiteterna.  

Måttlig 

evidens 

4 Shin et al., (2016) Single-blinded, 

randomized 

controlled trial 

VR-baserad rehabilitering tillsammans med 

Smart Glove (SG) och traditionell arbetsterapi 

kan vara mer effektivt än enbart arbetsterapi.   

Måttlig 

evidens 
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5 Hsu, 

Chiu.,  Kuan, 

Tsai,  Su och 

Kuo, (2019) 

A single-blinded, 

two-condition 

pragmatic 

randomised 

controlled trial 

Interventionen med RTBP resulterade i 

överlägsna resultat i övre extremitetens 

funktion och aktivitetsutförande jämfört med 

uppgiftsorienterad träning.  

Måttlig 

evidens 

6 Alisar, Ozen och 

Sozay, (2020) 

A randomized 

Double-Blind Sham-

Controlled Study 

Interventionen resulterade tDCS tillsammans 

med traditionell arbetsterapi förbättrade den 

hemiplegiska övre extremiteten  

Måttlig 

evidens 

7 Song, Lee och 

Woo, (2019) 

A double blinded 

randomized 

controlled trial 

Interventionen CO-OP gav bättre resultat och 

har högre potential för förbättring i dagliga 

aktiviteter.  

Måttlig 

evidens 

8 Mortensen, 

Figlewski och 

Andersen, (2016) 

A double-blind 

randomized 

controlled trial 

Interventionen resulterade ökad ADL för båda 

grupperna, dock ökade gruppen som fick tDCS 

i greps styrka jämfört med kontrollgruppen 

Måttlig 

evidens 

9 Wolf et al., 

(2016) 

A double-blind 

randomized 

controlled trial 

CO-OP med specifik inriktning mot utförande, 

kognitiv strategi och användning visade på 

ökad effekt i utförandet samt på funktion.  

Måttlig 

evidens 

10 Almhdawi, 

Mathiowetz, 

White 

och delMas, 

(2016) 

A randomized cross‐

over trial design 

Interventionen visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

Måttlig 

evidens 

11 Barzel et al., 

(2015) 

A cluster-randomise, 

controlled trial 

Interventionen resulterade att efter 4 veckor 

visade båda grupperna en förbättring. Efter 6 

månader visade CIMT gruppen bättre resultat i 

rörlighet än kontrollgruppen.  

Måttlig 

evidens 

12 Emmerson, 

Harding och 

Taylor, (2017) 

A randomized 

controlled trial 

Interventionen visade inga skillnader i 

grupperna när det kom till personens 

engagemang i utförandet. Däremot kan 

tekniken bidra till tidseffektivitet.  

Mycket 

god 

evidens 

13 Kim, Kim 

och Lee, (2015) 

A Randomized 

Controlled Trial 

Interventionen BCI-FES tillsammans med AOT 

visade på förbättring i övre extremiteternas 

funktion. 

Mycket 

god 

evidens 
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Effekten av interventionerna tDCS och BCI-FES, WBV 

Analysen av studierna påvisade att interventionerna uppvisade förbättring bland klienterna med 

stroke i vuxen ålder. Resultatet i studierna med interventionen tDCS visade båda på förbättring 

hos klienter som erhöll tDCS tillsammans med traditionell arbetsterapi främst i avseende på 

motorisk funktion. Vidare visade resultaten på viss förbättring i ADL förmågan även om den var 

marginell (Mortensen, Figlewski & Andersen, 2016; Alisar, Ozen & Sozay, 2020). Studien av 

Alisar, Ozen och Sozay, (2020) visade även att klienternas med kronisk stroke uppvisade 

förbättrade resultat efter erbjuden intervention. I Mortensen, Figlewski och Andersen (2016) 

experimentgrupp framkom ökad greppstyrka jämfört med kontrollgruppen. Resultatet i studien 

som berörde interventionen BCI-FES visade på relevant förbättring i övre extremiteternas 

funktioner, då dessa utfördes tillsammans med AOT (Kim, Kim & Lee, 2015). Interventionen 

WBV ökade klienternas motoriska funktioner och greppförmåga, kontrollgruppen visade även 

den på förbättring i motoriska funktioner och greppförmåga även om WBV gruppen hade bättre 

resultat (Ahn, Kim & Park, 2019).  

 

Effekten av interventionerna CO-OP 

Analysen av studierna som erbjöd CO-OP, indikerade i båda studierna att klienterna hade 

förbättring i utförandet av aktiviteter såsom personlig hygien, påklädning och laga mat (Wolf et 

al., 2016; Song, Lee & Woo, 2019). CO-OP som inriktar sig på utförande av aktiviteter, kognitiv 

strategianvändning, överförbarhet och generalisering har viss effekt inte enbart på utförandet, 

utan även på minskad nedsättning och stroke påverkan (Wolf et al., 2016). Studien av Wolf et al. 

(2016) utvärderade specifikt förbättring av armfunktion, men även att klienterna gavs möjlighet 

att återrapporterade om svårigheterna i utförandet av aktiviteter efter stroke.  

 

Effekten av interventionerna VR och robotteknik  

Analysen av dessa studier påvisade ett varierat resultat, då vissa författare uttryckte att vidare 

forskning behövs innan ett säkert resultat av interventioners effekt kan utvärderas. Samtliga av de 

analyserade studierna som erbjöd denna intervention visade på förbättring även om det var i 

varierad grad. Iwamoto et al. (2019) menar att HAL-SJ tillsammans med arbetsterapi ökar 

användandet av den paretiska armen hos personer med stroke. Lee, Kim och Lee (2016) studie 

resulterade i att VR-träning underlättade återhämtningen av funktioner i övre extremiteterna. 

Vidare visade den studiens resultat att gruppen som fick visuell återkoppling uppmätte bättre 

resultat, då den gruppen fick en bättre förståelse för hur deras rörelser utfördes. Shin et al. (2016) 

studie använde sig även av VR-teknik, där forskarna använde en robothandske (Smart Glove) 
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som komplement i interventionen. Resultatet i denna studie var aningen tvetydigt då forskarna 

beskriver att VR rehabilitering tillsammans med traditionell arbetsterapi kan vara mer effektivt än 

traditionell rehabilitering. Hsu, Chiu,  Kuan, Tsai, Su och Kuo (2019) studie använde sig av 

RTBP där undersökningsgruppen uppvisade överlägset bättre resultat i övre extremiteters 

funktion jämfört med kontrollgruppen.  

 

Effekten av interventionerna TO, HOMECIMT och hemträning 

Interventionen TO testades i frågan om tiden efter stroke var avgörande för genomförande av 

intervention. Den visade resultatet att det inte fanns några skillnader i när interventionen 

implementeras. Vidare visade resultatet att interventionen upplevdes väl och möjliggjorde 

klientcentrerad rehabilitering. Deltagarna visade på funktionella förbättringar men även 

förbättringar i meningsfullhet i aktivitet (Almhdawi, Mathiowetz, White & delMas, 2016). Även 

från studien som berörde hemträningsprogram framkom inga skillnader grupperna emellan med 

avseende på engagemang i utförandet av träning. Det som resultatet visade här var att det kunde 

vara till stor hjälp med teknologin såsom iPad och datorprogram, för vårdpersonal då det erbjöd 

mer tidseffektiva interventioner (Emmerson, Harding & Taylor, 2017). I studie om HOMECIMT 

var det resultat bättre i helhet i CIMT gruppen jämfört med kontrollgruppen. Resultatet visade 

även att CIMT gruppen visade på bättre resultat i rörlighetens kvalitet (Barzel et al., 2015).  

 

6.3 Sammanfattning 

Resultatet visade att många av interventionerna som erbjöds personer med stroke med 

kvarvarande nedsättningar av funktioner och förmågor i hand och arm, berörde användandet av 

teknik och tekniska hjälpmedel. Interventionerna som analyserats i resultatet visade beröra fem 

olika kategorier av interventionsformer. En gemensam nämnare för samtliga undersökta studier 

var att de berörde interventioner som kategoriserats under aktiviteter med fokus på att förbättra 

eller återfå förmågor att utföra aktiviteter. Vidare syftade interventionerna främst till att skapa 

förutsättningar för att klienterna skulle bli mer självständiga och bibehålla funktioner och 

förmågor i övre extremiteter. Evidensstyrkan i flertalet studier bedömdes till måttlig evidens då 

dessa var RCT studier. Dock var studiernas undersökningsgrupper små med få deltagare och 

bedömdes därför inte uppnå kriterierna för mycket god evidens. Slutligen visade denna 

litteraturöversikts resultat över arbetsterapeutiska interventioner, att teknik och tekniska lösningar 

hade positiva effekter på personer med stroke med nedsatta funktion och förmåga i hand och 

arm.  
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7. Diskussion 

 7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska 

interventioner vid hand- och arm träning efter stroke, samt att undersöka interventionernas effekt 

och studiernas beviskraft (Friberg, 2012). Resultatet visade på en variation av interventioner som 

erbjöds klienter med stroke. Dessa var VR-teknik, nervstimulering, robotteknik, strategier och 

uppgiftsspecifik träning. Dock framkom det vid analysen av evidensstyrkan att det krävs mer 

forskning i nuläget gällande interventioner som berör den tekniska utvecklingen för vuxna 

personer med stroke. Flertalet av studiernas interventioner bidrog till förbättringar med avseende 

på motoriska funktioner och förmågor hos klienter med stroke. Vidare illustrerade resultatet att 

klientens förbättring var olika beroende individuella och kontextuella förutsättningar såsom 

funktionsnedsättningens svårighetsgrad och den aktuella verksamhetens förutsättningar. Detta 

överensstämmer väl med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2020), som uttrycker att 

rehabiliteringen bör individanpassas utifrån aktuella förutsättningar. 

 

Analysen av resultatet visade att de senaste arbetsterapeutiska interventioner som erbjöds 

personer med stroke, var inriktade på modern teknik såsom VR, nervstimulering och robotteknik. 

(Iwamoto et al., 2019; Shin et al., 2016; Lee, Kim & Lee, 2016; Hsu, Chiu,  Kuan, Tsai, Su & 

Kuo, 2019; Ahn, Kim & Park, 2019). Den tekniska utrustningen som interventionen ingrep att 

förbättra deltagarnas förmåga till att utföra olika former av aktiviteter såsom klä på och av sig, äta 

och sköta sin personliga hygien som några exempel. Detta bidrog till att interventioner beskrivna 

studien fokuserade på funktionsträning mer än klienternas uppfattade förbättring av 

aktivitetsutförandet då studierna undersökte effekten av interventionen och inte klientens 

upplevelse. Enligt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) behöver personen känna någon 

form av tillfredsställelse i utförandet av aktivitet för att detta ska bidra till förbättringar avseende 

på upplevd livskvalitet. Detta framgick även tydligt i resultatet då flertalet studier kategoriseras 

under Träning i motorisk funktion att interventionen fokuserar på funktionsträning såsom att 

bygga upp styrka eller finmotorik (Hsu, Chiu, Kuan, Tsai, Su & Kuo, 2019; Almhdawi, 

Mathiowetz, White & delMas, 2016; Iwamoto et al., 2019; Lee, Kim & Lee, 2016; Shin et al., 

2016; Emmerson, Harding & Taylor, 2017; Kim, Kim & Lee, 2015). Detta går emot Fisher och 

Marterella (2019) som beskriver att interventioner som erbjuds klienter bör vara klientcentrerade, 

relevanta, aktivitetsbaserade och aktivitetsfokuserade för att ge bästa möjliga upplevda resultat.  
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Resultatet visade att samtliga undersökta studier inkluderades i kategorin Interventioner med 

fokus på stärkande aktiviteter. Analysen av studierna visade att interventionerna i denna kategori 

syftade till att förbättra eller återställa underliggande funktioner. Dock framkom det från 

resultatet att enbart tre studier som valde att använda sig av bedömningsinstrument COPM, för att 

erbjuda mer klientcentrerade interventioner (Wolf et al., 2016; Song, Lee & Woo, 2019; 

Almhdawi, Mathiowetz, White & delMas, 2016). Vidare framkom det av resultatet att kategorin 

Interventioner med fokus på att återfå eller upprätthålla förmågor inbegrep att klienterna var 

delaktig i val av aktiviteter (Wolf et al., 2016; Song, Lee & Woo, 2019). Studierna som valde att 

använda sig av COPM resulterade i klientcentrering, då aktiviteterna var självvalda. Resultatet av 

analysen av studierna visade även att klientens upplevelse av interventionen var positiv. Även 

studien av Barzel et al. (2015) fokuserade på självvalda aktiviteter, här använde sig forskarna inte 

av COPM för att aktiviteterna varierade då klienterna utförde interventionen självständigt i 

hemmet. Att ett klientcentrerat förhållningssätt bidrar till upplevda förbättringar för klienter 

överensstämmer väl med teorier inom arbetsterapi och såsom Taylor (2017) uttrycker: att när 

klienten väljer aktiviteter som är meningsfulla påverkar det även utförandet, vilket resulterar i 

ökad delaktighet. Detta resultat är även förenligt med Erlandsson och Persson (2014) som menar 

att klientcentrering kan leda till att interventionerna bidrar till ökad upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. Dock påvisade alla studier någon typ av förbättring för klienterna, om än i 

varierande grad.  

 

I resultatet framkom det att flertalet interventioner syftade till att förbättra ADL förmågan, dock 

var det inte tydligt i studierna vilka specifika aktiviteter inom ADL som avsågs. Vidare framkom 

det att aktiviteterna i studierna inte alltid var självvalda av klienterna (Mortensen, Figlewski & 

Andersen, 2016; Alisar, Ozen & Sozay, 2020). Detta resultat kan diskuteras i förhållande till 

arbetsterapi där ADL ses som viktiga vardagsaktiviteter, då ADL aktiviteterna möjliggör 

klienternas självständighet (Hu, Wester & Stibrant Sunnerhagen, 2018). Det framgick inte av 

analysen i vissa studier vilken miljö ADL-aktiviteterna utfördes om det var, i hemmet, i 

sjukhusmiljö eller annan miljö. Detta kan diskuteras mot tidigare forskning inom arbetsterapi som 

uttrycker vilken inverkan miljön har på personens aktivitetsutförande, samt vilka förutsättningar 

miljön har för klientens engagemang i aktivitet (Taylor, 2017). Vidare visade resultatet av 

analyserade studier, att arbetsterapeuter inte alltid fick de förutsättningar som krävdes för att 

interventionerna skulle bli utförda på bästa möjliga sätt för klienten. Bland annat framkom det av 

analysen att interventionerna utfördes i sjukhusliknande miljö, då det är välkänt att klienter med 

funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att applicera och överföra inövade aktiviteter till en 
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annan miljö (Taylor, 2017). I analysen framkom det att rehabiliteringen ofta inleddes direkt efter 

insjuknandet i stroke, vilket innebar indirekt att arbetsterapeuten erbjöd åtgärder i den miljö som 

erbjuds på enheten, vilket kunde resulterar i att aktiviteterna blev simulerade. Detta är förenligt 

med vad Hu, Wester och Stibrant Sunnerhagen (2018) skriver då effektiv rehabilitering i ett tidigt 

skede efter insjuknandet kan bidra till förbättrad återhämtning men även att den bör fortgå ute i 

andra vårdformer. Dock beskriver dessa författare ingenting om överförandet av färdigheter från 

en kontext till en annan. Detta kan diskuteras i förhållande till Erlandsson och Persson (2014) 

som menar att arbetsterapi ska utgå från klientens vardag och unika behov. 

 

I studierna som klassificeras in under kategorin stimulerande interventioner uppvisade deltagarna 

förbättringar av resultat i motoriska funktioner i övre extremiteter kontra, 

undersökningsgrupperna. Dessa studier innefattade nervstimulering och berörde aktiviteter som 

syftade till att i ett senare skede förbättra deltagarnas förmågor i ADL aktiviteter, dock framgår 

det inte av resultatet i dessa studier om interventioner bidrog till förbättring i ADL aktiviteter. 

Enligt Hu, Wester och Stibrant Sunnerhagen (2018) bör interventionsformer som berör 

nervstimulering utföras inom ramen för forskning och utveckling, då dessa interventioner 

fortfarande är under utprovning. Vidare menar Hu, Wester och Stibrant Sunnerhagen (2018) att 

rehabilitering för klienter med stroke bör fokusera på uppgiftsspecifik träning som för klienten är 

relevanta och meningsfulla såsom hand- och armträning och ADL-aktiviteter.  

 

Vidare visade analysen av studierna att flertalet interventioner bidrog till någon form av 

förbättring av klienters motoriska funktioner eller förmågor. Dock uttrycker flertalet av forskarna 

att vidare forskning krävs, då undersökningsgrupperna i studierna varit relativt små med ett fåtal 

deltagare. Detta kan resultera i svårigheter när interventionerna sedan ska appliceras på en större 

population. Vissa av forskarna underströk att det var svårt att finna klienter till 

undersökningsgrupperna då inklusions- och exklusionskriterierna mot speciella klientgrupper 

med stroke var svåra att uppfylla. Författarna till denna uppsats tolkade detta som att forskarna 

efterfrågade enhetliga undersökningsgrupper, för att kunna genomföra interventionerna på 

samma villkor, samt för att resultat skulle bli stabila och möjliga att överföra till att erbjudas 

klienter med stroke.   
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7.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska 

interventioner vid hand- och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att 

undersöka interventionernas effekt och beviskraft. Vid den första sökningen var målet att få med 

både kvantitativa och kvalitativa studier. Dock framkom det vid sökningen att det innebar 

utmaningar att finna relevanta kvalitativa studier som svarade mot studiens syfte. Därmed togs 

beslut att enbart fokusera på kvantitativa studier i resultatet. En svaghet är att detta urval kan 

bidra till ett ensidigt resultat jämfört med om även kvalitativa studier hade inkluderats, då 

erfarenheter och upplevelser hade gett ett bredare resultat. Ytterligare ett syfte med 

genomförandet av denna uppsats var att undersöka var forskningsfronten rörande interventioner 

vid hand- och armträning som erbjuds personer med stroke. Resultatet avspeglar att nya teknik 

som kommit uppvisar positiva resultat med avseende på förmågor och upplevda förbättringar, 

dock krävs vidare forskning då flertalet studier var utförda med ett begränsat antal deltagare, 

vilket kan resultera i svårigheter att applicera interventionerna på större populationer. Även 

studieförfattarna understryker att vidare forskning på dessa nyligen framtagna interventioner 

behövs. 

 

Författarna har i sammanställningen av resultatet försökt eftersträva ett kritiskt förhållningssätt 

vilket innebar att de har varit observanta på att studierna har bedrivits på ett etiskt korrekt sätt 

(Friberg, 2012). Studierna som presenteras i resultatet var alla skrivna på engelska, vilket kan ha 

lett till språkliga missförstånd eller feltolkning i översättning av författarna. Detta är en risk som 

författarna varit väl medvetna om och därför läst och granskat studierna flera gånger och kritiskt 

värderat den svenska översättningen. Ytterligare en risk är om författarna vägt in sina egna 

värderingar i det som står beskrivet i studierna, att tolkningarna inte blir korrekta utifrån vad som 

faktiskt är skrivet samt att tolkningarna speglar författarens åsikter i sammanställningen av dem 

(Friberg, 2012).  

 

Studierna som presenteras i resultatet rangordnades och granskades enligt Fribergs (2012) 

beviskraft. De flesta studierna bedömdes ha måttlig evidens, då metodbeskrivningarna var 

utförligt gjorda och hade tydliga tillvägagångssätt samt resultat. En studie bedömdes ha lägre 

beviskraft då den hade otydligheter i sin metodbeskrivning. Två studier bedömdes ha mycket god 

evidens då de var tydliga i metod och resultat, de var även RCT studier. Detta medförde att det 

sammanlagda resultatet för denna litteraturöversikt är svagt då interventionerna var nya och 
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utförda på relativt små undersökningsgrupper, studieförfattarna själva påvisade att vidare 

forskning behövdes samt att interventionerna skiljde sig mycket åt i själva utförandet. 

 

8. Slutsats 

Från resultatet framkom det att arbetsterapeuter erbjuder en mängd olika former av interventioner 

till personer med stroke såsom nervstimulering, VR-teknik, strategier och robotteknik. Dock 

påpekade forskarna att det finns behov av vidare forskning på interventionerna för att tydliggöra 

resultatet ytterligare. Vidare framkom det av denna litteraturöversikt att nyligen framtagen 

forskning om teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel fokuserar på funktionsträning, även då 

resultatet kan generera och appliceras för att förbättra förmågan att utföra aktiviteter. Resultatet 

av litteraturöversikten visar att arbetsterapeutiska interventioner för personer med stroke påvisade 

positiva resultat både i termer av upplevd motorisk funktion och förmåga att utföra aktiviteter. 

Slutligen för att klienterna ska få bästa möjliga rehabilitering av hand och arm efter stroke, dock 

behövs ny forskning tas fram som visar på effektiva och evidensbaserade interventioner.  
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N = 30 
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WBV fick vibration 
30 min innan 
uppgiftsorienterad 
träning. Styrkan på 
vibrationen ökade 
varje vecka för att 
kroppen inte skulle 
anpassa sig. Båda 
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inom ADL. ULC 
fick även 30 min 
innan 
uppgiftsorienterad 
träning. Intervention 
hade 5 nivåer som 
klienten själv fick 
välja. Interventionen 
pågick 60 min 5 
dagar i veckan i 4 
veckors tid.  

Studien visar att WBV 
ökar klienternas 
motoriska funktioner 
och greppförmåga. Dock 
ökade motoriska 
förmågor och grepp 
styrkan i båda 
grupperna, men gruppen 
som fick WBV 
förbättrade motoriken 
och grepp styrkan mer. 

2 Combination of 
Exoskeletal 
Upper Limb 
Robot and 
Occupational 
Therapy Improve 
Activities of 
Daily Living 
Function in 
Acute Stroke 
Patients 
Iwamoto, Y., 
Imura, T., 
Suzukawa, T., 
Fukuyama, H., 
Ishii, T., Taki, 
S., Imada, N., 
Shibukawa, M., 
Inagawa, T., 
Araki, H., & 
Araki, O. 
Journal of Stroke 
& 
Cerebrovascular 
Diseases 
2019 

Studiens syfte är 
att visa om 
rehabilitering i de 
övre 
extremiteterna 
med hjälp av en 
Hybrid Assistive 
Limb (HAL-SJ) 
påverkar ADL och 
användningen av 
den hemiplegiska 
armen vid akut 
stroke.   
  

Randomise
d 
 
Grupp A=6 
Grupp B=6  

Grupp A använde sig 
av designen A-B-A-
B 5 dagar 
kombinerad HAL-SJ 
och traditionell 
arbetsterapi.  
Grupp B använde sig 
av designen B-A-B-
A och började med 5 
dagar traditionell 
arbetsterapi och sen 
5 dagar kombinerad 
arbetsterapi.   
I A fasen fick de 40 
minuter HAL-SJ där 
de var tvungna att 
utöva 200 flexion 
och extension i 
armbågsleden.  

Studien visar att 
kombinationen av HAL-
SJ och arbetsterapi 
påverkar ADL och 
användningen av den 
hemiplegiska armen till 
det bättre för klienter vid 
akut stroke.    

3 Effect of Virtual 
Reality-based 
Bilateral Upper 
Extremity 

Syftet var att 
undersöka 
effekten av virtuell 
verklighetsbaserad 

A 
Randomize
d 
Controlled 

VRBT gruppens 
intervention pågick 
30 min 3 dagar i 
veckan i 6 veckor + 

Resultatet av denna 
studie var att 
rehabilitering med VR-
träning underlättar 
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Training on 
Upper Extremity 
Function after 
Stroke: A 
Randomized 
Controlled 
Clinical Trial 
Lee, S., Kim, Y., 
& Lee, B.-H. 
Occupational 
Therapy 
International 
2016 

bilateral övre 
extremitetsträning 
(VRBT) på 
paretisk övre 
extremitets 
funktion och 
muskelstyrka hos 
klienter med 
kronisk stroke 

Clinical 
Trial 
 
N=10 
VRBT 
N=10 BT 

traditionell 
arbetsterapi 5 dagar i 
veckan i 6 veckor. 
Övre 
extremitetsträning 
utfördes i VR miljö 
som spelades in och 
kunde följa sina 
rörelser BT gruppen 
fick 30 min 3 dagar i 
veckan i 6 veckor 
samt traditionell 
arbetsterapi 5 dagar i 
veckan i 6 veckor. 
BT gruppen fick se 
en video i VR miljö 
samtidigt som de 
utförde samma typ 
av träning som 
VRBT gruppen.   

återhämtningen av 
funktionen hos de övre 
extremiteterna. Samt att 
visuell återkoppling 
resulterade i bättre 
resultat, då klienterna 
fick en bättre förståelse 
för sina rörelser.   

4 Effects of virtual 
reality-based 
rehabilitation on 
distal upper 
extremity 
function and 
health-related 
quality of life 
Shin, J.-H., Kim, 
M.-Y., Lee, J.-
Y., Jeon, Y.-J., 
Kim, S., Lee, S., 
Seo, B., & Choi, 
Y 
Journal of 
NeuroEngineerin
g & 
Rehabilitation 
(JNER) 
2016 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekterna av VR-
baserad 
rehabilitering i 
kombination med 
traditionell 
arbetsterapi på 
distala över 
extremiteter 
funktioner. Sedan 
jämföra resultatet 
med stroke 
klienter som fått 
traditionell 
arbetsterapi.    

A single-
blinde, 
randomized 
controlled 
trial 
 
Studien 
hade 46 
deltagare 
till en 
början, 33 
st deltagare 
slutförde 
studien.  
 
SG = 24 
CON = 22 

Alla deltagare fick 4 
veckors klientnära 
intervention i 
respektive grupp, SG 
eller CON. 30 min 
per dag och totalt 20 
tillfällen samtidigt 
som de fick 
traditionell 
arbetsterapi 30 min 
om dagen. 
Interventionerna i 
ADL fokuserade på 
de distala övre 
extremiteterna och 
utfördes av 3 
arbetsterapeuter. 
Traditionella 
arbetsterapin 
utfördes av AT som 
ej var involverad i 
studien.  

Studien visar att VR-
baserad rehabilitering 
tillsammans med 
traditionell arbetsterapi 
kan vara mer effektiv än 
mängd matchad 
traditionell 
rehabilitering. Därför 
kan SG-handsken som 
används i VR-baserad 
rehabilitering vara ett 
utmärkt rehabiliterings 
verktyg för att träna den 
distala övre extremiteten 
hos klienter med stroke. 

5 Robotic‐assisted 
therapy with 
bilateral practice 
improves task 
and motor 
performance in 
the upper 
extremities of 
chronic stroke 
patients:A 
randomised 
controlled trial 
Hsu, H.-Y., 
Chiu, H.-
Y.,  Kuan T.-S., 

Syftet med studien 
var att jämföra 
effekterna av 
robotassisterad 
terapi med 
bilateral praxis 
och vanlig 
uppgiftsorienterad 
träning.  

A single-
blinded, 
two-
condition 
pragmatic 
randomised 
controlled 
trial 
  
RTBP = 22 
CG = 21 

RTBP gruppen fick 
10 minuter 
sensomotorisk 
stimulering innan de 
sedan fick den 
robotassisterade 
terapin. CG gruppen 
fick samma 10 
minuter följt av 40 
minuter 
uppgiftsorienterad 
träning. 3ggr/v i 4 
veckor.  
 

RTBP gruppen 
uppvisade överlägsna 
resultat i övre 
extremitetfunktion och 
aktivitetsutförande 
jämfört med 
kontrollgruppen, efter att 
båda grupperna hade fått 
10 minuter 
sensomotorisk träning 
innan.  
Studieförfattarna anser 
därför att denna typ av 
intervention kan ge 
ökade fördelar för 
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Tsai C.-L., Su 
F.-C., Kuo, L.-C. 
Australian 
Occupational 
Therapy Journal 
2019 

motorisk 
återuppbyggnad.  

6 Effects of 
Bihemispheric 
Transcranial 
Direct Current 
Stimulation on 
Upper Extremity 
Function in 
Stroke Patients: 
A randomized 
Double-Blind 
Sham-Controlled 
Study 
Alisar, D. C., 
Ozen, S., & 
Sozay, S.  
Journal of Stroke 
and 
Cerebrovascular 
Disease 
2020 

Syftet med studien 
var att se på 
effekterna av 
tDCS kombinerat 
med fysioterapi 
och arbetsterapi i 
de övre 
extremiteternas 
motoriska 
funktion och 
ADL. 
 

A 
randomized 
Double-
Blind 
Sham-
Controlled 
Study 
 
tDCS N= 
16 
 
SHAM 
N=16 

5 dagar i veckan, 3 
veckor totalt 15 
träffar, varje träff 
varade mellan 60-
120 min. Båda 
grupperna fick 30 
min arbetsterapi 
samtidigt som tDCS 
eller tDCS sham.  
tDCS elektroder 
placeras på båda 
sidor av huvudet för 
att sedan stimulera 
hjärnan samtidigt 
som arbetsterapi 
utfördes. Styrkan var 
satt till 2 mA i 30 
minuter.  
 

Studien visar att klienter 
med hemiplegisk stroke 
förbättrades när tDCS 
användes tillsammans 
med traditionell 
arbetsterapi och 
fysioterapi. Funktionen 
förbättrades mer hos 
klienterna med kronisk 
stroke.   

7 Cognitive 
strategy on upper 
extremity 
function for 
stroke: A 
randomized 
controlled trials 
Song, C.-S., Lee, 
O.-N., & 
Woo, H.-S. 
Restorative 
Neurology and 
Neuroscience 
2019 

Studiens syfte var 
att undersöka 
effekten av 
kognitiv 
orientering av 
dagligt 
aktivitetsutförande 
(CO-OP) i 
jämförelse med 
uppgiftsbaserad 
träning (TUET) i 
utförandet av ADL 
hos personer med 
kronisk stroke. 

A double 
blinded 
Randomize
d controlled 
trial 
 
CO-OP = 
25 
TUET = 24 

30 minuter per gång 
5 dagar i veckan i 4 
veckor. CO-OP 
gruppen hade 2 olika 
fokus den ena var 
fokuserad på 
kognitiv strategi och 
den andra på 
funktion i aktivitet i 
en repetitiv form.  
TUET utförde 
aktiviteter som var 
inriktade på mål, var 
självvalda och i en 
repetitiv form. Var 
fokuserade på 
funktion och 
aktivitetsutförande.   

Resultatet i denna studie 
visar på att CO-OP 
gruppen har ett bättre 
resultat än TUET 
gruppen och att den 
interventionen har högre 
potential för förbättring i 
dagliga aktiviteter.   

8 Combined 
transcranial 
direct current 
stimulation and 
home-based 
occupational 
therapy for upper 
limb motor 
impairment 
following 
intracerebral 
hemorrhage: a 

Syftet med studien 
var att undersöka 
kombinerad effekt 
tDCS och 
hembaserad 
arbetsterapi, 
kopplat till ADL 
och greppstyrka 
hos klienterna med 
hjärnblödning 
(intrakraniell 
blödning).  

A double-
blind 
randomized 
controlled 
trial 
 
Anodal 
tDCS = 8 
 
Sham 
tDCS  
= 7 

Båda grupperna fick 
30 minuter 
arbetsterapi i 
hemmet 5 dagar i rad 
och 20 minuter av de 
30 min per dag fick 
deltagarna antingen 
tDCS med effekten 
satt på 1.5 mA eller 
sham tDCS.  

Resultatet visade på att 
arbetsterapi i hemmet 5 
dagar i följ gav ökad 
ADL för båda 
grupperna. Gruppen som 
fick tDCS ökade i grepp 
styrka jämför med den 
gruppen som inte fick 
tDCS.  
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double-blind 
randomized 
controlled trial 
Mortensen, J., 
Figlewski, K., & 
Andersen, H. 
Disability and 
Rehabilitation 
2016 

9 Combined 
Cognitive-
Strategy and 
Task-Specific 
Training 
Affects 
Cognition and 
Upper-Extremity 
Function in 
Subacute Stroke: 
An Exploratory 
Randomized 
Controlled Trial 
Wolf, T. J., 
Polatajko, H., 
Baum, C., Rios, 
J., Cirone, D., 
Doherty, M., & 
McEwen, S. 
American 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
2016 
 

Syftet med denna 
studie var att 
uppskatta effekten 
av kognitiv 
orientering i det 
dagliga 
aktivitetsutförande
t jämfört med 
traditionell 
arbetsterapi på 
övre extremiteter 
hos personer i den 
akuta strokefasen.  

An 
Exploratory 
Randomize
d 
Controlled 
Trial 
 
UC = 16 
CO-OP = 
19 
 
35 deltagare 
var med 
från början 
med enbart 
26 deltagare 
genomförde 
studien.  

Deltagarna fick sina 
interventioner på två 
olika faciliteter 
ungefär delat på 
hälften i båda 
grupperna. UC 
gruppen fick 
traditionell 
arbetsterapi medan 
den andra gruppen 
fick CO-OP.  

Resultatet visade på att 
CO-OP som inriktar sig 
på utförande, kognitiv 
strategianvändning, 
överförbarhet och 
generalisering har viss 
effekt inte enbart på 
utförandet men även på 
minskad nedsättning och 
stroke påverkan. 
Specifikt såg de effekt 
på arm funktion och på 
självrapportering kring 
svårigheterna kring 
stroke. 

10 Efficacy of 
Occupational 
Therapy Task-
oriented 
Approach in 
Upper Extremity 
Post-stroke 
Rehabilitation 
Almhdawi, K. 
A., 
Mathiowetz, V. 
G., White, M., 
& delMas, R. C. 
Occupational 
therapy online 
2016 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
funktionella och 
försämrade 
effekter av en 
uppgiftsorienterd 
metod (TO) på 
den drabbade övre 
extremiteten efter 
en stroke. 
 

A 
randomized 
cross‐over 
trial design 
 
Immediate 
= 10 
 
Delayed = 
10 

Gruppen med direkt 
insatt intervention 
fick 6v med 3h per 
vecka intervention 
med TO. Gruppen 
med försenad 
intervention fick 6v 
utan intervention 
följt av 6v med 3h i 
veckan med TO. 
Uppgiftsorienterad 
terapi (TO) är 
individualiserad, 
klientcentrerad 
rehabiliteringsstrateg
i som använder 
motoriska lärande 
och motoriska 
principer, 
intensivträning och 
återkommande 
feedback 

Resultatet visade inga 
större skillnader 
grupperna emellan med 
om de fick direkt eller 
senarelagd intervention. 
TO tycks vara innovativ 
väl uppfattat och 
klientcentrerade 
rehabilitering för de övre 
extremiteterna.  
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11 Home-based 
constraint-
induced 
movement 
therapy for 
patients with 
upper limb 
dysfunction after 
stroke 
(HOMECIMT): 
a cluster-
randomise, 
controlled trial 
Barzel, A., 
Ketels, G., Stark, 
A., Tetzlaff, B., 
Daubmann, A., 
Wegscheider, K., 
van den Bussche, 
H., & Scherer, 
H. 
The Lancet 
neurology 
2015 

Syftet med studien 
var att se effekten 
av att använda 
constraint-induced 
movement therapy 
(CIMT) i 
hemmet.  

A cluster-
randomised, 
controlled 
trial 
 
Home-
CIMT 
N=85 
 
ST grupp 
N=71 

CIMT handlar om att 
träna armen i dagliga 
aktiviteter i hemmet. 
Interventionerna 
pågick under 4 
veckor. Grupperna 
fick lika mycket tid 
och tillgång till 
arbetsterapeuter 
(5h/4v).  
CIMT gruppen hade 
2 träffar första 
veckan och 3 träffar 
kommande 3 
veckorna. Därefter 
uppmanades dom att 
göra 2h träning per 
dag. ST gruppen fick 
välja att antingen 
träffa AT eller FT 
25–30 min 10 gånger 
eller 50–60 min 5 
gånger.  

Resultatet visade på att 
vid första uppföljningen 
efter 4v visade båda 
grupperna förbättring. 
Efter 6 månader visade 
CIMT gruppen bättre 
resultat i rörlighetens 
kvalitet jämfört med 
kontrollgruppen.Slutlige
n visade det att CIMT 
gruppen i sin helhet 
visade bättre resultat 
även om det var 
förbättringar i båda 
grupperna. 
 

12 Home exercise 
programmes  
supported by 
video and 
automated  
reminders 
compared with 
standard  
paper-based 
home exercise  
programmes in 
patients with 
stroke:  
a randomized 
controlled trial 
Emmerson, K. 
B., 
Harding, K. E., 
& Taylor, N. F. 
Clinical 
Rehabilitation 
2017 

Syftet med studien 
var att se om 
användandet av 
teknologi för 
träning i hemmet 
ger ökat 
engagemang 
jämfört med 
personer som får 
sina 
träningsprogram i 
pappersform. 

A 
randomized 
controlled 
trial 
 
IG = 30 
CG = 32 

Personerna blev 
slumpmässigt 
tilldelade olika 
grupper. Antingen 
gruppen med 
pappersbaserad 
hemövning 
program eller 
interventionsgrupp 
som hade 
hemträningsprogram 
filmat på en 
elektronisk 
surfplatta, med en 
automatisk 
påminnelse. Båda 
grupperna avslutade 
sitt föreskrivna 
hemträningsprogram
. 

Resultatet visade att det 
inte var några skillnader 
grupperna emellan. Vare 
sig de fick sitt program 
via teknologi eller i 
pappersform. 
Engagemanget, 
instruktionerna och om 
de kom ihåg att göra 
träningen påverkades ej 
av hur de fick 
instruktionerna. Däremot 
visar de på att 
teknologin kan bidra till 
andra fördelar för 
vårdpersonalen när det 
kommer till 
tidseffektivitet.  
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13 Effects of Action 
Observational 
Training Plus 
Brain– 
Computer 
Interface-Based 
Functional 
Electrical 
Stimulation on 
Paretic Arm 
Motor Recovery 
in Patient 
with Stroke: A 
Randomized 
Controlled Trial 
Kim, T., Kim, S., 
& Lee, B.  
Occupational 
therapy 
international 
2015 

Studiens syfte var 
att undersöka 
huruvida action 
observational 
training (AOT) 
plus brain–
computer 
interface-based 
functional 
electrical 
stimulation (BCI-
FES) har ett 
positivt inflytande 
på motorisk 
återhämtning på 
de övre 
extremiteterna hos 
klienter med 
stroke.  
 

A 
Randomize
d 
Controlled 
Trial 
 
BCI‐FES 
group 
(n = 15)  
 
control 
group 
(n = 15) 

Båda grupperna hade 
traditionell 
arbetsterapi 30 min 
per dag i 4 veckors 
tid. 
Interventionsgruppe
n hade även AOT + 
BCI-FES 30 min 3 
ggr/v i 4 veckors tid. 

Interventionsgruppen 
BCI-FES uppnådde 
bättre kliniskt relevant 
förbättring av paretisk 
armfunktion jämfört 
med kontrollgruppen. 
Resultatet indikerade på 
att AOT tillsammans 
med BCI-FES är en 
effektiv metod i att 
förbättra övre 
extremiteternas funktion. 
 

 


