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Abstrakt  
Bakgrund: För att en person ska få tillbaka bästa möjliga 
funktionsförmåga efter en stroke är det viktigt med 
rehabiliteringsinsatser, vilket skapar större chanser för patienten att få 
ett så självständigt liv som möjligt. När patienten påbörjar rehabilitering 
efter insjuknandet i stroke kan det ske på sjukhus och i personens hem 
men även andra platser kan vara aktuella.  
Syftet med studien var att beskriva vilken betydelse den fysiska 
inomhusmiljön har under rehabiliteringsperioden för personer som har 
drabbats av stroke.  
Metod: Litteraturöversikt och sökningarna utfördes i databaserna 
Cinahl, PubMed, PsykINFO och Medline. 
Resultat:  Studien visade att sjukhusmiljön hjälpte deltagarna att lära 
sig strategier för att kunna hantera hinder i vardagen och att berika 
miljön på sjukhus ökade aktivitetsnivån hos deltagarna. Det 
framkommer även i en jämförelse mellan tre strokeenheter att den 
fysiska miljön både hindrade och stöttade rehabiliteringen. 
Rehabilitering i hemmiljön fick deltagarna att inse vad de behövde 
träna, kunde sätta egna mål och inse sina kroppsliga begränsningar. Det 
framkom även att hemmiljön ansågs vara mer realistisk än 
sjukhusmiljön, medan en studie visade att deltagarna tyckte att 
rehabilitering i sjukhus och i hemmiljö var likvärdig.  
Slutsats: Studien tyder på att den fysiska miljön har betydelse under 
rehabiliteringsperioden för patienter som drabbats av stroke samt att det 
behövs mer forskning inom detta ämne. 
 

Sökord: Litteraturöversikt, arbetsterapi, hemmiljö, sjukhusmiljö, vårdboendemiljö 
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Bakgrund 
När patienten påbörjar rehabilitering efter insjuknandet i stroke kan den ske på sjukhus, i 

det egna hemmet eller i någon form av vårdboende (Socialstyrelsen, 2017a). För att en 

person ska få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga är det viktigt med 

rehabiliteringsinsatser och det skapar större chanser för patienten att få ett så självständigt 

liv som möjligt (Socialstyrelsen, 2017a). Hur anpassad miljön är efter personens 

funktionsnedsättning har betydelse för hur begränsad den personen är och känner sig 

(Kielhofner, 2012).  

 

Kärlsjukdomar i hjärnan som orsakar neurologiska akuta symtom har samlingsnamnet 

stroke (Socialstyrelsen, 2017b). Stroke är den vanligaste orsaken till långtidsvård och 

prevalensen är att cirka 30 000 personer i Sverige drabbas årligen av stroke 

(Socialstyrelsen, 2017b). Enligt Socialstyrelsen (2017a) är incidensen av strokefall i 

Sverige 370 per 100 000 invånare och mortaliteten är 90 personer per 100 000 invånare 

och år. För personer som drabbats av stroke är medelåldern 75 år, (kvinnor 77 och män 73 

år), (Jönsson, 2012). Tio procent av strokefallen drabbas av intracerebral blödning, fem 

procent av subaraknoidalblödning och 85 procent får en blodpropp, även kallad akut 

ischemisk stroke. Vid stroke dör hjärncellerna i det område av hjärnan som drabbats av 

syrebrist och detta påverkar vilka funktionsnedsättningar som den har bidragit till 

(Socialstyrelsen, 2017b). Plötsliga domningar, svaghet i arm/ben eller ansikte på ena sidan 

är vanliga symtom vid stroke (WHO, u.å.).  

 

Vanligaste nedsättningen för personer som drabbats av stroke är nedsatt motorik vilket 

innebär antingen motoriska begränsningar eller att patienten förlorat en funktion i 

motoriska kontrollen och begränsningar i rörligheten (Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 

2011).  Personen som drabbats av stroke kan även få kognitiv försämring, det kan innebära 

försämring i uppmärksamhet, minnet och koncentrationsförmåga. Strokerehabilitering 

fokuserar på att förbättra nedsatt rörelsemönster och motorikinlärning. Den riktar även in 

sig på att förbättra gångförmågan för att personen ska förbättra rörlighet och att förbättra 

armfunktionen efter stroke eftersom den kan påverkats. Arbetsterapeuten fokuserar på att 

träna personen i att utföra personliga aktiviteter i dagliga livet. 
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Vanliga funktionsnedsättningar som kan uppstå efter en stroke är att motoriken blir nedsatt 

i hand/arm samt olika former av kommunikationssvårigheter (Jönsson, 2012). Afasi är en 

sorts kommunikationssvårighet som kan medföra begränsningar i att uttrycka sig verbalt, i 

skrift samt i att förstå skrivet material och muntlig kommunikation (Socialstyrelsen, 

2017b). Nedsatt kognitiv förmåga är en funktionsnedsättning som stroke kan orsaka, där en 

vanlig sådan är minnesstörningar. Stroke kan även påverka personens upplevda 

livskvalitet, ökad känslosamhet, ångest och depression är några exempel på psykiska och 

emotionella reaktioner efter stroke.  

 

Socialstyrelsen anger i Nationella riktlinjer för vård vid stroke (2017a) att det är viktigt att 

en person som drabbats av stroke får hjälp snabbt under det akuta skedet. Majoriteten av de 

personer som drabbas av stroke behandlas oftast på sjukhusens strokeenheter, dock finns 

inte denna typ av specialistvård på alla sjukhus. Patienter kan först bli placerade på en 

intagningsavdelning och sedan bli förflyttade till en strokeavdelning. Enligt Nationella 

riktlinjer för stroke ska den individanpassade rehabiliteringen påbörjas under tiden 

patienten får akut behandling och den är anpassad efter patientens funktionsnedsättning 

samt symtom (2017a). På sjukhuset följs en rehabiliteringsplan och där ingår patientens 

begränsning i aktivitet och funktionsnedsättning men även patientens mål. I 

rehabiliteringsplanen skrivs även en tidplan och planerade åtgärder som revideras under 

tiden. Eftersom vårdtiden ofta är lång efter insjuknandet i stroke är det viktigt med 

uppföljning för att se över åtgärder för stöd och kvarstående funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2017a). 

 

Möjlighet att få rehabilitering och sjukvård i hemmet ökar, vilket bidrar till att patienter 

spenderar kortare tid på specialiserade strokeenheter och får i större utsträckning 

strokerehabilitering och vård i hemmet (Marcheschi, Von K, Pessah-Rasmussen & Elf, 

2018). I samband med detta utmanas samhället och vården att bemöta patienternas behov i 

hemmet och omfattar inte endast att organisera vården, utan även att skapa bostäder och 

omgivningar som stödjer exempelvis patienter som drabbats av stroke som får 

rehabilitering och sjukvård i hemmet. Rehabilitering innebär att en patient ska få ett stöd 

som kan tänkas behövas för att återgå till det liv patienten önskar (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010) och att olika yrkesgrupper anpassar sina åtgärder efter sin kompetens 

för att patienten ska få en så bra rehabilitering som möjligt (Holm & Jansson, 2006). 

Rehabiliteringen handlar bland annat om att patienten ska se sina hinder för att kunna sätta 

mål och motverka dem genom förebyggande åtgärder i sin rehabilitering (Young, 2004).  
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Strokerehabiliteringens syfte är att möjliggöra för personer med nedsatta förmågor att 

uppnå sina bästa möjliga resultat i sina kognitiva, fysiska, kommunikativa och 

känslomässiga färdigheter (Richards, Malouin & Nadeau, 2015). Strokerehabilitering 

innebär att en bedömning där identifiering och fastställande av patientens behov görs 

(Langhorne, Bernhardt & Kwakkel, 2011). Därefter sätts mål för rehabiliteringen 

tillsammans med patienten och dessa ska vara realistiska och uppnåeliga. I ett 

multidisciplinärt team ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och psykologer (Socialstyrelsen, 2018). Läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor ansvarar för det medicinska och omvårdnaden. 

Kurator, logoped, fysioterapeut och arbetsterapeut ansvarar för patientens rehabilitering 

och patienterna har även har tillgång till dietister och psykologer som helst ska ha en 

neuropsykologisk inriktning. Syftet med arbetsterapi är att motivera patienten till att hitta 

sin inre kraft och att patienten ska ta vara på sina resurser (Holm & Jansson, 2006).  

 

Arbetsterapeutens roll i ett rehabiliteringsteam är att patienten ska finna livet meningsfullt 

och klara av aktiviteter i dagliga livet (ADL) (Holm & Jansson, 2006). Enligt Törnquist & 

Sonn (2016) definieras ADL som aktiviteter som innefattar boendeaktiviteter, 

kommunikationsaktiviteter och personlig vård som utförs regelbundet. Arbetsterapeuter 

har kunskap om hur  patientens miljö kan anpassas efter behov samt provar ut och 

förskriver individanpassade hjälpmedel. Det kan handla om att förebygga risker för 

patienten i hemmet eller att kompensera en nedsatt aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten 

bedömer vilken aktivitetsbegränsning patienten har och gör en plan för rehabilitering 

(Socialstyrelsen, 2017a). Arbetsterapeutens uppgift är att finna lösningar i patientens 

begränsningar i vardagen kopplat till rörelseförmåga, funktion och fysiska miljö (Törnqvist 

& Sonn, 2016).  

 

Den fysiska miljön kan delas in i tre dimensioner, omgivande egenskaper till exempel 

musik och ljus, inredning exempelvis tavlor och möbler, arkitektonisk som är kan vara 

storlek på rum (Marcheschi m.fl., 2018). Definitionen på fysisk miljö i vår litteraturstudie 

innefattar de tre dimensionerna som nämns ovan och vi kommer fokusera den fysiska 

miljön inomhus i patientens hem, vårdboende och sjukhus. Människors fysiska rum kan 

anpassas så att de stödjer deras funktionsnedsättning vilket innebär att om miljön har god 

tillgänglighet kan den upplevda funktionsnedsättningen minska och miljön blir fri från 

hinder för patienten (Kielhofner, 2012). För patienters hälsotillstånd och tillfredsställelse är 
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den fysiska miljön central (Anåker m.fl., 2018) och har en betydande roll för att kunna 

stödja människor med nedsatt hälsa (Nordin, Mckee, Wijk & Elf, 2017). Det har alltså 

framkommit att människors välmående påverkas av den fysiska miljön men däremot är lite 

känt om hur den fysiska kontexten påverkar rehabiliteringsprocessen (Marcheschi m.fl., 

2018) samt vårdkvalitén vid strokeenheter (Anåker m.fl., 2018). Det finns en 

överensstämmelse mellan miljön och människan, därför är det viktigt med en balans 

mellan miljökraven och människans kompetens för att nå framgång i rehabiliteringen 

(Marcheschi m.fl., 2018). Detta innebär att en inte anpassad miljö för patienten kan 

påverka rehabiliteringsprocessen negativt. Kielhofner (2012) menar att miljön har en stor 

inverkan på människor och en sämre anpassad miljö kan innebära hinder för människor 

med funktionsvariationer. Polatajko (2013) anser också att miljön inverkar på människors 

hälsa, välmående, formar människans aktivitetsval och är inte bara en kontext för 

människors aktivitetsutförande. Det är ett ömsesidigt samband mellan aktivitet och miljö 

där miljön inverkar på aktiviteten och aktiviteten påverkas av miljön (Polatajko, 2013). 

Wottrich m.fl., (2007) påvisar att det inte finns så mycket forskning på hur miljön runtom 

klienten påverkar rehabiliteringen efter stroke. I en studie av Anåker (2018) framkommer 

att varken de svenska eller europeiska riktlinjerna för vård vid stroke tas miljön och dess 

betydelse upp. Detta kan bero på att det fortfarande inte finns så många studier på hur 

hälsan, strokevården och rehabiliteringen påverkas av miljön. Det är viktigt med kunskap 

om vilken betydelse den fysiska miljön har under rehabiliteringsperioden för personer som 

har drabbats av stroke.  

 

Syfte  
Syftet var att beskriva vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har under 

rehabiliteringsperioden för personer som har drabbats av stroke.  

 

 

Frågeställningar:  

1.! Vilken betydelse har den fysiska miljön under rehabiliteringsperioden på 

sjukhus för personer som drabbats av stroke? 

2.! Vilken betydelse har den fysiska miljön i hemmet under rehabiliteringsperioden 

för personer som drabbats av stroke? 

3.! Vilken betydelse har den fysiska miljön i vårdboendet under 

rehabiliteringsperioden för personer som drabbats av stroke? 
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4.! Hur beskriver personer som drabbats av stroke sin fysiska miljös betydelse  

under rehabiliteringsperioden på sjukhus, hemmet och vårdboende?  

5.! Hur beskriver arbetsterapeuter den fysiska miljöns betydelse under 

rehabiliteringsperioden på sjukhus, hemmet och vårdboendet? 

 

Metod 

I denna litteraturstudie har författarna valt att använda sig av allmän litteraturöversikt och 

inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar i sökningen (Friberg, 2017).  Allmän 

litteraturöversikt valdes för att författarna vill kartlägga den fysiska miljöns betydelse 

under rehabiliteringsperioden för patienter som har drabbats av en stroke och ansåg att det 

var en passande metod utifrån studiens syfte. Studien kommer att inrikta sig på sjukhusets, 

hemmets och vårdboendets fysiska miljö eftersom strokerehabilitering till största delen 

utförs i dessa miljöer. 

 

Litteratursökning 

Cinahl, Pubmed, Medline och PsycINFO valdes som fulltextdatabaser för att de täcker 

områden inom omvårdnad och rehabilitering som motsvarar studiens syfte. PsycINFO har 

även med vetenskapliga artiklar inom beteendevetenskap som svarar på författarnas 

frågeställningar om arbetsterapeutens och patientens beskrivning av den fysiska miljön 

under rehabiliteringen. Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapade författarna 

sökord. Författarna utförde en överblick i den inledande sökningen på relevanta artiklars 

sökord, som exempelvis Home environment. För att få relevanta medicinska sökord till den 

egentliga huvudsökningen använde sig författarna av ämnesordlistor tillhörande till de 

utvalda databaserna , Svensk Mesh och Teusaurus. I psycINFO använde sig författarna av 

Cerebrovaskular accident istället för stroke som i resterande sökningar då det var ett 

ämnesord som användes i den databasen. I Cinahls databas användes även förslag på 

sökord i söksträngarna men vi var observanta på eventuella felstavningar. I den egentliga 

sökningen användes trunkering för att få olika grammatiska böjningar på ett ord (Friberg, 

2017). Operatorn OR användes i sökningen för att få träffar på en eller flera söktermer, 

som exempelvis home environment OR health facility environment. För att kunna koppla 

ihop två sökord användes operatorn AND. Innan författarna påbörjade den egentliga 

huvudsökningen skapades en tabell för sammanställning av sökdokumentation. Författarna 

inspirerades av Fribergs (2017) utformade för dokumentation och sökanalys med 

databas/sökdatum, söksträng, antal träffar och avgränsningar, se tabell 1 och 2. Den 

egentliga sökningen påbörjades 2018-11-30 och slutfördes 2018-12-11. I andra 
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huvudsökningen valde författarna att inte söka i Medline för att det i första 

huvudsökningen upptäcktes att PubMed täcker Medlines träffar i databasen vilket även 

Forsberg & Wengström (2016) styrker. Detta eftersom vi först valde att ta med artiklar 

som var högst fem år gamla men utökade sedan till tio år för att bredda sökningen. Alla 

steg i granskningen utfördes i första sökningen och sedan gjordes en ny granskning i andra 

sökningen. Första sökningen avgränsades från 2013 - 2018 och den andra från 2008 - 

2013.  

 

Tabell 1 Översikt för databas/sökdatum, söksträng, antal träffar och avgränsningar 

(Friberg, 2017). 

Databas, 

Sökdatum 

Söksträng - Sökord Antal 

träffar 

Avgränsningar 

Cinahl 

2018-11-30 

Stroke rehabilitation AND physical environment 

OR environment impact OR home environment 

OR hospital environment OR health facility 

environment 

163 Peer reviewed  
Publiceringsdatum: 
2013–2018 

Medline 

2018-12-04 

Stroke rehabilitation AND physical environment 

OR home environment OR hospital environment 

OR health facility environment AND impact 

58 Peer reviewed  
Publiceringsdatum: 
2013–2018 

Pubmed 

2018-12-03 

Stroke rehabilitation AND physical environment 

OR home environment OR hospital environment 

OR health facility environment AND impact 

143 Peer reviewed  
Publiceringsdatum: 
2013–2018 

PsycINFO 

2018-12-05 

Cerebrovacular accident AND patients OR 

occupational therap* AND environment* AND 

rehabilitation 

104 Peer reviewed 
Publiceringsdatum: 
2013–2018 

 

Tabell 2 Översikt för databas/sökdatum, söksträng, antal träffar och avgränsningar 

(Friberg, 2017). 

Databas, 

Sökdatum 

Söksträng - Sökord Antal träffar Avgränsningar, 

Urval 

Cinahl 

2018-12-10 

Stroke rehabilitation AND physical 
environment OR environment impact OR 
home environment OR hospital environment 
OR health facility environment 

108 Peer reviewed 
Publiceringsdatum: 
2008–2013 
 

Pubmed 

2018-12-10 

Stroke rehabilitation AND physical 
environment OR home environment OR 
hospital environment OR health facility 
environment AND impact 

59 Peer reviewed 
Publiceringsdatum: 
2008–2013 

PsycINFO 

2018-12-11 

cerebrovacular accident AND patients OR 
occupational therap* AND environment* AND 
rehabilitation 

93 Peer reviewed 
Publiceringsdatum: 
2008–2013 
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Urval 

När författarna granskade antal träffar i databaserna skapades ett till arbetsdokument som 

inkluderade sökdatum, databas, sökord, antal träffar, antal lästa abstract, urval 1 och 2 på 

artiklar, se bilaga 1 och 2. Där framgår det hur många artiklar som kom med efter urval 1 

och 2 (se bilaga 1 och 2). I urval 1 granskades artiklarna i fulltext och artiklarna som 

svarade på studiens syfte, frågeställningar och var inom inklusionskriterierna inkluderades 

i urval 2. 

 

Tabell 3 Inklusions- och exklusionskriterier för urval av artiklar till resultatet.  

            Inklusionskriterier                  Exklusionskriterier  

•! Artiklar som är publicerade mellan 

2008–2018. 

•! Artiklarna ska vara skrivna på 

engelska eller svenska. 

•! Artiklarna ska ha genomgått ett 

etiskt övervägande eller ha fått 

tillstånd av en etisk kommitté. 

•! Artiklar som är Peer Reviwed 

 

•! Andra litteraturstudier. 

•! Artiklar som inte har med vår 

målgrupp strokepatienter eller att 

det inte går att urskilja vilket 

resultat som tillhör strokepatienter. 

•! Rehabilitering som sker i 

utomhusmiljö. 

•! Artiklar som inte var tillgängliga i 

fulltext.  

 

Studier som inte svarade på syftet, inte uppfyllde inklusionskriterierna och dubbletter som 

uppkom eftersom att artiklar från 2013 söktes igenom två gånger exkluderades.  Artiklar 

som valdes bort kunde inkludera fler sjukdomar än stroke som inte gick att urskilja vilket 

resultat som gällde personer som drabbats av stroke, hade fel fokus på miljö exempelvis 

utomhusmiljön eller inte fokus på miljö alls och patienter som inte var under 

strokerehabilitering.  

 

I studien använde författarna fulltextdatabaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO och 

författarna granskade en databas i taget. Först granskades Cinahls träffar där vi gick 

igenom titel, abstrakt och fulltext och sedan utfördes samma procedur i på nästa databas 

där samma procedur utfördes. När vi fått fram alla artiklar som skulle ingå i resultat 

skapades en tabell som sammanfattade artiklarnas författare/år/tidskrift/land, Titel, Syfte, 

Urval, Design, Resultat och Kvalité (se Bilaga 1). 
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Kvalitetsgranskning 

De åtta artiklar som kom med i sista urvalet kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, 

Stoltz & Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa respektive 

kvantitativa studier (se bilaga 1). Eftersom författarna hade fyra kvalitativa och fyra 

kvantitativa artiklar till resultatet användes båda protokollgranskningarna. När 

granskningen gjordes lästes artiklarna i fulltext av båda författarna och sedan gjordes 

kvalitetsgranskningen tillsammans för att säkra kvalitén på granskningen. Författarna 

granskade en artikel i taget.  

 

I Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) protokoll för kvalitetsgranskning skulle 14 frågor 

besvaras i den kvalitativa bedömningen och 16 i den kvantitativa. Båda protokollen har 

svarsalternativ som JA/NEJ/VET EJ, genom att svara JA på en fråga fick artikeln 1 poäng 

på den frågan och NEJ/VET EJ gav 0 poäng. Efter kvalitetsgranskningen av en artikel 

räknades totalpoäng ihop som sedan räknades ut till procent som besvarade vilken kvalité 

artikeln hade. När vi skattade de kvalitativa artiklarna bedömdes artiklar under 57 % som 

låg kvalité, mellan 58–82 % som medel och över 83 % som hög. De kvantitativa artiklarna 

bedömdes som låg kvalité under 56 %, 57–81 % som medel och över 82 % som hög 

kvalité. Se bilaga 1 för studiernas slutgiltiga kvalité. Bedömningen av vilken procentsats 

som motsvarade vilken kvalitet bestämdes av författarna till uppsatsen. 

 

Analys 

Författarna analyserade de 8 artiklarna som valts ut och utförde en sammanställning av 

dessa för att konstatera kunskapsläget.  Artiklarna analyserades enlig Fribergs (2017) 

analysmetod för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarnas resultat som besvarade 

studien syfte identifierades och sedan genomfördes en sammanställning mellan likheter 

och skillnader. Studiens frågeställningar valdes som underrubriker i resultatet och 

artiklarnas resultat sorterades och sammanställdes för att besvara dem. Granskningen av 

artiklarna utfördes tillsammans där vi båda läste igenom artiklarna ett flertal gånger för att 

få en uppfattning om vad artiklarna förmedlade och vad som svarade på studiens syfte. 

Efter den individuella sammanställningen diskuterades innehållet i de åtta artiklarna 

gemensamt och därefter organiserades resultatet.  
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Etiska överväganden  

Författarna har inte plagierat eller gjort om informationen som är tagen från vetenskapligt 

bevisade artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar som använts i litteraturstudien 

har genomgått ordentliga etiska överväganden eller att det har fått tillstånd från en etisk 

kommitté. Ingen data som redovisats påverkas av författarnas åsikter och värderingar kring 

studiens syfte. Både för- och nackdelar kring syftet har lyfts i studien. I denna 

litteraturstudie har det varit viktigt att människorna i studierna inte tagit skada och att de 

etiska principerna följts (Olsson & Sörensson, 2011).  

 

Resultat 
Resultatet inkluderar åtta studier varav fyra är kvantitativa och fyra kvalitativa. Två av 

studierna är utförda i USA, tre i Australien och övriga i Finland, Sverige och 

England.  Studierna av Skubnik-Peplaski, Howell & Hunter (2016) och Skubnik-Peplaski, 

Howell, Hunter & Harrison (2015) är två studier som bygger på varandra. Skubnik-

Peplaski m.fl. (2015) är en studie som baserar sig på intervjuer med samma 

arbetsterapeuter som också ingick i studien av Skubnik-Peplanski m.fl., (2016).  

 

Resultatet är presenterat utifrån studiens frågeställningar. Frågeställningarna om ”Vilken 

betydelse har hemmets och vårdboendets fysiska miljö under rehabiliteringsperioden för 

personer som har drabbats av stroke” och ”vilken betydelse har den fysiska miljön under 

rehabiliteringsperioden i vårdboende” är inte med i resultatet eftersom de inkluderade 

artiklarna inte besvarade detta. Frågeställningen ”Hur beskriver personer som drabbats av 

stroke den fysiska miljön i sjukhuset, hemmet och i vårdboendet under 

rehabiliteringsperioden” kunde delvis besvaras utifrån artiklarna. I ett flödesschema kallat 

Prisma Flow Diagram av Liberati m.fl. (2009) redovisas urvalsprocessen, se bilaga 2 

medan studiernas karaktäristiska redovisas i en artikeltabell, se bilaga 1. 737 titlar 

granskades totalt i de två huvudsökningar som utfördes och av dem granskades 115 

abstrakt. Av de 115 lästes 26 studier i fulltext och 8 av dem inkluderades i resultatet.  

 

Vilken betydelse har den fysiska miljön under rehabiliteringsperioden på sjukhus för 

personer som drabbats av stroke? 

Berikad sjukhusmiljö 

I en studierna av Rosbergen m.fl. (2017) och Janssen m.fl. (2014) undersökte de 

betydelsen av så kallad berikad miljö (enriched environment) på strokeenheter. Berikad 
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miljö (enriched environment) innebär att gemensamma utrymmen berikades med extra 

utrustning i form av böcker, olika spel samt gav möjligheter att lyssna på musik och 

använda läsplattor m.m. Detta ökade möjligheten för patienterna att vara aktiva och mer 

villiga att engagera sig i någon aktivitet. Den ökade aktivitetsnivån hos deltagarna kvarstod 

även efter att studien avslutats och detta visar att en berikad miljö (enriched environment) 

på en avdelning gav positiv effekt (Rosbergen m.fl., 2017). Rosbergen m.fl. (2017) 

påvisade att interventionsgruppen även var mer engagerade i fysiska aktiviteter i 

jämförelse med kontrollgruppen medan studien av Janssen m.fl. (2014) inte visade någon 

signifikant skillnad i deltagande och utförande av fysiska aktiviteter mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. I studien av Rosbergen m.fl. (2017)framkom 

inte några skillnader avseende funktionell återhämtning  

 

Jämförelse mellan tre strokeenheters fysiska miljös påverkan på rehabiliteringen 

Anåker, Von Koch, Sjöstrand, Heylighen, & Elf (2018) jämförde effekterna av den fysiska 

miljön på tre nybyggda strokeenheter och två nyligen renoverade strokeenheter med ny 

design. Den fysiska miljön och designen skiljde sig åt mellan strokeenheterna. Resultatet 

visade att deltagarna på en av strokeenheterna spenderade mer tid i terapiområdet och 

patientloungen i jämförelse mot de andra två strokeenheterna. Deltagarna interagerade med 

arbetsterapeuter en större del av dagen på en av strokeenheterna jämfört med de andra två. 

Resultatet påvisade att strokeenheten som träningsanläggningen var lättillgänglig och hade 

öppen dörr ut till korridoren spenderade deltagarna den största delen av dagen, i jämförelse 

mot på en av strokeenheterna där träningsanläggning för fysiska aktiviteter var placerad 

avlägset och var inte lätt att hitta till och hade stängda dörrar. I resultatet framkom även att 

deltagarna var mer engagerade en större del av dagen på en av strokeenheterna i jämförelse 

mot de andra två och på samma strokeenhet spenderade deltagarna en större del av dagen 

på måttliga aktiviteter (sitta utan stöd).   

 

Resultatet visar att den omgivande fysiska miljön påverkade deltagarnas rehabilitering och  

att samtliga strokeenheter hade föremål som både hindrade och underlättade  de aktiviteter, 

som utfördes i korridorerna i samband med deltagarnas rehabilitering, (Anåker m.fl., 

2018). Rullstolar, sängar samt provtagningsvagnar m.m. som stod i korridorerna under hela 

dagarna bidrog till hinder i den fysiska miljön för deltagarna. Stängda dörrar och inga 

stolar i trapphuset att vila på under träning samt dålig belysning var koder som 

identifierades som barriärer för deltagarna under rehabiliteringen. Detta visar att deltagarna 

även använde många av föremålen som stod i korridorerna när de tränade på att gå med 
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fysioterapeuten vilket underlättade rehabiliteringen för deltagarna. Det framkom att väl 

tilltagna ytor och utrymmen, låg ljudnivå samt stora fönster som möjliggjorde bra 

ljusinsläpp var koder som identifierades som underlättande under rehabiliteringen. I 

enkelsängsrummen fanns det utrymme tillräckligt för att deltagaren kunde träna och 

förflytta sig mellan rullstolen eller rullatorn och sängen i jämförelse med 

flerbäddsrummen. 

 

Hur beskriver personer som drabbats av stroke sin fysiska miljö under 

rehabiliteringsperioden på sjukhus, hemmet och vårdboende?  

Hemmiljön 

I en studie av Reunanen, Järvikoski, Talvitie, Pyöriä & Härkäpää (2015) framkom att 

deltagarna tyckte att den fysiska miljön i hemmet bidrog till att det var enklare att sätta upp 

mål på vad de behövde träna på och att det var lättare att utvärdera interventionerna i 

jämförelse mot sjukhusmiljön. Deltagarna i en studie av Gustafsson, Hodson, Fleming & 

Hoyle (2014) menade att hemmiljön gjorde att de kände sig mer självsäkra att utföra saker 

i sitt hem än vad de gjorde på sjukhuset. Deltagarna upplevde att när de befann sig i 

hemmiljön blev det mer realistiskt att utföra dagliga uppgifter (Reunanen m.fl., 2015). 

Deltagarna uttryckte att hemmiljön hjälpte dem att få en ökad förståelse för deras 

kroppsliga begränsningar samt ökad självsäkerhet (Gustafsson m.fl., 2014). Deltagarna 

tyckte att de anpassade sig bättre till deras förändrade livssituation i hemmiljön. Genom att 

få rehabilitering i hemmiljön kunde de lättare inse vad de behövde träna på och det gjorde 

det enklare att träna på strategier för att klara sig i samhället (Reunanen m.fl., 2015). 

Miljön i hemmet gjorde det möjligt för deltagarna att på ett realistiskt sätt hantera 

utmaningar i de dagliga aktiviteterna. Några av deltagarna i studien av Gustafsson m.fl. 

(2015) uttryckte att de första besöken hemma var konfronterande och svåra, de insåg att 

livet inte såg likadant ut som innan och att de behövde anpassa sig till förändringarna i sitt 

liv. En deltagare trodde att hon kunde utföra vissa saker i hemmet och blev förvånad när 

hon insåg att hon inte kunde det, 

  
“... Den första dagen jag kom hem var jag förvånad över allt 
jag trodde jag kunde göra och jag kunde inte.” (Gustafsson 
m.fl, 2014) 

  
Deltagarna uttryckte att hemmiljön bidrog till att det blev en naturlig miljö för dialog 

mellan patienten och personal (Reunanen m.fl., 2015). De kunde diskutera utmaningarna 

som uppstod i miljön och hur de kände kring sina framsteg och vid återhämtningen. Miljön 

bidrog även till att deltagarna berättade om sin osäkerhet och rädsla men även vilken 
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glädje som uppstod vid framstegen. En av deltagarna i studien sa att rehabilitering i 

hemmiljön bidrog till ett meningsfullt partnerskap mellan personalen och deltagaren 

(Reunanen m.fl., 2015). 

  
 
Sjukhusmiljö 

Genom att få rehabilitering i sjukhusmiljö uttryckte deltagarna att de fick möjlighet att få 

lära sig strategier för att klara av hinder i dagliga aktiviteter (Reunanen m.fl., 2015) och det 

förbättrade deras funktionella förmåga (Gustafsson m.fl., 2014). En patient beskrev att hen 

känner sig mer säker när hen ska återvända till sitt hem efter sjukhusvistelsen om hen får 

förbättra sin funktionella förmåga (Gustafsson m.fl., 2014). Exempel på de strategier som 

deltagare uttryckte att de kan få lära sig i sjukhusmiljön är hur de ska öppna dörrarna själva 

eller hur man använder olika hjälpmedel (Reunanen m.fl., 2015). Det framkom dock i 

studien av Gustafsson m.fl. (2014) att deltagarna tyckte att miljön på sjukhuset gav dem en 

falsk bild om man jämförde med deras liv hemma. Anledningen till detta var att deltagarna 

inte kände sig självständiga och att det var brist på socialisering. Deltagarna upplevde att 

de på sjukhuset tillbringade mycket tid väntandes på att få sin behandling och att 

behandlingen var i fokus. I studien framkom att hemmiljön kändes mer realistisk än 

sjukhusmiljön. 

 

Berikad miljö på sjukhus 

White, Bartley, Janssen, Jordan & Spratt (2015) kom fram till att de patienter som inte 

hade tillgång till berikad miljö på strokeenheten kände sig uttråkade och spenderade 

mycket tid vid sängen. I den berikade miljön hade deltagarna tillgång till dator, wifi spel, 

läsmaterial, pussel, brädspel, gemensam matsal, musik och ljudböcker. Tillgång till berikad 

miljö kan bryta ett mönster av inaktivitet och den uttråkning som deltagarna kände under 

vistelsen på sjukhuset. Det framkom att en del av deltagarna upplevde motivationsbrist och 

inte var så engagerade i att delta i aktiviteter och detta hörde ihop med att de hade en 

önskan om att komma hem och en patient uttryckte att hen fått nog av sjukhuset. Patienter 

med funktions- och mobilitetrestriktioner blev mer frustrerade och hade svårigheter att 

delta i den berikade miljön som därmed blev den berikad miljön ett hinder i deras fysiska 

miljö. 

 

Hur beskriver arbetsterapeuter den fysiska miljöns betydelse under 

rehabiliteringsperioden på sjukhus, hemmet och vårdboendet? 
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I en studie av Skubik-Peplaski, Howell & Hunter (2016, 2015) undersöktes vilken 

påverkan miljön har på arbetsterapeuters val av intervention för strokepatienter och där 

kunde de välja mellan tre olika miljöer; ett standardterapi rum, ett rum med köksutrustning 

och ett hemliknande rum. Användningen av standardterapirummet minskade och 

anledningen till detta menar författarna till studien kan ha varit att det var mycket ljud och 

människor i det rummet. Det bidrog att arbetsterapeuterna använde rummet med 

köksutrustning samt det hemliknande rummet mer.  

 

I en studie framkommer det att miljön påverkar arbetsterapeuternas interventionsval och att 

de måste ändra sitt resonemang kring miljön vid interventionerna (Skubik-Peplaski, 

Howell, Hunter & Harrison, 2015). Arbetsterapeuterna uttryckte att miljön är viktig när de 

planerar sin intervention för att den har ett stort inflytande på deltagarnas rehabilitering. De 

lyfter i studien att det är arbetsterapeuternas vana och rutiner som påverkar vilken miljö de 

använder. En arbetsterapeut förklarade varför det är lätt att falla tillbaka i vanor och 

rutiner, 

 

                   ”Jag tror att vissa dagar är mer jäktande och upptagna, 

så du tänker inte på hur kan jag anpassa denna 

terapisession som de behöver jobba på. Många gånger 

är det bara bekvämligare och snabbare och enklare att 

falla tillbaka på vanor.” (Skubnik-Peplaski m.fl., 2015) 

  

Studien av Skubnik-Peplaski (2015) uttrycker att genom att arbetsterapeuterna vid vissa 

tillfällen låter deras vanor och rutiner påverka vilken miljö patientens terapisession sker i 

kan detta ha en inverkan på deltagarnas rehabiliteringsresultat. Arbetsterapeuten utförde 

flest interventioner i standard terapirummet för att de kunde ha patienter i grupp 

tillsammans vilket inte förekom i de andra miljöerna (Skubik-Peplaski, 2016). I det så 

kallade standardterapirummet fokuserade arbetsterapeuterna på ändamålsenliga aktiviteter 

som tex. vika tvätt eller att torka av ett bord. Det framkommer att arbetsterapeuterna inte 

övervakade deltagarna lika mycket i standard terapirummet, 

  

“När jag gör olika övningar och saker, … typ av rutin menar 

jag, …. Jag kanske inte övervakar dem lika mycket om jag 

gör en viss aktivitet eller jag tenderar att försvinna, om jag 

tänker på något som jag behöver göra senare på dagen, eller 
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om folk kommer in och ställer frågor.” (Skubnik-Peplaski 

m.fl., 2015) 

  

Aktivitetsbaserade interventioner krävde mer kompetens vid planering och 

arbetsterapeuterna var tvungna att vara kreativa som bidrog till att de lätt föll tillbaka i 

vanor och rutiner. Aktivitetsbaserade interventioner var att deltagarna fick utföra 

aktiviteter som städa, tvätta eller laga mat. I studien framkommer det att interventionerna i 

den hemliknande miljön kopplades med aktivitetsbaserade interventioner och standard 

terapirummet för ändamålsenliga aktiviteter (Skubik-Peplaski m.fl., 2016). Det 

hemliknande rummet var det som användes näst flest gånger och där förekom 

aktivitetsbaserade interventioner som kunde gynna patienten inför sin hemgång. Den 

miljön var antingen patientens rum eller en övningslägenhet som hade sovrum, 

vardagsrum, badrum och kök. Interventionerna i dessa rum krävde mer skickliga 

planeringar, 

 

“Det krävs mycket mer kompetens för att planera hur man 

ska göra aktiviteterna, för att uppfylla målen än bara 

ändamålsenliga aktiviteter. Du vet, det tar mycket mer 

tänkande och um, att vara kreativ och att försöka komma på 

något tror jag.”  (Skubnik-Peplaski m.fl., 2015) 

 

När arbetsterapeuterna använde sig av aktivitetsbaserade interventioner skulle patienten 

klara av att arbeta mer självständigt med få instruktioner (Skubik-Peplaski m.fl., 2016). 

Skubik-Peplaski m.fl. (2015) skriver att arbetsterapeuter tyckte att det var viktigt att 

erbjuda patienter hemliknande miljöer på rehabiliteringssjukhus. Genom att erbjuda 

hemliknande miljöer på sjukhus kan deltagarna få en känsla av att de någon gång ska få 

åka hem och en känsla av hemmet kan få deltagarna att se “ljuset i tunneln”. Hemliknande 

miljöer ger även deltagarna möjligheter till att använda olika föremål i hemmet i sin 

rehabilitering. I studien framkommer inte vilka typer av interventioner eller metoder 

arbetsterapeuterna använder sig av i rehabilitering förutom att det var ändamålsenliga- eller 

aktivitetsbaserade interventioner.  

 

Diskussion  
Metoddiskussion  

Författarna valde att göra en allmän litteraturöversikt som innebär att informationen till 
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resultatet sorterades efter innehåll till lämpliga rubriker (Friberg, 2017). Författarna valde 

att använda studiens frågeställningar som underrubriker i resultatbeskrivning, vilket 

underlättade arbetet med att sortera datan. Eftersom vi hade fem frågeställningar och 

enbart åtta artiklar inkluderade i resultatet blev det inte många artiklar under respektive 

underrubrik. Det gjorde att det blev svårare för oss att ställa artiklarna emot varandra och 

jämföra likheter och skillnader. Några av underrubrikerna innehåller enbart två artiklar, 

vilket kan vara innebära en svag tillförlitlighet i studiens resultat. Författarna har i 

efterhand funderat på om rätt litteraturbaserad metod varit lämplig för studien. Vi anser att 

rätt metod valts för att besvara studiens syfte då vi fått en överblick av området. Det har 

riktats kritik mot allmän litteraturöversikt för att det finns risk att forskare eller författare 

gör ett sållande urval, att det tas med studier som stärker deras egen ståndpunkt (Forsberg 

& Wengström, 2016). Detta har författarna tagit med sig när dem gjort sitt urval av artiklar 

genom att inte blanda in egna åsikter och värderingar. Det kan även vara att det finns 

begränsad forskning för att få en grund till översikten av ämnet (Forsberg & Wengström, 

2016) och detta är något som kan ha påverka denna studies resultat. Författarna hade svårt 

att hitta artiklar som svarade mot syftet då ämnet inte verkar vara så beforskat. Författarna 

förväntade sig att de skulle ha hittat ett större urval av artiklar innan de började 

testsökningen. Artiklarna som inkluderades i resultatet är högst 5 år gamla trots att vi 

utökade till 10 år i andra huvud sökningen, men under andra huvud sökningen tillkom inga 

nya artiklar till resultatet då artiklarna inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna. 

Trots att inga nya artiklar tillkom i andra huvudsökningen ser vi det ändå som en styrka att 

ha utökat till 10 år.  

 

När vi började huvudsökningen trodde vi att det skulle finnas mycket information om 

vilken betydelse det ordinära boendets fysiska miljö har under rehabiliteringen för 

deltagarna men det visade sig vara fel, vi hittade enbart om vad patientens beskrivning av 

den fysiska miljöns betydelse. Health Facilities Environment valdes som sökord till 

huvudsökningen för att hitta information om vårdboende och sjukhusmiljö men det blev 

endast träffar på sjukhusmiljön. Detta tolkar vi som att antingen var det fel typ av sökord 

till vårdboende även om vi använt oss av ämnesordlistor och granskat artiklar för att hitta 

en bra benämning, eller så är ämnet lite beforskat.. Sökordet Home environment gav 

många träffar men artiklarna svarade inte på vår frågeställning, vilken betydelse den 

fysiska miljön har i ordinärt boende under rehabiliteringen för patienter som drabbats av en 

stroke. Vi tolkar detta som att det inte finns mycket forskning på den fysiska miljöns 

betydelse i hemmet, vilket också vissa artiklar antydde på.  
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Erfarenhet av att göra en systematisk litteraturöversikt var något författarna saknade och 

detta kan ha påverkat tillvägagångssättet och identifiering av relevanta sökord. Men vi 

ägnade mycket tid åt att hitta en bra söksträng till vår huvudsökning vilket vi ser som en 

styrka i vår studie och vet inte vilka sökord vi kunde ha valt istället för att hitta information 

om särskilt eller ordinärt boende. Relevanta artiklar kan ha exkluderats på grund av att 

författarna inte utförde någon manuell sökning. Vid genomförandet av 

kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna besatt författarna lite erfarenheter i att 

kvalitetsgranska artiklar, vilket kan ha påverkat pålitligheten av kvalitetsgranskningens 

resultat. För att stärka pålitligheten av kvalitetsgranskningen utfördes bedömningen av 

samtliga studier av båda författarna och vi diskuterade kvalitéten så att vi var överens. 

Eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål kan detta ha påverkat urvalet 

och granskningen av artiklarna till resultatet. Ord kan ha misstolkats och data kan ha 

missats på grund av detta. En styrka är dock att författarna genomfört granskningen 

tillsammans för att hjälpas åt att förstå texten om det varit några frågetecken.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva vilken betydelse den fysiska inomhusmiljön har 

under rehabiliteringsperioden för personer som har drabbats av stroke. Resultatet tyder på 

att berikad miljö på sjukhus bidrar till att patienten får en ökad aktivitetsnivå och det bidrar 

till mindre inaktivitet. Det framkommer i resultatet att rehabilitering i den fysiska miljön i 

hemmet bidrog till att deltagarna tyckte det var enklare att sätta upp mål för de aktiviteter 

de ville träna på och att det var lättare att utvärdera. Patienter som drabbats av stroke 

uttrycker att de kände sig mer självsäkra att utföra aktiviteter i sitt hem än på sjukhus och 

att det blev mer realistiskt.  Studiens resultat visar att patienter som hade en berikad miljö 

på strokeenheten blev mer engagerade i aktiviteter. Två studier konstaterar att 

aktivitetsnivåerna är låga efter stroke och att patienter på sjukhus inte är aktiva utan är till 

större delen av den vakna tiden är inaktiva (Kunkel, Fitton, Burnett & Ashburn, 2014; 

King, McCluskey & Schurr, 2011).  White m.fl. (2014) skriver att personal på sjukhus 

tyckte att berikad miljö bidrog till främjande av aktivitet och deltagande hos patienter. 

Eftersom det är arbetsterapeuters arbetsuppgift att främja aktivitet (Kielhofner, 2012) hos 

människor anser vi detta är ett viktigt resultat för arbetsterapeuter och verksamheter att ta 

del av. Det visar att det finns ett behov av arbetsterapeutiska insatser på strokeenheter för 

att minska inaktivitet och att arbetsterapeuter kan genom att exempelvis berika den fysiska 

miljön motverka det.  



! 18!

 

Utifrån våra resultat tolkar vi det som att den fysiska miljön i hemmet påverkar personer 

som drabbats av strokes rehabilitering positivt jämfört med sjukhusmiljön då dem får 

lättare att sätta mål och blir mer engagerade. Parson, Plant, Slark & Tyson (2016) styrker 

hemmiljöns betydelse för att deltagarna ska kunna sätta mål och det bidrar till ett ökat 

engagemang under rehabiliteringen. Eklund, Gunarsson & Leufstadius, 2010 konstaterar 

att det är viktigt att patienten är delaktig i valet av mål tillsammans med arbetsterapeuten 

för att öka patientens engagemang under rehabiliteringen. Genom att arbeta klientcentrerat 

formulerar arbetsterapeuten tillsammans med patienten mål, vilket bidrar till ökat 

engagemang för patienten i sin rehabilitering, vilket även studiens resultat styrker. Om 

arbetsterapeuten har en förståelse för den fysiska miljöns betydelse under rehabilitering 

och arbetar utifrån ett klientcentrerat arbetssätt bidrar det till att patienterna får utföra 

meningsfulla aktiviteter under rehabiliteringen som är terapeutiska (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010).  

 

Resultatet av studien visar att den fysiska inomhusmiljöns betydelse under rehabiliteringen 

för patienter som drabbats av stroke behöver beforskas mer för att kunna besvara studien 

syfte och frågeställningar fullständigt. Studierna av Marcheschi m.fl. (2018) och Anåker 

m.fl. (2018) styrker att det finns lite forskning på hur fysiska miljön påverkar 

rehabiliteringsprocessen. Frågeställningen ”Hur beskriver personer som drabbats av stroke 

den fysiska miljön i sjukhuset, hemmet och i vårdboendet under rehabiliteringsperioden” 

kunde författarna delvis besvara. Studier om frågeställningen, “vilken betydelse har den 

fysiska miljön under rehabiliteringsperioden i vårdboende” hittades inte som påvisar en 

eventuell kunskapslucka och mer forskning inom området behövs. I resultatet framkommer 

det både kvantitativ och kvalitativ datainsamling på den fysiska miljöns betydelse på 

sjukhus medan informationen om hemmiljöns betydelse endast är kvalitativa intervjuer 

med patienter. Vårt resultat visar att det finns mer forskning om den fysiska miljöns 

betydelse i samband med strokerehabilitering i sjukhusmiljö jämfört med 

hemrehabilitering. Karlsson (2006) säger att begreppet hemrehabilitering bara funnits i 

cirka 14 år och vi anser att det är en ny typ av rehabilitering. Det kan vara orsaken till att 

det inte finns lika mycket forskning på hemmiljöns betydelse under rehabilitering som det 

finns på sjukhusmiljön. Utifrån vårt resultat har vi funnit en kunskapslucka och det är 

viktigt att vidare forskning bedrivs på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för patienter 

som drabbats stroke. 
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Slutsats 

Att tillsätta berikad miljö på strokeenheter ökade deltagarnas aktivitetsnivå. En berikad 

miljö innebär att deltagarna får tillgång till exempelvis dator, wifi spel, läs material, pussel, 

brädspel, gemensam matsal, musik och ljudböcker på strokeenheter. Rehabilitering i 

hemmiljön fick bland annat deltagare att inse vad de behövde träna på och lättare för att 

sätta egna mål. Deltagare ansåg att hemmiljön var en mer realistisk miljö för rehabilitering 

i jämförelse mot sjukhusmiljön, trots att en studie kommer fram till att deltagare ansåg att 

den var likvärdig. Arbetsterapeuter anser att det är viktigt att även miljön är i fokus vid 

interventioner för att den har ett stort inflytande på deltagares rehabilitering. Slutsatsen är 

dock att mer studier behövs om den fysiska miljöns betydelse under rehabilitering för 

personer som drabbats av stroke.  
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Författare, 
år och land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalité 

Anåker, 
Koch, 
Sjöstrand, 
Heylighen, 
Elf. (2018)     
Sverige 
 
 

The physical 
environment and 
patients’ activities 
and care: A 
comparative case 
study at three newly 
built stroke units 

To explore and compare the 
impact of 
the physical environment on patien
ts’ Activities and care at three 
newly built stroke units 
 

Kvantitativ studie, 
observationer 
 
 

Deltagare: 55 
 
Ålder, 
medelvärde 
1. 66,1 
2. 70,8 
3. 75,9 

Utformningen av den fysiska miljön på de 
tre nybyggda strokeenheterna påverkade 
patienternas aktivitetsnivåer. Det skiljde sig i 
hur stor del av dagen som deltagarna 
spenderade i terapiområde på de olika 
strokeenheterna, Strokeenhet ett 2,8%, 
strokeenhet två 0,2% och strokeenhet tre 
0,6%. Det skiljde sig även i hur stor del av 
dagen deltagarna spenderade tillsammans 
med arbetsterapeut på de olika 
strokeenheterna, strokeenhet ett  4,5% 
strokeenhet två 1,0% och strokeenhet tre 
1,2%. 
 
 
 
 
 
 

Medel 
(69%) 
 

Gustafsson, 
Hodson, 
Fleming, 
Hoyle.(2014) 
Australien 
 

The impact of 
STRENGTH on the 
expected and actual 
transition to home 
experience 

To investigate the experiences 
and expectations of people with 
stroke, during their transition 
from hospital to home, after 
participating in a novel inpatient 
outreach program, entitled 
STRENGTH. 
 

Kvalitativ studie, 
halvstrukturerade 
intervjuer 

Deltagare:7  
4 kvinnor/ 3 män 
 
Ålder: 36-80år�
 
 

Deltagarna upplevde att miljön på sjukhuset 
visade en falsk existens i jämförelse mot 
hemmets. Deltagarna tyckte att de anpassade 
sig bättre till deras förändrade livssituation i 
hemmiljön och att hemmiljön hjälpte dem att 
få en ökad förståelse för deras kroppsliga 
begränsningar samt ökade deras 
självsäkerhet.  

Hög 
(86%) 

Rosbergen, 
Grimley, 
Hayward, 
Walker, 
Rowley, 
Campbell, 
Mc Gufficke, 

Embedding an 
enriched 
environment in an 
acute stroke unit 
increases activity in 
people with stroke: A 

To determine whether an 
enriched environment embedded 
in an acute stroke unit could 
increase activity levels in acute 
stroke patients and reduce 
adverse events. 

Kvantitativ studie, 
observationer  
 

Deltagare: 62 �
�

Ålder, medelålder 
Vanlig: 76 
EE: 76,7  
Håll: 73,8 
 

Gruppen som fick berikad miljö på 
strokeenheten fick ökad aktivitetsnivå 
(p=0,005) och var mindre ensamma 
(p=0,035) i jämförelse mot gruppen som inte 
fick det. Den gruppen som fick berikad miljö 
upplevde även signifikant färre biverkningar 

 
Medel 
(75%) 
 



!

! !

Robertson, 
Trinder, 
Janssen, 
Bauer.(2017) 
Australien 
 
 

controlled before–
after pilot study 
 
 

  
 

(p=0,001) och spenderade mindre tid 
liggandes i sängen (p=0,001). 

Janssen, Ada, 
Bernhardt, 
McElduff, 
Pollack, 
Nilsson, 
Spratt.(2014) 
England 
 

An enriched 
environment 
increases activity in 
stroke patients 
undergoing 
rehabilitation in a 
mixed rehabilitation 
unit: a pilot non-
randomized 
controlled trial 

The aim of this pilotstudy was to 
determine whether enriching 
the environment  
of a mixed rehabilitation 
unit increased stroke  
patient activity. 
 

Kvantitativ studie,  
observationer  
 

Deltagare: 29 
experiment gr: 15  
5 män/ 10 kvinnor�
kontroll gr: 14 
9 män/ 5 kvinnor�
experiment gr: 
66-83 år 
kontroll gr: 68-81 
år 
 

Tillsättning av berikad miljö ökade 
aktivitetsnivån hos deltagarna på sjukhus 
som drabbats av stroke. Berikad miljö på 
sjukhus bidrog till att deltagarna var mer 
benägna att delta i kognitiva och sociala 
aktiviteter. Kontrollgruppen är deltagare 
som inte fick berikad miljö och 
experimentgruppen är deltagarna som fick 
berikad miljö. 
 
Experimentgruppen var mer benägna att 
engagera sig i kognitiva aktiviteter (p= 0,02) 
och mer benägna att delta i sociala 
aktiviteter (p=0,04). Experimentgruppen var 
mer villiga att engagera sig i någon aktivitet 
i jämförelse mot kontrollgruppen (p=0,02).  
Den tid de spenderade ensamma och 
inaktiva minskade efter tillsättningen av 
berikad miljö (p= <0,001).  
 
 

Medel 
(63%) 
 

Reunanen, 
Järvikoski, 
DSocSc, 
Talvitie, 
Pyöriä , 
Härkäpää, 
(2015) 
Finland 
 
 

Individualised home-
based rehabilitation 
after stroke in eastern 
Finland - the client's 
perspective 

The study aimed to find out what 
kinds of experiences the clients 
had of the home-based 
intervention and what functions 
and activities they considered 
important from the viewpoint of 
their own reintegration. 

Kvalitativ studie,  
Intervjuer 
 
 

Deltagare: 14 5 
kvinnor/ 9 män �
�

Ålder: 48–83 år 
 

Rehabilitering i hemmiljön ökade 
deltagarnas engagemang och det var lättare 
att sätta upp mål för rehabiliteringen samt att 
utvärdera effekten av den. 

Hög 
(93%) 
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Skubik-
Peplaski, 
Howell, 
Hunter, 
(2016) 
USA 

The environmental 
impact on 
occupational therapy 
interventions 

The purpose of this study was to 
investigate how the environment 
influenced the intervention 
choices occupational  
therapists made for patients 
recovering from a stroke in an 
inpatient rehabilitation 
hospital.  

 

Kvantitativ studie,  
observationer  

Deltagare: 3 
kvinnliga 
arbetsterapeuter 

Miljön påverkade vilka interventioner 
arbetsterapeuter valde för patienterna. 
Arbetsterapeuten utförde flest interventioner 
i standardterapirummet och där utfördes 
ändamålsenliga interventioner som 
exempelvis att vika tvätt. I det hemliknande 
rummet använde arbetsterapeuterna 
aktivitetsbaserade interventioner som kunde 
vara exempelvis städning.  
 
Interventionerna delades upp i två faser där 
de i andra fasen tillsatte mer möbler i 
standardterapi rummet för att göra det mer 
hemtrevligt. Standardterapi rummets 
användning minskade med 2,66 sessioner i 
fas två. I kökskombinationsrummet ökades 
antal sessioner med 3 och även i 
hemliknande rummet med 4 sessioner. En 
session är ett möte mellan en arbetsterapeut 
och patient.   

Medel 
(62,5%) 

Skubik-
Peplaski, 
Howell, 
Hunter, 
Harrison, 
(2015) 
USA 
 

Occupational 
Therapists’ 
Perceptions of 
Environmental 
Influences on 
Practice at an 
Inpatient Stroke 
Rehabilitation 
Program: A Pilot. 

The purpose of this study was to 
investigate how the environment 
influenced the intervention 
choices occupational therapists 
made for patients recovering 
from a stroke in an inpatient 
rehabilitation hospital.  
 

Kvalitativ studie,  
fokusgrupp och 
individuella 
intervjuer  

Deltagare:  
3 kvinnliga 
arbetsterapeuter 

Deltagarnas rehabiliteringsmiljö påverkade 
arbetsterapeuternas val av interventioner. 
Aktivitetsbaserade interventioner som 
innefattar exempelvis städning krävde mer 
kompetens och kreativitet av 
arbetsterapeuterna som bidrog till att de 
lättare föll tillbaka i deras vanor och rutiner. 
Detta bidrog till att arbetsterapeuterna då 
valde standard terapirummet mest med 
ändamålsenliga aktiviteter som inte krävde 
lika mycket planering och kreativitet för 
arbetsterapeuterna som var exempelvis att 
vika tvätt.  
 
 
 
 

Medel 
(79%) 
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White, 
Bartley, 
Janssen, 
Jordan, 
Spratt, (2015) 
Australien 

Exploring stroke 
survivor experience 
of participation in an 
enriched 
environment: a 
qualitative study. 
 

To qualitatively 
explore stroke survivors' experien
ce of implementation of exposure 
to an EE within a 
typical stroke rehabilitation 
setting, in order to identify 
facilitators and barriers 
to participation. 

Kvalitativ studie, 
halvstrukturerade 
intervjuer 

Deltagare: 10 
7 kvinnor/ 3 män 
 
 
Ålder:70,5 år i 
medel 
 
 

Patienter som inte hade tillgång till berikad 
miljö på strokeenheten kände sig uttråkade 
och spenderade mycket tid i sängen. 
Patienter med funktions- och 
mobilitetrestriktioner blev mer frustrerade 
och hade svårigheter att delta i den berikade 
miljön som därmed blev den berikad miljön 
ett hinder i deras fysiska miljö. 
 

Hög 
(86%) 

1 Totalpoängen räknades ihop från kvalitetsgranskningen som sedan omvandlades till procent, vilket besvarade artikelns kvalité. De kvalitativa 

artiklarna skattades som: under 57% = låg kvalité, mellan 58–82% = medel och över 83% = hög. De kvantitativa artiklarna skattades som: under 

56% = låg kvalité, 57–81% = medel och över 82% = högkvalitet 
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Figur!1:!Urvalsprocess!enligt!Prisma!Flow!Diagram!(Liberati!m.fl.,!2009).!
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