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Abstrakt 

Stroke är en sjukdom som påverkar den mentala hälsan och 

livskvaliteten hos den drabbade. Författarna vill belysa vik-

ten av arbetsterapeutiska interventioner och rehabilitering 

för patienter med stroke. Syftet med litteraturstudien var att 

belysa betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner och 

rehabilitering för mental hälsa och livskvalitet hos patienter 

med stroke. Materialet till den kvantitativa litteraturstudien 

samlades in från databaserna CINAHL, PubMed, Psycinfo 

samt OT seeker. Alla artiklar kvalitetsgranskades med ett 

protokoll och analyserades utifrån likheter och skillnader. 

Studierna visade på att patientens livskvalitet påverkades 

negativt av depressiva symtom. De skadliga konsekven-

serna av stroke reduceras om rehabilitering skedde i tidigt 

stadie efter insjuknandet, till exempel Post stroke depress-

ion (PSD) som var starkt associerad till låg livskvalitet. 

Konventionell arbetsterapeutisk behandling gav lika eller 

bättre effekt än teknologiska behandlingar. Arbetsterapi vi-

sade sig ha en positiv inverkan på patienternas mentala 

hälsa och livskvalitet. Författarna ser dock ett behov av yt-

terligare forskning i hur professionen kan förbättra bemö-

tandet av den mentala hälsan hos patienter med stroke.    

 

Sökord: Cerebrovaskulär sjukdom, livstillfredsställelse, 

personlig tillfredsställelse, kliniska tester, livsförändrande 

händelser, post-stroke depression, multidisciplinära team, 

ADL, aktivitet i det dagliga livet  



 

2 
 

Stroke är en vanligt förekommande sjukdom och under arbetslivet kommer arbetsterapeu-

ten ofta i kontakt med personer som drabbas av stroke. Stroke yttrar sig hastigt genom att 

hjärnans funktion störs lokalt, vilket förändrar patientens liv drastiskt och på ett negativt 

sätt (Fagius & Nyholm, 2012). En drastisk och försämrad livssituation kan i många fall 

leda till att patienten insjuknar i en depression (Socialstyrelsen, 2011), som enligt Thom-

son (2015) benämns som Post stroke depression (PSD).  

  

Stroke eller med den svenska benämningen slaganfall, är en cerebrovaskulär sjukdom (Fa-

gius & Nyholm, 2012). Symtomen varar minst under ett dygn eller leder till att patienten 

avlider, där orsaken till anfallet enbart kan fastställas som vaskulär. Stroke delas in i tre 

subkategorier, subaraknoidalblödning, intracerebral blödning och hjärninfarkt. Fler män än 

kvinnor insjuknar och medelåldern för insjuknande är 75 år (Fagius & Nyholm, 2012). En-

ligt Socialstyrelsen (2018b) drabbades 370 av 100 000 invånare 2016 av stroke. Risken för 

att insjukna i stroke utgörs exempelvis av genetiskt arv, somatiska faktorer, levnadssätt och 

yttre faktorer som tillsammans bestämmer sannolikheten för att drabbas (Fagius & Ny-

holm, 2012). I en litteraturgenomgång påvisade två av fem studier att låg ekonomisk status 

hade ökade risken för att insjukna i stroke (Johnson, Minarik, Nyström, Bautista & Gor-

man, 2006). 

  

I en litteraturgenomgång av Johnson et al., från 2006 framkom att graden av kognitiv och 

fysisk funktionsnedsättning utgjorde den enskilt viktigaste faktorn för risken att drabbas av 

stroke. Detta kan till exempel utgöras av apraxi och afasi (Fagius & Nyholm, 2012), en 

svag kroppshalva samt svårigheter med att utföra exekutiva funktioner (Socialstyrelsen, 

2018a). 

    

Afasi och apraxi är två vanliga konsekvenser efter stroke och kan påverka utförandet av 

personlig vård. Självständigheten att sköta sin personliga hygien, laga mat, fritidsintressen, 

arbeta och familjelivet kan påverkas hårt (Fagius & Nyholm, 2012). Att exempelvis mista 

sitt körkort eller temporärt mista det vid stroke är vanligt och kan upplevas som frihetsbe-

rövande (Riksdagen, 2014) och kan leda till nedstämdhet i patientens liv. Ett indraget kör-

kort kan resultera i minskad självkänsla och egenkraft hos individen. En viktig faktor för 

god livskvalitet är att känna mening och tillfredsställelse i livet vilket kan reduceras av 

nedsatt autonomi, brist på delaktighet och meningsfulla aktiviteter i livet (Eklund et al., 

2010). 
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 En svag kroppshalva innebär vanligtvis stora konsekvenser i personens vardag. Personen 

kan ha svårt med att sköta personlig hygien, påklädning och att äta och dricka på grund av 

exempelvis försämrad motorisk förmåga och nedsatt funktion (Socialstyrelsen, 2018a). In-

verkan på de exekutiva funktionerna kan till exempel innebära att patienten har svårt att 

förstå orsak och verkan eller har svårt att planera en aktivitet. Patienten kan till exempel ha 

svårt att genomföra en aktivitet i logisk ordning, som att tända lampan innan patienten ska 

använda ett badrum och inte förstå varför det inte gick att genomföra aktiviteten (Social-

styrelsen, 2018a). 

  

Efter insjuknandet kan begränsningar som uppstått i aktivitetslivet förändra individens 

identitet och roller (Eklund et al., 2010). De drastiska förändringar som uppstår vid insjuk-

nandet kan bidra till försämrad livskvalitet och ökad mortalitet (Simpson, Ramirez, Brans-

tetter, Reed & Lines, 2018). Människans fysiska, psykosociala, mentala- och emotionella 

hälsa kan påverkas av drastiska negativa förändringar i funktionella förmågor och i socialt 

deltagande (Simpson et al., 2018). Oförmåga att kunna utföra sin ADL efter strokeinsjuk-

nande har ett starkt samband till djupare depression, vilket påverkar livskvaliteten negativt 

(Haghgoo, Pazuki, Hosseini & Rassafiani, 2013). An, Kim och Kim (2017) fann att stroke-

patienter ofta upplevde en lägre livskvalitet på grund av försämrad grov- och finmotorik 

och kognitiva funktioner. Livskvaliteten påverkades dock positivt vid uppmuntran till del-

tagande i ADL (Haghgoo, Pazuki, Hosseini & Rassafiani, 2013). 

 

Fagius och Nyholm (2012) nämner att symtom efter ett strokeinsjuknande i form av till ex-

empel neglekt kan göra det svårt för patienten att utföra fysiskt och kognitivt krävande ak-

tiviteter som till exempel personlig vård. Vid neglekt har patienten en påverkad verklig-

hetsuppfattning på grund av en parietallobskada på höger sida. För patienten innebär detta 

att hen inte är medveten om sin vänstra sida vilket resulterar i att aktiviteter i det dagliga 

livet påverkas kraftigt. Patienten kan vara omedveten om sin vänstra kroppshalva och till 

exempel sittande i rullstol kollidera med objekt eftersom hen inte uppfattar sin vänstra 

sida. Neglekt kan på så vis påverka patientens rehabilitering negativt (Fagius & Nyholm, 

2012). 
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Kombinationen av hjärnskada och negativ livsförändring resulterar i att 13 % insjuknar i 

depression efter cirka tre månader (Socialstyrelsen, 2011). Depression klassificeras som en 

psykisk sjukdom där den psykiska grundstämningen är nedsatt (Hitch, Taylor & Pepin, 

2015). När en person med stroke insjuknar i depression beskrivs detta som en reaktiv de-

pression (Thomson, 2015). PSD är en reaktion av stroke där patienten utvecklar en de-

pression (Kilkenny et al., 2018) och är en vanlig neuropsykiatrisk affektiv störning (Zhu et 

al., 2016). En studie av Thomson (2015) indikerar att depression är en stor riskfaktor för 

ökad dödlighet hos manliga strokepatienter. 

  

En rad olika faktorer kan utgöra risken för att insjukna i PSD där strokens svårighetsgrad 

utmärker sig som en signifikant riskfaktor (Johnson, 2006). Socioekonomisk status, kön, 

ålder och kognition är faktorer som påverkar risken att insjukna i PSD. PSD hade ett starkt 

samband till kognitiv- och fysisk funktionsnedsättning (Johnson et al., 2006). En bety-

dande riskfaktor för att drabbas av PSD efter stroke framkom i en studie av Ried, Jia, 

Cameon, Feng,Wang och Tueth (2010). Forskarna kom fram till att sju av patienterna som 

diagnostiserades med Before stroke depression (BSD) även utvecklade PSD. Hos patient-

gruppen utan BSD diagnostiserades enbart två med PSD (Ried et al., 2010), vilket jämfö-

relsevis är en intressant skillnad mellan patientgrupperna. 

  

Mental hälsa eller även kallad psykisk hälsa enligt WHO, innebär att känna välbehag i sitt 

liv mellan de olika komponenterna psykiskt, socialt och fysiskt välbefinnande. Mental 

hälsa handlar om hur individen handskas med sina utmaningar, motgångar och resurser i 

livet samt personens delaktighet i samhället (Folkhälsomyndigheten, 2017). WHO (2005) 

beskriver mentalt välbefinnande som något grundläggande för livskvalitet som möjliggör 

att livet upplevs som meningsfullt för människan. Mentalt välbefinnande gör det även möj-

ligt för individen att ägna sig åt olika aktiviteter och främjar kreativitet (WHO, 2015). Psy-

kisk ohälsa och psykiska besvär är ett sjukdomstillstånd där personen upplever mycket 

ångest eller oro i livet något som kan påverka livssituationen (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Folkhälsomyndigheten och WHO:s tolkning av mental hälsa stämmer in med förfat-

tarnas uppfattning av begreppet. Detta utifrån deras erfarenheter från vården samt utifrån 

egna livserfarenheter. 
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I Europa är prevalensen av psykiska sjukdomar hög hos de människor som lever där 

(WHO, 2015). Weinberger (2010) menar att risken för att utveckla en mental sjukdom ut-

görs av fler faktorer, vilka har ett större samband än vad dagens sjukdomsmodeller beskri-

ver. En fjärdedel upplever någon gång under sin livstid problem med sin mentala hälsa 

(WHO, 2015). I europeiska regionen lever omkring 870 miljoner människor och av dessa 

européer lever omkring 100 miljoner med depression och ångest (WHO, 2015). Personer 

med stroke kan ha svårt att uttrycka sig och göra sig förstådd verbalt och skriftligt (Guina 

& Guina, 2018). Detta kan leda till mental ohälsa och öka risken för mortalitet och själv-

mord hos dessa personer (Guina & Guina, 2018). En ansträngande livssituation kan i sin 

tur påverka personens funktionsförmåga, alltså förmågan att psykiskt fungera i livet (folk-

hälsomyndigheten, 2017). En psykisk sjukdom är dock något som ger en diagnos (folk-

hälsomyndigheten, 2017). 

  

Människas livskvalitet formas av hennes upplevelser i sin specifika livssituation (Social-

styrelsen, 2018c). Bernard, Strasser, Gamondi, Braunschweig och Forster (2017) talar om 

att WHO definierar livskvalitet som något som människor ständigt söker och uttrycker ge-

nom hela livet. Livskvalitet är en personlig och individuell uppfattning av sin livssituation 

och kan påverkas av hälsotillstånd, ekonomisk situation, utbildning, arbete, familj, vänner 

och fritid. Livskvalitet förändras i förhållande till den livssituation personen befinner sig i 

och sin egen livsuppfattning (SBU, 2012).  Personer som har möjlighet att uppfylla sina 

behov psykiskt och fysiskt kan lättare känna ett syfte och mening med livet. Livskvalitet 

handlar om människans allmänna uppfattning om livet kopplat till personens förvänt-

ningar, mål samt hur levnadsstandarden ser ut för personen (Bernard et al., 2017). Perso-

nens allmänna hälsa har en stor inverkan på livskvaliteten. Short Form Health Survey (SF-

36) är ett exempel på instrument för att mäta livskvalitet (SBU, 2012). 

  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2012) definierar livskvali-

tet som när människan känner välbehag i sin livssituation. Fysisk och psykisk sjukdom kan 

påverka livskvaliteten hos individen (SBU, 2012). Vården arbetar för att stärka livskvali-

teten hos individen utifrån patientens skador (Carr, Gibson & Robinson, 2001). Livskvali-

tet behöver nödvändigtvis inte vara lägre hos en patient med stroke som fått mer omfat-

tande skador än någon som fått mindre skador. Livskvalitet kan förklaras som skillnaden 

mellan vad en individ upplevde i förhållande till vad individen förväntat sig att uppleva 
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(Carr et al., 2001). Sammanfattningsvis överensstämmer författarnas uppfattning av be-

greppet gentemot Socialstyrelsen (2018, c), Bernard et al., (2017), SBU (2012) och (Carr 

et al., 2001) definition av livskvalitet.   

Arbetsterapeuten har kompetens att utreda och tillämpa interventioner kopplade till aktivi-

teter i dagliga livet eftersom yrkesgruppen ser människan utifrån person, miljö och aktivi-

tet (Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts, 1996). En arbetsterapeut möjliggör akti-

vitet och delaktighet för individer (Kielhofner, 2012). För att understödja och säkerhets-

ställa interventioner och dess effektivitet arbetar yrkesgruppen evidensbaserat. Ett evidens-

baserat arbete eftersträvar att interventioner utförs utifrån ny forskning, vilket bidrar till att 

ge patienter bästa möjliga vård (Edmans, 2010). 

  

Professionen arbetar klientcentrerat där behandlingen utformas utifrån patientens behov 

där planering av behandling och samarbete sker med patienten. En arbetsterapeut sätter till-

sammans med patienten upp både långsiktiga och kortsiktiga mål under rehabiliteringen 

inom områden som patienten uttryckt en önskan om att förändra (Kielhofner, 2008). Indi-

videns vanor kan påverkas av förvärvade funktionsnedsättningar som stroke medför. Fort-

sättningsvis kan denna rubbning av vanor leda till att individens funktionella begränsningar 

förvärras. Exempelvis kan en patient med PSD ha svårigheter med att följa sina rutiner då 

sjukdomen tömmer personen på både energi och motivation (Kielhofner, 2008). Individens 

vanor och rutiner bestäms utifrån aktuella roller i livet (Eklund et al., 2010). 

  

För att uppnå god hälsa är det viktigt att individen upplever tillfredsställelse av sitt aktivi-

tetsliv. Hälsa och välbefinnande upplevs när aktivitetskategorierna vila, personlig vård, lek 

och aktivitet är i balans (Eklund, Gunnarsson och Leufstadius, 2010). Utifrån författarnas 

egna erfarenheter inom kommunal rehabilitering kan arbetsterapeutiska interventioner för 

patienter med stroke till exempel vara handträning för ökad motorik, fallprevention, insat-

ser i hemmiljö som bostadsanpassning och hjälpmedel samt kognitivt stöd. 

  

Arbetsterapeuten kan också vara en del av ett multidisciplinärt team (MDT) tillsammans 

med bland annat rehabassistenter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, logopeder, läkare, psy-

kologer, kuratorer och dietister. Det multidisciplinära stroketeamet arbetar för en patient-

centrerad vård mot patientens mål (Socialstyrelsen, 2018a), som att exempelvis återfå sina 
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fysiska förmågor (Clarke, David J. 2013). Ett MDT jämfört med vanlig institutionell vård 

visade att MDT ökade chansen för att patienter kunde återvända hem tidigare samt ökade 

chansen för att återfå sin självständighet i ADL (Clarke, David J. 2013). 

Antidepressiva läkemedel kan vara en god start för strokepatienter för att reducera depres-

siva symtom och ångest samt underlätta en påbörjad rehabilitering. I många fall uppvisas 

inga förbättringar i ADL-färdigheter när enbart antidepressiva läkemedel sätts in till skill-

nad från antidepressiva läkemedel kombinerat med exempelvis arbetsterapeutisk rehabili-

tering (Xu et al. 2016). Antidepressiva läkemedel har dock bieffekter och ger inte alltid 

lika god effekt hos alla. Bieffekterna kan vara att personen blir illamående eller att läke-

medlet bidrar till viktuppgång. Detta påvisar nyttan av kompletterande behandlingar till-

sammans med antidepressiva läkemedel, exempelvis arbetsterapeutiska interventioner (Bu-

eno, Brunoni, Boggio, Bensenor & Fregni, 2011). 

  

Simpson et al., (2018) beskriver arbetsterapeuten som den mest kvalificerade yrkesgruppen 

för behandling av neurologiska och fysiska följder av stroke samt även för behandling av 

psykosocial och mental hälsa. Det framkom vidare i studien att strokerehabiliteringen 

framförallt inriktar sig på fysisk rehabilitering och att den mentala hälsan åsidosätts. I sam-

band med insjuknandet kan livskvaliteten påverkas negativt om depression eller ångest 

uppstår hos individen (Simpson et al., 2018) 

  

Problemformulering 

  

Som tidigare nämnt är stroke en vanligt förekommande sjukdom och författarna kommer 

med stor sannolikhet att möta patienter med sjukdomen i arbetslivet. Av den anledningen 

är det viktigt att blivande arbetsterapeuter får kunskap om vad som bidrar till förbättrad 

mental hälsa och livskvalitet hos patienter med stroke. Författarna vill belysa betydelsen av 

arbetsterapeutiska interventioner för reducering av depression och ökad livskvalitet hos pa-

tienter med stroke. Författarna har utifrån egna observationer samt utifrån vetenskapliga 

artiklar fått insikt i hur livskvaliteten hos patienter påverkas av ett strokeinsjuknande. Nå-

got som är viktigt att undersöka för att den arbetsterapeutiska professionen ska kunna veta 

vilka interventioner som ska tillsättas i rehabiliteringsprocessen med patienterna. Eriksson, 

Glader, Norrving och Asplund (2015) observerade i sin studie att ökad risk för självmords-

försök hos strokepatienter har ett samband med kliniska insatser. I högriskgrupper med 
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strokepatienter indikerar detta en brist på preventiva insatser och psykosocialt stöd (Eriks-

son, et al., 2015).   

 

Syfte 

  

Betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner och rehabilitering för mental hälsa och 

livskvalitet hos patienter med stroke. 

  

Metod 

  

Design 

  

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med kvantitativ ansats för att kunna ut-

läsa betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner för strokepatienter samt för att återge 

en representativ bild av fenomenet internationellt. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

valet med att genomföra en litteraturstudie bidrar till att studenterna undviker att besvära 

verksamheter. Författarna anser att den kvantitativa ansatsen ger forskningen mer utrymme 

för generalisering av data än vid kvalitativ forskning. 

  

Litteratursökning (sökstrategi) 

  

Ämnesordsökningar och fria sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed, 

Psycinfo och OTseeker eftersom de är relevanta för valt ämne med inriktning mot arbetste-

rapi. Söksträngar utformades utifrån syftet och databasernas olika sökord, till exempel He-

adings i CINAHL, Mesh i PubMed och Thesaurus i Psycinfo, OT-seeker hade till skillnad 

från övriga databaser inga specifika söktermer. Ett sökdokument utformades med tabeller 

där sökord, datum, databas, filter och metod samlades. I sökdokumentet registrerades 

sökorden och antalet artiklar systematiskt. Till en viss del användes synonymer till sökor-

den. Nyckelord i artiklar användes sedan till nya sökord i söksträngarna (Bilaga 1). I data-

basen OT-seeker användes inte “Occupational therapy” i söksträngen eftersom den är spe-

cifikt inriktad mot arbetsterapi. I PubMed användes ämnesorden stroke, occupational 

therapy och clinical trials. Söksträngarna bestod dock inte enbart av ämnesord utan förfat-
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tarna kompletterade även med andra ord som inte var ämnesord, som exempelvis depress-

ion i PubMed (Bilaga 1). Trunkering användes i CINAHL och Psycinfo för att generera va-

riation till sökresultatet av söksträngen, till exempel Occupational therap*. Sökningarna 

genomfördes 30/11–5/12 – 2018 (Bilaga 1). De insamlade artiklarna dokumenterades i ett 

arbetsdokument. 

  

Urval 

  

Utifrån inklusion- och exklusionskriterier valdes artiklar ut som överensstämde med syftet. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var följande: peer-reviewed, engelskt språk, kvantitativ 

metod, arbetsterapeutiska interventionsstudier samt publicerade under tidsperioden 2010–

2018. När artiklarna samlades in hade författarna arbetsterapeutiska insatser som var akti-

vitetsorienterade och att studierna definierades som en RCT-studie i fokus. Endast en arti-

kel med låg kvalitet fick inkluderas på grund av att författarna ville hålla en hög kvalitet på 

studien. Artiklar exkluderades om antalet deltagare i studien var mindre än fem personer. 

Författarna valde att exkludera alla typer av litteraturstudier: systematic review, overview, 

metaanalys samt studier baserade på kvalitativ och mixad metod. 

  

Sökresultatet i databaserna valdes primärt utifrån titel (Bilaga 1). Abstrakt granskades om 

titeln på artikeln speglade studiens syfte. Av trettio lästa abstrakt valdes nio ut för vidare 

granskning med särskilt fokus på resultatet. Dubbletter sorterades bort från sökresultatet. 

Innan kvalitetsgranskningen valde författarna bort en artikel på grund av att studien hade 

större fokus mot förebyggande insatser av PSD.  Under arbetets gång valdes ytterligare en 

artikel bort då den inte motsvarade syftet i studien. Den exkluderade studien inriktade sig 

på arbetsterapeutens perspektiv vilket inte var författarnas fokus för sin studie, som istället 

var aktivitetsorienterade arbetsterapeutiska interventioner.  Därmed kvarstod åtta artiklar 

som inkluderades i författarnas studie (Bilaga 2). 

  

Kvalitetsgranskning 

  

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av ett protokoll av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). I bedömningen gav ett jakande svar ett poäng och ett nekande eller då 

författarna inte kunde besvara frågan, gav noll poäng. Artiklarna kunde tilldelas låg kvali-

tet: 1–7 poäng, medel kvalitet: 8–12 poäng eller hög kvalitet: 13–16 poäng (Bilaga 2). 
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Analys 

  

Författarna läste igenom artiklarna flertalet gånger för att skapa sig en god uppfattning om 

innehållet. Materialet sammanställdes sedan i en artikelöversikt (Bilaga 2). De artiklar som 

valdes ut analyserades utifrån likheter, skillnader i resultat och syfte (Friberg, 2012) samt 

utifrån styrkor och svagheter. Analyser gjordes även på de instrument som tillämpades och 

hur mätningarna genomförts, där eventuella samband observerades mellan studierna. Re-

sultatrubriker utformades utifrån mätningar av depression, livskvalitet och långtidseffekter 

av rehabilitering. Livskvalitet och depression analyserades genom observationer av föränd-

ringar och skillnader mellan intervention- och kontrollgrupp. Analys genomfördes även 

före och efter utförd behandling och/eller rehabilitering. 

  

Etiska aspekter 

  

Sju av studierna som presenterades i resultatet var etiskt prövade samt hade informerat 

samtycke. Den åttonde studien nämnde inget om etisk prövning. För framtida studier påta-

lar Olsson och Sörensen (2011) betydelsen av att etisk granska en planerad studie. Tre av 

artiklarna genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen som ger etiska direktiv 

inom humanforskning (World Medical Association, 2018). Etikprövningen ger ett underlag 

till varför forskningen genomförts. De tilltänkta försökspersonerna i en studie ska förstå in-

nebörden av deltagande vilket ska tydliggöras med vokabulär anpassat för en lekman. De 

tillfrågade försökspersonerna ska därefter självständigt besluta om deltagande i överens-

stämmelse med autonomiprincipen (Olsson & Sörensen, 2011). 

  

Författarna hade inga intentioner att vinkla eller förvränga studien i enlighet med principen 

att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna har tagit avstånd från oärlighet i ve-

tenskap som till exempel plagiat och forskningsfusk. Vidare applicerades även godhets-

principen då författarna eftersträvade att undersöka vilka metoder som ansågs vara av bety-

delse i rehabilitering hos patienter med stroke. Den information som framställdes i förfat-

tarnas studie ska inte utgöra fara eller skada för vare sig patient eller någon annan person 

(Olsson & Sörensen, 2011). Ur ett etiskt perspektiv är kvalitetsgranskade artiklar och ett 

etiskt godkännande (peer reviewed) en bekräftelse på att forskningen håller en hög stan-

dard. 
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Resultat 

  

Resultatet sammanställdes utifrån åtta kvantitativa studier. Den yngsta deltagaren i studien 

var 18 år och den äldsta var ≥ 85 år, det går följaktligen inte att fastställa exakt ålder på 

deltagarna. Fem av studierna utfördes i Asien, en i Europa och två i Nordamerika. En arti-

kelöversikt (Bilaga 2) visar de enskilda artiklarnas, författare, titel, syfte interventioner och 

sammanfattade resultat. Resultatet har organiserats utifrån tre huvudrubriker som svarar 

mot litteraturstudiens syfte, det vill säga att undersöka arbetsterapeutiska interventioners 

betydelse för mental hälsa och livskvalitet hos patienter efter stroke. Huvudrubrikerna är 

följande: 

-Interventioners betydelse för mental hälsa och dess innehåll 

-Långtidseffekter av arbetsterapeutisk rehabilitering för mental hälsa 

-Livskvalitet hos patienter med stroke 

  

Interventioners betydelse för mental hälsa och dess innehåll 

  

 I de följande fyra studierna tillämpades följande interventioner: Virtuell verklighet (VR) 

(Shin et al., 2015), Eco Focused Therapy (EFT) (Alexopouolos et al., 2012), Home Exer-

cise Program (HEP) i kombination med en robotbaserad intervention (Linder et al., 2015) 

och Creative Art Therapy Program i kombination med fysioterapi (Kongkasuwan et al., 

2016). Enbart i studien med EFT reducerades depression i större utsträckning i intervent-

ionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen vilket inte var statistiskt signifikant 

(Alexopoulos et al., 2012). 

  

Spelbaserad virtuell verklighet kombinerat med konventionell arbetsterapi 

Shin et al., (2015) undersökte huruvida spelbaserad virtuell verklighet (VR) kombinerat 

med konventionell arbetsterapi (OT) kunde minska depression och förbättra hälsorelaterad 

livskvalitet jämfört med enbart OT, hos 35 patienter med stroke. VR och OT tillsammans 

utgjorde interventionsgruppen. Kontrollgruppen var OT. Depression skattades med Hamil-

ton Depression Rating Scale (HAMD). Det fanns en statistiskt signifikant minskning av de-

pressiva symtom i både kontroll och interventionsgrupp (Interventionen beskrivs utförligt i 

bilaga 2). Eftersom OT inte kunde uteslutas i interventionen går det av den anledningen 
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inte att avgöra om enbart VR hade betydelse för resultatet i interventionen. Däremot fram-

kom ingen skillnad mellan patienter i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen 

(Shin et al., 2015). 

  

Ecosystem focus therapy - effektiv i behandling av depression 

Likt den tidigare nämnda studien bedömde Alexopoulus et al., (2012) depression med 

hjälp av HAMD (Bilaga 2). I studien prövades den arbetsterapeutiska interventionen 

Ecosystem focus therapy (EFT). EFT beskrivs utförligt i bilaga 2. Under 12 veckor fick 

PSD patienterna interventionen som skulle hjälpa dem att hantera den efterföljande psyko-

sociala stormen efter stroke. Mellan interventionsgruppen EFT och kontrollgruppen ESD 

fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i demografiska egenskaper. ESD beskrivs ut-

förligt i bilaga 2. Grupperna hade samma utgångsläge vid baseline. Studien indikerade att 

interventionen EFT var mer effektiv än ESD för att motverka depressiva symtom och 

tecken, men det var inte statistiskt signifikant (Alexopoulus et al., 2012). 

  

Kreativ konstterapi i kombination med konventionell fysioterapi - inte effektivare än kon-

ventionell fysioterapi 

Forskarna undersökte om en behandling bestående av kreativ konstterapi i kombination 

med konventionell fysioterapi kunde öka strokepatienters psykologiska status, där kontroll-

gruppen enbart fick fysioterapi (Bilaga 2). Studien av Kongkasuwan et al., (2016) kunde 

även konstatera att alla studiedeltagare upplevde reducerad depression och ångest i jämfö-

relse med baslinjen. Forskarna identifierade att effekten av interventionen gravids reduce-

rades tre veckor efter avslutad behandling (Kongkasuwan et al., 2016). 

  

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med stroke efter arbetsterapeutisk inter-

vention 

  

Fem studier (Shin et al., 2015; Mutai, Furukawa, Nakanishi och Hanihara, 2016; Kongka-

suwan et al., 2016; Almborg et al., 2010; Linder et al., 2015) undersökte hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter med stroke. Studierna visade att depressiva symtom påverkade 

patienternas livskvalitet negativt. 

  

Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med stroke förbättrades med VR rehabilitering 

(Shin et al., 2015). Dock visade mätningen ingen statistisk signifikant skillnad mellan 
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VR+OT-gruppen och enbart OT-gruppen vad beträffande livskvalitet. Vitaliteten förbättra-

des dock i VR + OT-gruppen (Shin et al., 2015). Mutai et al., (2016) undersökte hälsorela-

terad livskvalitet hos hemmaboende strokeöverlevare ett till tre år efter sluten rehabilite-

ring. SF-36 användes för att mäta hälsorelaterad livskvalitet. Forskarna kunde se samban-

det mellan SF-36:s domäner, MCS (Mental Component Score) och depressiva symtom. 

Livskvalitet påverkades negativt av depression (Mutai et al., 2016). 

Enligt Kongkasuwan et al., (2016) var medelvärdet för livskvalitet signifikant högre efter 

interventionen hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Båda grupperna 

upplevde förbättrad livskvalitet. Flertalet patienter i interventionsgruppen uttryckte ökat 

självförtroende (72,2 %) och motivation (74,1%) efter deltagandet i Creative art therapy 

program. Efter behandlingen uttryckte 46 (85,2 %) av deltagarna i interventionsgruppen 

belåtenhet med programmet (Kongkasuwan et al, 2016). Almborg, Ulander, Thulin och 

Berg (2010) undersökte orsaker till förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos strokepatien-

ter efter utskrivning. Forskarna kunde konstatera att hälsorelaterad livskvalitet enligt SF-36 

var korrelerat till låga poäng i CES-D. SF-36 indikerade att kvinnor hade lägre hälsorelate-

rad livskvalitet jämfört med män, vad gällde vitalitet (Almborg et al., 2010). Livskvaliteten 

hade förbättrats hos deltagarna efter uppföljningen sex månader efter interventionens slut 

(Linder et al., 2015). 

  

Effekterna av hemträningsprogrammet (HEP) i kombination med robotassisterad rehabili-

tering 

I studien av Linder et al., (2015) ställdes effekterna av (HEP) i kombination med robotassi-

sterad rehabilitering med fokus på att minska depression hos 99 patienter med stroke under 

åtta veckor. HEP finns beskriven i bilaga 2. The Center for Epidemiologic Studies De-

pression Scale (CES-D) visade signifikanta skillnader i båda grupperna. Dock kunde inga 

signifikanta skillnader observeras mellan grupperna gällande depression i HEP+Robot-

gruppen jämfört med HEP-gruppen. Både HEP-interventionen och Robot/HEP-

interventionen gav en effektiv förbättring gällande reducering av depression. Vid mättill-

fället sex månader efter insjuknandet i stroke förbättrades även livskvaliteten hos delta-

garna. Forskarnas hypotes överensstämde inte med resultaten med anledning av att Ro-

bot/HEP-interventionen inte gav bättre resultat i jämförelse med HEP-gruppen.  
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Långtidseffekter av arbetsterapeutisk rehabilitering för mental hälsa och livskvalitet 

hos patienter med stroke 

  

Två av studierna var uppföljningsstudier (Hou, Liang, Hsieh, Hou, Wen & Li., 2013; Shi, 

Xiang, Yang, Zhang, Wang & Ungvari., 2015). Hou et al., 2013 undersökte incidensen av 

PSD hos patienter med stroke efter de genomgått ospecificerad rehabilitering. Shi et al., 

2015 undersökte sambandet mellan livskvalitet och PSD hos patienter med stroke som ge-

nomgått rehabilitering. Shi et al., (2015) observerade att dålig fysisk- och mental hälsa var 

oberoende kopplat till PSD i både ett tidigare och senare stadie, inom ett år efter insjuknan-

det i stroke. Sjukdomens skadliga konsekvenser på livskvalitet minimerades om återhämt-

ning från depression skedde inom ett år (Shi et. al., 2015). 

  

Hou et al., 2013 fastställde händelsefrekvensen för depression som var signifikant lägre för 

patienterna som mottog strokerehabiliteringen, jämfört med de som inte mottog rehabilite-

ring.  Äldre jämfört med yngre patienter med stroke som genomgått strokerehabilitering 

löpte större risk att insjukna i depression (Hou et al., 2013). Shi et al., 2015 uppvisade att 

risken att återinsjukna i stroke under ettårsuppföljningen var mindre i den icke-deprime-

rade gruppen (4,4%) än i PSD-gruppen (9,1%). Patienter som var diagnostiserade med 

PSD under de första sex månaderna efter indexstroke blev friskförklarad från PSD om de 

inte uppvisade symtom vid den ettåriga uppföljningen. Oberoende av strokens omfattning 

hade PSD en negativ inverkan på patientens hälsa och det var svårare för patienten att 

återfå sina tidigare fysiska och psykiska förmågor (Shi et al., 2015). 

  

Diskussion 

  

Författarnas syfte med studien var att belysa betydelsen av arbetsterapeutiska intervent-

ioner och långtidseffekter av rehabilitering på mental hälsa och livskvalitet hos patienter 

med stroke. Studien grundar sig på sex interventionsstudier och två långtidsstudier. Det 

sammanställda resultatet speglade arbetsterapins betydelse för patienter med stroke. 

  

Två uppföljningsstudier utmärkte sig med sitt resultat (Shi et al. 2016; Hou et al. 2013). 

Shi et al. (2016) visade att dålig fysisk och psykisk mental hälsa var oberoende kopplat till 

PSD i både tidigt och sent stadie ett år efter insjuknandet i stroke. Studien visade på att 

livskvaliteten inte påverkades negativt om återhämtning skedde inom ett år. Detta anser 
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författarna var ett viktigt fynd då arbetsterapi gav positiva resultat för den mentala hälsan 

hos patienter med stroke. Det finns rehabilitering som ger möjlighet för patienter att und-

vika att hamna i en depression, om de får chans till återhämtning inom ett år. Shi et al. 

(2016) beskrev att strokens omfattning inte hade en betydande roll och att PSD hade gene-

rellt en negativ inverkan på patienters mentala hälsa. 

  

Hou et al., (2013) visade också på att rehabilitering gav en positiv effekt, jämfört med de 

som inte mottog det. Detta är något som visar på att strokerehabilitering medför en lägre 

risk för att patienter ska utveckla mental ohälsa samt återinsjukna. Speciellt för äldre pati-

enter jämfört med yngre, som hade lättare att insjukna i stroke (Hou et al., 2013). Av de in-

terventioner som ingick i författarnas studie utgjorde kreativ konstterapi ett intressant re-

sultat då interventionen ökade deltagarnas känsla av livskvalitet (Kongkasuwan et al., 

2016). Även Robot+ HEP-interventionen visade på ytterligare god behandlingseffekt vid 

reducering av depressiva symtom hos interventionsgruppen (Linder et al., 2015). 

  

Konventionell arbetsterapeutisk behandling kunde även ge likvärdig eller förhöjd effekt 

jämfört med teknologiska interventioner. Av den anledningen ställdes inte samma färdig-

hetskrav på patienten vad gällde att till exempel kunna utföra teknologiska behandlingar, 

som till exempel vid spelbaserad VR (Shin et al., 2015). Detta innebar att fler patienter 

hade möjlighet till en effektiv behandling. 

  

Efter granskningen av resultatet upplever författarna att mer kan göras för att förbättra den 

mentala hälsan och livskvaliteten hos strokepatienter, något som Simpson et al. (2018) 

också påtalar. Författarna anser att arbetsterapi behövs för att göra strokepatienter friskare 

eftersom de har sett sambandet mellan depression och funktionsnedsättning på grund av 

stroke, vilket framgår i studierna av Shin et al., (2015) och Almborg et al., 2010. PSD har 

en stark koppling till funktionsnedsättning (Shi et al., 2016). Författarna kan av intervent-

ionernas resultat dra slutsatsen att tidig rehabilitering gör stor skillnad för strokepatienters 

livskvalitet och mentala hälsa (Alexopoulos et al., 2012, Shi et al., 2016 och Hou et al., 

2013). Linder et al., (2015) och Hou et al., (2013) visar att effektiv rehabilitering minime-

rar depressiva symtom och PSD. Författarnas tolkning av resultatet av interventionerna Shi 

et al., (2016) och Hou et al., (2013) visade att sämre livskvalitet var en bidragande faktor 

till uppkomsten av PSD. 
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Shi et al., (2016) kunde se korrelationen mellan dålig livskvalitet och tidigt/sent påbörjad 

PSD. Risken för att få höga poäng i SF-36:s PCS (physical component score) och MCS 

ökade om patienten hade sent påbörjad PSD. De patienter som inte var deprimerade hade 

större chans att återfå sin hälsa de haft innan sitt insjuknande i jämförelse med patienterna 

med PSD (Shi et al., 2016). Hou et al., (2013) menar att PSD fråntar patienten det sociala 

deltagandet och utförandet av ADL-aktiviteter i livet. Att inte kunna utföra ADL-

aktiviteter har visat sig starkt bidra till uppkomsten av PSD på grund av att det påverkar re-

habiliteringsresultatet. Konsekvensen av dålig rehabilitering påverkar i sig livskvaliteten 

negativt och ökar mortaliteten. 

  

Enligt Simpson et al. (2018) fokuserar arbetsterapeuter mer på den fysiska hälsan och 

mindre på den mentala hälsan i det kliniska arbetet. På liknande vis har författarna upplevt 

sin utbildning i teorin och praktiken. Det finns ett behov av grundläggande kunskap under 

arbetsterapeututbildningen om hur arbetet för mental hälsa ska implementeras i den kli-

niska verksamheten (Simpson et al., 2018). Författarna anser att rehabilitering idag avviker 

från det holistiska perspektivet genom att vanligen lägga större vikt på fysisk hälsa än 

mental hälsa. 

  

Teknik kan förefalla som anslående i dagens alltmer högteknologiska samhälle, Linder et. 

al., 2015 och Shin et al., 2015 ger oss dock evidens om att sådana typer av behandlingar 

inte alltid är effektivare än traditionell behandling. Robot+HEP- interventionen ställer krav 

på deltagarnas kunskap kring teknologi vilket möjligtvis gör interventionen olämplig för 

patienter med låg teknologisk erfarenhet. Utrustningen kräver viss kunskap kring det tek-

nologiska användandet (Linder et al., 2015). Resultatet av Shin et al., (2016) visade inte 

heller på att den teknologiska interventionen var mer effektiv än arbetsterapi. Eftersom 

båda interventionerna innehöll arbetsterapi går det att ifrågasätta om VR hade någon fak-

tiskt inverkan på interventionernas utfall. Möjligtvis kan det ha varit den underliggande ar-

betsterapin i VR-interventionen som var avgörande för interventionens resultat. Följaktli-

gen är inte alltid moderniteter nödvändigtvis bättre eller mer kostnadseffektiva jämfört 

med traditionella interventioner. Däremot erbjuder Robot+HEP-interventionen rehabilite-

ring i patientens hemmiljö istället för att arbetsterapeuten gör ett besök i den fysiska mil-

jön. Detta är fördelaktigt för patienten som har begränsad möjlighet att transportera sig till 

och från rehabiliteringen. På liknande sätt som i studien av Shin et al., (2016), gick det inta 
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att fastställa om arbetsterapi eller HEP+Robot utgjorde resultatet eftersom arbetsterapi all-

tid var inkluderat i interventionerna.  

  

För bedömning av hälsorelaterad livskvalitet är (SF-36) det mest efterfrågade frågeformu-

läret för forskning inom stroke (Mutai et al., 2016) och används frekvent (Shi et al., 2016 

& Almborg et al., 2010). Hälften av studierna använder SF-36 som används för att mäta 

livskvalitet (Almborg et al., 2010; Shi et al., 2016; Mutai et al., 2016; Shin et al., 2016), 

vilket stärker påståendet om instrumentets användbarhet. Att ett instrument används i 

större utsträckning för att det är uppskattat hos användarna förefaller som positivt hos för-

fattarna. Ur ett forskningsetiskt perspektiv kan detta dock ifrågasättas av författarna. Mät-

instrumentet är dock både reliabilitetstestat och validerat (Statens beredning för medicinsk 

& social utvärdering, 2011). Det är viktigt att värna om en öppen marknad, där instrument 

inte väljs enbart utifrån popularitet utan istället validitet och reliabilitet. SF-36 är dock va-

lid och reliabel vilket verifieras av Shin et al., 2016. 

  

För att få fram evidens om interventioners effektivitet krävs reliabla och valida mätinstru-

ment. Evidens om vilka metoder inom arbetsterapi som är effektiva att använda bidrar till 

att göra den tryggare och mer kostnadseffektiv. Det kliniska arbetet ska följaktligen vara 

evidensbaserat, särskilt med tanke på den mortalitet och självmordsrisk som föreligger hos 

patienter med stroke (Eriksson et al., 2015). 

I Creative art therapy reducerades effekten av interventionen redan efter tre veckor. Med 

den anledningen är det viktigt att kontrollera interventioners varaktighet för att kunna för-

lita sig på studiers resultat. Därför anser författarna att de studier som valts ut är viktiga för 

att kunna avläsa vilka intentioner som ger god effekt hos strokepatienter och vad som krä-

ver ytterligare forskning. Det är allmänt känt att levnadsstandard, sjukvård och kultur skil-

jer sig åt globalt, därför går det inte att utesluta att interventioners effekt kan påverkas av 

dessa omständigheter (Kongkasuwan et al., 2016). 

  

Metoddiskussion 

  

Båda författarna har engelska som andraspråk vilket medför risk för feltolkning av ord och 

meningar i artiklarna. Kunskapsnivån i statistik är på grundnivå hos båda författarna och 

därför kan dataavläsning vara inkorrekt, dock genomfördes analysen noggrant. Kvalitativa 
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artiklar kan möjligtvis ha inkluderats vilket hade kunnat vidga studien med fler ingångs-

vinklar samt givit en ögonblicksbild av subjektiva upplevelser. En kvalitativ metod kan ge 

forskaren ny insamlad data och en mer subjektiv inblick i problemformuleringen. I linje 

med tiden för arbetet känns antalet artiklar skäligt. De valda artiklarna gav författarna ett 

tillräckligt material för att slutföra studien. Artiklarna har sitt största ursprung i Asien med 

enstaka artiklar från Amerikas förenta stater och Sverige. Författarna påvisar att detta möj-

ligtvis beror på att mycket resurser läggs på forskning och utbildning i Asien (Lunds Uni-

versitet, 2017). I Sverige är dock sjukvården den fjärde bästa i världen när det kommer till-

gänglighet och vård hög av kvalitet i jämförelse med till exempel Korea (Läkartidningen, 

2017). Av den anledningen krävs en mer omfattande studie för att kunna generalisera data i 

större utsträckning. 

  

Författarna upplever efter sin första studie förbättrad kunskap i forskningsmetodik även om 

studien har svagheter i sitt tillvägagångssätt. Vid artikelsökningar användes till exempel 

ämnesord som inte alltid var specifika för den databasen. I jämförelse med ämnesord gene-

rerade sökord som inte var specificerade till databaserna stundtals bättre träffar i CINAHL. 

Ytterligare sökningar i andra databaser kan således möjligtvis generera fler artiklar till ur-

valet. Andra svagheter som författarna upptäckte med studien var svårigheter med att defi-

niera arbetsterapeutiska interventioner. 

  

Författarna använde sig av ett protokoll för kvalitetsgranskningen vilket gav ett gott stöd 

för att bedöma artiklarna på ett korrekt och forskningsenligt sätt (Willman et al., 2011). 

Till en viss del var det svårt att dela in resultatet i olika kategorier och beteckna begreppen 

eftersom livskvalitet och mental hälsa överlappar varandra. Styrkan i arbetet är författarnas 

noggranna analysarbete och svagheten är tidsåtgången för detta. 

  

I Sverige gäller lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 1§, 

vilket innebär att forskning måste vara etiskt prövad samt ha samtycke från deltagare i stu-

dier i Sverige. Lagen skyddar människan och människovärdet, vilket studier utan en etik-

prövning kan bryta mot. Lagar och lagstiftning skiljer sig åt internationellt, vilket innebär 

att etiken inom forskning kan variera kraftigt. Eftersom författarna ville återge en bild av 

hur det ser ut globalt hade de under processen tankar kring etikprövning, även om inget ur-

val skedde utifrån denna punkt (Riksdagen, 2003). 
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Klinisk betydelse 

  

Studien kan ge yrkesverksamma arbetsterapeuter förståelse om hur mycket människors 

mentala hälsa och livskvalitet påverkas vid insjuknande i stroke. Studier ger dels patienters 

perspektiv på vad de saknar i rehabiliteringen samt statistiskt resultat på hur olika inter-

ventioner förändrat deras sjukdomstillstånd. Arbetsterapeuter kan använda sig av studiens 

resultat där mental hälsa har en större fokus i rehabiliteringsprocessen och att arbetstera-

peuter kan ta lärdom av författarnas studie. Författarna anser att arbetsterapeuter bör få ut-

ökad kunskap under sin utbildning om hur de ska tillgodose behoven för mental hälsa hos 

patienter med stroke. Forskningen kräver att frågan om den mentala hälsan lyfts som en 

central del inom arbetsterapeutisk rehabilitering. Forskningen bör resultera i mer evidens 

kring hur arbetsterapeuten kan arbeta för att effektivisera arbetsterapeutiska interventioner 

i det kliniska arbetet. 

 

Slutsats 

  

I studien framkom att arbetsterapi kunde ha en positiv inverkan på strokepatienters mentala 

hälsa och livskvalitet, där rehabilitering i form av aktivitetsbaserade interventioner bidrog 

till detta. Författarna ser ett behov av fördjupad kunskap om hur arbetsterapeutiska inter-

ventioner kan förbättra mental hälsa och livskvalitet hos patienter med stroke. Patienter i 

studien av Simpson et al., (2018) nämner ett behov av att mental hälsa ska utgöra en större 

del av interventionerna. Resultatet av studien indikerar att det krävs ytterligare forskning 

för att fastställa fler interventioner som kan ha samma betydelse för mental hälsa hos pati-

enter med stroke, där författarna gärna ser fler kvantitativa studier i ämnet. Detta för att 

kunna ge effektivare behandlingar och bättre vård till patienter med stroke. 
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hos patienter med 

stroke undersökte 

studien olika orsaker 

till förbättrad hälso-

relaterad livskvalitet 

hos dessa patienter. 

(n=18) 

Ålder:74 år 

Kön: 105 

män och 83 

kvinnor 

Tvärsnitts-

studie. 

-Mätte livskvalitet med SF-36 Forskarna kunde konstatera 

att lågt hälsorelaterad livs-

kvalitet var associerad till 

depression. 

Me-

del 
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Hou et al., 

(2013). Effects of 

stroke rehabilitation 

on incidence of 

poststroke depres-

sion: A population-

based cohort study. 

The Journal of Clini-

cal Psychiatry. Tai-

wan 

Utreda om intervent-

ionen som gavs till 

strokepatienterna un-

der det första kvarta-

let efter inskrivning 

hade effekt. 

(n=7677), 

Kön: Kvin-

nor 

3056 och 

män 4711 

Kohortstu-

die. 

 
Analysen visade en signifi-

kant minskning för insjuk-

nande i PSD efter utförd re-

habilitering. 

Hög 

 


