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Abstrakt 
 
Bakgrund: Antalet sjukskrivningar från arbete har ökat för både män och kvinnor i Sverige. 
De mest förekommande orsakerna till långtidssjukskrivning är idag psykisk ohälsa samt 
smärttillstånd av ospecifik karaktär. Syfte: Kartläggning av arbetsterapeutiska interventioner 
som erbjuds denna patientgrupp för återgång till arbete. Metod: En icke systematisk 
litteraturstudie som resulterade i elva artiklar. Model of Human Occupation användes som 
filter i en riktad innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade fem olika interventionsmodeller 
som utförs både i grupp och individuellt. De interventioner som har en koppling till 
arbetsplatsen gav bäst resultat för återgång i arbete. En del studier som har mätt upplevelse 
av aktivitetsbalans och tillfredställelse i vardagliga aktiviteter visade positiva förändringar, 
dock utgör detta ingen prediktor för återgång till arbete. Konklusion: Arbetsterapeutiska 
interventioner med ett arbetslivsinriktat fokus möjliggör återgång i arbete i de flesta fall. 
Forskningsunderlaget är begränsat och det finns ett stort behov av vidare studier inom 
området.  
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Abstract 
 

Background: The number of people on sick leave has increased for both men and women in 
Sweden. The most common causes for long-term sick leave are mental illness and unspecified 
aches and pains. Purpose: Mapping of occupational therapy interventions offered to patients 
on sick leave to return to work. Method: A literature review resulting in 11 articles. A manifest 
content analysis, with the concepts of Model of Human Occupation as filter, was being used to 
interpret data. Result: The result revealed five different intervention models practiced in a 
group format as well as one on one. The intervention models generating best results had a direct 
connection to the workplace. Studies that measured the experience of occupational balance and 
satisfaction with daily occupations showed positive results, however it doesn’t appear to be a 
predictor of a successful return to work. Conclusion: Occupational therapy interventions with 
a workplace focus enable patients returning to work in most cases. The amount of research is 
limited, hence there being a great need for further studies.    
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Introduktion 
 

Antalet sjukskrivningar från arbete har sedan 1990-talet ökat dramatiskt för både män och 

kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2003). De mest förekommande orsakerna till 

långtidssjukskrivning idag enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är psykisk ohälsa 

så som lättare och medelsvåra depressioner, stress och ångestsyndrom samt smärttillstånd av 

ospecifik karaktär i rygg, nacke, axlar och armar. Eftersom det innebär ett stort personligt 

lidande för den individ som drabbas, och även för att dessa siffror indikerar ett stort 

samhällsekonomiskt problem, är det av största vikt att förbättra situationen för dessa 

diagnosgrupper samt att stödja individen i sin process att återgå till arbete (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2016). Arbetsterapeuter utgår ifrån att det är genom aktivitet och delaktighet vi 

människor lär och utvecklas. Vår yrkesgrupp kan verka både på individ och samhällsnivå för 

att förebygga ohälsa samt möjliggöra för individen att på ett meningsfullt vis kunna utföra sina 

dagliga aktiviteter, så som till exempel avlönat arbete (arbetsterapeuterna.se). Därigenom 

främjar arbetsterapeutiska insatser hälsa och välbefinnande vilket gör att arbetsterapeuter passar 

väl in rehabiliteringsprocessen som syftar till att en person ska kunna återgå till arbete efter 

sjukskrivning. Det författarna vill undersöka med denna studie är de arbetsterapeutiska 

interventioner som erbjuds denna patientgrupp. 

 

 
Bakgrund 
 
Sjukskrivning – ett individ och samhällsproblem 
Att personer i arbetsför ålder blir sjuka och sjukskrivna är ett stort problem både på individ nivå 

och för samhället i stort. Sjukskrivningstalet drabbar hela den svenska välfärden. Sverige är en 

välfärdsstat vilket innebär att staten önskar ta ansvar för sina medborgare och därigenom 

garantera en grundläggande ekonomisk och social trygghet samt materiell välfärd.  Denna 

samhällsuppbyggnad finansieras av skattemedel och är helt beroende av att människor i 

arbetsför ålder arbetar och betalar in skatt till staten. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

är psykiska problem bland de främsta orsakerna till sjukdom och funktionshinder i världen. 

Människor oavsett kön, ålder och klass drabbas och det är lika vanligt i länder med låga 

inkomster som i länder med höga inkomster (Forte, 2015). Ur ett globalt perspektiv är sjukdom 

en stor anledning till fattigdom och så är fallet även i Sverige (Hensing, 2015). Kostnaden för 
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sjukfrånvaro 2014 var 32 miljarder kronor, jämfört med 21 miljarder kronor 2010, och politiker 

är överens om att det behövs stora insatser för att bryta denna pågående trend 

(Regeringskansliet, 2015). Rehabiliteringsgarantin infördes 2008 och baserades på en 

överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, med målsättning att 

dämpa det eskalerande antalet sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa eller 

smärta. Landsting skulle ges stimulansmedel från staten för att kunna erbjuda specifika 

behandlingsmetoder för sjukskrivna patienter inom dessa grupper för att kunna återgå till sitt 

arbete samt förebygga sjukskrivningar. För smärtpatienter innebar detta multimodal 

rehabilitering där bland annat arbetsterapi kan ingå. För patienter med lätt eller medelsvår 

ångest, depression och stress skulle de evidensbaserade behandlingsmetoderna kognitiv 

beteendeterapi eller interpersonell terapi erbjudas (Regeringskansliet, 2015). Trots detta har 

flera utvärderingar under åren visat att rehabiliteringsgarantin brister i sin måluppfyllelse. Flera 

faktorer nämns som bidragande orsaker till negativt resultat, däribland att det saknas aktivt 

fokus på arbetsåtergång under rehabiliteringen (Riksrevisionen, 2015). I Rehabiliteringsrådets 

slutbetänkande (2011) framgår att för en optimal förbättring ska uppnås behövs en 

arbetslivsinriktad rehabilitering, eftersom en viktig faktor för återgång i arbete är hur 

mottagandet på arbetsplatsen sker. Ju längre sjukdomsfrånvaro från arbetsplatsen desto svårare 

att komma tillbaka. Det finns ett behov av större koordination mellan olika aktörer såsom 

Försäkringskassan, arbetsgivare, läkare, psykolog och andra behandlare runt patienten 

(Riksrevisionen, 2015).  

 

Under 2016 ersätts den tidigare rehabiliteringsgarantin med en ettårig överenskommelse och 

har fått namnet ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 

2016” där staten avsätter 1 500 000 000 kronor för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och 

effektiv sjuk och rehabiliteringsprocess. Den tidigare rehabiliteringsgarantin fick kritik från 

Riksrevisionen för att vara alltför detaljstyrd (Riksrevisionen, 2015). I den nya 

överenskommelsen ingår bland annat avsatta medel för att stimulera en ökad kontakt mellan 

hälso-och sjukvården och patientens arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen, i de fall patienten 

är arbetslös, för att främja återgång till arbete. Här är avsikten att uppmärksamma arbetsgivaren 

på behov av arbetsplatsanpassning eller att anpassa arbetsuppgifter och rehabiliteringsinsatser 

efter patientens behov. Denna koordination beskrivs utgöra en nyckelfunktion för en effektiv 

sjukskrivningsprocess och skall vidareutvecklas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

 

Psykisk ohälsa 
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Som tidigare nämnts utgör psykiska problem den dominerande andelen av 

långtidssjukskrivningar. Psykisk ohälsa kan inkludera allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande 

till allvarliga psykiska sjukdomar såsom t.ex. schizofreni. Ett begrepp inom vetenskaplig 

litteratur är common mental disorders (CMD). Här omfattas diagnoser som depression, 

generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom och post-

traumatiskt stressyndrom (Forte, 2015).  Det är denna grupp av personer med psykisk ohälsa 

som adresseras i föreliggande studie. Ett samband finns mellan arbete, psykisk ohälsa och 

sjukskrivning där riskfaktorer såsom ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll och 

rollkonflikter är väl dokumenterade i forskning. Vad vi vet mindre om är vilka metoder som 

ger bäst resultat för att bryta denna trend med ökade sjukskrivningstal eftersom området är 

komplext (Forte, 2015).  

 

Rörelseorganens sjukdomar 
De sjukdomar och problem med rörelseorganen som utgör den näst största siffran för 

sjukskrivningar rör besvär med ländrygg, nacke, skuldra, armar, händer, höft, knä, ben och fot. 

För flertalet av dessa sjukdomar finns ingen specifik diagnos utan de är så kallade 

symtomdiagnoser. Här utgör smärta och funktionsinskränkning centrala fenomen (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016). Smärta definieras av den internationella organisationen för 

smärtforskning, IASP, på följande vis: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskrivs i termer som 

sådan skada.” (International Association for the Study of Pain, 2016). Det betyder att smärta är 

en individuell upplevelse som inte kan mätas ur ett objektivt perspektiv.  Dessutom innebär 

smärtupplevelsen både känslomässiga och psykologiska reaktioner hos den person som 

drabbats av detta sjukdomstillstånd. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) har i sin rapport skrivit att ungefär 20 procent av den svenska befolkningen lider av 

smärtproblematik som i sin tur leder till att individen får svårighet att hantera sin vardag 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2016). 

 
ICF - ett klassifikationssystem av funktionstillstånd, funktionshinder & hälsa 
För att definiera funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa används International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som är ett klassifikationssystem av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit 

fram (Ekberg & Eklund & Hensing, 2015). Systemet utgår från en biopsykosocial modell vilket 

innebär att en individs livssituation ses som en kombination av biologiska, psykologiska och 
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sociala faktorer som samspelar i en given miljö. Förutom kroppens funktioner och strukturer, 

personliga faktorer och omgivningsfaktorer så är aktivitet och delaktighet två viktiga 

komponenter för hälsa. Vid ett sjukdomstillstånd som föranleder sjukskrivning påverkas 

möjligheter till aktivitet och delaktighet. 

 

Aktivitet och hälsa 
Kopplingen mellan hälsa och aktivitet är fundamentet för aktivitetsvetenskap och arbetsterapi. 

Aktiviteter bildar över tid aktivitetsmönster som i sin tur kan medverka till att skapa en 

upplevelse av aktivitetsbalans eller aktivitetsobalans. För att kunna definiera vad 

aktivitetsbalans är måste vi ta hänsyn till flera variabler, däribland olika aktivitetskategorier 

som arbete, fritid, vila och sömn. Även upplevelsen av aktiviteter, dess olika karaktär eller värde 

samt tidsanvändning. Man kan systematiskt studera en persons aktiviteter utifrån dessa 

variabler men det är av största vikt att komma ihåg att aktivitetsbalans är en upplevelse som är 

individuell, subjektiv och en dynamisk process som ändrar sig över tid (Christiansen & 

Townsend, 2010). 

 

När en person lider av ohälsa signalerar detta att det finns en upplevelse av obalans i livet. Vid 

en sjukskrivning från arbetet är det inte givet att det är just förhållandet på arbetet som är 

orsaken till ohälsa utan vi måste ta hänsyn till hela livssituationen (Ekberg & Eklund & 

Hensing, 2015). 

 

Model of Human Occupation 
Model of Human Occupation (MoHO) är en arbetsterapeutisk teori och modell som fokuserar 

på människan i aktivitet och dess betydelse för hälsan. Kielhofner (2008), grundaren till MoHO, 

beskriver mänsklig aktivitet utifrån följande dimensioner;  

 

Person - viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet. 

Miljö - fysisk, social, kulturell, ekonomisk, politisk. 

Aktivitet - aktiviteter i dagliga livet, lek, produktivitet.  

 

Modellen belyser en persons värderingar, intressen, motivation, vanor och roller och har ett 

holistiskt och klientcentrerat perspektiv. Människan styrs av att uppleva aktiviteter genom 

kroppen, både objektivt och subjektivt och Kielhofner kallar detta för ”den levda kroppen”. 

Kropp och själ bildar en helhet och kan inte separeras ifrån varandra. I viljekraften finner man 
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en människas motivation, värderingar och intressen men även uppfattningen om den egna 

förmågan. Viljekraften ändras under livets gång. Vanor beskrivs som halvautonoma 

beteendemönster. En människa har olika roller och vanor men det är viktigt att en aktivitet 

upprepas och att miljön är beständig för att en vana ska uppstå. Utförandekapacitet beskrivs 

som fysiska, mentala eller kognitiva förmågor. Det innebär en persons subjektiva tankar om sig 

själv och sin förmåga att göra saker samt hur vi planerar och organiserar en aktivitet. Om man 

till fullo ska förstå en individ måste man väga in miljön i sammanhanget, där av den holistiska 

synen på människa och miljö (Kielhofner, 2012). MoHO är även den teoretiska modell som har 

använts i analysen i föreliggande studie 

 

ValMO – The Value and Meaning in Occupations 
ValMO modellen är ett aktivitetsbaserat redskap för att beskriva och förstå människors görande 

och ger ytterligare en dimension till förståelsen av aktiviteters värde. Enligt modellen beskrivs 

människans görande utifrån tre triader; aktivitetstriaden, värdetriaden och perspektivtriaden. 

För att en aktivitet skall kunna uppstå måste det ingå en person, en uppgift och att det sker i en 

given miljö. Varje aktivitet kan sedan uppfylla olika värden för individen. Enligt ValMo 

modellens definition kan en aktivitet ha ett konkret, sociosymboliskt eller ett självbelönande 

värde. Samma aktivitet kan ha olika värde för olika människor vid olika tidpunkter i livet. Att 

leva innebär att uppleva och i ett livsperspektiv avgör våra upplevelser vår livskvalitet 

(Erlandsson & Person, 2014).    

 

Arbetsterapeutiska interventioner 
Arbetsterapeutiska interventioner fokuserar på samspelet mellan person, aktivitet och miljö som 

MoHO definierar som centrala i mänsklig aktivitet. I ICFs klassifikationssystem utgör aktivitet 

och delaktighet centrala komponenter för hälsotillståndet. Dessa komponenter påverkas när en 

person drabbas av sjukdom och blir sjukskriven från sitt arbete eftersom arbetet utgör en sådan 

central aktivitet i det vuxna livet. (Ekberg & Eklund & Hensing, 2015). Kielhofner (2012) 

menar att aktivitet, aktivitetsutförande eller brist på aktivitetsutförande kan påverka människan 

både positivt som negativt. Individens självkänsla och identitet kan förändras vid sjukdom och 

frånvaro från arbetet vilket i sin tur kan leda till förändrade roller och vanor i vardagen 

(Kielhofner, 2012). Miljöfaktorer är också väsentliga och behöver utvärderas om en sjukskriven 

person ska ha möjlighet att återgå till arbete. Vårt arbetsterapeutiska fokus är alltid på aktivitet 

och att försöka möjliggöra för en person att kunna delta och vara aktiv i sitt liv så som den unika 

individen önskar trots fysiska eller psykiska hinder. ValMo (Erlandsson & Person, 2014) 
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belyser hur en aktivitets betydelse och mening kan innebära olika upplevelser beroende på en 

mängd faktorer som samverkar. Författarna har inte kunnat finna någon kartläggning av just 

arbetsterapeutiska interventioner för patientgruppen och detta indikerar ett behov av att 

undersöka vilken forskning som har gjorts på detta område. Författarnas ambition med denna 

studie är därför att undersöka vilka arbetsterapeutiska interventioner som används och vilka 

effekter de har avseende återgång till arbete. 

 

 

Studiens betydelse 
 

Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv är det av vikt att ta reda på vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som erbjuds patienter som lider av psykisk ohälsa och smärta och vilka effekter 

de har. Hur bidrar vår profession med att hjälpa denna stora patientgrupp att kunna återgå till 

sitt arbete? 

 

 
Syfte 
 

Syftet med studien är att kartlägga arbetsterapeutiska interventioner för patienter som är 

sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa (CMD) eller smärta i rörelseorganen för återgång till 

arbete.  

 

Specifik frågeställning 

• Vilka effekter har de arbetsterapeutiska interventionerna gett denna patientgrupp 

gällande återgång till arbete? 

 
 
 
 
Metod 
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Design 

Studien är utförd som en icke systematisk litteraturstudie där målet var att få en översikt om det 

aktuella kunskapsläget inom valt ämnesområde (Kristensson, 2014). Eftersom litteraturstudiens 

resultat är beroende av de studier och artiklar som valts ut, är det av största vikt att dessa är 

kvalitetsbedömda och granskade så att risken för felaktiga slutsatser minimeras (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

Urval 
Författarna valde att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier för att kunna besvara 

syftet. Inklusionskriterium för de kvalitativa studierna var att de skulle beskriva upplevelsen av 

de arbetsterapeutiska interventionerna och inte en generell beskrivning av hur det är att vara 

sjukskriven. För de kvantitativa studierna inkluderades randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) och longitudinella studier som mäter effekten av en intervention. Exklusionskriterier var 

sjukskrivning på grund av stroke, progredierande sjukdomar och psykossjukdomar. Samtliga 

artiklar som ingick i studien var peer-reviewed och publicerade mellan år 2000 och 2016. 

Databaserna som användes var Cinahl, PsychINFO, Medline och SveMed+. Cinahl har ett 

vårdvetenskapligt fokus och innehåll. PsychINFO innehåller artiklar med ett fokus på 

beteendevetenskap och psykologi. Medline är sökmotorn i PubMed som är den största och 

bredaste databasen och har ett innehåll på 21 miljoner artiklar, framför allt av 

medicinvetenskaplig karaktär (Kristensson, 2014). SveMed+ är en databas som innehåller 

referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter, däribland Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy som inte är listad i de andra databaserna. Författarna använde Karolinska 

institutets mall (2016) som verktyg för att säkerställa att de inkluderade artiklarna uppfyllde 

kvalitetskraven. Granskning av artiklarna gjordes utefter syfte, metod, dataanalys, resultat och 

avslutningsvis diskussion (Friberg, 2012). Studier som inte var skrivna på engelska eller 

svenska filtrerades bort. 

 

Datainsamling 
Initialt diskuterade författarna relevanta söktermer och begrepp för att försöka fånga in 

ämnesområdet som svarade på studiens syfte. En första generell artikelsökning utfördes för att 

få en överblick över hur mycket relevant vetenskaplig litteratur som fanns att hitta om ämnet. 

Detta resulterade i flera sökord som användes i olika kombinationer i de tidigare nämnda 

databaserna. För att göra en så bred sökning inom området som möjligt och undvika att 
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relevanta artiklar filtrerades bort, så valde författarna att fokusera sökningen inom tre områden; 

arbetsterapi, sjukskrivning och effekter. Författarna insåg att psykisk ohälsa och smärta som 

nyckelord har en för stor mängd synonymer och ökade därmed faran att relevanta artiklar 

riskerade att gå förlorade. Strategin blev därmed att manuellt söka de artiklar som relaterade till 

psykisk ohälsa och smärta när författarna fått ett första urval av relevanta artiklar. Genom att 

använda de Booleska sökoperatorerna AND och OR kunde författarna kombinera olika sökord 

med varandra. Operanden AND betyder att alla sökord måste ingå i artiklarna och OR betyder 

att minst ett av sökorden måste ingå (Kristensson, 2014). Författarna använde högertrunkering 

vid orden ”effect*” och ”outcome*” för att öka antalet träffar. Tidsfilter som användes var 

årtalen 2000-2016. Filter för språk var svenska och engelska. En litteraturstudie bör innehålla 

så aktuell forskning som möjligt för att säkra hög kvalitet (Kristensson 2014), men det visade 

sig att forskning inom området är begränsad därav år-spannet i sökningen. Eftersom syftet med 

studien var att undersöka interventioner för personer sjukskrivna från sitt arbete så behövde 

författarna inte specificera åldersgrupp i sökningen.  

 

Tabell 1. Antal träffar i databaserna i kombination med sökord  

 

 Sökord Cinahl PsychINFO Medline SveMed+ 

#1 ”occupational therapy” 28829 15670 21135 1792 

#2 ”sick leave” OR absenteeism 

OR ”job re-entry” OR 

”return to work” 

13441 7794 22185 1116 

#3 Outcome* OR effect* 1264577 1379874 8723840 10031 

#4 1 AND 2 AND 3 98 114 200 7 

#5 Limit: Academic journal + 

“2000-2016” + English 

72 96 172 7 

  

Totalsumma antal träffar i sökning #5: 347 

Totalsumma antal artiklar efter dubblett kontroll: 254 

Totalsumma antal relevanta artiklar efter första manuella granskningen: 29 

Totalsumma antal relevanta artiklar efter andra manuella granskningen: 13 

Totalsumma antal slutliga artiklar i studien: 11  
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Det sista sökningen (#5) gav var 347 artiklar. Efter dubblettkontroll blev den siffran 254. 

Författarna gick igenom resultatet av den första gallringen tillsammans och målet var att få fram 

de artiklar som relaterade till psykisk ohälsa eller smärta. Genom att läsa artiklarnas rubriker 

och abstracts kunde en andra gallring ske där alla icke relevanta artiklar sorterades bort, vilket 

resulterade i 29 kvarvarande artiklar. Dessa lästes sedan i fulltext individuellt och diskuteras 

därefter mellan författarna. Det ledde fram till 13 artiklar som svarade på studiens syfte 

och/eller specifika frågeställning. Under det djupare analysarbetet framkom dock att två artiklar 

inte motsvarade kriterierna för att ingå i studien, och det slutgiltiga antalet artiklar blev 11. 

 

Analys 

Artiklarna lästes individuellt vid flera tillfällen, sammanfattades och kvalitetsgranskades 

därefter enligt Friberg (2012) gemensamt för att säkerställa att författarna tolkat artiklarna 

korrekt. Därefter utfördes en manifest innehållsanalys som är ett systematiskt tillvägagångssätt 

för att analysera synliga teman eller mönster i text (Forsberg & Wengström, 2016). I analysen 

valde författarna att använda MoHO:s aktivitetsdimensioner som ett filter, det vill säga en riktad 

innehållsanalys som är en form av manifest innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). 

Artiklarnas likheter och skillnader sorterades och jämfördes också (Friberg, 2012). MoHO har 

sitt fokus på mänsklig aktivitet och beskriver vad som händer när vi ställs inför svårigheter som 

påverkar vår möjlighet till aktivitet och delaktighet. Kielhofner (2008) beskriver mänsklig 

aktivitet utifrån följande dimensioner/kategorier;  

 

A. Person - viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet. 

B. Miljö - fysisk, social, kulturell, ekonomisk, politisk. 

C. Aktivitet - aktiviteter i dagliga livet, lek, produktivitet.  

 

Författarna var uppmärksamma på att analysen av artiklarna skulle kunna synliggöra begrepp 

eller tema som var svårplacerade med MoHO som filter. Beslut togs att i så fall skulle man 

skapa egna dimensioner/kategorier för dem eftersom författarna ville inkludera allt relevant 

material som svarade på studiens syfte.  

Samtliga artiklar graderades enligt Oxford Centre for Evidence-based Medicine – Levels of 

Evidence (http://www.cebm.net) vilket är ett system för rankning av vetenskaplig litteratur 

utifrån vetenskaplig evidensnivå. Det finns fem evidensnivåer där nivå 1 är den högsta. För 

rankning av denna studies artiklar se tabell 2, bilaga 1. 
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Forskningsetiska avvägningar 

 

Författarna har i sitt urval av artiklar tagit hänsyn till att det på ett korrekt sätt redogjorts för 

etiska överväganden och forskningsetik i studierna. De studier som inkluderats har tagit ett 

etiskt ansvar gentemot sina deltagare. Information som framkommit har hanterats på ett korrekt 

sätt genom de fyra centrala forskningsetiska principerna som är autonomiprincipen, inte skada-

principen, nyttoprincipen och rättviseprincipen (Kristensson, 2014). 

 

Resultat 
 

Elva artiklar varav sju kvantitativa, två kvalitativa och två mixade studier har granskats, se 

tabell 2 bilaga 1. I redovisningen hänvisas respektive artikel med nummer 1-11. Utifrån 

författarnas sökning har följande arbetsterapeutiska interventioner för sjukskrivna på grund av 

psykisk ohälsa (CMD) identifierats; 

 

(1, 2, 3, 4) Redesigning Everyday Occupations (ReDO): Interventionen handlar om 

aktivitetsmönster. Klienterna reflekterar och utforskar sin aktivitetshistoria, intressen, stress 

och belöningsfaktorer, tidskartläggning och blir medvetna om aktiviteters värde och upplevelse 

av meningsfullhet. Syftet med interventionen är att klienter skall stärka sin förmåga till att 

analysera sina vardagliga aktiviteter och därmed hitta strategier för att uppnå aktivitetsbalans i 

sin vardag. Interventionen utförs i grupp och individuellt och är indelat i tre faser under totalt 

16 veckor. Fas 1 pågår under fem veckor där fokus är på vardagliga aktiviteter och identifiering 

av problem som relaterar till dem. Strategier utarbetas för att förändra vardagliga aktiviteter för 

att uppnå en upplevelse av aktivitetsbalans. Personlig målformulering med knutna 

hemuppgifter som sedan utförs individuellt mellan gruppens träffar. Fas 2 pågår under fem 

veckor och innehåller samma struktur men har ett fokus på arbetssituationen. Gruppen träffas 

under fas 1 och 2, två gånger per vecka, 2,5 timmar per gång. Fas 3 pågår under sex veckor. 

Arbetspraktik, oftast på deltagarnas ordinarie arbetsplats. Gruppen träffas vid tre tillfällen. 

Varje ReDO grupp leds av två legitimerade arbetsterapeuter med utbildning i ReDO 

interventionen. 
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(5, 6, 7) Terapeutisk trädgård: Gruppterapi i trädgårdsmiljö. Inom aktivitetsvetenskapen 

tydliggörs ofta kopplingen mellan miljö och aktivitet och studier visar på att aktiviteter utförda 

i en så kallat grön miljö ofta upplevs som meningsfulla samt har positiv effekt på hälsa och 

välmående. Valda aktiviteter utförs i en trygg och stöttande miljö där fokus ofta ligger på 

avslappning och kravlöshet.  

 

(8, 9) Öppen psykiatrisk vård + Arbetsterapi: Klinisk behandling och medicinering enligt 

gällande föreskrifter samt terapeutisk behandling inklusive kognitiv beteendeterapi + 

arbetsterapi. I artikel 8 bestod den arbetsterapeutiska behandlingen av tre faser. Fas 1: 

diagnostisk fas, fyra veckor. Kartläggning av aktivitetshistoria, arbetsroll, kontakt med ansvarig 

läkare och utformning av plan inför återgång till arbete. Fas 2: terapeutisk fas, 24 veckor. 24 

veckobaserade grupp möten (8-10 patienter) och 12 individuella möten. Innehåller tre 

underfaser: förberedelse inför återgång till arbete, kontakta arbetsgivaren och om möjligt 

påbörja arbete. Fas 3: uppföljningsfas, 20 veckor med tre individuella möten. Artikel 9 hade 

samma behandling gällande den öppna psykiatriska vården som artikel 8, men den 

arbetsterapeutiska interventionen bestod av ett mindre antal möten. Totalt 18 sessioner, där av 

nio individuella möten, åtta gruppmöten där ett möte med arbetsgivaren ingick. 

 

(10) Arbetsterapeutisk rehabiliteringskoordinator: En biopsykosocial bedömning görs av varje 

individ där styrkor och svagheter inför återgång till arbete identifieras. Koordinatorn etablerar 

en kontakt med arbetsgivaren och utreder arbetsmiljön och arbetsuppgifterna, samt anpassar 

miljön och arbetsuppgifterna vid behov. Dessutom utbildas arbetstagaren och arbetsgivaren i 

arbetsmiljöföreskrifter. Koordinatorn sköter också kontakten med läkaren och övrig 

vårdpersonal. Denna intervention skedde i en asiatisk kontext där andra lagar och föreskrifter 

gäller än i Sverige.  

 

(11) Multimodalt team: Läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykoterapeut ingick i det 

multimodala teamet som arbetade på en vårdcentral i mellan Sverige. Alla bedömningar gjordes 

av arbetsterapeut, fysioterapeut och psykoterapeut. Patienter som ingick i interventionsgruppen 

träffade alla tre yrkesgrupper.  

 

Dimensioner enligt MoHO som interventionerna hade effekt inom.  
(För en överskådlighet, se tabell 3 bilaga 2).   

A. Person - viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet. 
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Redesigning Everyday Occupations (ReDO) (1, 2, 3, 4) och intervention i en terapeutisk 

trädgård (5, 6, 7) har som syfte att möjliggöra återgång till arbete efter sjukskrivning. För att 

kunna uppfylla detta syfte är det viktigt att kunna påverka klienters viljekraft och vanebildning 

på ett positivt sätt. Att uppnå en upplevelse av aktivitetsbalans i livet förutsätter att människor 

har vanor och rutiner som stödjer detta. Det som skapar våra vanor och rutiner bygger på våra 

värderingar, intressen och uppfattning om den egna förmågan. De kvinnor som deltagit i ReDO 

visar att deras självkänsla ökar (4) liksom upplevelsen av tillfredställelse med sina vardagliga 

aktiviteter (2). När klienter genomgår ReDO får de tid att reflektera över sina intressen och 

uppmärksamma värde och mening i sina aktiviteter (1, 2, 3, 4). Att vara i en trygg och säker 

miljö minskade upplevelse av stress i kroppen och ökade upplevelse av god funktionalitet och 

hälsa (7). 

 

Arbetsterapi i kombination med öppen psykiatrisk vård gav motstridiga resultat i fråga om 

depressionsnivå (8, 9). I den ena studien påverkades depressionsnivån inte alls (8), medan den 

andra studien (9) visade en större förbättring i jämförelse med ”care as usual” (CAU), vilket 

översätts med ”den befintliga reguljära behandlingen”. Dessutom visade instrumentet Mental 

Health Scale ett bättre resultat efter intervention gällande upplevd psykisk hälsa (9).  

 

I studien från Singapore med intervention i form av en arbetsterapeutisk koordinator (10) 

visade både interventionsgrupp och kontrollgrupp en förbättring på upplevelse av livskvalitet 

som mättes med Quality of Life Outcomes (SF-36), dock ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna kunde påvisas.  

 

I studien om tidig bedömning av ett multimodalt team (11) framgår att bedömningsinstrument 

som arbetsterapeut använt berör arbetsroll, aktivitetsförmåga, prioriteringar och värderingar, 

dock beskrivs ej resultatet av dessa i studien. Studiens resultat visar endast att patienterna är 

sjukskriva längre än i CAU gruppen.  

 

B. Miljö - fysisk, social, kulturell, ekonomisk, politisk. 

Redesigning Everyday Occupations (ReDO) som intervention utförs i grupp och individuellt 

(1, 2, 3, 4). Det sociala samspelet som beskrivs som den terapeutiska alliansen mellan 

arbetsterapeut och klient har en avgörande betydelse för upplevelsen av rehabiliteringen för 

klienten (1). Trots positiva upplevelser visar dock alliansen inte ha någon statistisk signifikant 

effekt på återgång till arbete. The Work Environment Impact Scale – Self-Rating (WEIS-SR) är 
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ett bedömningsinstrument som mäter klienters upplevelse av sin arbetsmiljö i fråga om 

arbetsuppgifter och den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. I både ReDO och CAU 

grupperna uppmättes positiva förändringar i upplevelse av arbetsmiljö vid uppföljning efter 12 

månader (3).  

 

I en terapeutisk trädgård utgör den fysiska miljön själva ramen för interventionen (5, 6, 7). 

Miljön är designad för att främja hälsan och kunskaper om detta baseras på miljöpsykologi. 

Olika områden var anpassade efter specifika syften såsom avslappning som understöddes med 

stenar, en bäck och en hammock (5, 6). Ett annat område var försett med kuddar och filtar för 

att underlätta uppmärksamhet på hur kroppen reagerar på stress (5, 6). Ytterligare ett område 

med bord, stolar och material att arbeta med för att uppmuntra social interaktion (5, 6). Klienter 

uppgav att interventionen resulterade i att de aktivt sökte mer social närvaro med vänner, ”Jag 

lever ett bättre liv nu, även om jag är sårbar….varje månad försöker jag att äta lunch med 

någon av mina vänner”, ett citat från artikel (7). 

 

Arbetsterapi i kombination med öppenpsykiatrisk vård fokuserar på arbetet och den sociala 

miljön på arbetsplatsen. Det sociala samspelet är viktigt och klienter fick i interventionen öva 

på rollspel och konflikthantering (8, 9).  

 

I studien med en arbetsterapeutisk koordinator (10) utgör den fysiska miljön en viktig variabel 

för återgång till arbetet efter en skada. Resultatet visade att arbetsplatsen var anpassad i högre 

grad i interventionsgruppen i jämförelse med CAU. 

 

I studien om tidig bedömning av ett multimodalt team (11) vid sjukskrivning på grund av 

stressrelaterad ohälsa eller smärta i rörelseapparaten använde arbetsterapeut bland annat 

bedömningsinstrument som mäter miljöfaktorer på arbetsplatsen, Work Environment Impact 

Scale (WRIS). Resultatet av detta beskrivs inte i studien.   

 

C. Aktivitet - aktiviteter i dagliga livet, lek, produktivitet.  

Den arbetsterapeutiska interventionen Redesigning Everyday Occupations (ReDO) har som 

syfte och mål att användas som en rehabiliteringsmetod för långtidssjukskrivna kvinnor som 

lider av stressrelaterad ohälsa att kunna återgå till sitt arbete. Interventionen inkluderar hela 

aktivitetsrepertoaren, det vill säga alla vardagliga aktiviteter, lek och produktivitet (1, 2, 3, 4). 

I jämförelse med kontroll grupp som fått CAU var fler kvinnor som genomgått ReDO tillbaka 
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till arbetet 12 månader efter avslutad intervention (2, 4). Siffran för återgång i arbete efter 12 

månader var 59 % i ReDO gruppen och 37 % i CAU gruppen (4). I fas 3 i ReDO är kvinnorna 

ute på arbetspraktik, då oftast på den tidigare arbetsplatsen (4).  

 

Interventioner som sker i en terapeutisk trädgård har också som mål och syfte att möjliggöra 

återgång till arbete för patienter sjukskrivna från sitt arbete på grund av stressrelaterad ohälsa 

(5, 6, 7). Aktiviteterna som används i denna form av intervention är främst trädgårdsarbete, 

kreativa aktiviteter såsom blomsterbindning eller skapande av lerkrukor. Mycket fokus ligger 

även på avslappnande aktiviteter och att träna på att ”bara vara”. I två av studierna (5, 6) uppger 

deltagarna som genomgått interventionen att de upplever en bättre aktivitetsbalans i vardagen, 

men trots detta fick det ingen önskad positiv effekt på återgång till arbetet. De uppgav i stället 

att de vill ha mer tid att smälta sina intryck och upplevelser och önskade därmed att få vara 

sjukskrivna längre. Detta resultat skiljer sig från den tredje studien inom terapeutisk trädgård 

som intervention (7). Här mättes signifikanta statistiska positiva förändringar gällande återgång 

till arbete eller studier 12 månader efter avslutad intervention, 63 % av deltagarna uppgav att 

de var åter på sitt arbete eller upptagit studier på del- eller heltid. Samma studie visade även att 

deltagare hade större lust för kreativa aktiviteter och deras upplevelse av aktivitetsvärde hade 

ökat. De uppgav även sänkt tempo i vardagsaktiviteterna som resulterat i att stressymptom 

minskat.  

 

Kombinationen arbetsterapi och öppenpsykiatrisk vård för patienter som varit sjukskrivna 

under en längre tid på grund av depression relaterat till arbetet, har sin arbetsterapeutiska 

intervention inriktat på aktiviteter rörande arbetet (8, 9). Rollspel relaterat till arbetssituationer, 

analys av arbetsproblem, diskussioner om passivitet, stress på arbetsplatsen, gränssättning, 

konflikthantering och perfektionism. Deltagare var uppmanade att kontakta sin arbetsgivare 

och om möjligt börja arbetsträna, detta i linje med en ”place-then-train” modell vilket innebär 

att patienten får träna på färdigheter på arbetsplatsen. Under de första 18 månaderna visade 

CAU + AT en signifikant större andel deltagare som arbetade minst 16 timmar i veckan i 

jämförelse med CAU. Efter 42 månader var 52 % av deltagarna i arbete i jämförelse med CAU 

där siffran låg på 41 %.  

 

I studien från Singapore (10) som berör patienter som blivit skadade på sitt arbete inkopplades 

en arbetsterapeutisk koordinator som interventionsmodell för återgång till arbetet. 

Aktiviteterna i fokus var arbetsrelaterade där arbetsterapeuten gjorde bedömningar på 
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arbetsförmåga, identifierade potentiella hinder som patienten skulle kunna stöta på vid återgång 

till arbetet. Vidare utgjorde arbetsterapeuten en länk mellan arbetsgivare, patient, läkare och 

andra vårdaktörer. Efter det akuta läget utförde arbetsterapeuten åter en 

arbetsförmågebedömning för att avgöra om förmåga matchade arbetskraven. Resultatet av 

interventionsmodellen visade att patienter återvände till arbetet 10 dagar tidigare än i kontroll 

gruppen och arbetsuppgifterna var i större grad anpassade. 

 

I studien om effekterna av tidig bedömning av ett multimodalt team (11) för patienter som lider 

av stressrelaterad ohälsa eller smärta i rörelseorganen, visar en signifikant ökning av 

sjukskrivningsdagar efter de första 3 månaderna. Medelvärdet på antal sjukskrivningsdagar var 

(58 dagar) i interventionsgruppen i jämförelse med kontroll gruppen (36 dagar). Fokus för 

studien var att mäta återgång till arbetet och inga andra former av aktiviteter. 

 

Diskussion 
 

Studien visar att olika typer av arbetsterapeutiska interventioner finns beskrivna för patienter 

sjukskrivna från sitt arbete på grund av psykisk ohälsa (CMD) eller smärta i rörelseorganen. 

Författarna fann att genom användning av Model of Human Occupation (Kielhofner, 2012) som 

filter för sin analys kunde interventionerna kategoriseras efter domänerna ”person”, ”miljö” och 

”aktivitet”, vilket tydliggjort interventionernas innehåll och resultat. Det upptäcktes inget behov 

att tillägga kategorier utanför modellen. I följande resultatdiskussion kommer samma 

numrering (1-11) av artiklarna att användas, se tabell 1 bilaga 1. 

 
Resultatdiskussion 
Av studiens 11 artiklar visade resultatet fem olika arbetsterapeutiska interventioner: 

Redesigning Everyday Occupations (ReDO), terapeutisk trädgård, arbetsterapi i kombination 

med öppen psykiatrisk vård, arbetsterapeutisk koordinator och multimodalt team. Författarnas 

specifika frågeställning var vilken effekt de arbetsterapeutiska interventionerna gett dessa 

patientgrupper i relation till återgång till arbete. Resultatet visade att i 8 av de 11 artiklarna gav 

den arbetsterapeutiska interventionen ett positivt resultat i avseendet återgång till arbete (1, 2, 

3, 4, 7, 8, 9, 10). I två av studierna (5, 6) där interventionen var terapeutisk trädgård, visar 

resultatet att deltagarna inte var redo att återgå till arbete efter rehabilitering. I studien om det 
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multimodala teamet (11) visade resultatet däremot att interventionen förlängde 

sjukskrivningsperioden. 

 

I den arbetsterapeutiska interventionen ReDO (1, 2, 3, 4) kombineras vardagsrevidering i grupp 

och individuellt med koppling till arbetsplatsen genom arbetsträning. Vardagsrevidering 

innebär att man konkret tittar på sin aktivitetsrepertoar och reflekterar över vad, vilka, hur och 

när aktiviteter utförs samt deras upplevda värde och mening. Denna analys resulterar i att 

kvinnorna stärker sin förmåga att hitta strategier för att balansera sin vardag på ett 

tillfredsställande sätt. Interventionens tredje fas innebär att deltagarna är ute och arbetstränar 

på sin tidigare arbetsplats och justeringar av arbetsförhållanden har skett efter behov. Att koppla 

intervention med arbetsträning visar i sju av artiklarna vara en positiv faktor för återgång till 

arbete (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10) I två av studierna i en terapeutisk trädgård (5, 6) visar inte upplevd 

aktivitetsbalans vara tillräckligt för att kunna återgå till sitt arbete. Uppföljningspunkter var 

dock inte samma i alla tre studier (5, 6, 7). I de två studier som inte resulterade i återgång till 

arbete (5, 6) var sista uppföljningspunkten fyra månader efter avslutad intervention. Studien 

som visade på ett signifikant statistiskt positivt resultat gällande återgång till arbete eller studier 

hade sista uppföljningspunkt 12 månader efter avslutad intervention (7). Olika mätpunkter kan 

resultera i olika resultat. Enligt Kielhofner (2012) innebär vanebildning ett inlärt 

beteendemönster som styrs av våra vanor och roller. Dessa vanor och roller förekommer i vår 

till vardags mångfasetterade miljö, och blir tillslut ett rutinmässigt beteende. Detta eftersom 

rutiner utvecklas ur ett tryggt strukturerat mönster. Ur detta tolkar därför författarna att den 

korta uppföljningstiden skulle kunna vara en av orsakerna till det negativa resultatet då 

deltagarna inte förmått att befästa sina nya rekonstruerade vanor. Utmaningen att lämna sin 

gamla invanda värld för att integrera en mer fungerande tillvaro är inte något som händer på 

beställning då rekonstruering av nya roller och vanor är tidskrävande (Kielhofner, 2012).  

 

Samtliga av studierna har gemensamt att de är aktivitetsbaserade interventioner. Studien om det 

multimodala teamet (11) skiljer sig från de andra så till vida att patienterna befinner sig i 

bedömningsfasen och inte i behandlingsfasen. I studierna om ReDO och terapeutisk trädgård 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) är deltagarna endast kvinnor. Enligt den nya överenskommelsen ”En 

kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016” är den främsta 

anledningen till sjukskrivning år 2016 psykisk ohälsa hos både män och kvinnor, det är dock 

framför allt kvinnors sjukskrivningsantal som ökar mest (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2016). För en jämlik sjukvård är det viktigt att även inkludera män i framtida studier. 



 

 17 

 

Det är värt att notera att flera av studierna bygger på varandra och i två av dem är deltagarna 

samma personer (5, 6). Författarnas målsättning med litteraturstudien var att kartlägga 

arbetsterapeutiska interventioner för både patienter som lider av psykisk ohälsa och smärta i 

rörelseorganen. Endast två artiklar (10, 11) inkluderar patienter som lider av smärta i 

rörelseorganen. I den tidigare rehabiliteringsgarantin framgår inte arbetsterapeutiska 

interventioner som behandlingsmetod för patienter som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa 

utan inkluderas som en del i det multimodala teamet för smärtpatienter. Att inte fler artiklar 

berörande smärtpatienter och arbetsterapi ingår i resultatet är anmärkningsvärt och detta är en 

frågeställning författarna tar med sig i sin metoddiskussion.  

 

Litteraturstudiens resultat indikerar att det finns relativt lite forskning på arbetsterapeutiska 

interventioner för den valda patientgruppen gällande återgång till arbetslivet. Forskningsrådet 

för hälsa, arbetsliv och välfärd (2015) menar att det finns för lite forskning inom området 

psykisk ohälsa och återgång till arbete totalt sett. Flera studier visar god evidens för ökad 

livskvalitet och symptomlindring vid olika behandlingsmetoder men detta går inte 

nödvändigtvis hand i hand med återgång till arbetet. Detta stämmer väl in på två av 

litteraturstudiens resultat (5, 6) där den ökade livskvaliteten och upplevelse av aktivitetsbalans 

inte resulterade i återgång till arbete. 

 

Forskningsstudier med återgång till arbetet som utfallsmått är begränsat (Rehabiliteringsrådet, 

2015), vilket kunde noteras även i vår studie där endast 11 artiklar slutligt granskades. 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2015) menar dessutom att flera vetenskapliga 

discipliner såsom medicin, ekonomi, beteende och samhällsvetenskap forskar inom området 

men gör det var för sig. Ett tvärvetenskapligt perspektiv inom forskningen skulle kunna öka 

kunskaperna inom detta komplexa område.  

Kombinationen av arbetsterapi och öppenpsykiatrisk vård (8, 9) visar positiva resultat angående 

återgång till arbete i jämförelse med CAU. Andra studier har även visat att kognitiv 

beteendeterapi (KBT) i kombination med aktivitetsbaserade interventioner har gett goda 

resultat. Van der Klink et al. (2003) beskriver en tre stegs modell där patienter först fick lära 

sig och förstå roten till upplevelsen av att inte vara i kontroll och kombinera detta med lättare 

vardagsaktiviteter. Andra steget var att lära sig problemlösningsstrategier i vardagen och i det 

tredje steget skulle dessa strategier användas i kombination med fler krävande 
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vardagsaktiviteter. Genom hela rehabiliteringsprocessen var patientens aktiva roll och ansvar 

gentemot sitt tillfrisknande uppmuntrat. Blonk et al (2006) beskriver i sin studie att kognitiv 

beteendeterapi som adderar ett arbetslivsinriktat fokus visar på positiva effekter vad det gäller 

återgång i arbete. Studiens deltagare som erbjöds KBT + fokus på arbete i ett tidigt skede under 

behandlingen, återgick till heltidsarbete hela 65 dagar före kontrollgruppen som endast 

erbjudits KBT. Studiens resultat visar att både arbetstagare som arbetsgivare har mycket att 

vinna på denna intervention, då inga negativa effekter uppmättes efter ett års uppföljning. 

Eftersom enbart KBT behandling inte har visat entydiga svar på att vara effektivt för återgång 

till arbete så hade det varit intressant att se framtida studier på kombinationen KBT och 

vardagsrevidering. 

Att använda sig av det multimodala teamet vid rehabiliteringsåtgärder anses i Sverige vara den 

optimala åtgärden för att förkorta sjukskrivningsperioden för patienter (Rehabiliteringsrådet, 

2011). I studien om det multimodala teamet (11) är därför deras resultat intressant eftersom det 

visar på motsatsen till vad som är förväntat. Antal sjukskrivningsdagar ökade i antal snarare än 

minskade. Man säger i studien att ett skäl till detta kan vara att bedömningar av fysioterapeut, 

arbetsterapeut och psykoterapeut fokuserar på problem och symptom snarare än på 

friskfaktorer. Ett annat skäl skulle kunna vara att patienterna var mycket tidigare i sin 

sjukskrivningsprocess och befann sig i bedömningsfasen och inte i behandlingsfasen. Att 

genomgå behandlingar bör skilja sig ifrån en första bedömning, och därmed kanske resultatet 

inte säger någonting om huruvida behandlingar av ett multimodalt team är effektivt eller inte.  

 

Vårt resultat visar att det finns kulturella och strukturella skillnader mellan länder i fråga om 

processen för återgång till arbete efter sjukskrivning. Studien från Singapore (10) speglar ett 

perspektiv där andra politiska och ekonomiska modeller inom sjukvård och rehabilitering 

används. Asienstudien beskriver att inom sjukvården används främst den biomedicinska 

modellen och det är läkaren som gör bedömning och rekommendationer för återgång till arbete 

trots att läkaren inte är insatt i arbetets krav och arbetsmiljö. Studien visade att användning av 

en rehabiliteringskoordinator som etablerar kontakt med arbetsgivaren, samt utgör länken 

mellan läkare och övrig vårdpersonal, gav positiva resultat. 

  

Sjukskrivningsprocessen är till det yttersta reglerad av politiska beslut. Sverige har till skillnad 

från många andra länder en generösare välfärdsmodell där en sjukdom som resulterar i 

förminskad eller förlorad arbetsförmåga inte resulterar i hemlöshet. I USA är sjukersättning vid 
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sjukfrånvaro inte reglerad av staten utan är företagets policy om de vill erbjuda sjukersättning 

och i så fall antal dagar för sina anställda. Anställda får vända sig till 

sjukvårdsförsäkringsbolagen men reglerna för exempelvis ersättning vid utbrändhet är ytterst 

restriktiva (United States Departement of Labour, 2016).  

 

Denna litteraturöversikt visade att arbetsterapeutiska interventioner vid sjukskrivning är 

positiva. En del av de granskade studierna hade dock lågt antal studerade personer. Studier med 

endast 5 deltagare är intressanta men har ingen generaliserbarhet. Fler och större randomiserade 

studier behövs för att mäta effekterna av interventionerna om professionen skall få ta större 

plats inom rehabiliteringsområdet. Arbetsterapi i kombination med andra behandlingar såsom 

KBT hade varit intressant att studera för patienter som lider av stressrelaterad ohälsa.  

Arbetsterapeuter har en viktig roll att spela i arbetslivsinriktad rehabilitering genom sitt 

helhetsperspektiv på människan och unika fokus på aktiviteter. De utgör en naturlig länk mellan 

klient och arbetsgivare då bland annat arbetsplatsanpassningar ofta är en nödvändighet. Det är 

författarnas åsikt att det kommer att behövas fler arbetsterapeuter som verkar inom 

arbetslivsrehabiliteringsområdet framöver. 

 

Metoddiskussion 
Genom att göra en litteraturstudie ville författarna beskriva kunskapsläget inom det aktuella 

området (Forsberg & Wengström, 2015). Fyra olika databaser användes och bedömdes som 

relevanta för att söka artiklar som svarade på syftet; Cinahl, PsychINFO, Medline och 

SveMed+.  

 

Samtliga artiklar granskades gällande syfte, metod, urval, resultat och evidensnivå och håller 

en god vetenskaplig kvalitet. Alla artiklar som ingått i studien är skrivna på engelska. Eftersom 

engelska är det dominerande språket inom vetenskaplig publicerad litteratur, och är det språk 

som författarna behärskar förutom sitt modersmål, så var detta ett logiskt val.  

Två författare till litteraturstudien minskade risken för tolkningsfelaktigheter vilket gett studien 

en större tillförlitlighet. Forskning är en färskvara och därför bör alltid de mest aktuella 

studierna, publicerade under de senaste tre till fem åren väljas (Forsberg & Wengström, 2015). 

Den rådande bristen på forskning som besvarade litteraturstudiens syfte gjorde dock att 

publiceringsintervallen fick utökas till de senaste 16 åren.  
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Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar var avsikten att 

uppnå ett mer heltäckande resultat vilket också sågs i resultatet. Resultatet visade dock att det 

fanns fler kvantitativa studier som besvarade syftet där utfallsmåttet var en kvantifiering av 

återgång till arbete. Att använda en kvalitativ metod innebär att fokus skiftar till en beskrivning 

av upplevelser istället för kvantifierbara fenomen. Trots att arbetsterapi ingår som 

behandlingsform i det multimodala teamet så resulterade sökningen endast två studier som 

berör smärtpatienter och arbetsterapeutiska interventioner. Sökstrategin som författarna 

använde hade sitt fokus inom tre områden; arbetsterapi, återgång till arbete och utfall/effekter. 

Genom att inte inkludera nyckelord som relaterar till psykisk ohälsa och smärta i sökningen 

ville författarna bredda omfånget och istället manuellt söka efter de relevanta studierna. 

Författarna valde inte begreppet vocational rehabilitation i sin sökning och detta kan vara en 

anledning till att så få studier som berör arbetsterapeutiska interventioner och smärtpatienter 

kunde inkluderas i resultatet då arbetsterapeuter även ingår i det multimodala teamet. Andra 

yrkesgrupper såsom fysioterapeuter och psykoterapeuter som ingår i multimodala team kan ha 

publicerat studier som skulle svarat på studiens syfte men som författarna därmed gick miste 

om i sin sökning.  

 

Urvalet för litteraturstudien hade specifika exlusionskriterier, däribland progredierande 

sjukdomar. Detta kan ses som en svaghet eftersom personer som upplever lättare psykisk ohälsa 

eller smärta i rörelseorganen kan ha sorterats bort när en annan somatisk sjukdom är den 

primära. Vid en cancersjukdom kan nedsatt arbetsförmåga kopplas till depression och 

ångestsymtom snarare än själva cancerbehandlingen (Massie, 2004).  

 

Författarna valde Model of Human Occupation i sin riktade innehållsanalys för att på så vis 

åskådliggöra och filtrera analysen av artiklarnas resultat. Genom att fokusera på de tre 

domänerna person, aktivitet och miljö upplever författarna att de lyckats säkerställa sitt 

arbetsterapeutiska perspektiv genom hela processen i arbetet. Frågan kan lyftas om resultat hade 

blivit annorlunda om exempelvis ValMO använts som filter i analysen. Fokus hade då möjligen 

riktas mera emot meningsfulla aktiviteter och dess påverkan på återgång i arbete.  

 

 

Konklusion 
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Arbetsterapeutiska interventioner med ett arbetslivsinriktat fokus har visat lovande resultat för 

patienter sjukskrivna från sitt arbete på grund av psykisk ohälsa eller smärta i rörelseorganen. 

En del studier visade positiva förändringar avseende upplevelse av aktivitetsbalans och 

tillfredställelse i vardagliga aktiviteter efter intervention, dock utgjorde detta ingen prediktor 

för återgång till arbete. Ett viktigt fynd i vår studie var att interventioner behöver ha en tydlig 

koppling till arbetsplatsen då det ökar förutsättningen för en god rehabilitering. 

Litteraturstudiens resultat visar dock att forskningsunderlaget är begränsat och att det finns ett 

stort behov av vidare studier inom området.  
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Bilaga 1 
 

Sammanställning av granskade artiklar. Tabell 2 

Förkortningar som använts; AT = Arbetsterapi/arbetsterapeut, CAU = Care as usual, RTW = Return to work, RTWC = Return to work 

coordinator, OT = Occupational therapy/occupational therapist 

 

 Artikel Land Design/Typ av 
studie 

Deltagare Intervention Utvärderings 
instrument 

Resultat Evidens 
nivå 

1 Eklund, M., Erlandsson, L-K., & 
Wästberg, B. (2015).  
A longitudinal study of the 
working relationship and return to 
work: perceptions by clients and 
occupational therapists in primary 
health care. BMC Family Practice 
(2015) 16:46 

Sverige Kvantitativ 
longitudinell 
studie. Matchad 
kontrollgrupp 

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N=37 ReDO 
N=37 CAU 

Redesigning Everyday 
Occupations (ReDO).  
 

The Working Relationship 
Questionnaire II 
The Client Satisfaction Scale 

Den terapeutiska alliansenen mellan klient och AT 
påverkade upplevelsen av rehabiliteringen.  
Den terapeutiska alliansen påvisar inga statistiskt 
signifikanta effekter på RTW. 

3 

2 Eklund, M., Erlandsson, L-K., 
(2014). Women’s perceptions of 
everyday occupations: outcomes of 
the Redesigning Daily Occupations 
(ReDO) programme.  Scandinavian 
Journal of Occupational Therapy. 
2014; 21: pp. 359–367 

Sverige Kvantitativ. 
Kvasi-
experimentell 
design. Matchad 
kontrollgrupp 

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N=38 ReDO 
N=40 CAU 

Redesigning Everyday 
Occupations (ReDO).  
 

Occupational Value assessment  
OVal- pd 
Satisfaction with Daily 
Occupations, (SDO) 
Försäkringskassans register.   

 

Efter 16 veckor: Konkreta, symboliska och 
självbelönande värden ökade i båda grupper 
(ReDO/CAU) Signifikanta statistiska skillnader i ReDo 
grupp ang. tillfredställelse med vardagliga aktiviteter 
och delaktighet i jämförelse med CAU. 6 månader efter 
avslutad intervention, var klienter i CAU gruppen 
tillbaka i arbete i större antal. 12 månader efter avslutad 
intervention var klienter i ReDO gruppen tillbaka i 
arbete större antal.  

3 

3 Eklund, M., Erlandsson, L-K., & 
Wästberg, B. (2013).  
Work outcomes and their 
predictors in the Redesigning Daily 
Occupations (ReDO) rehabilitation 
programme for women with stress-
related disorders. Australian 
Occupational Therapy Journal 
(2013) 60, pp. 85–92 

Sverige Kvantitativ. 
Kvasi-
experimentell 
design. 
Matchad 
kontrollgrupp 

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N=37 ReDO 
N=33 CAU 
 

Redesigning Everyday 
Occupations (ReDO).  
 

The Worker Role Self-
assessment (WRS) The Work 
Environment Impact Scale – 
Self-Rating (WEIS-SR) The 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS)  

 

Signifikanta statistiska ökningar ang. RTW i både 
ReDO och CAU grupperna. Äldre högutbildade kvinnor 
i ReDO gruppen visade ett bättre resultat av 
interventionen. En positiv förändring i båda grupperna 
ang. upplevelse av arbetsmiljö. Ingen skillnad ang. 
upplevelse av arbetsroll i grupperna.  

3 



 

 

4 Eklund, M., Erlandsson, L-K., 
(2011) Return to Work Outcomes 
of the Redesigning Daily 
Occupations (ReDO) Program for 
Women with Stress-Related 
Disorders—A Comparative Study.  
Women & Health, 51:676–692, 
2011 

Sverige Kvantitativ. 
Kvasi-
experimentell 
design. 
Matchad 
kontrollgrupp 

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N= 37 ReDO 
N= 34 CAU 
 

Redesigning Everyday 
Occupations (ReDO).  
 

Register från 
Försäkringskassan ang. 
diagnoser och 
sjukskrivningsdagar/återgång 
till arbete. 
Perceived Stress Scale, PSS 
Self-esteem Scale (Rosenberg 
(1965).  

 

Vid baseline var 43 % i CAU gruppen i arbete i 
jämförelse med ReDO 24 %. Vid uppföljning efter 12 
månader var 83 % tillbaka i arbetet (ReDO). I CAU var 
siffran 80 %. Detta ger en net siffra på 59 % i arbete i 
ReDo och 37 % i CAU efter 12 månader. I båda 
grupper ökar självkänslan men ökningen var större i 
ReDO.  Båda grupper uppgav reducerad stress nivå men 
det visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan 
grupperna.  

3 

5 Eriksson, T., Westerberg, Y., & 
Jonsson, H. (2011). Experiences of 
women with stress-related ill health 
in a therapeutic gardening program. 
Canadian Journal of Occupational 
Therapy December 2011 78 (5)  

 

Sverige Kvalitativ 
longitudinell 
studie. 
Grounded 
theory.  

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N= 5 

Terapeutisk trädgård Intervjuer Bättre aktivitetsbalans i vardagslivet. 
Upplevelserna i fyra faser; 
Fas 1 – Befinna sig i en trygg och accepterande 
atmosfär. 
Fas 2- Vara absorberad i nuet. 
Fas 3 – Oro inför att koppla upplevelserna i 
rehabiliteringen med vardagliga livet. 
Fas 4 – Koppling av rehabilitering med vardagliga livet. 

4 

6 Hellman, T., Jonsson, H., 
Johansson, U., & Tham, K., 
(2013). Connecting rehabilitation 
and everyday life – the lived 
experiences among women with 
stress-related ill health. Disability 
Rehabilitation, 2013; 35(21): 
1790–1797 

Sverige Kvalitativ 
longitudinell 
studie.  

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N=5 

Terapeutisk trädgård. Intervjuer. Effekt uteblev när det gällde återgång till arbetet 
Klienterna upplevde en koppling mellan rehabilitering 
och privatlivet men inte tillräckligt för att kunna återgå 
till arbetet. 

4 

7 Palsdottir, AM.,  Persson, P., 
(2013) Changes in experienced 
value of everyday occupations after 
nature-based vocational 
rehabilitation. 
Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy 
Volume 21, 2014  

Sverige Kvantitativ och 
kvalitativ 
longitudinell 
studie. 

Sjukskrivna 
kvinnor.  
N=21 

Terapeutisk trädgård Före och efter intervention 
samt uppföljning efter 12 
månader; 
Oval-pd 
OSA-F 
EQ-VAS 
SCI-93 
SOC-13 
Semi-strukturerade intervjuer 
12 veckor efter avslutad 
intervention. 

Signifikanta statistiska positiva förändringar gällande 
aktivitetsvärde, stressymptom och återgång till arbetet. 
Inom ett år efter avslutad intervention hade 63 % av 
deltagarna återgått till arbete eller studier (25-100%) 
Viktiga RTW faktorer är ung ålder och upplevd 
självbelönande aktivitetsvärden i vardagen. Upplevelser 
av ett sänkt tempo i de vardagliga aktiviteterna efter 
deras egna förutsättningar. Vardagsaktiviteter relaterade 
oftare till att vara ute i naturen. Större lust och förmåga 
till social interaktion och till kreativa aktiviteter. 
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8 Schene, AH., Koeter, MW., 
Kikkert MJ., Swinkels, JA., 
McCrone, P., (2007). 
Adjuvant occupational therapy for 
work-related major depression 
works: randomized trial including 
economic evaluation. 
Psychological Medicine, Mar2007; 
37(3): pp. 351-362.  

Holland Kvantitativ 
RCT studie. 

Sjukskrivna män 
och kvinnor.  
N=62 

CAU + OT Beck Depression Inventory 
(BDI) 
Questionnaire Organization 
Stress (QOS) 

Arbetsterapi påskyndade ej tillfrisknande från 
depression. CAU + OT återgick till arbetet 3 månader 
tidigare än CAU gruppen. 18 månader efter intervention 
var CAU + OT i signifikant större utsträckning tillbaka 
i arbete. Ingen effekt på depressions symptom. 

2 

9 Hiske, L., de Vries, G., W J 
Koeter, M., Schene, AH., Adjuvant 
occupational therapy improves 
long-term depression recovery and 
return-to-work in good health in 
sick-listed employees with major 
depression: results of a randomized 
controlled trial. Occupational and 
Environmental Medicine 2013 Apr; 
Vol. 70 (4), pp. 252-60 

Holland Kvantitativ 
RCT studie. 

Sjukskrivna män 
och kvinnor.  
N=117 

CAU + O T Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD). 
Work Limitations 
Questionnaire (WLQ). 
Medical Outcomes Study-Short 
Form (MOS-SF 36). 
Utrecht Coping List (UCL). 

Båda grupperna minskade sin frånvaro utan signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Båda grupperna visade 
förbättringar på WLQ-skalan och på Medical Outcomes 
Study-Short Form (MOS-SF 36). CAU + OT visade 
över tid en större förbättring i sin depression än CAU 
samt visade större förbättringar I Mental Health Scale. 
 

2 

10 Tan, H. K., Yeo, D. C., Giam, J. T., 
Cheong, F. F., & Chan, K. F. 
(2016). A randomized controlled 
trial of a Return-to-Work 
Coordinator model of care in a 
general hospital to facilitate return 
to work of injured workers. 
Work 2016 April 7; Vol. 54 (1), p. 
209-22. 

Singa 
pore 

Kvantitativ 
RCT studie 

Sjukskrivna 
patienter.  
N=160 

Return-to-Work 
coordinator 

Quality of life outcomes, (SF-
36) 

RTWC - gruppen återvände till arbete 10 dagar tidigare 
än kontrollgruppen, samt arbetsplatsen/uppgiften var i 
större grad anpassad Båda grupperna gav högre resultat 
på SF-36 men inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna uppmättes. 
Ingen signifikant effekt uppmättes mellan gruppernas 
RTW vid 3 och 9 månader efter skada. 

2 

11 Carlsson, L., Englund, L., 
Hallqvist, J., Wallman, T., (2013). 
Early multi-disciplinary assessment 
was associated with longer periods 
of sick leave: A randomized 
controlled trial in a primary health 
care centre. Scandinavian Journal 
of Primary Health Care 

Sverige Kvantitativ 
RCT studie 

Sjukskrivna män 
och kvinnor.  
N=33 

Multimodalt team 
(arb. terapeut, 
fysioterapeut, 
psykoterapeut, läkare) 

WRI-S 
WEIS-S 
Min mening 
OCAIRS-S 
Kognitiva tester 
RBMT 
Trail Making Test A/B, AQT 
MMT. 

Efter 3 månader var det signifikant fler personer i 
interventionsgruppen som fortfarande var sjukskrivna 
än i kontrollgruppen och hade även ett större antal 
sjukskrivningsdagar (58 dagar) än kontrollgruppen (36 
dagar). 
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Tabell 3. Dimensioner enligt MOHO som interventionerna hade effekt inom 

Art. 

Nr. 

A. PERSON B. MILJÖ C. AKTIVITET 

 Viljekraft 

Uppfattning 

om egen 

förmåga 

Värderingar 

Intressen 

Vanebildning 

Roller 

Vanor 

Utförandekapacitet 

Objektiva 

komponenter 

Subjektiva 

upplevelser 

Fysisk Social Kulturell Ekonomisk Politisk ADL Lek Produktivitet 

1 x x   x    x x x 

2 x x   x    x x x 

3 x x  x x    x x x 

4 x x  x x    x x x 

5 x x  x x    x x  

6 x x  x x    x x x 

7 x x  x x    x x x 

8  x x  x      x 

9   x  x      x 

10   x x x      x 

11   x        x 
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