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Abstrakt:  

Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till kroniska 
funktionsnedsättningar. Stroke kan orsaka dödsfall men också leda till 
motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar, som i sin tur kan påverka 
deras aktivitetsutförande i vardagen samt ge en känsla av försämrad 
delaktighet.  

Syftet: Att kartlägga vilka effekter interventionen The Cognitive Orientation to 
daily Occupational Performance (CO-OP) har på det dagliga 
aktivitetsutförandet hos personer som drabbats av stroke som gett kognitiva 
funktionsnedsättningar.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Sökning av litteratur 
resulterade i 13 artiklar. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
genomfördes på samtliga artiklar för att analysera det manifesta innehåll som 
var relevant för studien. 

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier 
Problemlösningsförmåga, Effektivt utförande och Självständighet och samt sex 
underkategorier: Självreflektion utvecklar kognitiv flexibilitet, Självvalda 
aktiviteter ger meningsfullhet, Ökad självförmåga ger tillfredsställelse, 
Självutvecklad strategi ger energibesparing, Problemlösande strategier ger 
ökad självständighet och Generalisering och överförbarhet.  

Slutsats: CO-OP visade positiva effekter som rehabiliteringsbehandling för 
personer med stroke. CO-OP gav stora förändringar i utförandet av aktiviteter 
och har hjälpt till att öka känslan av självständighet och förbättrad 
problemlösningsförmåga hos strokepatienter. 

Nyckelord: Aktivitetsutförande, Kognitiv Funktionsnedsättning, 
Metakognition Problemlösningsförmåga, Självförmåga, Självständighet, 
Strategier, Stroke. 
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Abstract: 

Background: Stroke is one of the most frequent causes to chronic disabilities. 
Stroke can cause death but also cause impairment of motor and cognitive 
functions, this can affect their daily occupational performance and give a 
sensation of lessened participation. 

Purpose: To review the effects of the intervention Cognitive Orientation to 
Daily Occupational Performance (CO-OP) on everyday occupational 
performance of persons suffering from stroke causing cognitive impairments 

Method: The study was performed as a literature review resulting in 13 
articles. A qualitative content analysis with an inductive approach was 
performed to analyse manifest content relevant for our study. 

Result: The content-analysis resulted in three main-categories: Problem-
solving abilities, Effective performance and Independence, and six sub-
categories: Self-reflection develops cognitive flexibility, Self-chosen activities 
give meaningfulness, Improved self-efficacy gives satisfaction, Self-developed 
strategies give energy conservation, Problem solving strategies gives increased 
Independence and Generalising and transferability.  

Conclusion: CO-OP showed to have positive effects as a rehabilitation 
intervention for individuals suffering from stroke. CO-OP gave major changes 
in the performance of activities and has helped to increase the sense of 
independence and improved problem-solving ability in stroke patients. 

Keywords: Occupational performance, Cognitive disability, Metacognition, 
problem solving ability, self-efficacy, Autonomy, Strategies, Stroke. 
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Introduktion 

 

 

Inledning 

 

I en rapport som publicerades av Socialstyrelsen (2020) framkom att i Sverige insjuknar cirka 

25 500 personer i stroke varje år. Antalet män som insjuknar i stroke är något högre än antalet 

kvinnor. Personerna som har drabbats av stroke får olika former av funktionsnedsättningar 

som i sin tur kan påverka deras aktivitetsutförande i vardagen samt ge en känsla av försämrad 

delaktighet. Därför har arbetsterapeuter en viktig del i rehabiliteringen för att patienten ska 

återfå sitt aktivitetsutförande efter stroke (Guidetti et al., 2014). Arbetsterapins mål är att 

stödja personens förmåga till aktivitet och delaktighet på ett sätt som främjar möjligheterna att 

leva ett så gott liv som möjligt (Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Därmed har 

arbetsterapeutiska insatser även stort fokus på att ta vara på de förmågor som patienten har 

och utifrån detta träna för att återfå förmåga helt eller delvis, eller försöka utveckla ett 

alternativt tillvägagångssätt samt ge råd vid anpassning av den fysiska miljön (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2012). En av de åtgärder som arbetsterapeuter använder kliniskt är The 

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP), denna intervention ger 

stöd för personer som har svårt att utföra meningsfulla aktiviteter på grund av sina kognitiva 

funktionsnedsättningar genom att öka deras delaktighet i vardagsaktiviteter (Dawson et al., 

2009). Målet med denna litteraturöversikt är att undersöka kunskapsläget om CO-OP:s effekt 

på det dagliga aktivitetsutförandet hos strokepatienter som drabbats av kognitiva 

funktionsnedsättningar.  

 

 

Bakgrund 

 

Gottsäter et al. (2014) beskriver att stroke är en av de vanligaste sjukdomarna i hjärnan och 

den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Stroke uppstår när hinder eller stopp i 

blodcirkulationen orsakar syrebrist. Den vanligaste orsaken till detta är blodproppar eller 

blödningar i eller mellan hjärnvävnaderna, vilket leder till att hjärncellerna inom detta område 

dör. De viktigaste riskfaktorerna till stroke är högt blodtryck, förmaksflimmer, rökning, 

diabetes och låg fysisk aktivitet (Gottsäter et al., 2014). Stroke orsakar inte bara dödsfall men 
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det kan även leda till motoriska, sensoriska och kognitiva funktionsnedsättningar som kan 

omfatta t.ex. rörelser, varseblivning, tal och intellekt (Borg, Borg, Gerdle & Stibrant 

Sunnerhagen, 2018). Det är viktig att personer som fått stroke ges snabb sjukhusvård och 

professionellt stöd för att komma tillbaka till en fungerande vardag. Rehabilitering vid stroke 

ska vara målstyrd, tidsbegränsad samt upprepas vid behov (Socialstyrelsen, 2020). Stroke är 

även en av de största anledningarna till att personer drabbas av kroniska 

funktionsnedsättningar (Kalaria et al., 2016). Mild kognitiv funktionsnedsättning (Mild 

Cognitive Impairment, MCI) är kronisk och innefattar kognitiva funktionsnedsättningar som 

inte påverkar utförandet av dagliga aktiviteter men ökar i svårighet tills den övergår i en 

demens. MCI påverkar inte personens fysiska förmåga och möjligheten till fysisk 

självständighet, men risken för en försämrad hälsa ökar kraftigt (Bajwa et al., 2019). Efter 

stroke kan kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar finnas kvar. Exempel på de 

motoriska funktionsnedsättningar som kan kvarstå är känslan av svaghet i ena kroppshalvan 

och balanssvårigheter (Borg, Borg, Gerdle & Stibrant Sunnerhagen, 2018). De kognitiva 

störningarna som kan kvarstå innefattar afasi - kommunikation, nedsatt minne, neglekt och 

affektlabilitet. Även arbetsminnet och planeringsförmågan påverkas av dessa (Borg, Borg, 

Gerdle & Stibrant Sunnerhagen, 2018).  

 

Figur 1. Komponenter i ICF-modellen (figur av Jan Persson, hämtad från researchgate.net) 

Detta kan man koppla till de olika komponenterna i Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som illustreras i Figur 1 (World Health 

Organization, 2021). Påverkan på kroppsfunktioner och kroppsstrukturer vid stroke illustreras 

av hur hjärnan och nervsystemet påverkas av en stroke, då talar man endast om hur organen i 

sig har påverkats och vilka effekter stroke har haft på personens olika förmågor. Förändringar 

av förmågan att vara aktiv och delaktig illustreras av hur personens dagliga liv påverkas av 

stroke. Sist vid omgivnings- och personfaktorer tittar man på hur dessa påverkar förmåga till 

aktivitet och delaktighet med de svårigheter som har uppstått efter stroke. 



 

 5 

Kognitiva funktionsnedsättningar och aktivitetsutförande 

 

 

Enligt Pascale Toglia et al. (2019) påverkar kognitiva funktionsnedsättningar personers 

förmåga att delta och utföra de aktiviteter de behöver eller vill i sina liv. Söderström et al. 

(2014) beskriver att kognitiva funktionsnedsättningar ger en ökad risk för svårigheter att 

utföra vardagsaktiviteter samt aktivitetsförluster som ökar personens stress och belastning. De 

dagliga aktiviteter som kan vara besvärliga för personer som drabbas av kognitiva 

funktionsnedsättningar är till exempel personlig omvårdnad som består av dusch, sköta sin 

hygien och på- och avklädning. Även aktiviteter som har med planeringen att göra såsom 

inköp av dagligvaror, matlagning, betala räkningar och sociala aktiviteter. Personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar kan uppleva svårigheter att komma ihåg, planera och 

genomföra aktiviteter. De kan även tappa känslan för tid som till exempel när aktiviteten 

börjar och när den ska avslutas. Arbetsterapeutens mål är att i samarbete med patienten 

undersöka och finna möjligheter att klara av dagliga aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014). 

Kielhofner (2012) beskriver att aktivitet är människans utförande av en uppgift och att det är 

ett viktigt begrepp inom arbetsterapi. Utförande av vardagliga aktiviteter bidrar till att öka 

personens hälsa och upplevelse av tillfredsställelse. Kielhofner beskriver även att en 

funktionsnedsättning kan förändra men behöver inte förhindra utförandet av aktiviteten. 

Kognitiva funktionsnedsättningar är en viktig del i arbetsterapeutens arbete med 

strokepatienter. Med dessa patienter tränar arbetsterapeuten aktivitetsutförandet inom 

exempelvis hushållsaktiviteter, finmotorik, kommunikation och kunskapsförmåga som 

problemlösning och beslutfattande (Socialstyrelsen, 2020).  

 

 

Aktivitetsutförande och aktivitetsteori 

 

Aktivitetsutförande påverkas av tre olika faktorer, person, omgivning och aktivitet. Hur 

aktivitetsutförandet fungerar för en person beror på hur väl dessa faktorer överensstämmer. 

Olika arbetsterapeutiska modeller har olika sätt att visa detta. The Person-Environment-

Occupation model (PEO-modellen) visar sambandet som ett Venn-diagram, där de tre olika 

faktorerna representeras av cirklar och området som skapas när de överlappar varandra visar 

på hur väl aktivitetsutförandet fungerar. Detta innebär att ju mer de tre faktorerna överlappar 

varandra desto bättre blir aktivitetsutförandet (Law et al., 1996). Davis och Polatajko (2004) 
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skriver att aktivitetsutförandet påverkas av personens känslor, fysiska förmågor och 

färdigheter samt förmåga att bearbeta information. Detta eftersom väl fungerande 

aktivitetsutförande endast kan uppnås när det finns en bra matchning mellan personens 

förmågor, aktivitetskraven och stödet från miljön. Enligt Baum et al. (2015) är miljön en av 

de viktigaste yttre faktorerna som påverkar aktivitetsutförandet. Miljön inbegriper sociala, 

fysiska, politiska, kulturella och teknologiska faktorer. Dessa faktorer kan både hindra eller 

möjliggöra aktivitetsutförandet. Miljöfaktorer är även avgörande för hur en 

funktionsnedsättning påverkar utförandet. En hjälpsam eller stödjande miljö i form av allt från 

anpassad specialutrustning till kognitiva hjälpmedel, till personer i patientens sociala omkrets 

kan till exempel göra det möjligt för en person att utföra en aktivitet trots begränsningar i 

utförandekapaciteten (Kielhofner, 2014). Argentzell och Leufstadius (2010) beskriver att 

personer uppnår god hälsa och delaktighet vid tillfredsställelse i sitt aktivitetsutförande av 

vardagliga aktiviteter. Att stödja personer i att utföra meningsfulla aktiviteter självständigt är 

något som arbetsterapeuter alltid strävar efter. Personer som har drabbats av en kognitiv 

funktionsnedsättning upplever det viktigt att vara så självständiga som möjligt och att ha 

kontroll över sitt liv trots funktionsnedsättningar (Laposha & Samllfield, 2020). Randström et 

al. (2012) tar i sin studie upp att det finns viktiga komponenter som hindrar personer att utföra 

aktiviteter självständigt som består av miljö, kognitiva och motoriska färdigheter. De tre 

komponenterna kompletterar varandra, och om personen upplever oklarhet i någon av dessa 

komponenter kan utförandet av aktiviteten upplevas mer komplicerad, vilket gör att personen 

kommer uppleva svårigheter att utföra aktiviteten självständigt. 

 

CO-OP: en intervention vid kognitiva funktionsnedsättningar  

Dawson et al. (2009) beskriver att CO-OP är en intervention som används för att guida 

personer som har kognitiva funktionsnedsättningar att utveckla egna problemlösningar och 

strategier som kan underlätta deras utförande av olika aktiviteter i vardagen. Enligt Pascale 

Toglia et al. (2019) är CO-OP en personfokuserad intervention som syftar på att personen 

sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP-interventionen belyser vikten av att 

personen utvecklar egna kognitiva strategier för att utveckla och förbättra användningen av 

sina funktioner i sitt dagliga aktivitetsutförande. Interventionen är personcentrerad och 

använder vanliga tekniker för att säkerställa att de färdigheter som ska förvärvas är mål som 

personen vill, behöver eller förväntas att återhämta. Dawson et al. (2009) beskrev att 

interventionen används för att identifiera problemet i utförandet. CO-OP använder sig av en 
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global strategi som består av ”Mål”, ”Plan”, ”Göra” och ”Kolla”. Dessa är så kallade 

metakognitiva strategier vilket innebär att patienten får lära sig att tänka om sitt eget tänkande 

när det gäller sitt aktivitetsutförande och hinder de upplever. CO-OP genomförs av erfarna 

arbetsterapeuter och tillämpas på följande sätt. Den första metakognitiva strategin i CO-OP är 

att välja ut ett eget aktivitetsmål. Patienterna får själv bestämma ett Mål som handlar om en 

av de meningsfulla aktiviteter som de har svårt att utföra. Den andra strategin är Plan. 

Patienterna diskuterar hur de vill uppnå det uppsatta målet, redan här börjar dem tänka på hur 

dem ska göra för att lyckas att nå sitt mål. Efter att patienterna har skapat ett mål och har en 

plan, kommer man till den tredje strategin som är att Göra. Göra handlar om att patienterna 

ska utföra aktiviteten med hjälp av sin Plan. Fjärde och sista strategin är Kolla, här utvärderar 

patienterna och arbetsterapeuten hur planen har fungerat, patienterna börjar reflektera över 

utförandet och diskuterar frågor som uppstår med arbetsterapeuten. Arbetsterapeuten guidar 

patienternas eget tänkande om genomförandet så att de själva får idéer om strategier som kan 

underlätta utförandet. Strategin Kolla är viktig att använda vid överföring av erfarenheter och 

utvecklade strategier från en aktivitet till nya miljöer och aktiviteter. Interventionen ger 

patienterna förutsättningar att utveckla sina egna problemlösningar och strategier för att 

självständigt kunna genomföra en aktivitet från start till mål (Polatajko et al., 2001).  

Det är vanligt att kombinera interventionen CO-OP med the Canadian occupational 

performance measure (COPM) som är ett bedömningsinstrument som används före och efter 

interventionen. Före interventionen för att kartlägga vilka aktiviteter som är meningsfulla för 

patienten och efter interventionen för utvärdering. Law et al. (1990) beskriver att COPM 

används för att skapa en grund för målsättning och mäta förändringar. Instrumentet tar hänsyn 

till personens omgivning, utvecklingsnivå, motivation och livsroller. Phipps och Richardson 

(2007) tar upp i sin studie att COPM är ett kompletterande instrument för interventionen CO-

OP och är ett av bedömningsinstrumenten som används för att hjälpa personer med 

neurologiska nedsättningar att identifiera och prioritera problem som de har vid utförande av 

olika dagliga aktiviteter. 

 

Problemformulering 

 

Personer som drabbats av kognitiva funktionsnedsättningar upplever svårigheter med 

utförandet av olika dagliga aktiviteter (Paker et al., 2010). Arbetsterapeutens främsta uppgift 

är att underlätta för dem som lever med funktionsnedsättningar att minska begränsningarna i 
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vardagen (Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Dawson et al. (2009) beskriver att de egna 

problemlösningsstrategier som patienterna utvecklar när de deltar i CO-OP visar att det kan 

vara en effektiv behandlingsintervention som ger förbättring i utförande av aktiviteter. De 

metakognitiva strategier som förbättrade utförandet kunde lätt överföras till andra 

aktivitetsområden. CO-OP som intervention utvecklades för barn som har någon form av 

utvecklingsneurologiska störningar (Missiuna et al., 2001). De senaste åren har interventionen 

prövats och utvärderats även för personer som drabbats av stroke (Borujeni et al., 2019). 

Eftersom interventionen är ganska ny för användning med strokepatienter, vill vi undersöka 

hur CO-OP kan hjälpa personer med stroke att utföra vardagsaktiviteter samt på vilket sätt 

interventionen kan hjälpa patienter att utföra aktiviteter så självständig som möjligt. 

 

Syfte 

 

Syftet är att kartlägga vilka effekter CO-OP har på det dagliga aktivitetsutförandet hos 

personer som drabbats av stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar. 

 

Specifika frågeställningar 

 

1. Hur påverkar CO-OP strokepatienters problemlösningsförmåga? 

2. Hur påverkar CO-OP effektivt utförande hos strokepatienter? 

3. Hur CO-OP som en rehabiliterings intervention kan hjälpa strokepatienter öka sin 
självständighet? 

 

 

 

Metod  

 

En litteraturöversikt genomfördes för att skapa en bild av de vetenskapliga artiklar som är 

publicerade inom vårt problemområde. Att göra en litteraturöversikt handlar om att skapa en 

överblick över kunskapsläget inom ett specifikt område. Den kan även skapa en översikt av 

forskningsläget som grund för en problemformulering inför en studie (Friberg, 2017). 
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Urval  

 

Inklusionskriterierna för artikelsökningen var att de skulle vara originalartiklar publicerade 

mellan 2006–2021. Deltagarna i studierna skulle vara vuxna eller äldre personer som hade 

drabbats av stroke. Artiklar som handlar om kognitiva nedsättningar på grund av annan 

sjukdom än stroke och även studier som fokuserade på demens exkluderades. Databaserna 

som användes för att söka artiklar var Cinhal, PubMed och PsycINFO. Författarna gjorde 

även ett antal manuella sökningar för att hitta artiklar. Författarna använde sig av den 

Booleska söktekniken, där man använder “AND” och ”OR” för att utveckla sökningen och 

kombinera ord (Kristensson, 2014). Sökorden som var relevanta var Occupational therap*, 

CO-OP, cognition och stroke. Resultatet av sökningarna presenteras i en sökmatris (se Bilaga 

1). För detta examensarbete var både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar 

intressanta. Syftet med kvantitativa artiklar är att fokusera närmare på objektiva mätbara 

resultat medan kvalitativa artiklar belyser deltagarnas subjektiva upplevelser (Kristensson, 

2014). 

 

 

Datainsamling 

 

Författarna sökte artiklar tillsammans för att säkerställa att samma sökord, inklusions- och 

exklusionskriterier användes. Efter att dubbletter hade sållats ut så läste författarna titlarna på 

artiklarna och valde ut vilka som var mest relevanta för studien utifrån syftet. Sedan lästes 

abstrakt av de valda artiklarna. När abstrakt hade lästs så valdes artiklar ut för fulltextläsning. 

När artiklarna valts ut så delades de upp mellan författarna för att undersöka möjligheten till 

användande för studien. För att hitta tillräckligt med artiklar som är relevanta för studiens 

syfte gjordes även ett antal manuella sökningar i form av genomsökning av referenslistor i 

andra artiklar. För granskning och gradering av evidensnivån på artiklarna så användes “The 

Oxford 2011 Levels of Evidence” (Oxford Centre for Evidence-based Medicine, 2011). För att 

granska artiklarnas kvalitet utgick författarna från granskningsmallarna i Statens Beredning 

för medicinsk och social utvärderings (SBU) metodbok (SBU, 2020). När 13 artiklar valts ut 

att inkluderas i studien delade författarna upp artiklarna mellan sig för att granska och 

analysera dem. För att redovisa urvalet av de artiklar som granskades gjordes ett 
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flödesschema. (bilaga 2). För att underlätta hänvisningen till artiklarna i resultat och 

diskussion tilldelade författarna dem en siffra från ett till 13 (se bilaga 3). 

 

 

Dataanalys 

 

I detta arbete använde författarna en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Detta 

utifrån att innehållet i artiklarna skulle väljas ut och tolkas på ett förutsättningslöst sätt. Den 

kvalitativa innehållsanalysen som utfördes i detta arbete fokuserade på det manifesta 

innehållet i artiklarna. Med detta menas den textnära, uppenbara, informationen som 

artiklarna framför. (Höglund Nielsen & Granskär, 2017). I enlighet med Friberg (2017) 

skedde analysen i följande tre steg. Författarna läste igenom artiklarna mer än en gång för att 

kunna förstå sammanhanget, samt sammanfattade dessa tillsammans. Sedan skapade 

författarna en översiktstabell för att dokumentera och få en bättre tydlighet i artiklarnas 

innehåll (bilaga 3). Slutligen analyserade författarna likheter och skillnader i artiklarna för att 

skapa kategorier till resultatet. Detta gjordes genom att plocka ut den meningsbärande texten i 

artiklarna. Det betyder texten som innehåller den huvudsakliga informationen i artikeln. Efter 

det kondenserades den meningsbärande texten tills endast de viktigaste delarna var kvar. 

Dessa kodades sedan vilket innebär att man tar ut ord eller meningar som omfattar meningen i 

texterna (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet av studien redovisas utifrån tre 

huvudkategorier och sex underkategorier. 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Enligt Kristensson (2014) är de forskningsetiska reglerna för litteraturöversikter speciella då 

man forskar i studier som är färdiga och godkända. Därför finns det inget krav på 

godkännande från en etisk kommitté. Däremot så behövde författarna fortfarande ta ställning 

till olika forskningsetiska frågor. Dem artiklar som valdes ut för granskning behövde även 

granskas ur ett etiskt perspektiv (Kristensson, 2014). Artiklarna hade ett gott etiskt 

förhållningssätt till studien. Samtliga artiklar där utomstående deltagare togs in var väl 

informerade om studien och samtliga deltagare gav sitt skrivna samtycke att medverka i 

studierna. Samtliga artiklar hade även blivit godkända av en forskningsetisk kommitté innan 

studien påbörjades. 
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Resultat 

Resultatet baseras på 13 inkluderade artiklar, 11 artiklar var kvantitativa och två var 

kvalitativa. Studierna var genomförda i USA, Israel, Kanada och Sydkorea.  

Artiklarna som valdes ut var av en varierande evidensnivå (bilaga 3). Kvaliteten av artiklarna 

analyserades enligt SBU:s metodbok och alla artiklar har därigenom visat sig ha en god 

kvalitet. Deltagarna i samtliga artiklar var 35 år eller äldre. Deltagarna i studierna var de som 

hade kvar kognitiv funktionsnedsättning två månader upp till ett år efter sin stroke.  

I åtta av de 13 artiklarna hade arbetsterapeuterna använt kognitiva bedömningsinstrument 

med syftet att bedöma patienternas kognitiva förmåga. Arbetsterapeuten värderade om 

patienten hade förmåga att resonera kring hur de tänker. De kognitiva 

bedömningsinstrumenten som användes i flera av artiklarna var Mini Mental State 

Examination (MMSE) och The Montreal Cognitive Assessment (MoCa). De som hade 

behörighet att deltaga i studierna hade poängsatts genom MMSE 28/30, 29/30 eller 30/30, och 

samma för MoCa (#3, #5, #7, #8). I en studie visades att patienterna som fått mindre än 19 i 

MoCa och 24 i MMSE hade inte förmåga att samarbete i studien (#10). CO-OP jämfördes 

med andra behandlingsmetoder i sju av artiklarna, dessa var traditionell arbetsterapi, 

COMPUTER som innebär datorbaserad utbildning och uppgiftsspecifik aktivitetsträning. 

Flera bedömningsinstrument användes i artiklarna men huvudsakligen hade COPM och 

Performance Quality Rating Scale (PQRS) använts för att utvärdera resultaten av studierna. 

 

CO-OP:s effekter på aktivitetsutförande i vardagen 

 

Kartläggningen visade vilka effekter CO-OP kan ha på det dagliga aktivitetsutförandet hos 

personer som har drabbats av stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar. De kategorier 

som framträdde under innehållsanalysen belyser hur interventionen påverkade olika aspekter 

av aktivitetsutförandet. Analysen av artiklarna resulterade i sex underkategorier: 

Självreflektion utvecklar kognitiv flexibilitet, Självvalda aktiviteter ger meningsfullhet, Ökad 

självförmåga ger tillfredsställelse, Självutvecklad strategi ger energibesparing, 

Problemlösande strategier ger ökad självständighet samt Generalisering och överförbarhet. 

Underkategorierna delades upp i tre huvudkategorier: Problemlösningsförmåga, Effektivt 

utförande och Självständighet. (Tabell 1) 

 

Tabell 1. CO-OP:s inverkan på aktivitetsutförandet  
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Problemlösningsförmåga  Effektivare utförande Självständighet 

Självreflektion utvecklar kognitiv 

flexibilitet  

Ökad självförmåga ger 

tillfredsställelse 
 

Problemlösande strategier ger 

ökad självständighet 
 

Självvalda aktiviteter ger 

meningsfullhet 

Självutvecklad strategi ger 

energibesparing 

Generalisering och 

överförbarhet 

 

 

Problemlösningsförmåga 

 

Självreflektion utvecklar kognitiv flexibilitet 

I artikel #8 hade arbetsterapeuter som genomfört CO-OP med patienterna upptäckt att de 

kognitiva strategierna var väl inlärda och användes effektivt. Effekterna av interventionen, 

skapades genom att de fick planera på vilket sätt de skulle utföra de olika uppgifter som 

ingick i aktiviteterna, samt använda detta tänkande för att lösa nya aktivitetsproblem som kan 

uppstå i vardagen. Patienterna guidas genom frågor och coachning för att kunna resonera fram 

på egen hand om var i aktiviteten problem uppstår (#5, #11, #12). Därmed kunde CO-OP 

bidra till att öka patienternas självförtroende och förbättrade deras val av beslut angående 

planeringen och förmågan att värdera egna handlingar. CO-OP var enligt en annan artikel ett 

stödjande hjälpmedel för patienterna genom att de blev bättre på att organisera tiden och 

vardagen fick bättre struktur (#3). Strategierna hade förbättrat planeringsförmågan hos 

patienterna, vilket gjorde att aktiviteten blev lättare att utföra jämfört med innan (#6). Artikel 

#5 visade att CO-OP var ett betydelsefullt verktyg för patienter med stroke då de före 

interventionen hade svårt att utföra vissa uppgifter som ingick i aktiviteten och efteråt hade 

CO-OP med dessa strategier hjälpt dem att skapa ett sätt som gjorde att uppgifterna blev 

mindre tunga att utföra. CO-OP visade inte bara förbättrat aktivitetsutförande och 

bibehållande av lärande utan också förbättring av otränade aktiviteter (#3). CO-OP var 

förknippat med förändringar i aktivitetsutförande, interventionen hjälpte även att öka 

motoriska, kognitiva och psykosociala förmågor samt motivation hos äldre patienter som hade 

fått stroke (#1). Det som var bra med strategierna för patienterna som hade kognitiva 

nedsättningar efter stroke var att de fick planera uppgifterna som ingick i aktiviteten och 

förstod på vilket sätt aktiviteten skulle utföras (#4). Strategierna gjorde det möjligt för dem att 

uppleva stegvis förbättring på deras kapacitet vid utförandet av de olika meningsfulla 
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aktiviteterna (#7). CO-OP associerades med en stor behandlingseffekt vid uppföljning på 

utförande av självvalda aktiviteter (#4, #5). 

 

Självvalda aktiviteter ger meningsfullhet 

I artikel #3 guidades deltagarna genom frågor, ledtrådar och coachning för att lösa uppgifter 

som ingick i aktiviteten samt prestationsproblem på egen hand. I artikel #4 och #5 tog de upp 

att CO-OP- interventionen hjälpte patienterna att börja tänka och reflektera över sitt utförande 

för att kunna utveckla strategier som hjälper dem att underlätta utförandet av de olika 

meningsfulla aktiviteterna med syftet att öka deras självständighet. De nya färdigheter som 

patienterna lärde sig hjälpte dem att vara självständiga och förbättrade deras kapacitet för 

utförande. Syftet med träningen av de självvalda aktiviteterna var att förbättra deras 

problemlösande förmåga och känna sig fria från de begränsningar som skulle uppstått om de 

behövt hjälp från någon annan (#1). De aktiviteter som valdes var de som personerna gjorde i 

sitt dagliga liv, de som upplevdes vara viktiga att kunna utföra. Med hjälp av de strategier de 

utvecklade och träningen i aktivitet som gjordes under interventionen upplevde personerna att 

deras förmåga att utföra dagliga aktiviteter ökade (#3). 

 

Effektivt utförande 

Ökad självförmåga ger tillfredsställelse 

Upplevelse av självförmåga och tillfredsställelse togs upp i ett antal artiklar. Artikel #6 tar 

upp att CO-OP har visat sig ha en positiv medeleffekt jämfört med vanlig vård på 

självförmågan att utföra dagliga aktiviteter. Artikel #5 visade att CO-OP hade en stor 

inverkan på att förbättra självförmågan för att utföra vardagliga aktiviteter. Både CO-OP 

gruppen och kontrollgruppen som deltog i studien visade kliniskt viktiga förbättringar i 

utförande och tillfredsställelse med deras utförande i sina självidentifierade mål omedelbart 

efter intervention och vid en månads uppföljning, som bekräftades av rapporter från deras 

anhöriga. I artikel #1 undersöktes effekten av CO-OP på fysisk prestation och tillfredsställelse 

hos personer med kronisk hemiparetisk stroke jämfört med vanlig arbetsterapi. I den 

experimentella gruppen som genomgick CO-OP ökade både förmågan att utföra aktivitet och 

tillfredsställelsen med deras utförande. Detta visades även i artikel #13. Slutligen så 

fokuserade de på tillfredsställelsen i artikel #10, där resultaten visade en hög grad av 

tillfredsställelse bland deltagarna, en förbättring av deras prestationsnivå, tillfredsställelse i 

funktionella mål och en trend mot större samhällsdeltagande. Dessutom hittades statistiskt 

signifikanta förbättringar i både utförandet och tillfredsställelse med utförandet för varje 
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patient i minst tre av deras fem definierade funktionella mål. I artikel #10 hade patienter som 

genomfört CO-OP digitalt med arbetsterapeuter upplevt att deras problemlösningsförmåga 

förbättrades delvis efter tre månaders uppföljning. Förbättringar hittades även i utförande av 

de dagliga aktiviteterna. Att använda interventionen via den digitala tekniken visade sig att 

den gav en hög grad av tillfredsställelse bland patienterna. Strategierna som patienterna hade 

utvecklat under interventionens gång, hade hjälpt dem att utföra aktiviteterna på ett 

energisparande sätt (#1, #3, #4, #5). 

 

Självutvecklad strategi ger energibesparing 

Flera av de utvalda artiklarna visade att CO-OP hade hjälpt personer med stroke att utveckla 

strategier som underlättar utförandet av aktiviteter (#1, #2, #3, #4, #5, #6). I artikel #4 beskrev 

arbetsterapeuten som genomförde CO-OP att de gav vissa stöd och guidade patienterna att 

resonera sig fram till egna strategier för att kunna underlätta deras utförande av aktiviteter. De 

nya färdigheterna som patienterna hade fått lära sig under testet av CO-OP hade hjälpt att 

förbättra deras kapacitet för utförande. Deras självständighet ökade eftersom att de genom 

guidning och reflekterande frågor från arbetsterapeuten utvecklade de strategier de kunde 

använda i sin hemmiljö (#5). Artikel #5 visade att CO-OP var en stor hjälp för personer med 

stroke eftersom de hade svårt att utföra vissa uppgifter som ingick i aktiviteter. CO-OP hade 

även hjälpt dem att reflektera över sitt utförande och bilda strategier som gjorde att 

uppgifterna blev lättare att utföra samt gav dagen en bättre struktur. I artikel #6 tar de upp att 

förbättringarna i gruppen som hade använt CO-OP associeras med strategierna de utvecklade 

och tillämpades på de olika svårigheter de hade i sin vardag. I artikel #4 och #5 beskrivs att 

strategier som patienterna hade bildat hjälpte dem att utföra aktiviteterna på ett 

energisparande sätt. 

 

Självständighet 

Problemlösande strategier ger ökad självständighet 

Äldre patienter som deltog i studien upprepade flera gånger att det var viktig för dem att 

kunna vara så självständiga som möjligt och behålla kontrollen över sitt liv trots kognitiva 

funktionsnedsättningar (#2, #3, #4). Vissa av patienterna berättade att de vill vara 

självständiga och vill kunna utföra deras meningsfulla aktiviteter själva utan hjälp av någon 

annan, exempelvis hjälp av anhöriga (#1). Av den anledningen ansåg patienterna att 

interventionen var ett viktigt verktyg som hjälpte dem att bilda strategier för att kunna 

underlätta deras utförande av aktivitet med syftet att öka deras självständighet (#3). De nya 
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färdigheter som patienterna hade fått lära sig hjälpte dem att vara självständiga och 

förbättrade deras kapacitet för utförande. Effekten av interventionen skapades genom att 

arbetsterapeuten guidade patienterna med reflekterande frågor och patienterna fick själva 

träna på att använda de diskuterade strategierna för att utföra sina valda aktiviteter 

självständigt (#4). Syftet med träningen på strategierna var att öka patienternas känsla av 

självständighet när de ska utföra dessa aktiviteter själva i sin hemmiljö (#4). 

Problemlösningsstrategin gjorde det möjligt för dem att uppnå högre nivåer av skicklighet och 

förbättrade deras utförandekapacitet samt ökade deras självständighet (#4). I artikel #5 och #8 

fick patienterna välja ut fyra meningsfulla aktiviteter med hjälp av COPM. Patienterna fick 

träna på aktiviteterna och skapade var sitt eget mål med syftet att öka deras känsla av 

självständighet och utnyttja deras kognitiva färdigheter för att underlätta utförandet av 

aktiviteterna. Patienterna hade även upplevt att andra aktiviteter blev lättare att utföra tack 

vare överförbarheten av strategierna (#1, #2, #3, #6). 

 

Generalisering och överförbarhet 

CO-OP har visat sig ha en mätbar effekt på aktivitetsutförande hos patienter med stroke (#6, 

#4, #13). CO-OP hade en god effekt vid överföring av strategier från tränade aktiviteter till 

otränade aktiviteter hos personer som drabbats av stroke (#8). CO-OP gav en positiv effekt 

för personer med stroke genom att förbättra deras aktivitetsutförande samt öka kunskap om 

hur de kan överföra strategier för att kunna utföra nya aktiviteter på ett säkert sätt (#1). 

Effekterna som patienterna hade upplevt som positiva skapades genom att de diskuterade flera 

lösningar som kunde hjälpa dem att underlätta utförandet. Att utföra aktiviteten själv, gjorde 

att patienten identifierade problemet i utförandet som sedan hjälpte dem att själva bilda egna 

strategier för att utföra aktiviteten på ett energisparande sätt (#5). Många av deltagarna 

tränade på aktiviteterna i sina egna miljöer för att kunna använda samma strategier till andra 

aktiviteter. Målet var att aktiviteten upplevs lättare att utföra, till och med lättare för dem att 

förstå sig på de strategier som passar in i deras hemmiljö för att kunna vidare utföra 

aktiviteten utan svårigheter (#5). Strategier som patienterna hade lärt sig under träningen 

hjälpte dem att förbättra sin förmåga att dela upp uppgifterna och använda samma strategier 

till en ny aktivitet i en ny miljö, vilket gjorde att aktiviteterna utfördes på ett och samma sätt, 

samt ledde till att de behövde be om mindre hjälp av andra i sin omgivning (#4, #5, #7). 
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Diskussion 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Kartläggningen av vilka effekter CO-OP har på det dagliga aktivitetsutförandet hos personer 

som har drabbats av stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar visade en tydlig 

påverkan på personens problemlösningsförmåga, självständighet och effektiva utförande. 

Innehållsanalysen av 13 artiklar ledde till sex underkategorier: Självreflektion utvecklar 

kognitiv flexibilitet, Självvalda aktiviteter ger meningsfullhet, Ökad självförmåga ger 

tillfredsställelse, Självutvecklad strategi ger energibesparing, Problemlösande strategier ger 

ökad självständighet och Generalisering och överförbarhet. CO-OP som utvecklades av 

Missiuna et al. (2001) för barn med utvecklingsneurologiska störningar, har visat sig i denna 

översikt ge bra resultat när den används för personer med stroke. CO-OP har visat sig genom 

artiklarna som analyserades att det är en intervention som starkt rekommenderas av 

arbetsterapeuterna genomförde interventionen under rehabiliteringsfasen (#1, #4). 

Interventionen var användbar och gav stora effekter för personer som har fått kognitiva 

funktionsnedsättningar efter stroke som hade skapat hinder i deras aktivitetsutförande. 

 

CO-OP och effekter på dagligt aktivitetsutförande 

I Självreflektion utvecklar kognitiv flexibilitet visar resultatet att CO-OP hjälper patienterna 

bilda egna strategier för att underlätta utförandet av sina valda aktiviteter. Självvalda 

aktiviteter ger meningsfullhet visar hur viktigt det är att patienten själv får välja vilka 

aktiviteter de ska träna på, då det drastiskt ökar motivationen hos patienten. Detta stärks i 

studien av Hammell (2004) som beskriver att självvalda aktiviteter är en stark motivation för 

personer som ska utföra dem. 

I Ökad självförmåga ger tillfredsställelse nämndes det att en ökad självförmåga skapade en 

känsla av tillfredsställelse i flera av våra artiklar. I enlighet med resultatet från denna 

litteraturöversikt visar detta att CO-OP kan hjälpa patienter att öka sitt självförtroende och 

välbefinnande vilket gör att de känner större tilltro till sin egen förmåga att utföra aktiviteter. 

Detta visas även i studien av Borujeni et al. (2019) att CO-OP är effektiv eftersom den hjälper 

patienter att förbättra aktivitetsutförande och skapar en känsla av tillfredsställelse i de tränade 
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aktiviteterna. Självutvecklad strategi ger energibesparing visar att CO-OP hjälper patienten 

finna sina egna lösningar på de aktivitetsrelaterade problem de upplever. Vilket leder till att 

de kan utföra sina meningsfulla aktiviteter på ett energibesparande sätt. 

I Problemlösande strategier ger ökad självständighet framkommer att CO-OP hjälper 

patienten återfå och utveckla sin problemlösningsförmåga. Den ökade 

problemlösningsförmågan hjälper patienten att öka sin upplevelse av självständighet. Detta 

styrks av studien som är skriven av Laposha och Samllfield (2020) vilken beskriver att 

personer som har drabbats av en kognitiv funktionsnedsättning efter stroke upplever det 

viktigt att vara så självständiga som möjligt och att ha kontroll över sitt liv. Generalisering 

och överförbarhet påvisade att dem strategier patienten utvecklade under CO-OP 

interventionen kunde överföras och användas till andra aktiviteter som patienten hade svårt 

med. Generaliseringen stödjer självständighet i det dagliga livet och möjliggör 

aktivitetsutförande hos patienter i sina egna miljöer. Strategierna är en huvudnyckel som ger 

stöd för patienterna att överföra tränade aktivitet till nya aktiviteter (Houldin et al., 2018). 

 

Metakognitiva strategier - Kärnan i CO-OP 

Metoden har fyra metakognitiva strategier som består av Mål, Plan, Göra och Kolla 

(Polatajko et al., 2001). De fyra delarna var viktiga för både arbetsterapeuterna och 

patienterna för att kunna följa och strukturera processen. Mål och Plan har hjälpt patienterna 

att utnyttja sina kognitiva färdigheter för att kunna utveckla strategier och planera uppgifter 

som ingår i deras dagliga aktiviteter (#3, #5, #6, #8, #9). Genom Göra och Kolla har 

patienterna fått finna ett sätt att identifiera var felet finns i aktiviteten samt hur de skulle 

komma fram till ett annat sätt att utföra aktiviteten så att den upplevs lättare för de vid 

utförandet. Träningen att göra aktiviteterna flera gånger hjälpte patienterna att utveckla ett 

nytt sätt som förbättrade deras utförande av aktiviteterna (#1, #3, #5, #8). Enligt Jacob et al. 

(2020) hjälpte träningen att utföra aktiviteten flera gånger patienterna att upptäcka var i 

aktiviteten det fanns problem, vilket gav stora förändringar på deras utförande av de dagliga 

aktiviteterna samt gjorde att de upplevde en ökning i deras kapacitet vid utförande. Studien 

gav bevis att CO-OP är effektiv för att främja motoriska och funktionella resultat hos vuxna 

med förvärvad hjärnskada, särskilt strokepatienter. 

När patienterna diskuterade sina svårigheter med arbetsterapeuten och reflekterade över sitt 

sätt att utföra aktiviteterna kunde de själva upptäcka hinder. Träningen upplevdes även som 
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viktig för att öka patienternas upplevelse av självständighet (#1, #2, #3, #4, #5, #8). Detta 

styrks med hjälp av en studie som är skriven av Si-Nae (2017) som beskriver att genom 

träningen lärde sig patienterna att analysera sitt utförande och utveckla strategier med syftet 

att använda dessa vid utförandet av aktiviteterna. Arbetsterapeuter guidar sina patienter att 

utveckla strategier för att använda dessa i deras vardag med syftet att öka deras känsla av 

självständighet. 

Resultatet visade även i artikel #7 att några av deltagarna hade upplevt vissa svårigheter med 

Kolla delen i CO-OP på grund av deras nedsatta kognitiva förmågor, detta eftersom de hade 

svårt att upptäcka felet i utförandet. Av den anledningen ska man alltid som arbetsterapeut 

utreda innan om interventionen är relevant för patienten med diagnosen de har eller inte. Även 

arbetsterapeuten kan komma att behöva göra ändringar i miljön för att stödja patienterna att 

uppleva en högre nivå av autonomi. Därför är det viktig att arbetsterapeuten har kompetensen 

att göra modifieringar vid behov för att bättre stödja deras övergång till högre nivåer av 

oberoende (Chui et al., 2020). 

CO-OP i relation till PEO-modellen och ICF 

 

Som tidigare konstaterats består PEO modellen av tre delar, dessa är person, miljö och 

aktivitet (Law et al., 1996). En del av CO-OP i relation till PEO-modellen och även COPM är 

att Law och Polatajko har varit med och utvecklat alla tre. Detta visar sig genom deras fokus 

på personen och aktivitetsutförandet. I PEO-modellen så är personen en av de tre 

huvuddelarna som bygger upp aktivitetsutförandet (Law et al., 1996). I COPM så ligger stort 

fokus på personens upplevelse av vilka aktiviteter som är meningsfulla (Law et al., 1990). 

Samt i CO-OP ligger fokus på personens egna mål och resonemang om sitt eget 

aktivitetsutförande (Dawson et al., 2009). I artikel #11 om arbetsterapeuters erfarenheter av 

att använda CO-OP med strokepatienter tog de upp person, miljö och aktivitetsfaktorer som 

påverkar användandet av CO-OP. 

 

Personfaktorer 

Enligt arbetsterapeuterna som deltog i artikel #11 så handlade personfaktorerna i stora delar 

om hur patienten lär sig bäst. Till exempel om de har några inlärningssvårigheter, om de är en 

problemlösare eller om de är den sortens person som hellre får saker föreslagna och ser om 

det fungerar för dem själva. Av den anledningen har arbetsterapeuterna i ett par av våra 

utvalda artiklar använt sig av kognitiva bedömningsinstrument med syftet att bedöma 



 

 19 

patienternas kapacitet att hantera sitt eget tänkande, samt reflektera över sitt utförande och se 

om de matchar de förutsättningar som krävs för att vara med och genomföra interventionen. 

Enligt Si-Nae (2017) är det bra om arbetsterapeuter använder sig av kognitiva 

bedömningsinstrument för att säkerställa att patienten har möjlighet att delta i studien. MMSE 

är ett användbart bedömningsinstrument som hjälper arbetsterapeuter att värdera patientens 

kognitiva förmågor. 

 

Miljöfaktorer 

Patienterna som utförde aktiviteten utanför sin bostad upplevde att det blev förvirrande för 

dem. Exempelvis i strokeenheten hade vissa av patienterna inte lätt att utföra aktiviteten på 

samma sätt som de gjorde i hemmet, vilket skapade problem vid utförandet. Baum et al. 

(2015) beskrev att miljön är en av de viktigaste yttre faktorerna som påverkar 

aktivitetsutförandet. I artikel #11 påpekade alla deltagande arbetsterapeuter att klientens 

hemmiljö kan främja att CO-OP ger goda resultat. Vissa av deltagarna reflekterade över att 

familjemedlemmar som deltar i interventionen kan påverka resultatet både positivt och 

negativt. De negativa resultaten uppstår när patienten inte får tillräckligt stöd från sin sociala 

omgivning (#11). Detta visar Kielhofner (2012) där det beskrivs att all förändring blir svår när 

personens omgivning misslyckas i att stödja personen eller bekräfta goda resultat. 

 

Aktivitetsfaktorer 

I artikel #11 beskriver de deltagande arbetsterapeuterna att aktivitetsfaktorerna består i 

huvudsak av hur komplexa de valda aktivitetsmålen är. Om de är för komplexa så krävs 

mycket övning och stöd utanför de tillfällen som ges under interventionen. Men i motsats till 

detta så uppfattade de deltagande arbetsterapeuterna i studien att om målen som patienten satt 

upp inte var tillräckligt utmanande, tappade de ofta motivationen vilket leder till att CO-OP 

som intervention får en lägre påverkningspotential (#11). Personer som på grund av sin stroke 

har vissa begränsningar att utföra aktiviteter de tycker är meningsfulla kan uppleva att livet 

tappar mening. Enligt Erlandsson och Persson (2014) är det viktig att patienterna har 

motivationen för att kunna göra vissa ändringar i sin vardag. Patienten ska alltid sträva efter 

förbättringar i vardagen. Att förstå en individs uppfattning om meningen med att utföra en 

aktivitet har beskrivits som en förutsättning för att förstå aktivitetsmöjligheter. 
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ICF 

I bakgrunden till vårt arbete tog vi upp ICF-modellen och hur den visar påverkan av stroke på 

personer och deras liv (World Health Organization, 2021). Utifrån beskrivningen vi gav av 

stroke kopplat till ICF-modellen, så ligger CO-OP:s fokus mer i aktivitet och delaktighets 

delarna än kroppsfunktion och struktur delen (Polatajko et al., 2001). Även om den räknar 

med hur kroppsfunktionen och strukturen har påverkats av stroke, så fokuserar CO-OP på att 

möjliggöra för patienten att kunna utföra och vara mer delaktig i de aktiviteter de finner 

meningsfulla. Däremot så tar CO-OP upp och fokuserar på delar som går utanför ICF 

modellen som är minst lika viktiga i rehabiliteringsprocessen. Dessa är patienterna själv och 

deras önskemål samt vad som motiverar dem. Om man ignorerar dessa delar under 

rehabiliteringsprocessen så minskar chansen för ett positivt resultat ganska kraftigt då 

patienten inte kommer känna sig motiverad till att genomgå träningen eller ta emot den hjälp 

som erbjuds (Polatajko et al., 2001; Misiunna et al., 2001). 

Resultat visade att patienterna som deltog i CO-OP fick uppleva att de styrde hela processen 

själva, genom att de själv fick bestämma på vilket sätt uppgifterna i aktiviteten skulle utföras. 

I artiklarna #4, #5 och #9 visas tydligt att patienter som testat CO-OP till största del inte har 

uttryckt något negativt om interventionen, istället har de uttryckt att interventionen var ett bra 

verktyg som hjälpte dem att väcka sina kognitiva färdigheter genom träning, reflektioner och 

dem strategier de utvecklade under interventionen. Detta ledde till en upplevelse av att 

aktiviteterna blev lättare att utföra samt hjälpte att öka känslan av självständighet (#4, #5, #9). 

Detta styrks i artikeln av Öhrvall et al. (2020) om unga med cerebral pares eller Spina bifida 

(ryggmärgsbråck) och deras erfarenheter av att genomgå CO-OP. I artikeln beskriver 

deltagarna deras upplevelser under genomgången av CO-OP som stärkande för deras sätt att 

tänka och deras agerande när det kom till att utföra aktiviteter. De upplevde att CO-OP hjälpte 

dem att öka sin själv- och problemlösningsförmåga. 

CO-OP och digital teknik 

Resultat visade i artikel #10 att CO-OP kan genomföras via digital teknik. Anledningen att de 

genomförde interventionen med hjälp av digital teknik var för att utforska dess effektivitet 

utan behov av närkontakt. Detta visade sig vara genomförbart och deltagarna uttryckte en hög 

grad av tillfredsställelse med interventionen och teknologianvändningen. I början av att 

använda CO-OP digitalt behövde arbetsterapeuterna ställa några frågor till deltagarna och 

göra några kognitiva utredningar för att se om de hade tillräcklig förmåga att hantera tekniken 
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och förmåga att reflektera över sitt utförande vid de bestämda aktiviteterna. Därefter fick 

patienterna välja vilken digital teknik de ville använda såsom Ipad eller datorer för att kunna 

träffa arbetsterapeuten digitalt. De hade även gjort inspelningar av aktiviteterna de hade utfört 

med syftet att titta på aktiviteten igen för att kunna upptäcka var de hade upplevt problem. 

Patienterna fick se på de inspelade videorna av deras aktivitetsutförande. Efter att de kände 

sig klara med analyserandet av videorna började de reflektera tillsammans med 

arbetsterapeuten över hur aktiviteten hade utförts. Slutligen visade artikeln att implementering 

av interventionen via digital teknik är genomförbar och befanns vara mycket acceptabel för 

deltagarna och deras närstående. Dessutom gav studien preliminära bevis för interventionens 

effektivitet. De mest framstående förbättringarna hittades i det primära resultatet av 

aktivitetsutförande i de personliga funktionella målen. CO-OP kan förmodligen passa in i 

dagsläget när det gäller Corona pandemin. Patienterna kan känna sig säkra att genomföra 

interventionen via den digitala tekniken i deras hem istället för ett fysiskt besök med AT. Med 

hjälp av social distansering som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten (2021) minskar vi 

smittspridning och både arbetsterapeuten och patienten kan känna sig extra skyddad. 

 

 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt valdes i denna studie för att kartlägga vilka effekter CO-OP har på det 

dagliga aktivitetsutförandet hos personer som har drabbats av en stroke som gett kognitiva 

funktionsnedsättningar. Fördelen med metoden är att författarna hade inga krav på sig att göra 

någon intervju eller observationer med patienter, med tanke på dagens läge med Covid-19 

pandemin. Vilket gjorde att författarna kunde hålla distans från andra människor. En annan 

fördel är att man kan få väldigt många olika artiklar med olika information och synvinklar på 

ämnet, vilket gör att man får en större och bredare insyn i kunskapsläget (Friberg, 2017). Det 

skulle möjligtvis ha underlättat att uppleva interventionen i verkligheten för att kunna förstå 

hur den kan ge effekt på aktivitetsutförande för strokepatienter.  

En av dem begränsningar författarna upplevde med det område som valdes var att det blev 

problematiskt att finna artiklar. Detta delvis på grund av syftet och de sökord författarna valde 

att fokusera på. Om författarna valt att fokusera på kognitiva funktionsnedsättningar efter 

hjärnskador i allmänhet och därför använt brain injury som sökord istället för stroke så hade 

det möjligtvis underlättat sökningen efter artiklar. Författarna hade då kunnat använda artiklar 

som handlade om både traumatiska och förvärvade hjärnskador. Anledningen till att det var 
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fler kvantitativa artiklar som valdes till denna översikt var att studerandet om 

implementeringen av CO-OP med patienter som har fått en stroke är fortfarande i ett tidigt 

skede. Därför är det mest RCT studier som valts för att ha en så god evidensnivå som möjligt.  

De två kvalitativa artiklar författarna valde ut upplevdes öka förståelsen för 

arbetsterapeuternas och patienternas upplevelser och erfarenheter i att använda sig av och gå 

igenom CO-OP. Detta är något som är väldigt svårt att utläsa i kvantitativa artiklar eftersom 

det vanligtvis inte är av intresse för syftet i sådana studier (Given, 2008). Under 

datainsamlingen uppstod problem med att relevanta artiklar inte gick att öppna eller köpa i 

fulltext. Alla artiklarna i resultatet var på engelska vilket innebar att det fanns risk för att 

översätta fel från engelska till svenska. Ett lexikon användes som hjälpmedel för att förhindra 

tolkningsfel.  

Styrkan i en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats är att man fokuserar på det 

manifesta innehållet i artiklarna. Med detta menas den textnära, uppenbara, informationen 

som artiklarna framför (Höglund Nielsen & Granskär, 2017). Det som är positivt med en 

sådan innehållsanalys är att man går in i studien förutsättningslöst, detta innebär att man inte 

har någon egen hypotes eller förutfattad mening om vad resultatet ska bli (Höglund Nielsen & 

Granskär, 2017). Detta resulterar i att man är mer öppen för alla resultat, samt det finns 

mindre risk att man exkluderar artiklar på grund av att dem inte stämmer med den bild man 

själv har av ämnet. 

När det gäller den forskningsetiska övervägningen av de artiklar som valdes ut till resultatet, 

var det av stor vikt för författarna att de hade blivit godkända av en forskningsetisk kommitté 

samt att alla deltagare hade gett sitt samtycke till att vara med i studierna. Om studierna inte 

blivit godkända eller deltagarna inte gett sitt samtycke till studierna, kan det betyda att 

studierna inte har genomförts på ett forskningsetiskt acceptabelt sätt. Vilket innebär att man 

inte kan förlita sig på att deras resultat är korrekt rapporterat (Kristensson, 2014). 

Utifrån att Litteraturöversikter är en av de studieformer som har högst evidensnivå enligt ”The 

Oxford 2011 Levels of Evidence” (Oxford Centre for Evidence-based Medicine, 2011). 

Tillsammans med att SBU:s granskningsmallar för kvalitetsgranskning användes för att säkra 

kvalitetsnivån i de 13 utvalda artiklarna, samt att författarna gick in i studien utan förutfattade 

meningar om varken CO-OP eller den valda patientgruppen då författarna valde att göra en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som beskrivet av Friberg (2017) gjorde att alla 

resultat rapporterades. Sammantaget gör detta att författarna upplever reliabiliteten och 

validiteten av denna översikt som god. 
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Kliniska implikationer 

 

Resultatet visade att CO-OP är användbar i den kliniska praktiken eftersom den gav positiv 

effekt som rehabilitering hos patienter med stroke. CO-OP-metoden var förknippad med en 

ökad sannolikhet att uppnå minimalt kliniskt viktiga förändringar i kognitiv och motorisk 

funktion under rehabilitering i slutenvård för strokepatienter. CO-OP har visat sig ha en 

positiv medeleffekt jämfört med traditionell vård på självförmåga som till exempel i 

utförandet av dagliga aktiviteter. Specifikt sågs mätbara effekter av CO–OP i kognitiv 

flexibilitet och i de flesta självrapporterade områden på stroke vid jämförelser med 

arbetsterapi vid vanlig rehabilitering.  

Interventionen utvecklades för barn med utvecklingsneurologiska störningar (Polatajko et al., 

2001). Kartläggningen av den senaste forskningen visade att CO-OP är användbar och 

fungerar väl för vuxna som har kognitiva funktionsnedsättningar efter en stroke. Borujeni et 

al. (2019) beskrev att interventionen hade god validitet samt hade visat god effekt för både 

barn och vuxna med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador och 

cerebral pares. Arbetsterapeuterna som genomförde interventionen tyckte att den var effektiv 

och lätt att använda kliniskt. Arbetsterapeuten hjälper med att guida, diskutera och vara med 

när patienten reflekterar över sitt eget utförande. Detta arbete påvisar att CO-OP fungerar väl 

med personer som har drabbats av en stroke som gett kognitiva funktionsnedsättningar. 

Författarna hoppas att detta arbete påvisar dess effekt för andra arbetsterapeuter, vilket kan 

leda till att CO-OP införs som en standardintervention i strokerehabilitering. 

 

Slutsats 

 

Kartläggningen visade att CO-OP interventionen är användbar för personer med stroke och 

kognitiva funktionsnedsättningar. Den visade även att CO-OP gav stora förändringar i 

utförandet av aktiviteter och har hjälpt till att öka känslan av självständighet och förbättrad 

problemlösningsförmåga hos strokepatienter. Patienterna som testat CO-OP har upplevt stora 

förändringar i vardagen när det gäller aktivitetsutförande. Aktiviteten blev mycket lättare att 

utföra med hjälp av de strategier de utvecklade under interventionen. Översikten visar att 

interventionen även kan bidra till att personen får en känsla av en stegvis ökande 

självständighet. Eftersom forskningen om CO-OP som intervention för patienter som drabbats 

av stroke är i ett så tidigt skede finns det fortfarande ett behov av att fortsätta med 
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forskningen. Detta även om det i nuläget visar goda resultat. Denna studie kan 

förhoppningsvis hjälpa med att inspirera flera arbetsterapeuter till att använda interventionen 

CO-OP kliniskt tillsammans med patienter som drabbats av kognitiva funktionsnedsättningar 

efter en stroke. 
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metoden. 

som 
transkriberad
es och 
utfördes 2 
analyser för 
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och teman, 

när de skrevs 
ut från ett 
öppenvårds 
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center. 

gav förslag på 
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som att öka mängden 
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       #8 McEwen, S. E., 
Polatajko, H. J., 
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Inter-task transfer 
of meaningful, 
functional skills 
following a 
cognitive-based 
treatment: Results 
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adults with chronic 
stroke.  
 
Kanada 
 
Neuropsychologica
l rehabilitation 

1a. Om CO-OP 
metoden, när den 
administreras till en 
vuxen som lever med 
bieffekterna av stroke, 
förbättrar utförandet i 
3 självvalda 
aktiviteter och en 
otränad självvald 
aktivitet. 
1b. kan resultatet 
replikeras hos 
liknande individer? 
2. finns det andra 
indikationer av 
överföring eller 
sekundära fördelar, 
inkluderande 
förändringar i hälsa 
och funktionell 

3 Singel Case 
experiment 

3 personer 
med kronisk 
stroke 
rekryterades 
från ett 
öppenvårds 
rehabiliterings
center 

COPM, 
PQRS, SIS, 
RNL, MAL, 
SEMCD-6, 
ABC, CMSA-
II 

Vid uppföljning sågs 
signifikanta 
förbättringar i 
utföringen av både de 
tränade och otränade 
aktiviteterna hos de 3 
deltagarna i Single 
case experimenten. 

Level 4 
(CEBM
, 2011) 



 

 

förmåga, motorisk 
kontroll och 
självrapporterad övre 
extremitets 
användande? 

       #9 McEwen, S. E., 
Polatajko, H. J., 
Huijbregts, M. P., 
& Ryan, J. D., 2009 
Exploring a 
cognitive-based 
treatment approach 
to improve motor-
based skill 
performance in 
chronic stroke: 
Results of three 
single case 
experiments 
 
Kanada 
 
Brain Injury 

Att utforska 
potentialen till att 
använda CO-OP 
metoden för att 
förbättra utförandet av 
aktiviteter hos vuxna 
med kronisk stroke. 

3 Single Case 
experiment 

3 personer 
med kronisk 
stroke 
rekryterades 
från ett 
öppenvårds 
rehabiliterings
center 

PQRS, 
COPM, 
SEMCD-6, 
ABC, CMSA-
II 

Varje deltagare visade 
på ett förbättrat 
utförande i minst 2 av 
målaktiviteterna under 
interventionens gång 
och vid 
uppföljningen. 2 av 
deltagarna visade 
även en signifikant 
förbättring i 
ytterligare ett av 
målen vid 
uppföljningen. 

Level 4 
(CEBM
, 2011) 

       #10 Yosef et al. 2019 
Activity 
Performance, 
Participation, and 
Quality of Life 
Among Adults in 
the Chronic Stage 
After Acquired 
Brain Injury-The 

Att utforska 
genomförbarheten, 
godtagbarheten och 
den preliminära 
effektiviteten av CO-
OP i ett 
telerehabilitations 
format med vuxna och 

Pilotstudie 
där 
deltagarna 
gick igenom 
interventione
ns 10 
tillfällen 
genom 
Videosession

5 personer 
mellan 
åldrarna 65–72 
rekryterades 
från en 
sjukhusenhet 
för 
dagrehabiliteri
ng och 2 

COPM, 
MPAI-4-P, 
QoL, SIS 

Teleinterventionen 
visade sig 
genomförbar och 
deltagarna uttryckte 
stor tillfredställelse 
med interventionen 
och 
teknologianvändandet
. Alla deltagare visade 

Level 3 
(CEBM
, 2011) 



 

 

Feasibility of an 
Occupation-Based 
Telerehabilitation 
Intervention. 
 
Israel 
 
Frontiers in 
neurology 

äldre i den kroniska 
fasen efter en stroke. 

er med 
arbetsterapeu
ten. Med 
uppföljning 3 
månader efter 
för 
utvärdering 
av 
interventione
n. 

öppenvårds 
rehabiliterings
center. 

kliniskt signifikanta 
förbättringar i 
utförande och 
tillfredställelse med 
utförandet i minst 3 av 
de självvalda 
målaktiviteterna. 

       #11 Chui et al., 2020 
Therapists’ 
experience of the 
cognitive 
orientation to daily 
occupational 
performance (CO-
OP) approach: 
Shifting from 
conventional 
practice. 
 
Kanada 
 
Scandinavian 
journal of 
occupational 
therapy 

Att utforska CO-OP 
terapeuters 
erfarenheter genom 
att förstå deras 
perception av 
metoden jämfört med 
vanligare metoder. 
Samt genom att 
identifiera 
förmedlande faktorer i 
dess genomförande. 

En kvalitativ 
beskrivande 
design 
användes för 
att fånga 
deltagarnas 
upplevelser 
med 
metoden. 

3 
arbetsterapeute
r som har 
använt sig av 
CO-OP med 
patienter 
rekryterades 
till studien. 

Inga 
mätinstrument 

3 teman uppkom i 
intervjuerna. ”CO-OP 
fungerar”, ”CO-OP:s 
utdelning förmedlas 
av kontextuella 
faktorer” och ” CO-
OP skiftar den 
terapeutiska 
metoden”. 
Terapeuterna 
upplevde att CO-OP 
var effektivt för klient 
centrerad 
måluppfyllelse,  

Level 4 
(CEBM
, 2011) 

       #12 Skidmore et al., 
2014 
Developing 
complex 

Att utforska 
genomförbarheten av 
strategiträning i en 
liten grupp av vuxna 

Icke-
slumpmässig 
två grupps 

10 personer 
med akut 
stroke 
rekryterades 

FIM Deltagarna i båda 
grupperna genomgick 
och fullföljde 
uppföljnings 

Level 3 
(CEBM
, 2011) 



 

 

interventions: 
lessons learned 
from a pilot study 
examining strategy 
training in acute 
stroke 
rehabilitation. 
 
USA 
 
Clinical 
rehabilitation 

med stroke relaterade 
kognitiva 
nedsättningar i 
rehabilitering på 
slutenvården, och att 
utforska påverkan av 
strategiträning på 
nedsättningarna. 

intervention 
pilotstudie 

från en 
slutenvårds 
Sjukhusenhet 
för 
rehabilitering. 
5 i CO-OP 
gruppen och 5 
i 
kontrollgruppe
n. 

testningen. 
Strategitränings 
deltagarna i detta lilla 
urvalet visade 
signifikant mindre 
påverkan av sina 
nedsättningar 6 
månader efter 
interventionen.  

       #13 Linkewich, E., 
Avery, L., Rios, J., 
& McEwen, S. E., 
2020 
Minimal Clinically 
Important 
Differences in 
Functional 
Independence After 
a Knowledge 
Translation 
Intervention in 
Stroke 
Rehabilitation.  
 
Kanada 
 
Archives of 
physical medicine 
and rehabilitation 

Att undersöka 
chanserna för 
personer med stroke 
att uppnå ”minimal 
clinically important 
difference” (MCID) i 
funktionell 
självständighet under 
slutenvårds 
rehabilitation relativt 
till allvarlighetsgraden 
av kognitiv 
nedsättning, plats och 
rehabilitationsteamets 
exponering till CO-
OP. 

En före och 
efter 
observationss
tudie. Där 
data 
insamlades 
från ett 
centraliserat 
elektroniskt 
hänvisningss
ystem som 
används i 
”The Toronto 
Stroke 
Networks” 

1032 personer 
som lidit av 
någon form av 
stroke och 
genomgått 
CO-OP:s data 
analyserades. 

FIM De fann att de med 
kraftig kognitiv 
nedsättning efter 
stroke hade en lägre 
sannolikhet att uppnå 
MCID än de utan 
kognitiv nedsättning. 
När de räknade med 
plats och kognitiv 
nedsättning så visade 
att de fallen som 
genomgick CO-OP 
hade en större chans 
att uppnå MCID än 
tidigare beräkningar. 

Level 2 
(CEBM
, 2011) 



 

 

 
 


