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Sammanfattning 
Skallskador är en av de vanligaste orsakerna till att vi söker akut sjukvård. Hjärnskakning är 

den mildare graden av skallskador. Detta examensarbete har en kvantitativ design och bygger 

på material insamlat i en tidigare studie. Syftet med examensarbetet var att beskriva antalet 

individer i arbetsför ålder som hade nedsatt arbetsförmåga under det första året efter hjärn-

skakning. Skillnader mellan kön, åldersgrupper samt interventionsgrupp och kontrollgrupp 

har studerats. Den population som examensarbetet studerat var 355 individer som valde att 

medverka vid olyckstillfället och ettårs uppföljningen i den ursprungliga studien. Materialet 

var inmatat i dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) där resultatet 

beräknades och sedan presenterades i figurer. Resultatet visade att det inte fanns några skill-

nader mellan könen, åldersgrupper samt interventions- och kontrollgrupp i genomsnittliga 

antalet sjukskrivningsdagar. Resultatet visade även att antalet sjukskrivna under det första året 

efter hjärnskakning var fler bland de i interventionsgruppen som besökt arbetsterapeut än hos 

de i interventionsgruppen som ej besökt arbetsterapeut. En granskning av samma material vid 

en tioårs uppföljning påvisade likande resultat vilket stärker det resultat som tagits fram i det-

ta examensarbete. 

 

 

Nyckelord: Arbetsterapi, Arbetsterapeut, Arbetsför ålder, Sjukskrivning.  



 

 

How mild traumatic brain injury affects sick days 

- an examination of the number of sick days the first year after concussion 
 

Head injuries are one of the most common reasons that we seek emergency medical care. 

Concussion is the milder degree of head injuries. This thesis is a quantitative design and is 

based on material collected in a previous study. Purpose of this study was to describe the 

number of individuals of working age had reduced work capacity during the first year after 

concussion. Differences between sexes, age groups as well as intervention and control groups 

were also studied. The population thesis studied were 355 individuals who chose to partici-

pate in the accident, and one-year follow-up in the original study. The material was fed into 

the computer program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) in which the result 

was calculated and then presented in the figures. The results showed that there were no differ-

ences between sexes, age groups and the intervention and control groups in average number 

of sick days. The results also showed that the number of sick leave during the first year after 

mild head injury was higher for those in the intervention group who visited the occupational 

therapy than among those in the intervention group not visited the occupational therapist. A 

review of the same material at a ten-year follow-up showed similar results, which strengthens 

the results produced in this thesis. 
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Inledning 
Hjärnskakningar är idag mycket vanligt enligt uppgifter från Socialstyrelsen (2010a). En av 

de vanligaste orsakerna till att hjärnskakningar uppstår i Sverige är fallolyckor medans det i 

andra delar av världen oftast beror på olyckor med motorfordon (Holm, Cassidy, Carroll & 

Borg, 2005).  

 

Tidigare studier som har gjorts inom detta område har främst studerat samband mellan tidiga 

interventioner och ökad livstillfredsställelse. Detta examensarbete ska beskriva eventuella 

samband mellan tidiga arbetsterapeutiska interventioner och lägre antal sjukskrivningsdagar 

under första året efter hjärnskakning. Även eventuella samband mellan kön, ålder och sjuk-

skrivningsdagar kommer att granskas (Elgmark Andersson, Emanuelson, Björklund & Stål-

hammar, 2007).  

Detta examensarbete kommer att bygga på tidigare insamlat material från studien Mild Trau-

matic Brain Injuries, The impact of early intervention on late sequelae gjord av Elgmark An-

dersson et al (2007). Studien var en kvantitativ, prospektiv, randomiserad, kontrollerad och 

longitudinell studie vilket innebär att den jämförde och analyserade statistik som samlats in 

under en längre tid för att se hur individerna förändrats under en period (Depoy & Gitlin 

1999). Studien jämförde sjukskrivningsdagar innan olyckstillfället med sjukskrivningsdagar 

tio år efter olyckstillfället även individernas hälsorelaterade livskvalité granskades. I den 

ovannämnda studien har sjukskrivningsdagar under det första året efter hjärnskakning ej 

granskats, vilket kommer att göras i detta examensarbete.  
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Bakgrund 

Sjukskrivning 

Sveriges Kommuner och Landsting (2011) uppger att antalet sjukskrivna under 2008 minska-

de med 16,3% i hela landet jämfört med året tidigare, längden på sjukskrivningsperioderna 

visar även de en positiv trend i att bli kortare. Detta kan kompletteras med information från 

Försäkringskassan (2010) som uppger att drygt 540 000 individer var sjukskrivna med ersätt-

ning från Försäkringskassan under 2008. Av dessa var närmre 335 000 män, resterande kvin-

nor. 

 

För att en individ ska få någon form av ersättning, sjukpenning för den inkomst som uteblir då 

individen är sjuk eller skadad måste en nedsatt arbetsförmåga ha uppstått som en följd av 

sjukdomen eller skadan, detta kallas sjukförsäkring. Nedsatt arbetsförmåga beror på att sjuk-

domen eller skadan har medfört att arbetet inte kan utföras på samma vis som tidigare eller 

om skadan/sjukdomen skulle kunna förvärras på grund av arbete. Det är viktigt att bedöm-

ningen av arbetsförmågan sker i relation till ett specifikt arbete då en skada/sjukdom inte be-

höver betyda nedsatt arbetsförmåga inom alla arbete. Sjukskrivning kan leda till utanförskap, 

förlust av självkänsla och välbefinnande men även till en ekonomisk förlust både för den 

sjukskrivna individen men även för arbetsgivaren (Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 

2009). 

 

Hansen Falkdal, Edlund och Dahlgren (2006) har i en studie tagit reda på vilka faktorer som 

individer upplever som viktigt i processen att återgå till arbete efter en sjukskrivning. De fak-

torer som identifierades var individens psykiska resurser, om diagnos ställts eller ej, hur länge 

individen varit sjukskriven samt individens tro på att kunna återgå i arbete. Stöd och interven-

tioner från specialister i rehabilitering samt delaktighet i sjukskrivningsprocessen var även en 

viktig faktor som identifierades.  

 

Hjärnan och hjärnskakning 

Hjärnan ingår i kroppens centrala nervsystemet och består utav tre huvuddelar nämligen 

framhjärnan, mitthjärnan och bakhjärnan En vuxen människas hjärna väger omkring 1400 

gram och närmre 90 % utav denna vikt står storhjärnan (cerebrum) för. Storhjärnan är en vi-

dare utveckling av framhjärnan och är uppdelad i höger och vänster hemisfär. Mellan de två 

hemisfärerna finns det tvärförbindelser som gör att dessa kan samarbeta. Tvärförbindelserna 

finns främst i hjärnbalken (corpus callosum). Den information som hemisfärerna skickar och 

tar emot kommer och går från motsatta sidan av kroppen, vilket innebär att information från 

vänster kroppshalva går till höger hemisfär och tvärt om för höger kroppshalva och vänster 

hemisfär. Den vänstra hemisfären står främst för språkbehandling medans höger hemisfärs 

huvudansvar finns inom rumsuppfattning. Hjärnan skyddas av tre bindvävshinnor den hinna 

som ligger längst ut vid skallbenet kallas hårda hjärnhinnan (dura mater). Innanför denna 

hinna finns spindelvävshinnan (araknoidea) samt kärlhinnan (pia mater) som ligger närmast 

hjärnan (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).  

 

En av de vanligaste orsakerna till besök på akutmottagningar i Sverige är skallskador. Ofta är 

dessa av så pass mild grad att individerna som råkat ut för en skallskada kan åka hem efter 

undersökning, dessa milda skador brukar benämnas som hjärnskakning. För att skallskadan 

ska kunna klassas som en hjärnskakning ska individen ha förlorat medvetandet och/eller fått 

minnesförlust (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). En individ med 
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hjärnskakning har haft en traumatisk störning i hjärnan och minst ett av följande kriterier bör 

ha uppstått: varit medvetslös i minst 30 minuter, haft minnesförlust för händelsen eller föränd-

ringar i det mentala tillståndet såsom förvirrings- och/ eller desorienterings känsla (Kay et al, 

1993). Socialstyrelsen (2010a) menar att symptom som uppstår vid hjärnskakning bör avta 

inom fyra veckor och vanligen håller arbetsoförmåga endast i sig ett par dagar efter att hjärn-

skakningen uppkommit. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010b) var det under 2009 per 100 000 invånare 43 kvinnor i ålders-

gruppen 20-44år och 38 kvinnor i åldersgruppen 45-64 år som fick diagnosen hjärnskakning. 

Bland männen under samma år var det 81 män tillhörande den yngre åldersgruppen som fick 

diagnosen hjärnskakning och i den äldre åldersgruppen var det 65 män.  

 

Hofgren, Esbjörnsson och Sunnerhagen (2010) har i en studie kommit fram till att individer i 

yngre åldrar har ett mindre behov av rehabilitering samt att hjärnskador som uppstår efter 

trauma oftare leder till återgång i arbete i jämförelse med högre ålder och stroke. Individer i 

studien hade diagnosen hjärnskakning eller stroke och följde alla samma rehabiliteringsplan 

där varje intervention var individanpassad och genomfördes på en rehabiliteringsklinik.  

 

Holm, Cassidy, Carroll och Borg (2005) har gjort en studie av 313 artiklar som publicerades 

under åren 1998-2002 angående hjärnskador. Studien visar att uppemot 90% av alla hjärnska-

dor är av den mildare graden, det vill säga hjärnskakning, samt att en av de vanligaste orsa-

kerna till hjärnskakning i Sverige och Danmark är fallolyckor. I Australien och Frankrike är 

olyckor med motorfordon den vanligaste orsaken till hjärnskador. Författarna menar att det är 

mycket unikt med studier där interventionsgrupp och kontrollgrupp har samma utgångsläge. 

De menar även att flertalet studier som granskats angående interventioner är mycket gamla 

och nya studier behöver genomföras för att kunna få en bättre bild över nyttan med interven-

tioner bland individer med hjärnskador (Holm, Cassidy, Carroll & Borg, 2005). 

 

Arbetsterapi och teorier 

Följande beskrivning har Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2005) på hur en arbetsterapeut 

arbetar och vilka mål arbetsterapeuter strävar efter att uppnå ihop med patienten/kunden: 

 

Arbetsterapeuten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att främja patien-

tens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov och 

i förhållande till omgivningens krav (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005, s. 7).  

 

De metoder som arbetsterapeuten kan använda sig av för att nå målet kan beskrivas på följan-

de sätt: 

 

… genom arbetsterapi utveckla kundens/patientens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt 

aktivitetsförmåga och i förekommande fall kompensera den, så att patienten/kunden upplever 

tillfredställelse i sin dagliga livsföring (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005, s. 9). 
 

En teori som arbetsterapeuter kan arbeta utefter är Model of Human Occupation (MoHO) som 

har ett dynamiskt synsätt vilket innebär att individer genom sitt agerande kan påverka sitt häl-

sotillstånd. I MoHO är individen uppbyggd av tre komponenter, vilja (volition), vanor (habi-

tuation) och utförandekapacitet (preformance capacity). Till komponenten vilja hör värde-

ringar, både individens egna och samhällets, individens motivation och intresse samt uppfatt-

ning om den egna förmågan. Komponenten vanor bestå av de roller som vi har i vårt liv ihop 
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med de vanor som vår vardag består av. Till den sista komponenten utförandekapacitet hör de 

fysiska och psykiska förutsättningar som vi har för att klara av olika aktivitetsutförande. Om 

det sker förändringar i komponenterna påverkas hela individen, detta kan se ut på följande 

sätt. Då en individ råkar ut för en skada eller sjukdom och blir sjukskriven kan individens 

vilja förändas genom att individen kan se annorlunda på sin egen förmåga. Vilket kan resulte-

ra i att individen tappar motivation och intresse i att snabbt tillfriskna och återgå till arbetet. 

De vanor som förekommer med att gå till arbetet försvinner helt vid sjukskrivning, detta kan 

vara mycket påfrestande för individen. Även rollen som arbetstagare försvinner för individen 

vilket kan vara mycket besvärligt då individen behöver arbeta för att exempelvis kunna för-

sörja familjen. En sjukskrivning kan även medföra att en del fritidsaktiviteter måste ställas in 

för tillfället vilket i sin tur leder till att fler roller och vanor försvinner. Även komponenten 

utförandekapacitet påverkas vid en sjukskrivning eftersom det vid sjukdom eller skada är de 

fysiska förutsättningarna som kan drabbas och bli nedsatta (Kielhofner, 2008).  

 

Miljön har även en stor del i individernas liv enligt MoHO och kan delas upp i olika delar. 

Den fysiska miljön består av bland annat byggnader och vägar i individens omgivning. Den 

kulturella miljön utgörs av olika religioner, normer samt traditioner som styr hur vi väljer att 

utföra olika aktiviteter. Den ekonomiska och politiska miljön innefattas av de möjligheter och 

hinder som finns för individen i ett samhälle, några exempel på detta är möjligheter till arbete 

samt tillgång till sjukvård. Det bör finnas ett samspel mellan människan och miljön för att 

individen ska må bra och görs det förändringar i miljön kan detta påverka individen. Om det 

sker förändringar i en individs miljö genom att arbetet försvinner eller att den fysiska omgiv-

ningen inte är tillgänglig för individen påverkas de tre komponenterna och individens välmå-

ende försämras (Kielhofner, 2008).  

 

Svensson och Björklund (2010) har jämfört tre olika perspektiv och hur dessa kan vara an-

vändbara för att få en ökad förståelse för återgång i arbete och rehabilitering inför detta. Ett av 

perspektiven som studerats är MoHO. Författarna menar att MoHO kan användas för att för-

klara det som händer med en individ då denne blir sjukskriven. Bland annat så menar de att 

individens vanor och rutiner bryts vid sjukskrivning samt att en av individens viktigaste roller, 

arbetsrollen försvinner vilket också medför att individens identitet förändras. Svensson och 

Björklund (2010) menar också att rehabilitering från specialister inom området är nödvändigt 

för att individen ska kunna uppleva tillfredsställelse med situationen då arbetsrollen tagits 

ifrån dem genom en sjukskrivning. 

 

Detta examensarbete är till nytta för individen då denne kan få ett bättre välmående och akti-

vitetsutförande om resultaten visar på att arbetsterapeutiska interventioner leder till kortare 

sjukskrivning efter hjärnskakningar. Bevisa för samhället att arbetsterapeutiska interventioner 

är till en fördel för individer som är sjukskrivna kan leda till att fler arbetsgivare förstår vikten 

av att ha en bra arbetsplats och arbetsmiljö. Detta kan på lång sikt minska sjukdomar och ska-

dor på arbetsplatsen för alla anställda (Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). Det är 

även en fördel för professionen arbetsterapeuter då deras roll i rehabiliteringen stärks. Att 

material med både interventionsgrupp och kontrollgrupp analyseras är positivt för professio-

nen då detta inte är så lätt att genomföra främst med tanke på de etiska och personliga aspek-

ter som kan försvåra sådana studier. Om antalet sjukskrivningsdagar minskar är även detta en 

fördel för samhället som får en bättre arbetsförmåga och välmående bland befolkningen. 

Samhällets ekonomi förbättras då fler individer kan arbeta och betala skatt, även samhällets 

sjukomkostnader minskar då färre individer är sjukskrivna (Vahlne Westerhäll, Bergroth & 

Ekholm, 2009). 
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En studie gjord av Elgmark Andersson, Kärrdahl Bedics och Falkmer (2011) visar på att anta-

let sjukskrivningsdagar inte påverkas av interventioner från specialister inom rehabilitering tio 

år efter hjärnskakning. Denna studie ihop med ovanstående information har väckt ett intresse 

kring att granska om antalet sjukskrivningsdagar under det första året efter hjärnskakning vi-

sar ett annat resultat. Ålder och kön i relation till sjukskrivningsdagar är av intresse att grans-

ka såväl som skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Även nyttan med de ar-

betsterapeutiska interventionerna kommer att granskas. Detta examensarbete kommer därför 

att använda samma material som ovannämnda studien.  
 

Syfte 
Syftet är att beskriva antalet angivna sjukskrivningsdagar bland individer i arbetsförålder samt 

beskriva hur många som besökt arbetsterapeut ett år efter hjärnskakning.  

 

Frågeställningar: 

 Beskriva antalet angivna sjukskrivningsdagar i genomsnitt bland könen, olika ålders-

grupper samt i interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

 

 Beskriva hur många i interventionsgruppen och kontrollgruppen som valt att besöka 

arbetsterapeut.  
 

Material och metod 
Examensarbetet går under kvantitativ design vilket innebär att statistik kommer att jämföras 

och analysera. Det material som kommer att analyserat är från en tidigare kvantitativ, pros-

pektiv, randomiserad, kontrollerad och longitudinell studie. Vilket betyder att data som analy-

serades var insamlad under en längre period för att kunna studera utvecklingen hos en popula-

tion (Depoy & Gitlin 1999). 

 

Urvalsgrupp 

I studien gjord av Elgmark Andersson et al (2007) genomfördes det en totalundersökning av 

alla de 1719 individer som sökte vård i väst Sverige för hjärnskakning mellan 6 september 

1997 och 30 september 2000. Ettårs uppföljning utfördes och avslutades i december 2001. Ett 

urval inom denna population genomfördes eftersom olika kriterier behövde uppfyllas för att 

individerna skulle få medverka i studien. Dessa kriterier var att individerna skulle ha diagnos-

tiserats med hjärnskakning enligt Kay et al (1993) definition, vara i arbetsför ålder (16-59år), 

ej ha haft hjärnskada tidigare, ej vara beroende av droger eller liknande preparat, vara svensk-

talande samt tillhöra aktuellt upptagningsområde. Detta resulterade i att endast 395 individer 

återstod, den vanligaste orsaken till exklusion var att individerna inte tillhörde den valda ål-

dersgruppen samt att de inte tillhörde det aktuella upptagningsområdet. Sedan skedde en ran-

domisering av dessa 395 individer, de delades upp i en interventionsgrupp och en kontroll-

grupp. Antalet individer tillhörande interventionsgruppen blev 264 individer och 131 indivi-

der ingick i kontrollgruppen. 

 

De individer som tillhörde interventionsgruppen blev kontaktade två till åtta veckor efter 

olyckan och fick svara på frågan om de kände av någon förändring i det dagliga livet efter 

hjärnskakningen. 150 individer uppgav att de kände sig helt återhämtade efter hjärnskakning-

en och tackade nej till vidare behandling medans 96 individer menade att de inte kände sig 
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helt återhämtade. Dessa 96 individer erbjöds ett besök på en rehabiliteringsklinik för vidare 

undersökning. En rehabiliteringsspecialist undersökte individerna och deras symptom och 

tidigare sjukdomshistoria kartlades. Med rehabiliteringsspecialister menas arbetsterapeut, 

sjukgymnast, neuropsykolog, kurator eller läkare. De individer som bedömdes ha fortsatta 

besvär efter hjärnskakningen fick en bedömning om de var i behov av läkemedel mot exem-

pelvis depression, smärta eller sömnproblem, individernas behov av sjukskrivning bedömdes 

även. Vid behov remitterades individerna vidare till kurator, läkare eller arbetsterapeut. 78 

individer remitterades till arbetsterapeut. Interventionerna från arbetsterapeuten började med 

en helhetsgenomgång av individen och dennes besvär. Individen fick svara på en enkät angå-

ende dagliga aktiviteter samt när besvären från hjärnskakningen uppstod vilket resulterade i 

att problem i dagliga livets aktiviteter kunde identifieras. Efter detta fick individen ett individ-

anpassat träningsprogram med huvudmålet att informera individen att besvären som individen 

hade är vanliga och ofta förbättras efter ett par månader. Ett annat syfte med träningspro-

grammet var att få individerna att hantera sina besvär och kunna utföra sina dagliga aktiviteter 

(Elgmark Andersson et al, 2007). 

 

Efter ett år gjordes det en uppföljning på de 395 individer som ingick i studien. Vid uppfölj-

ningen var det 239 individer från interventionsgruppen och 116 individer från kontrollgruppen 

som valde att medverka, vilket gav ett totalt antal på 355 individer. Vi ettårs uppföljningen 

var det 59 individer i interventionsgruppen och fyra i kontrollgruppen som angav att de besökt 

arbetsterapeut. De individer som tillhörde kontrollgruppen var ej i kontakt med sjukvården 

efter olyckstillfället och fick själva söka vår då de ansåg sig behöva detta (Elgmark Andersson 

et al 2007).  

 

Urvalet inför detta examensarbete är de 355 individer som medverkade vid ett års uppfölj-

ningen se figur 1. De individer som ej medverkade vid ettårs uppföljningen sorteras bort efter-

som data som ska granskas baseras på de svar som angetts vid ettårs uppföljningen  
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Figur 1. Flödesschema urval. 
 

 

Datainsamling 

Materialet till studien insamlades av Elgmark Andersson et al (2007) genom en enkätunder-

sökning av alla individer som sökte vård för hjärnskakning under åren 1997 till 2000 i väst 

Sverige. Deltagarna i studien fick enkäten skickat till sig två till åtta veckor efter olyckstillfäl-

let med syftet att samla in information om deltagarnas tillstånd före hjärnskakningen. Ett år 

efter olyckstillfället fick individerna besvara en likadan enkät igen. Detta för att kunna jämfö-

ra insamlat material mellan olyckstillfället och ettårs uppföljningen.  

 

Enkäterna som användes vid olyckstillfället och vid ettårs uppföljningen var en sammansätt-

ning av ett flertal olika instrument. Frågorna som ställdes tog upp bland annat aktiviteter i 

hemmet och i samhället(Willer, Rosenthal, Kreutzer, Gordon & Rempel, 1993), aktiviteter i 

dagliga livet (Kielhofner, 1985), intresse (Matsutsuyu, 1969), roller (Oakley, Kielhofner, Bar-

ris & Klinger Reichler, 1986), frågor om arbetet (Simovici, 1976; Brännholm, 1992)samt livs-

tillfredsställelse (Bullinger et, al. 2002; Kreuter et al., 1998). Deskriptiv information om indi-



 

8 

vidernas tillstånd i livet samlades även in genom enkäternas första del se bilaga 1 och bilaga 2 

där frågor angående om individerna arbetade vid tiden för olyckan, hur mycket de varit sjuk-

skrivna det senaste året, om de var sjukskrivna vid olyckstillfället mm ställdes. 

 

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av tidiga interventioner vid hjärnskakning 

från rehabiliterings specialister. Frågeställningar som ställdes vid studien var om tidiga inter-

ventionen skulle ge en bättre livstillfredsställelse och hälsorelaterad livskvalitet samt ökad 

delaktighet i hemmet, på arbetet och aktiviteter i samhället. Reliabiliteten och validiteten på 

datainsamlingen prövades genom att enkäterna pilottestades innan den randomiserade kontrol-

lerade studien genomfördes. Det har även ett flertal gånger förekommit stickprovskontroller 

för att kontrollera att inmatad data är korrekt. För att öka validiteten ytterligare fick individer-

na i studien fylla i samma enkät som vid olyckstillfället hos en rehabiliteringsspecialist. Det 

har även publicerats olika studier som påvisar att validiteten och reliabiliteten för de olika 

instrument som enkäten består av är goda (Elgmark Andersson et al, 2007). 

 

Till detta examensarbete har delar ur den första deskriptiva delen i enkäten som delades ut vid 

ettårs uppföljningen använts, denna benämns som Allmänt (Bilaga 2). De frågor som exa-

mensarbetet baseras på är ”Uppskatta hur mycket Du varit sjukskriven året efter sjukskriv-

ningen” samt ”Har Du haft kontakt med sjukvården under året som gått?”. Frågan om sjuk-

skrivningsdagar anges i dagar, veckor och månader. För att lättare kunna urskilja ett resultat 

omvandlades antalet veckor och månader till dagar där en vecka var lika med sju dagar och en 

månad räknas som 30 dagar. Frågan som tar upp kontakt med sjukvården anges i ja eller nej 

och sedan vid ett ja, vilken profession individen varit i kontakt med och hur många gånger. 

Fråga som tar upp orsak till sjukskrivning under det första året efter hjärnskakning finns ej 

med i den del av enkäten som används i detta examensarbete (Elgmark Andersson et al, 

2007).  

 

Databearbetning  

Insamlad data bearbetades med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 19. Data som bearbetades i detta examensarbete tillhörde gruppen 

numeriska variabler eftersom det endast var kvantitet, det vill säga numeriska mätvärde som 

förekom. De analyser som utfördes i detta examensarbete var av deskriptiv statistisk nivå som 

främst förenklade de stora datamängderna för att få ett mer tolkningsbart material samt för att 

kunna besvara de frågeställningar som ställts (DePoy & Gitlin, 1999). En tabell med data över 

hur många individer som ej angett respektive angett sjukskrivningsdagar det första året efter 

hjärnskakning togs fram. Detta för att kunna räkna bort de individer som ej angett sjukskriv-

ningsdagar då centralmått och spridningsmått på de angivna sjukskrivningsdagarna skulle 

beräknas. Centralmått i form av medelvärde och median användes ihop med spridningsmåtten 

standardavvikelse och kvartilavstånd för att kunna beräkna ett resultat. Medelvärde beräkna-

des för att få fram det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar och besök hos arbetstera-

peut eftersom detta var de frågeställningar som skulle besvaras. Medianen beräknades för att, 

ihop med medelvärdet visa hur fördelningen av sjukskrivningsdagarna var. Vid stora sneda 

fördelningar, det vill säga då medelvärde och median inte är lika kan inte medelvärdet ses 

som en god representation av materialet. Medelvärde och median valdes då de är de vanligas-

te centralmått som används vid statistiska analyser. Standardavvikelse och kvartilavstånd är 

de spridningsmått som används ihop med medelvärde och median då statistiska analyser före-

kommer (Ejlertsson, 2003). 
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Det tidigare insamlade materialet fanns i två olika SPSS filer som sattes ihop till en ny fil. En 

stickprovskontroll på 10%, vilket var 36 individer av materialet gjordes för att kontrollera att 

materialet från de två filerna var korrekt sammansatt. Kontrollen genomfördes genom att var 

36:e individ i den sammansatta filen kontrollerades med originalfilerna. (Ejlertsson, 2003). De 

analysmetoder som användes i programmet SPSS var valida då inga felräkningar i program-

met kunde förekomma (Wahlgren, 2008).  

 

Populationen i detta urval delas även in i två åldersgrupper baserat på ålder för att skillnader 

mellan åldersgrupperna och sjukskrivningsdagar skulle kunna granskas. Medianen på ålders-

intervallet för populationen beräknades till 37,5 och delade åldersintervallet i två lika stora 

delar. Åldersgrupperna benämns som åldersgrupp 16-37år och åldersgrupp 38-59 år.  

 

Åldersgruppen 16-37 år bestod av 228 individer medans resterande 127 tillhörde åldersgrup-

pen 38-59 år.  

 

Etiska överväganden 

Vid forskning finns det en del etiska regler som måste uppfyllas för att visa att materialet be-

handlas på rätt sätt. Dessa etiska regler kan delas upp i två delar: forskningskravet och indi-

vidskyddskravet. Forskningskravet innebär att den forskning som bedrivs ska ställa väsentliga 

frågor samt hålla en god kvalitet för att kunna utveckla de kunskaper som redan finns. Indi-

vidskyddskravet består av fyra krav. Det första är informationskravet som innebär att de med-

verkande individerna ska få information om vilken forskning som bedrivs. De får även infor-

mation om att deras deltagande är frivilligt, att de kan avsluta medverkandet när de vill utan 

att detta får konsekvenser. Hur den lämnade informationen kommer att användas får även 

individen information om. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få deltagarnas samtycke, 

om deltagarna är minderåriga ska målsman ge sitt samtycke till deltagandet. Konfidentiali-

tetskravet ställer krav på att deltagarnas uppgifter ska förvaras så att obehöriga ej kan ha till-

träde till dessa. Forskaren har även tystnadsplikt angående uppgifter som kan komma fram 

under studiens gång. Det sista av kraven är nyttjandekravet som innebär att den data som sam-

lats in endast används åt den forskning som deltagarna har informerats om (Vetenskapsrådet 

2002). 

 

Vid detta examensarbete så kan ingen information ges till deltagarna eftersom alla deltagare 

är avidentifierade då materialet blir studerat och analyserat. Dock har informationskravet upp-

fyllts då data samlades in. Samtycke från deltagarna går ej att få inför examensarbetet efter-

som det inte är aktuellt. Då enkäterna genomfördes fick varje deltagare ett missiv med infor-

mation angående studien som enkäterna tillhörde. Deltagarna fick då möjlighet till att avböja 

deltagandet, även vid uppföljning ett år efter olyckstillfället kunde deltagarna tacka nej till 

fortsatt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet fullföljs eftersom det insamlade materialet inte kommer att visas för 

obehöriga och individerna kommer inte att försöka identifieras. Även de krav som finns i nytt-

jandekravet kan uppnås då insamlad data endast kommer att användas för att få svar på de 

frågeställningar som ställts. Materialet är avidentifierat och varje medverkande individ har fått 

ett patient- id nummer istället för personnummer vilket gör att patienternas identitet ej går att 

se.  

 

Ett etiskt godkännande från en forskningsetisk kommitté måste även fås för att forskningen 

ska bli godkänd (Ejlertsson 2003). Vilket det insamlade materialet från studien Mild Trauma-
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tic Brain Injuries, The impact of early intervention on late sequelae (Elgmark Andersson et al, 

2007) har fått med diarienumret: 337-92 samt 339-96. Även en etisk egengranskning på mate-

rialet har genomförts. 
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Resultat 
Resultatet kommer att presentras i form av deskriptiv statistik. Figurer, tabeller och beskri-

vande text kommer att användas för att presentera resultatet, detta för att kunna få en god 

översikt över det insamlade materialet.  

 

 

Populationen i detta examensarbete består av totalt 355 individer där interventionsgruppen 

består av 239 individer och kontrollgruppen av 116 individer. Antalet kvinnor i populationen 

är 139 individer medans antalet män är 216 individer. Till åldersgruppen 16-37 år hör 228 

individer medans det är 127 individer i åldersgruppen 38-59 år.  

 

Statistik över antalet angivna sjukskrivningsdagar 

Eftersom det är statistik över antalet angivna sjukskrivningsdagar det första året efter hjärn-

skakning som ska beräknas så räknas alla individer som ej angett några sjukskrivningsdagar 

bort. I tabell 1 visas det hur många i varje kön, åldersgrupp, interventionsgrupp och kontroll-

grupp samt för hela populationen som angett respektive inte angett sjukskrivningsdagar. Stati-

stik som sedan presenteras är baserat på de individer som angett sjukskrivningsdagar. 

 
 

Grupp Antal som ej angett  

sjukskrivningsdagar 

Antal som har angett  

sjukskrivningsdagar 

Hela populationen 169 186 

Interventionsgrupp 113 126 

Kontrollgrupp 56 60 

Kvinnor 65 74 

Män 104 112 

Åldersgrupp 16-37 år 105 123 

Åldersgrupp 38-59 år 64 63 

Tabell 1. Visar hur många i varje grupp som ej angett respektive angett sjukskrivningsdagar 

det första året efter hjärnskakning. n= 355 
 
 
 
 

Hela populationens medelvärde för antalet sjukskrivningsdagar beräknas till 76 sjukskriv-

ningsdagar (median 16, standardavvikelse 117,0 och kvartilavstånd 66). Att medelvärdet är 

högre än medianen visar på en positiv sned fördelning av sjukskrivningsdagarna se figur 2. I 

interventionsgruppen beräknas medelvärdet för antalet sjukskrivningsdagar till 80 dagar (me-

dian 21, standardavvikelse 118, 3 och kvartilavstånd 83). Hos kontrollgruppen är medelvärdet 

68 sjukskrivningsdagar (median 14, standardavvikelse 114,6 och kvartilavstånd 54). Både i 

interventionsgruppen och kontrollgruppen finns en positiv sned fördelning av sjukskrivnings-

dagarna vilket kan ses i figur 3 och figur 4.  
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Figur 2. Visar histogram över hela populationens angivna sjukskrivningsdagar ett år efter 

hjärnskakning. n= 186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Histogram som visar interventionsgruppens angivna sjukskrivningsdagar. n= 126.  
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Figur 4. Kontrollgruppens angivna sjukskrivningsdagar i ett histogram. n= 60. 

 

 

 

Medelvärdet för antalet sjukskrivningsdagar bland kvinnorna är 104 sjukskrivningsdagar 

(median 28, standardavvikelse 131,0 och kvartilavstånd 173). För männen är medelvärdet 58 

sjukskrivningsdagar (median 14, standardavvikelse 103, 3 och kvartilavstånd 36,5). Eftersom 

medlevärdet är högre än medianen hos båda könen visar figur 5 och figur 6 på en positiv sned 

fördelning av sjukskrivningsdagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Histogram över antalet sjukskrivningsdagar bland kvinnorna. n= 74. 
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Figur 6. Visar männen sjukskrivningsdagar i ett histogram. n= 112. 

 

 

 

 

 

Medelvärdet för antalet sjukskrivningsdagar i åldersgruppen 16-37 år beräknas till 62 (median 

14, standardavvikelse 104,2 och kvartilavstånd 40). För åldersgruppen 38-59år är medelvärdet 

104 sjukskrivningsdagar (median 21, standardavvikelse 135,4 och kvartilavstånd 188). Figur 

7 och figur 8 visar den positiva sneda fördelningen av sjukskrivnignsdagarna bland båda 

åldersgrupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Visar åldersgrupp 16-37 års angivna sjukskrivningsdagar i ett histogram. n= 123.  
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Figur 8. Histogram över antalet sjukskrivningsdagar i åldersgrupp 38-59år. n= 63.  
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Statistik över antalet angivna besök hos arbetsterapeut 

Det var 59 individer tillhörande interventionsgruppen och fyra individer i kontrollgruppen 

som svarade vid ettårs uppföljningen att de besökt arbetsterapeut under det senaste året. Flö-

desschemat i figur 9 visar hur många individer i interventionsgruppen och kontrollgruppen 

som besökt arbetsterapeut under det första året efter hjärnskakning. Det genomsnittliga antalet 

besök hos arbetsterapeut var 9 besök för individerna i interventionsgruppen medans det var 5 

besök för individerna i kontrollgruppen. Lägsta antalet besök hos arbetsterapeut är ett hos 

båda grupperna medans den individ i interventionsgruppen som besökt arbetsterapeut flest 

gånger hade 50 besök och för kontrollgruppen var det 12 besök. 

 

 

 

 

Figur 9. Flödesschema över antalet besök hos arbetsterapeut i interventionsgruppen och kon-

trollgruppen. n= 355.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Att de individer som examensarbetes population bestått av har varit i arbetsför ålder beror 

främst på att jag har valt att läsa till arbetsterapeut med inriktning på individer i arbetsför ål-

der. Jag valde även att utgå ifrån hela populationen som upplevde de kriterier som fanns för 

att kunna göra jämförelser mellan könen, olika åldersgrupper samt interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Detta för att få ett resultat som är trovärdigt. Om ett mindre urval gjorts ur den 

ursprungliga studiens population hade resultatet kunnat bli missvisade eller mindre trovärdigt. 

En annan orsak till att jag valde att utgå ifrån hela populationen var att studien av Elgmark 

Andersson et al (2007) genomfördes på samma population och på så vis kan jag jämföra det 

resultat jag kommit fram till med studiens resultat.  

 

Examensarbetet hade stora datamängder som skulle granskas och därför valde jag att arbeta 

utefter en kvantitativ design (Ejlertsson, 2003). Om jag istället hade valt en kvalitativ design 

som främst undersöker individers upplevelser och erfarenheter kunde resultatet blivit annor-

lunda. Intervjuer är vanligt förekommande inom kvalitativ design vilket inte hade varit 

genomförbart på det material som jag arbetat med (Depoy & Gitlin, 1999). Om jag hade valt 

att arbeta utefter en kvalitativ design med intervjuer bland de individer som ingått i den ur-

sprungliga studien av Elgmark Andersson et al (2007) hade jag fått avidentifiera de medver-

kande individerna för att kunna kontakta dem och fråga om de ville medverka vid en intervju. 

Att avidentifiera individerna i studien hade varit etiskt okorrekt och jag hade brutit mot sam-

tyckeskravet där individerna ger samtyckte till medverkan i studien, konfidentialitetskravet 

genom att jag avidentifierar individerna och på så vis får tillgång till deras kontaktuppgifter 

samt nyttjandekravet eftersom jag inte använder insamlad data som det var tänkt (Vetenskaps-

rådet, 2002). Det hade även behövt göras en ny etiska ansökan.  

 

Jag valde medvetet att beskriva alla delar i de enkäter som individerna fick besvara, detta för 

att lättare kunna få en bild av vilken information som samlats in om individerna. Fler delar i 

enkäterna hade kunnat användas i detta examensarbete men mängden data hade då blivit 

mycket stor. Därför valdes endast den del ut vars information stämde in på syftet i detta exa-

mensarbete samt kunde besvara ställda frågeställningar.  

 

Bortfallet i det granskade material var relativt stort i många av de frågor som ställdes i enkä-

terna. Bortfallet har jag i detta examensarbete främst räknats som nej eller som att det ej hade 

förekommit. Det stora bortfallet gjorde materialet lite svårtolkat och en del fel i resultatet kan 

ha uppkommit på grund av detta. Ejlertsson (2003) menar att ett stort bortfall kan medföra 

felaktiga generaliseringar av populationen. Eftersom bortfallet i de frågor som använts i detta 

examensarbetet är stort ihop med de sneda fördelningar som finns i resultatet gör att jag anser 

att generalisering av det reslutat som kommit fram bör ske med stor försiktighet. En bortfalls-

analys kan vara svår att genomföra då all information om individerna inte går att ta reda på 

utan att få informationen direkt från individen, exempel på sådan information är antalet sjuk-

skrivningsdagar.  

 

Då angivna sjukskrivningsveckor och månader vid ettårs uppföljningen vandlades om till da-

gar kan även fel ha uppstått då individerna i enkäterna kan ha haft olika tankar om hur många 

dagar en vecka respektive en månad var. Även jag kan ha haft en annan syn på antalet dagar 

än individerna i det granskade materialet. Dock har alla veckor och månader vandlats om på 
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samma sätt och det fel som kan ha uppstått anses endast vara att det exakta antalet sjukskriv-

ningsdagar för populationen ej är korrekt.  

 

Det material som användes i detta examensarbete samlades in under åren 1997- 2001 och kan 

börja mista sin relevans eftersom det är närmre 15 år sedan. Detta bland annat för att defini-

tionen på hjärnskakning inte var densamma då som den är idag (Statens Beredning för medi-

cinsk Utvärdering [SBU], 2006). En annan faktor som är viktig att belysa vad gäller relevan-

sen på det material som använts är att socialförsäkringssystemet såg annorlunda ut under tiden 

för datainsamlingen jämfört med idag. Bland annat så sjukskrevs individer under längre peri-

oder under slutet av 1990 talet jämfört med idag. Hur mycket varje individ får i ersättning vid 

sjukskrivning har också förändrats under åren. Det har även gjorts en stor förändring efter att 

materialet samlats in angående företags ansvar vad gäller finansiering av sjukfrånvaroersätt-

ning som påverkat antalet sjukskrivna individer (Svenskt näringsliv, 2012). Att stora föränd-

ringar i socialförsäkringssystemet har skett efter att materialet samlades in gör det svårt att 

idag generalisera det framtagna resultatet på Sveriges population.  

 

Jag anser att den grupp som medverkat i detta examensarbete ger ett relativt trovärdigt resultat 

eftersom åldersintervallet är så stort 16-59 år. Detta ger en bra blick över hela Sveriges popu-

lation individer i arbetsför ålder. Eftersom det skett en totalundersökning av alla som sökte 

sjukvård på grund av hjärnskakning anser jag att denna population kan anses som representa-

tiv för hela Sveriges population i samma åldersgrupp och under samma tidsperiod som mate-

rialet samlades in. Jag anser att materialet har stor trovärdighet i sitt resultat eftersom det byg-

ger på en totalundersökning. Ett sätt att ge mer styrka åt en sådan här studie ha kunnat vara att 

göra totalundersökning inom flera olika geografiska område och sedan jämföra de resultat 

som tagit fram. Jag tror att detta hade gett en bättre bild över hur det ser ut i i hela Sveriges 

befolkning gällande sjukskrivningsdagar ett år efter hjärnskakning.  

 

De interventioner som individerna fått från arbetsterapeuter anser jag kunna ses som att de är 

utförda enligt standard. Det vill säga att individanpassat träningsprogram ihop med de strate-

gier som togs fram ihop med individen är interventioner som arbetsterapeuter vanligen an-

vänder sig av (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012).  

 

Den enkät som använts i detta examensarbete bestod av flera olika instrument som har blivit 

testade vad gäller validitet och reliabilitet ett flertal gånger genom olika studier. Dessa studier 

har visat att varje instrument har god validitet och reliabilitet. Även enkätens validitet och 

reliabilitet har testats genom bland annat pilotstudie och då individerna besvarat samma enkät 

vid mer än ett tillfälle (Elgmark Andersson et al, 2007). Validiteten av de analyser som ge-

nomförts i detta examensarbete visas genom att resultatet leder fram till svar på de frågeställ-

ningar som ställts, då validitet visar att man undersökt det man avsett att undersöka. Exa-

mensarbetets reliabilitet kan testas genom att någon annan genomför beräkningar på det mate-

rial som examensarbetet består av och får samma resultat. Reliabilitet visar på tillförlitlighet i 

material och samma resultat ska kunna fås vid flera olika mätningar (Patel & Davidson, 

2003). 

 

Resultatdiskussion 

Vid beräkning av resultatet arbetade jag utefter det syfte och de frågeställningar som ställts 

för att kunna besvara dessa. Jag anser att det resultat som jag fått fram är tillfredställande och 

besvarar mina frågeställningar på ett korrekt sätt. Jag har valt att diskutera varje frågeställning 

för sig för att lättare kunna urskilja vilket svar jag fått på de olika frågeställningarna.  
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Resultatet som togs fram visade på att genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar hos  

hela populationen som studerats i detta examensarbete var 76 dagar efter en hjärnskakning. 

Eftersom medianen var lägre än medelvärdet finns en positiv sned på fördelningen av sjuk-

skrivningsdagarna. 

 

Kvinnornas genomsnittliga antal sjukskrivningsdagar var 104 dagar och därför högre än män-

nens 58 dagar, medianen som beräknades hos både kvinnor och män visade på en positiv sned 

fördelning. Detta kan förklaras genom att kvinnor oftare än män sjukskrivs. Främst är det 

psykiska diagnoser och graviditetskomplikationer hos kvinnor som gör att de sjukskrivs mer 

än män men även då sjukskrivningar orsakade av graviditet räknas bort är antalet sjukskrivna 

kvinnor fler än män (Riksförsäkringsverket, 2004). Riksförsäkringsverket (2004) menar även 

att kvinnor använder sig av sjukskrivning som en orsak till att lämna arbetet vid högre ålder, 

vilket män i samma ålder inte gör i lika stor utsträckning. Detta för att män har lättare än 

kvinnor att lämna arbetet vid högre ålder, män har även fler möjligheter till att sluta arbeta vid 

högre ålder än vad kvinnor har.  

 

Antalet sjukskrivningsdagar i genomsnitt var fler i åldersgruppen 38-59 år än hos åldersgrup-

pen 16-37år där antalet sjukskrivningsdagar var 62 respektive 103 dagar. Det fanns även en 

positiv sned fördelning av antalet sjukskrivningsdagar. Riksförsäkringsverket (2004) menar 

att risken för sjukskrivning ökar vid stigande ålder. Detta kan bekräftas genom de granskning-

ar som gjorts i examensarbetet där fler sjukskrivningsdagar har angetts bland de med högre 

ålder. Hofgren, Esbjörnsson och Sunnerhagen (2010) menar att individer med lägre ålder inte 

behöver rehabilitering i lika stor utsträckning som individer med högre ålder. Detta kan vara 

en förklaring till att individer med lägre ålder inte varit sjukskrivna lika mycket som indivi-

derna med högre ålder.  

 

De individer som ingick i interventionsgruppen hade ett genomsnitt på 80 sjukskrivningsdagar 

medans kontrollgruppens medelvärde var 68, hos båda grupperna fanns det en positiv sned 

fördelning av antalet sjukskrivningsdagar. Att det genomsnittliga antalet angivna sjukskriv-

ningsdagar var högre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen kan förklaras med MoHOs 

komponent vilja. Som beskrivits tidigare menar Kielhofner (2008) att vilja består av samhäl-

lets och individens egna värderingar. Det kan vara så att individerna i interventionsgruppen 

ansett det mer accepterat både av dem själva och av samhället att vara sjukskrivna längre då 

de varit i kontakt med sjukvården. En annan förklaring till att individerna i interventionsgrup-

pen var mer sjukskrivna än individerna i kontrollgruppen kan bero på att det i den rehabiliter-

ing som individerna fick ingick att de skulle vara sjukskrivna en viss period (Holmqvist An-

dersson, 2004).. Detta för att återfå den balans mellan Kielhofner (2008)s komponenter vilja, 

vanor och utförandekapacitet som rubbats då hjärnskakningen uppstod (Elgmark Andersson et 

al, 2007).  

 

Flest besök hos arbetsterapeut förekom bland de individer som ingick i interventionsgruppen i 

jämförelse med individerna i kontrollgruppen. Detta beror främst på att individerna i interven-

tionsgruppen blev erbjudna besök hos arbetsterapeut medans de individerna som ingick i kon-

trollgruppen själva fick söka sig till arbetsterapeut då de ansåg sig vara i behov av detta (Elg-

mark Andersson et al, 2007). 

 

Den tioårs uppföljning som Elgmark Andersson, Kärrdahl Bedics och Falkmer (2011) gjort på 

samma material som jag använt mig av i detta examensarbete visar på liknande resultat att 

individer i interventionsgruppen inte var mindre sjukskrivna än kontrollgruppen. Att denna 
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tioårs uppföljning har liknande resultat som detta examensarbete anses kunna styrka och ge 

trovärdighet till det resultat som presenterats i examensarbete.  
 

Betydelse för arbetsterapi 

Enligt Holm, Cassidy, Carroll och Borg (2005) så är studier där interventionsgrupp och kon-

trollgrupp har samma utgångsläge mycket ovanligt och studier som utgår ifrån samma ut-

gångsläge ses som mycket unikt. Detta borde ses som en motivation till arbetsterapeuter att 

vilja genomföra studier där individerna har samma utgångsläge oavsett om de tillhör interven-

tionsgrupp eller kontrollgrupp. Vidare bör även fler studier på samma material som detta ex-

amensarbete genomföras. Exempel på framtida studier är att ta reda på vilken form av inter-

ventioner individerna som erbjöds rehabilitering genomgick, eventuella skillnader i sjukskriv-

ningsdagar mellan olika interventionsgrupper inom olika professioner samt om några andra 

skador som eventuellt uppkom vid hjärnskakningen ledde till fler sjukskrivningsdagar. Nya 

studier behöver även göras för att kunna styrka interventioner från arbetsterapeuter bland in-

divider med hjärnskakning och andra hjärnskador då de studier som gjorts inom detta område 

är relativt gamla och tappat sin relevans. Att nya studier görs inom detta område är viktigt för 

att utvecklingen av arbetsterapi ska kunna gå framåt (Holm, Cassidy, Carroll & Borg (2005).  

 

Detta examensarbete uppfyller forskningskravet genom att relevanta frågor inom området har 

ställts och väsentliga resultat till dessa frågor har tagits fram (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

examensarbete ihop med andra studier på samma material och studier som liknar dessa är 

mycket viktigt för utvecklingen av arbetsterapi. Detta eftersom det är av stort intresse att ta 

reda på om interventioner samt vilken typ av interventioner som verkar positivt på individer 

med nedsatt arbetsförmåga samt hur arbetsterapeuter kan förebygga att det uppstår.  
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Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utefter det resultat som presenterats är att kvinnor har högre me-

delvärde på sjukskrivningsdagarna än män, att individerna i åldersgrupp 16-37 år har lägre 

genomsnitt på sina sjukskrivningsdagar än de individer i åldersgrupp 38-59 år. Bland de indi-

vider som ingick i interventionsgruppen och kontrollgruppen fanns det ett högre genomsnitt 

på antalet sjukskrivningsdagar bland individerna i interventionsgruppen. Det var även flest 

individer i interventionsgruppen som hade besökt arbetsterapeut i jämförelse med kontroll-

gruppen. De granskningar av materialet som gjorts i detta examensarbete visar likande resultat 

med den studie som gjorts på samma material men vid en tioårs uppföljning vilket kan stärka 

att resultatet som här tagits fram är trovärdigt. Fler studier bör genomföras på samma material 

som i detta examensarbete för att få mer kunskap inom området hjärnskakningar och sjuk-

skrivning. Förslag på vad som kan studeras är vilka interventioner arbetsterapeuter och andra 

professioner använde sig utav, samt upplevelsen av dessa. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

1. ALLMÄNT 
 
Vilket är Ditt civilstånd?    Gift eller sambo 
     Ogift ej sambo  
     Änka, änkling  
     Frånskild 
 
 
Hur många personer ingår i Ditt hushåll?   Jag bor ensam 
      Hushållet består av _______ 
vuxna  
               och av                    _______ barn under 18 år 
 
Förvärvsarbetade Du vid tiden för   Nej 
olyckan?     Ja __________ timmar per vecka 
 
Vilket yrke eller sysselsättning har Du? 
______________________________________________________________ 
 
(Du som är pensionerad bör ange Ditt yrke eller sysselsättning under tiden närmast före pensioneringen) 
 
Om Du inte förvärvsarbetade    Hemmafru eller hemmaman med ansvar för 
hushållet 
Är Du:     Studerande 
(Markera ett eller flera alternativ)   Arbetslös 
     Förtidspensionerad 
     Förvärvsarbetar ej av annan  
         orsak: 
_______________________________________ 
 
Om Du inte förvärvsarbetade vid tiden   Nej 
för olyckan, var Du då sjukskriven?   Ja  Omfattning:  helt
 delvis 

       
 
Uppskatta hur mycket Du var sjukskriven föregående år.   _______ dagar _______ veckor _______  må-
nader  
Är Du sjukskriven för närvarande?   Nej 
     Ja - Diagnos/orsak 
____________________________ 
 
Vilken är Din utbildning?    Folkskola eller liknande 
(Markera den högsta utbildningsnivån)        högst 8 år 
 
     Grundskola, realskola, 
         flickskola el motsv utbildning i 
         minst 9 år 
 
     Studentexamen el motsvarande 
          utbildning 
 
     Examen från universitet eller 
          högskola 
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Har Du sökt läkare för tidigare    Nej 
hjärnskakning?    Ja, vid ett tillfälle 
     Ja, vid flera tillfällen 

 
 
 
     Ringa in den siffra på varje rad som stämmer för Dig 
 

Hur mådde Du dagen efter  olycksfallet? Mycket 
dåligt 

Dåligt 
 

Nästan bra Helt bra 

 
 

1 2 3 4 

 
 
Fick Du vid olycksfallet någon annan skada än slaget mot huvudet? 
 
     Nej 
 
     Ja 
 
Om ja kryssa i var Du fick för övriga skador 
                           
   Ansikte  obetydligt      lätt  svår 
 
   Hals, nacke  obetydligt  lätt  svår 
 
   Bål obetydligt  lätt  svår 
 
   Rygg  obetydligt  lätt  svår 
 
   Arm  obetydligt  lätt  svår 
 
   Ben  obetydligt  lätt svår 
 
 
 
Om Du vill skriv något kort om övriga skador: 
 
 
__________________________________________________________________________________________
________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________
________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________
________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________
________ 
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Bilaga 2  

1. ALLMÄNT 
 
       
 

Uppskatta hur mycket Du varit 
sjukskriven året efter olyckan?   _______ dagar_______ 
veckor_______  månader  
 
 

Är Du sjukskriven för närvarande?  • Nej 

      • Ja - Dia-
gnos/orsak ______________________ 
 

Har Du haft kontakt med sjukvården  • Nej 

under året som gått?    • Ja • Läkare 
    Antal gånger _________ 
 
      

 • Arbetsterapeut     Antal gånger _________ 
 
      

 • Sjukgymnast      Antal gånger _________ 
 
      

 • Kurator       Antal gånger _________ 
 
      

 • Psykolog       Antal gånger _________ 
 
      

 • Övrigt       Antal gånger _________   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


