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Örebro universitet  
Institutionen för hälsovetenskaper 
Arbetsterapi C 
 
Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi  
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Sammanfattning 
Bakgrund: Arbetsterapi går ut på att främja hälsa genom aktivitet. Arbetsterapeutens roll är att göra 
det möjligt för personer, trots sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, att kunna få känna att de 
lever ett meningsfullt liv. PTSD uppstår till följd av att personen exponerats för ett trauma. Diagnosen 
medför psykiska besvär som oro, ångest, depression, stress samt minnes- och 
koncentrationssvårigheter. De psykiska besvären leder till aktivitetsbegränsningar och 
delaktighetsinskränkningar.  
Syfte: Syftet med studien är att belysa arbetsterapeutiska åtgärder för personer med PTSD. 
Frågeställningar: 
-Vilka åtgärder använder arbetsterapeuter för personer med PTSD?  
-På vilket sätt främjar åtgärderna återhämtning? 
Metod: Tidigare forskning inom det valda området sammanställdes genom en litteraturstudie. 
Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl plus with full text, Medline och PsycINFO. Artiklarna 
granskades och tio artiklar återstod efter urval och kvalitetsgranskning. Åtta artiklar var kvalitativa 
och de övriga två kvantitativa.  
Resultat: Åtgärder som används är coping-strategier, arbetsinriktad rehabilitering, gruppterapi, 
miljöanpassning och skapande aktivitetsövningar för att främja återhämtning hos personer med 
PTSD. Åtgärderna har olika fokusområden. Coping-strategier syftar till att hjälpa personen att 
hantera symtom genom att medvetandegöra ohälsosamma beteenden. Arbetsinriktad rehabilitering 
underlättar för personen att återta ett hälsosamt aktivitetsmönster. Gruppterapi ger en känsla av 
tillhörighet och miljöanpassningar stödjer personens kognition. Skapande aktivitetsövningar ger en 
känsla av meningsfullhet och är även betydelsefulla för att uttrycka känslor och bearbeta traumatiska 
upplevelser. 
Slutsats: Arbetsterapeuter har en betydande roll för att främja återhämtning hos personer med PTSD 
med åtgärder som hjälper personen att medvetandegöra ohälsosamma beteenden, hantera symtom 
och skapa balans mellan vardagens aktiviteter. Tidiga insatser är betydelsefullt för att motverka 
psykiska besvär hos personer som upplevt trauma och lugna aktiviteter är lämpliga för att undvika 
stress. Det är viktigt att lyfta fram att personer som exponerats för traumatiska händelser inte alltid 
förmår att uttrycka sig verbalt och på så sätt bearbeta svåra minnen. Med hänsyn till detta bör 
arbetsterapeuter kunna ha en viss flexibilitet i sitt tillvägagångssätt vid behandlingsarbetet. 
Resultatet kan bidra till ökad förståelse för personer med PTSD och deras individuella behov för att 
främja återhämtning. 
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Inledning 
Enligt en forskningsstudie får barn som exponerats för traumatiska händelser begränsningar som rör 
socialt beteende till följd av PTSD (1). Diagnosen är en av få psykiska sjukdomar med en konkret 
sjukdomsorsak och en vanlig definition är att personen varit med om en svår händelse som 
misshandel, våldtäkt, olycka, krig eller annan traumatisk situation (2). Symtombilden omfattar 
kronisk depression, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och psykosomatiska besvär (3).  

Många personer utsätts för våld och övergrepp i vardagen och våldet utövas i miljöer där personen 
förväntas känna sig trygg som i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Prevalensen av PTSD är 
högre än man tidigare trott (4). Inom särskilda yrken är riskerna större för att utsättas för traumatiska 
händelser. En stor del av de som utsätts för traumatiska incidenser på arbetsplatsen utvecklar PTSD 
vilket leder till ökad frånvaro från arbetet (5). PTSD antas ha en utbredd underdiagnostik (4). 
Uppskattningsvis har cirka 30 % av de flyktingar som kommer till Sverige utsatts för traumatiska 
händelser (6). Det är därför intressant att belysa vilka arbetsterapeutiska åtgärder som används för 
personer med PTSD och på vilket sätt åtgärderna främjar återhämtning. Författarna har 
uppmärksammat att det finns få forskningsstudier om arbetsterapeutiska åtgärder för specifikt PTSD 
och vill med denna studie bidra till att lyfta intresset för vidare forskning inom området. 
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Bakgrund  
 
Arbetsterapi 
Grundtanken med arbetsterapi är att alla människor måste få känna att de lever ett meningsfullt liv 
och uppleva delaktighet i sin vardag och i samhället. Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra detta 
för personer, trots sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Syftet med arbetsterapi är att få 
personen, utifrån de individuella resurserna och behoven, så självständig som möjligt i dagliga 
aktiviteter som skola, arbete eller personlig vård (7). Några grundläggande arbetsterapeutiska 
principer är att aktivitet främjar hälsan och att aktiviteten är terapeutisk då personen upplever den 
som meningsfull. En arbetsterapeut fokuserar på att ge möjlighet till social delaktighet och arbetar 
klientcentrerat vilket innebär att tillgodose personens unika behov. Förhållningssättet hos en 
arbetsterapeut bygger på respekt, äkthet och empati (8). 

 
Arbetsterapeutiska modeller  
Model of Human Occupation (MOHO) är en modell som är klientcentrerad, vilket innebär att den 
fokuserar på personens individuella behov. Den är även aktivitetsfokuserad, holistisk och 
evidensbaserad. Ett holistiskt synsätt innebär att betrakta människan ur ett helhetsperspektiv. 
Modellen ger riktlinjer för hur aktivitet motiveras utifrån personens förutsättningar (9). Människans 
viljekraft, vanor och utförandekapacitet ligger i fokus. Viljekraften speglar personens upplevelse, 
tolkning och förväntan av aktiviteter. Vanor omfattar människans upprepande beteendemönster i 
olika kontexter och utgör interaktionen av närmiljön. Utförandekapaciteten är en subjektiv 
upplevelse och omfattar förmågan av genomförandet baserat på statusen av personens 
underliggande fysiska och psykiska faktorer (10).  

En modell med fokus på människans upplevelse av meningsfullhet och aktiviteters olika värden är 
The Value and Meaning of Occupations (ValMO). Modellen belyser att aktiviteter har ett 
sociosymboliskt, konkret eller självbelönande värde. Det sociosymboliska värdet innebär att 
aktiviteter dels har ett uppenbart värde och dels ett underliggande, som kommuniceras icke-verbalt 
genom aktiviteten. En person kan till exempel uppleva tillhörigheten till en viss kultur genom en 
specifik aktivitet. Det konkreta värdet innebär att personen genomför en aktivitet som generera ett 
resultat vilket upplevs tillfredsställande. Aktiviteter med självbelönande värde är bland annat 
kopplade till njutning och lust (11).  

Modellen Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) fokuserar på människans 
spiritualitet som är i centrum av en dynamisk relation mellan personen, omgivningen och uppgiften. 
En arbetsterapeut strävar efter att skapa möjligheter utifrån personens egna vilja och motivation där 
själva görandet anses spegla vem personen är (12). Spiritualiteten beskrivs som själva kärnan och 
drivkraften bakom meningsfulla aktiviteter som personen engagerar sig i (13). 

 

Aktivitetsbalans  
Tidsanvändningen mellan olika aktiviteter är avgörande för att människan skall kunna uppleva hälsa 
och välbefinnande. Aktivitetsbalans uppnås genom harmonisk fördelning mellan olika vardagssysslor 
(14). Begreppet är centralt inom arbetsterapi och beskrivs som beroende av förhållandet mellan 
aktivitetens krav och personens utförandekapacitet. Vidare förklaras aktivitetsbalans att uppnås då 
personen har balans mellan aktivitet och vila samt mellan ensamma och sociala aktiviteter (8). 
Personer som engagerar sig i aktiviteter som upplevs lustfyllda och meningsfulla skattar sin hälsa som 
god. Vilka aktiviteter som uppfattas lustfyllda är en individuell uppfattning och beror på personens 
intressen (15). Upplevelser av meningsfulla aktiviteter antas leda till ökad livskvalitet (13). Personer 
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med psykosocial problematik upplever ofta en obalans i aktivitetslivet (8). Arbetsterapeuten bör ta 
reda på vilka aktiviteter personen upplever som meningsfulla och uppmuntra till att utföra dessa 
regelbundet för att främja och bibehålla en god hälsa (13).  

 

Psykosocial rehabilitering ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv 
Arbetsterapi och aktivitetsfokuserade rehabiliteringsmetoder antas leda till förbättrad psykisk hälsa 
rent generellt. Psykisk hälsa uppnås då personen upplever självständighet, social tillhörighet, 
självförverkligande och aktivitetsbalans av meningsfulla aktiviteter (14). Fokus ligger på att 
medvetandegöra svårigheter och problem hos personen för att förbättra eller kompensera för 
nedsatta förmågor och på så sätt möjliggöra ett självständigt och betydelsefullt aktivitetsmönster. 
Personen vägleds av arbetsterapeuten till ett hälsosamt aktivt liv med meningsfulla aktiviteter och 
upplevelse av delaktighet i aktivitet. Rehabiliteringsarbetet syftar till att tillgodose personens 
individuella behov genom att förbättra vardagsrutiner och även återta roller i vardagen som 
eventuellt gått förlorade (8).  

Arbetsterapeuten fokuserar på att utbilda och informera personen och anhöriga om sjukdomen för 
att öka förståelsen och förebygga återinsjuknande. Det är också betydelsefullt att arbetsterapeuten 
inger hopp om återhämtning. Detta underlättar för personen att hantera och kontrollera tidiga 
varningstecken, ger stöd, minskar risken för förvärrade stress och ångestupplevelser vilket främjar 
återhämtningsprocessen (13). Begreppet återhämtning, ”recovery”, är ett forskningsfält inom 
arbetsterapi och kan förklaras som den process där personen deltar i behandling och som leder till 
förbättrad hälsa (14). Enligt en forskningsstudie har barn med PTSD nedsatta förmågor inom 
aktivitetsutföranden och social interaktion. Lek och social interaktion är viktiga faktorer för att 
möjliggöra en sund fysisk, emotionell och psykologisk hälsoutveckling hos barn (1). Vidare visar en 
annan forskningsstudie att det finns ett behov av fler studier kring behandlingsmetoder för att kunna 
främja delaktighet och aktivitetsutföranden för personer med PTSD (16).  

 

PTSD 
Personer med PTSD har kraftiga psykologiska och fysiologiska reaktioner på omständigheter i 
vardagen som påminner personen om traumat. PTSD utvecklas antingen omedelbart, veckor, eller 
månader efter att personen exponerats för den traumatiska händelsen och kan pågå under en 
mycket lång tid. Symtomen yttrar sig i form av isoleringstendenser, ångest, kronisk depression, sömn- 
och koncentrationssvårigheter samt psykosomatiska besvär. Personer med PTSD undviker tankar, 
platser, personer och aktiviteter som associeras till traumat. De psykosomatiska besvären är bland 
annat magont, huvudvärk och hjärtpåverkan (3).  

Diagnosen omfattar tre olika symtomgrupper. Återupplevandet innebär att personen återupplever 
den traumatiska händelsen i form av så kallade återtrippar eller flashbacks och det är vanligt med 
mardrömmar associerade till den traumatiska händelsen. Unvikandet innebär att personen undviker 
situationer som kan påminna om händelsen. Förhöjd arousal kännetecknas av sömnsvårigheter, 
minnes- och koncentrationssvårigheter (2). Andra vanliga symtom till följd av PTSD är ilska och 
pendlande mellan vredesutbrott och förtvivlan samt känslor av hopplöshet (2). Symtomen av PTSD 
kan minska och tillta varpå det är viktigt att undersöka vad som sker hos personer med PTSD över tid. 
Uppskattningsvis drabbas 10-30% av de som exponeras för extrema stressfyllda omständigheter som 
krig, rån, våldtäkt eller naturkatastrofer av PTSD. ”Incidensen varierar dock med typ av händelse, t.ex. 
våldtäkt 80%, tragiska dödsfall 30%, allvarliga olyckor 13%” (3).   

Samhället står inför större utmaningar gällande behandlingar för personer med psykisk sjukdomar. 
Enligt Socialstyrelsens uppskattas mellan 20 och 30 procent av de asylsökande flyktingar som 
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anländer till Sverige lida av psykisk sjukdom. I flera kulturer är det dessutom vanligt med 
stigmatisering kring psykiska sjukdomar vilket medför att många undviker att söka vård (6). Generellt 
sett har flyktingar en sämre psykisk hälsa än andra (17). Enligt en forskningsstudie är PTSD vanligt hos 
kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Den ökade risken att utveckla PTSD orsakas på grund av 
en kombination av sårbarhet och hur pass omfattande och dramatisk den traumatiska händelsen 
varit (18). En annan forskningsstudie visar på att homosexualitet, bisexualitet och transsexuella 
personer som varit i utsatthet från tonåren till tidig vuxen ålder riskerar att utveckla depression och 
PTSD (19). PTSD antas ha en utbredd underdiagnostik (4). 

 

Funktionsnedsättning till följd av PTSD 
De psykosociala konsekvenserna till följd av PTSD beror främst på att personen strävar efter att 
undvika situationer som påminner om traumat och dessutom på en slags emotionell avtrubbning 
som utgör en generell oförmåga att reagera känslomässigt (2). PTSD ger skador på hippocampus i 
hjärnan vilket är orsaken till minnessvårigheter (3). Minnessvårigheter innebär att de exekutiva 
funktionerna som utgör en del av en kognitionen blir påverkade. Försämrade exekutiva funktioner 
innebär svårigheter med uppmärksamhet, kroppsuppfattning, stresstålighet samt minnesförmåga. 
Personen får svårigheter med tidsuppfattning, initiativ- planering- och organisationsförmåga. 
Förmågan att motivera sig själv och skapa struktur i dagliga livet blir nedsatt. Stressymtom kan 
uppstå i sociala situationer på grund av att personen upplever det svårt att tolka sinnesintryck och 
kommunicera med andra vilket är förklaringen till att många personer med psykiska 
funktionsnedsättningar ofta drar sig undan vilket leder till isolering. Personen får en ökad 
stresskänslighet och stress är en avgörande faktor till somatiska sjukdomar (20). 

Reaktionerna hos personer med PTSD  är bland annat isoleringstendenser, kronisk depression samt 
koncentrationssvårigheter och symtomen kan pågå under en väldigt lång tid (3). Symtombilden av 
PTSD stämmer in på den kognitiva problematik och stressöverkänslighet som beskrivs ovan utifrån en 
psykisk funktionsnedsättning.  

Enligt en forskningsstudie upplever personer med PTSD sig missnöjda med sin tid ägnat åt vila och 
upplever att sömnrutinerna är otillfredsställande (16). En annan forskningsstudie visar att barn med 
PTSD har svårigheter med sociala förmågor och framförallt att uttrycka känslor. PTSD orsakar 
konsekvenser, främst hos 13-15-åringar, i form av svårigheter att kontrollera temperamentet vilket 
leder till frustration och aggression (1). Ytterligare en forskningsstudie visar att äldre personer med 
PTSD har få nära vänner och har övertygelser om stigmatisering kring sin funktionsnedsättning samt 
låg fysisk och psykisk hälsorelaterad livskvalitet (21). 

 

Aktivitetsbegränsningar vid kognitiva och psykosociala 
svårigheter 
Begreppet psykiskt funktionshinder används för personer med långvariga konsekvenser på grund av 
en psykisk sjukdom. Personer med allvarlig psykisk sjukdom löper stor risk att utveckla kognitiva 
funktionsnedsättningar som påverkar de exekutiva funktionerna vilket kan innebära förlust av 
förmåga av ett automatiskt handlingsmönster. Handlingsmönster och struktur i dagliga livet är 
betydelsefullt för ett fungerande socialt liv. Personer med psykiska funktionsnedsättningar upplever 
ofta ensamhet och har ett begränsat socialt liv (8). Anhöriga är ofta oförstående gentemot personer 
med kognitiv funktionsnedsättning eftersom till synes enklare vardagliga aktiviteter inte genomförs. 
Personen med kognitiv funktionsnedsättning kan tolkas som nonchalant, lat eller oproduktiv. För 
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personen i fråga innebär funktionsnedsättningarna att det uppstår svårigheter i vardagen vilket 
upplevs som ett stort hinder. Dagliga aktiviteter som personen upplever svåra att utföra omfattar 
bland annat städning, handla, tvätta, laga mat, sköta sin ekonomi eller personlig hygien. Förlusten av 
roller, vilka personen identifierar sig med, kan även bli färre. Detta beror dels på sjukskrivning och 
frånvaro från arbete eller att kamrater slutar höra av sig vilka minskar kontaktnätet. Dagliga 
aktiviteter samt fritidsintressen utövas i mindre utsträckning jämfört med tidigare. En annan aspekt 
som leder till färre aktivitetsmöjligheter är den minskade inkomsten till följd av sjukskrivningen. 
Detta kan medföra att personen utestängs från en del sociala dagliga aktiviteter. En annan orsak till 
passivitet är avsaknad av tryggheten från ett fungerande grundmönster i vardagen. Dagarna har inte 
längre några fasta rutiner och saknar struktur, vilket resulterar i att varje ny dag ses som en krävande 
utmaning att ta sig igenom. Initiativförmågan blir begränsad och problem upplevs övermäktiga vilket 
leder till att hoppet försvinner och personen upplever uppgivenhet (20). Personer med psykosocial 
problematik har svårt att upprätthålla en normal dygnsrytm på grund av bland annat sömnstörningar 
(2).  

Personer med PTSD har tydliga begränsningar gällande fysisk och psykosocial anpassning. 
Aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar förekommer ofta hos personer med PTSD. 
Personen kan få svårt att bibehålla kroppsställning som att ligga ner, bära tunga föremål och även 
svårigheter att kontrollera finmotoriska handrörelser. Personlig vård som att klä sig, laga mat, tvätta 
och ta hand om sin egen hälsa generellt påverkas negativt. Hushållssysslor, att lära sig nya 
färdigheter, hantera stress och upprätthålla sociala relationer upplevs svårt. 
Delaktighetsinskränkning uppstår till följ av bland annat arbetslöshet eller oförmåga att genomföra 
tidigare fritidsaktiviteter (22). Emellertid visar en forskningsstudie att arbetsinriktade aktiviteter är 
högt värderade hos personer med PTSD och att de som klarar av att delta i arbete eller 
fritidsaktiviteter upplever kompetens och glädje (16).  

 

Behandlingsmetoder vid PTSD 
Det är viktigt att utgå ifrån personens somatiska, fysiska, psykiska, sociala och andliga perspektiv 
samt sträva efter att hjälpa personen att kunna leva med och inte trots sina traumatiska upplevelser 
(2). Kreativa terapiformer som bild, musik eller drama är användbara behandlingsformer med god 
effekt. Traumatiska upplevelser ligger ofta latent, i icke-verbal form, och genom skapandetekniker 
kan den terapeutiska behandlingsprocessen få ökad effekt, genom att dämpa negativa symtom och 
stödja till förbättrade kognitiva förmågor. Personer med traumatiska erfarenheter, och som har svårt 
att uttrycka vad de känner med ord, har stor nytta av den kreativa terapiformen (2).  

Enligt en forskningsstudie råder det brist på studier om arbetsterapeutiska åtgärder för barn med 
PTSD och det finns ett behov av mer kunskap kring hur PTSD påverkar aktivitetsutföranden samt 
sociala färdigheter (1). Dessutom visar en annan forskningsstudie på att det behövs mer forskning 
kring behandlingsmetoder för att kunna främja delaktighet och aktivitetsutföranden för personer 
med PTSD (16). 

 

Arbetsterapeutiska behandlingsmetoder vid psykiska 
funktionsnedsättningar 
Arbetsterapeutiska åtgärder fokuserar på att stödja personer att hantera psykiska besvär och få 
möjlighet att leva ett självständigt liv. Det är viktigt att skapa ordning och struktur på en kaotisk 
vardag. Åtgärder genomförs bland annat i form av anpassningar i personens hemmiljö för att få hjälp 
med sömn, att vakna upp och starta dagen, passa tider och genomföra dagliga aktiviteter som 
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matlagning och städning (23). Enligt en forskningsstudie är arbetet en viktig faktor för välbefinnandet 
hos vuxna oavsett hälsostatus. Yrkesinriktad rehabilitering är betydelsefullt för att möjliggöra 
återgång till arbete hos personer som drabbats av psykisk sjukdom (24).  

Gruppterapi ger möjlighet för träning inom social interaktion och bearbetning av upplevelser (25). En 
användbar åtgärd för att hantera stress och ångest är boll- eller kedjetäcke som genom att omsluta 
och stimulera beröringssinnet hjälper personen att bli lugn. Personer med sömnsvårigheter kan 
därmed lättare komma till ro och somna (23).  

Synen på personer med psykiska funktionsnedsättningar har uppmärksammats och även förändrats 
de senaste årtiondena. De ska precis som alla andra kunna vara delaktiga i samhället. Ett 
övergripande problem vid rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning är 
svårigheten att förstå hur funktionshindret är kopplat till personens individuella sociala beteende. 
Bristande kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och dess funktionshinder har hindrat 
utvecklingen att gå framåt. Grundlagarna i samhället förespråkar jämlikhet, mänskliga rättigheter, 
och arbetar mot diskriminering. Detta har emellertid visat sig inte vara tillräckligt. Personer med 
psykiska sjukdomar skall ha likvärdiga rättigheter som tillkommer andra grupper med 
funktionsnedsättningar vilket dagens samhälle inte lever upp till (26). Det är vanligt att personer med 
psykiska funktionsnedsättningar upplever ensamhet och har ett begränsat socialt liv (8). Hälso- och 
sjukvårdslagen omfattar prioriteringsregler gällande rehabiliteringsåtgärder. Inom området finns 
rättighetslagen ”Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade” (LSS). Denna lag garanterar 
personer med omfattande, bestående funktionshinder att leva ett liv med möjlighet till delaktighet. 
LSS träder i kraft för personer som tillhör någon av de så kallade personkretsarna. ”Personkrets 3 
omfattar personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som är stora och som ger 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen” (27). Personer med PTSD har fysiska och psykiska 
reaktioner, bland annat isolerings-tendenser, kronisk depression samt koncentrationssvårigheter, 
och symtomen kan pågå under en väldigt lång tid (3). 

 

Problemformulering 
I litteraturgenomgången ovan framkommer en mer generell beskrivning av arbetsterapi vid psykiska 
funktionsnedsättningar. Det framkommer också att flera av de funktionsnedsättningar som 
arbetsterapeuter åtgärdar överensstämmer med den problematik som förekommer vid PTSD. Trots 
det finns få beskrivningar i litteraturen om arbetsterapeutiska åtgärder riktade mot specifikt PTSD. 
Enligt en forskningsstudie råder det brist på forskning inom arbetsterapeutiska åtgärder för barn med 
PTSD och det finns ett behov av mer kunskap kring hur PTSD påverkar aktivitetsutföranden samt 
sociala färdigheter (1). Vidare visar en annan forskningsstudie att det behövs fler studier kring 
behandlingsmetoder för att främja delaktighet och aktivitetsutföranden för personer med PTSD (16). 
Ytterligare en forskningsstudie visar att PTSD orsakar symtom som påverkar personens beteende och 
att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna detta (28). Därför avser denna studie 
att ta reda på vad som finns skrivet i forskning om arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 
PTSD.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa arbetsterapeutiska åtgärder för personer med PTSD. 
 
Frågeställningar: 
-Vilka åtgärder använder arbetsterapeuter för personer med PTSD?  
-På vilket sätt främjar åtgärderna återhämtning?  
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Metod 
Design 
Denna studie utformades som en litteraturstudie för att besvara syftet och frågeställningarna samt 
för att skapa kunskap inom ämnesområdet. En litteraturstudie innebär att skapa en beskrivande 
sammanställning inom det valda området vilket ger en god översikt (29). Metoden omfattade en 
allmän sökning av litteratur inom det specifika forskningsområdet arbetsterapi och PTSD och både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. 
Fördelen med att göra en litteraturstudie är att få nya kunskaper som är värdefullt för det framtida 
arbetet inom området (30).  
 

Litteratursökning  
Inledningsvis genomfördes en pilotsökning för att skapa en överblick av tidigare publicerade 
forskningsartiklar inom området. En pilotsökning är en osystematisk sökning utan begränsningar som 
innebär att prova sig fram till vilka sökord som är lämpliga utifrån syftet (30). Sökord formulerades 
som var passande för syftet. Databaserna som användes var Cinahl plus with full text, Medline och 
PsycINFO med sökorden PTSD, occupational therapy och intervention. Begränsningar gjordes med 
Peer- Reviewed i Cinahl plus with full text och PsycINFO och i samtliga databaser med endast 
engelska artiklar. För att maximera antalet träffar valdes ett brett tidsintervall för artiklarnas 
publiceringsår. Är den publicerade forskningen begränsad inom området kan tidsintervallet vidgas 
för att få fler träffar (30). Tidsintervallet av publiceringsåren för de inkluderade artiklarna skiljer sig 
dock åt mellan olika databaser. Detta beror på att sökningen i vissa databaser inte genererade några 
träffar inom det valda, breda tidsintervallet. 
För att kombinera sökord användes Boolesk sökning med operatorn AND mellan. Detta innebär att 
bestämma ett visst samband mellan sökorden. Användning av AND mellan två sökord medför att 
sökningen genererar dokument som innehåller båda sökorden (31). Sökningarna i samtliga databaser 
utfördes med PTSD och Occupational therapy som ämnesord. I Cinahl och Medline söktes 
Intervention som nyckelord. Endast i Cinahl utfördes sökning av samtliga sökord med fritext.  
 
 

Urval 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 
PTSD och på vilket sätt åtgärderna främjar återhämtning. Artiklar inkluderades även: 

- Som innefattade män och kvinnor oberoende av ålder 
- Var kvalitativa och kvantitativa artiklar 

 
Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara litteraturstudier. Eftersom tidigare 
litteraturöversikter betraktas som sekundärkällor bör dessa inte ingå i en litteraturstudies resultat 
(30). Likaså exkluderades artiklar som: 

-  Inte svarade mot syftet.  
- Handlade om PTSD utan beskrivning av åtgärdens resultat. 

 
Vid första urvalet lästes artiklarnas titlar. Utav 85 artiklar var 34 stycken av dessa intressanta utifrån 
studiens syfte.  
 
Vid andra urvalet lästes abstracten varpå 7 artiklar förkastades och 27 artiklar kvarstod.  
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Vid tredje urvalet lästes samtliga 27 artiklar i dess helhet för att hitta de som bäst svarade mot syftet 
och frågeställningarna samt de valda inklusions- och exklusionskriterierna. Antalet artiklar som togs 
bort var 3 stycken och kvar blev 24 artiklar.  
 
Vid fjärde urvalet lästes de kvarvarande 24 artiklarna och 14 dubbletter exkluderades varpå det 
kvarstod 10 artiklar. Författarna diskuterade kring artiklarnas relevans för studiens syfte och 
frågeställningar och kom fram till att inkludera 10 artiklar. Åtta av dessa artiklar var kvalitativa och de 
övriga två var kvantitativa. I sökmatrisen redovisas databaserna som användes, sökorden, antal 
träffar, samt dubbletter (se Bilaga 1). För att åskådliggöra urvalsprocessen upprättades ett 
flödesschema som presenteras i figur 1. 
 

 
Figur 1 Flödesschema av urvalsprocessen 

 
Kvalitetsgranskning 
Författarna värderade de inkluderade artiklarnas kvalitet. Kvalitetsgranskning av artiklarnas innehåll 
är viktigt för att tydliggöra vad analysen grundar sig på (32). Kvalitetsgranskningen genomfördes 
enligt William, Stoltz & Bahtsevani (2006) och bedömningsmallen möjliggjorde klassificering av 
artiklarnas data för att synliggöra låg, medel eller hög kvalitet (33). Författarna tillämpade ett kritiskt 
värderande förhållningssätt och resultatet av granskningen blev att fyra artiklar var av hög kvalitet, 
tre med medel och tre med låg. Artiklarna med lägre kvalitet inkluderades i resultatet då de 
besvarade studiens syfte och frågeställningar. De inkluderade artiklarna redovisas i artikelmatrisen 
(se Bilaga 2). 
 
Dataanalys 
Artiklarna läste i dess helhet noggrant flera gånger av båda författarna. Att upprepandevis läsa 
texten medför att läsaren blir bekant med innehållet och därmed ges bättre förutsättningar för 
tolkningen och förståelsen (34). Genom att analysera artiklarna och urskilja det uppenbara innehållet 
kunde författarna sammanfatta det väsentliga budskapet som svarade mot frågeställningarna. För 
att inte styra innehållet i texterna utifrån egna värderingar var författarna objektiva under 
analysarbetet och diskuterade med varandra. Analys av texter bör präglas av följsamhet och 

Cinahl, Medline och 
Psycinfo= 85 artiklar

Efter granskning av 
titlar= 34 artiklar

Efter granskning av 
abstract = 27 artiklar

Efter granskning av 
innehåll = 24 artiklar

Efter exkludering av 
dubletter = 10 artiklar
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öppenhet samt objektivitet för att inte styra och påverka det teoretiska budskapet (34). Vid läsning 
av artiklarna markerades de meningar som ansågs relevanta utifrån syftet och frågeställningarna. 
Markeringarna gjordes med olika färger för att kunna urskilja svaren till respektive frågeställning och 
fördes därefter in i en analysmatris. Analysmatrisen användes som verktyg för att identifiera det 
väsentliga budskapet utifrån frågeställningarna men också för att göra en mer ingående analys av 
materialet och urskilja nya kategorier. Genom att göra en syntes av resultaten från olika studier 
skapas en ny helhet (29). Utifrån en ytterligare bearbetning av innehållsanalysen kunde författarna 
identifiera olika underkategorier genom att bearbeta texten mer förutsättningslöst. Att bearbeta 
texter induktivt innebär att skapa kategorisering utifrån helheten i datamaterialet på ett 
förutsättningslöst sätt (32). Författarna läste igenom den nya helheten för att diskutera och stämma 
av med varandra så att innehållet tolkades på ett likvärdigt sätt. Underkategorierna som skapades 
presenteras i resultatavsnittet och utgör underkategorier till de två huvudkategorierna som baserats 
på denna studies frågeställningar.  
 

Etik 
Författarna har resonerat kring etiska överväganden. Eftersom riskerna vid en litteraturstudie är små, 
då texter ifrågasätts istället för individer, värderades artiklarna utifrån riktlinjer för god medicinsk 
forskning (35). Författarna strävade efter att hantera det insamlade materialet utan att lägga in egna 
värderingar eller att förändra dess budskap. Samtliga resultat som framkommit ur analysprocessen 
redovisas och författarna har inte medvetet förvrängt eller uteslutit relevant fakta.  

Två artiklar som inkluderats i denna studie redogör att de ansökt via en granskningsnämnd för etisk 
granskning och godkänts (36, 37). En artikel nämner inte etiska aspekter men förklarar att studien 
bedrivits utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt inom psykiatrisk öppenvård (38). Resterande 
artiklar redogör inte för att de blivit granskade av en etisk granskningsnämnd, utgivarna har 
emellertid haft krav på etiskt godkännande för att få publicera artikeln (39-45). 

 

Resultat  

Resultatet presenteras i löpande text i form av två huvudkategorier utifrån studiens frågeställningar, 
följt av underkategorier. Fyra artiklar har författarna bedömt ha hög kvalitet (36-39), tre med medel 
(40, 41, 45) och resterande tre med låg kvalitet (42-44). Sju artiklar är från USA (36, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, två från Canada (37, 45) och en från Israel (41). Publiceringsåren för artiklarna är 1999 (40), 2002 
(45), 2008 (41), 2009 (37, 38, 39, 44) och 2010 (36, 42, 43). Artikelmatrisen åskådliggör de 
inkluderade artiklarnas syfte, design, metod, resultat och kvalitet. Se bilaga 2. 

 

Behandlingsåtgärder för personer med PTSD  
 
Arbetsterapeutiska modeller 
Personer med PTSD erbjuds åtgärder i form av interventioner som bland annat baseras på modellen 
MOHO (41, 45). Kognitiv beteendeterapi (KBT) används också vid terapeutiska interventioner (38, 40, 
42). Gruppinterventioner baseras på MOHO, i kombination med KBT, vilket ger ett holistiskt 
tillvägagångssätt (41). MOHO och The Occupational Performance Process Model (OPPM) tillämpas 
för att identifiera aktivitetsbegränsningar och skapa struktur för klientcentrerade interventioner i 
skolmiljö för barn. Dessa interventioner genomsyras även av spiritualitet genom tillämpning av 
Canadian Association of Occupational Therapy (CAOT) som underliggande teoretisk bas (45). 
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Coping-strategier 
Arbetsterapeuter tillämpar Coping-strategier vid behandling för personer med PTSD vilket är 
betydelsefullt för personens förmåga att hantera känslor och svårigheter i vardagen (37, 39, 40). 
 

Arbetsinriktad rehabilitering 
Åtgärder som syftar till att främja arbetsförmågan har fokus på yrkesinspiration och målsättningar. 
Dessa avser att förbereda personen för intervju och omfattar övningar som rör stresshantering, 
tidshantering samt aktiviteter i dagliga livet (ADL). Det erbjuds även trauma-stödgrupper och 
övningar för social kompetens (39). Åtgärderna främjar aktivitets- och arbetsförmågan och bygger på 
aktivt samarbete mellan arbetsterapeuten, personen och eventuellt yrkesföreståndare. I samband 
med behandlingen används även Coping-strategier (37). Terapigrupper med fokus på personens 
roller i dagliga livet möjliggör identifiering av de roller som personen önskar att ha i framtiden eller 
återta (42). Aktivitetsövningar som påminner om personens yrkesuppgifter, avslappningsövningar 
som mindfullness eller träning i form av yoga tillämpas. Arbetsterapeuten kompletterar under tiden 
med uppmuntran till sociala sammanhang för att främja aktivitetsengagemang (38).   
 

Gruppterapi 
Gruppinterventioner tillämpas dels inom arbetsinriktad rehabilitering (39, 42) och dels för barn i 
skola (40, 45). Gruppinterventioner förekommer även hos äldre personer med traumatisk bakgrund 
(41). Interventioner för barn i skolan underlättar identifiering av barn med PTSD som är i behov av 
rehabilitering och det är viktigt med tidigt insatta åtgärder samt att involvera anhöriga (40).  
 

Miljöanpassning  
Genom att ändra om i personens hemmiljö, exempelvis ta bort störande faktorer, gör att 
omgivningen uppfattas mer förutsägbar (38). Miljöanpassade åtgärder fokuserar även på egenvård, 
hantering av ekonomi och trygg samhällsdelaktighet i form av stödboende vilket minskar PSTD 
symtom (36). Åtgärder som kalender eller schema för anteckningar är effektiva som stöd för minnet 
då de ger struktur (38). Miljöanpassade åtgärder för barn i skolan avser att reducera störande stimuli 
och göra omgivningen mer förutsägbar (40, 45). Anpassning av sociala miljön i skolan för barn med 
traumatisk bakgrund omfattar aktivitetsinriktad åtgärder av meningsfulla aktiviteter, som bland 
annat sångövningar, poesi, fri lek, måleri och sällskapsspel relaterat till deltagarnas kulturella 
bakgrund (45) det medför även identifiering av barn i behov av rehabilitering (40). Vid förskrivning av 
hjälpmedel, för att motverka ångest, används bland annat bolltäcke (38).  
 

Skapande aktivitetsövningar 
Rollspel, bildterapi och firande av högtider utifrån personens kultur förekommer vid behandling av 
personer med traumatiska bakgrunder (41). Andra skapandeaktiviteter är skriva låttexter, sjunga, 
dansa och spela musik (44) och upplevs meningsfulla om de baseras på personens unika intressen 
(41, 43, 44, 45). Sångövningar, poesi, måleri, eller fri lek som är kopplade till personens kulturella 
bakgrund anses meningsfullt (45). Skapandeövningar hjälper personen att medvetandegöra vilka 
aktiviteter som upplevs meningsfulla (38). Terapeutiska aktiviteter som är lugna tillämpas, 
exempelvis mindfullness, vävning, måleri, kortspel eller sensomotorisk stimulering genom ljud-terapi 
(38). Avslappningsövningar fokuserar på kroppsmedvetenhet (41). En förekommande 
behandlingsmetod som fokuserar på att personen får bearbeta minnen och uttrycka starka känslor är 
expressiv psykoterapi. Metoden innebär att personen utövar uttrycksfulla aktiviteter. Åtgärder som 
baseras på expressiva tekniker är bland annat konstaktiviteter, i form av målning (40), men kan också 
innebära att springa på löpband (43). Samtalsterapi kompletterar denna metod (40, 43). 
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På vilket sätt åtgärderna främjar återhämtning 
 
Aktiviteter som upplevs meningsfulla av personen motiverar till aktivitetsengagemang och ökar 
prestationsförmågan. Lugna aktiviteter är gynnsamt för identifiering av PTSD, medför minskad stress, 
och motiverar till engagemang i målmedvetna aktiviteter i dagliga livet (38). Skapandeaktiviteter är 
terapeutiska eftersom personen ges utrymme att uttrycka och bearbeta känslor (38, 40, 41, 44, 45). 
 

Betydelsen av arbetsterapeutiska modeller  
Åtgärder i form av terapeutisk gruppintervention som baseras på MOHO är gynnsamt eftersom det 
möjliggör för deltagarna att dela erfarenheter med andra och bearbeta känslor utifrån ett holistiskt 
tillvägagångssätt (41, 45). KBT inriktade interventioner förbättrar aktivitetsengagemang och 
prestationsförmåga (38) och gruppterapi utifrån KBT medför omformulering av negativa tankar vilket 
främjar förmågan att hantera symtom (40, 42).  
 
Hantera symtom med Coping-strategier  
Arbetsterapeuter använder Coping-strategier vid behandling för personer med PTSD vilket är 
betydelsefullt för förmågan att hantera känslor och svårigheter i vardagen (37, 39, 40). Vid 
behandling för barn är Coping-strategier användbart då fokus ligger på att lära barnet att hantera och 
uttrycka känslor gentemot vuxna (40). Det är också användbart vid rehabilitering med fokus på att 
återta arbetsförmågan. Coping-strategier medvetandegör ohälsosamma beteenden vilket möjliggör 
för rekonstruktion av beteende- och aktivitetsmönster (37).  
 
Återta aktivitetsmönster med arbetsinriktad rehabilitering  
Rehabiliteringsåtgärder med fokus på återgång till arbete motiverar och engagerar personer då de 
upplever socialt stöd och får uppmuntring till sysselsättning. Det sociala sammanhanget genom 
gruppinterventioner främjar motivationen att delta i processen för återgång till arbete (40). 
Arbetsrehabilitering med gruppintervention, där deltagarna delar erfarenheter med varandra medför 
minskad stigmatisering vilket motverkar isolering och främjar sociala förmågor. Identifieringen av 
betydelsefulla roller ger stöd för att organisera beteenden och skapar en ökad förståelse för hur 
traumat påverkat personens prestationsförmåga i aktiviteter. Detta främjar arbetsförmågan (42). 
Arbetsinriktade interventioner relaterade till personens yrkesuppgifter, stödjer till att återta ett 
balanserat aktivitetsmönster i vardagen vilket främjar till ökad social förmåga (38). Aktivt samarbete 
mellan person, arbetsterapeut och yrkesföreståndare främjar återgång till arbete. Personen ges stöd 
av arbetsterapeuten att identifiera och rekonstruera ohälsosamma beteende- och aktivitetsmönster 
kopplat till yrkeslivet (37).  
 
En känsla av tillhörighet med gruppterapi  
Gruppinterventioner ger deltagarna en känsla av tillhörighet vilket motverkar isolering och minskar 
stigmatisering genom att dela erfarenheter med varandra (42). Gruppinterventioner för äldre 
personer med traumatisk bakgrund påvisar att det sociala stödet främjar hälsan genom delade 
erfarenheter (39). Gruppterapi med fokus på stresshantering främjar sociala förmågor (40, 42). 
Gruppinterventioner för barn i skolmiljö med fokus på meningsfulla aktiviteter utifrån personernas 
kulturella bakgrund ger ökad förståelse för traumatiska händelser och skapar en ny mening. 
Deltagarna lär sig hantera och omformulera känslor som hat och hämnd till mer rationella tankar 
(45). 
 
Stödja kognitionen med miljöanpassning  
Anpassning av hemmiljö genom reducering av störande faktorer gör omgivningen mer förutsägbar 
för personen vilket underlättar för kognitionen. Kalender och schema ger struktur och stödjer minnet 
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vilket minskar oro och stress för att råka glömma bort något (38). Anpassningar av miljön, skapa 
struktur och göra den mer förutsägbar stödjer kognitiva funktioner vilket ökar självständigheten och 
minskar PSTD symtomen (36, 40). Det sociala sammanhanget i gruppinterventioner främjar sociala 
förmågor genom uppmuntring från övriga deltagare (38, 42). Anpassningar i skolmiljö underlättar för 
personen att hantera stress, reducerar somatiska besvär och ångest. När omgivningen är förutsägbar 
upplevs den som mindre hotande vilket skapar trygghet (40). Anpassningar av sociala miljön i skolan 
stödjer personen att bearbeta och uttrycka tankar och känslor vilket möjliggör för omformulering av 
negativa tankar till mer positiva. Detta kan åstadkommas genom aktivitetsåtgärder baserat på 
uttrycksfulla tekniker, i form av meningsfulla aktiviteter, vilket motverkar och förebygger eventuella 
framtida psykiska besvär (45). Ett hjälpmedel som boll-täcke ger personen en känsla av 
omhändertagande, trygghet och sänker pulsen, vilket motverkar stress (38). 
 

Uppleva meningsfullhet och bearbeta känslor med skapande aktivitetsövningar  
Personer med PTSD har ofta en hög överkänslighet. Därför är lugna aktiviteter som mindfullness, 
vävning eller målning lämpligt då dessa minskar stress. Detta främjar förmågan att delta i 
meningsfulla och målmedvetna aktiviteter i dagliga livet. Genom skapandeövningar kan personen 
lära sig att identifiera meningsfulla aktiviteter och genom interventionen skapas en uppfattning av 
den egna prestationsförmågan (38). Avslappningsövningar främjar till ökad kroppsmedvetenhet (38, 
41). Uttrycksfulla aktivitetsövningar upplevs meningsfulla då de är klientcentrerade och har 
spiritualiteten i fokus. Detta bidrar till att personen få ökad förståelse för sig själv och sina 
traumatiska erfarenheter och möjliggör bearbetning av traumat. Meningsfulla aktiviteter motverkar 
isolering då de motiverar till delaktighet i aktivitet (45). Aktiviteter med fokus på avslappning som 
mindfullness, ljudterapi, Yoga främjar koncentrationsförmåga, ger bättre minne, inger lugn samt 
ökad förmåga att generalisera ny information vilket främjar de individuella målsättningarna hos 
personen. Aktivitetsinriktade åtgärder, som löpträning, stödjer kognitionen eftersom det utmanar 
koncentrationsförmågan och uppmärksamheten samt ställer krav på personens förmåga att 
kontrollera känslor och frustration genom ökad medvetenhet (43). Skapandeaktiviteter är 
terapeutiska eftersom personen ges utrymme att uttrycka sina känslor (38, 40, 41, 44, 45). Expressiv 
terapi ger personen möjlighet att uttrycka känslor. Målning används som terapeutisk metod vilket 
medvetandegör känslor och tankar kopplat till trauma och främjar bearbetning av svåra upplevelser 
(38, 40). Samtalsterapi i kombination med målning medför identifikation av svårhanterliga känslor 
där personen erbjuds att uttrycka och omformulera negativa tankar till mer rationella (40). En 
expressiv uttrycksfull aktivitet i kombination av samtalsterapi ger ökad självkännedom och 
medvetenhet (40, 43). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes till denna studie vilket var en fördel då det möjliggjorde för 
informationsinsamling om arbetsterapeutiska åtgärder för personer med PTSD, och på vilket sätt 
åtgärderna främjar återhämtning. Litteraturstudier bidrar till kunskap som är nödvändigt för bland 
annat utveckling inom professionen som forskningen berör (30).  
 
Den inledande pilotsökningen underlättade för den egentliga sökningen eftersom författarna fick en 
bättre uppfattning om forskningsutbudet i databaserna. Sökord som användes var PTSD, 
Occupational therapy, Intervention och Treatment. Utifrån pilotsökningen visade det sig att PTSD, 
Occupational therapy och Intervention var mest lämpade eftersom det gav flest relevanta träffar. 
Därför uteslöts Treatment från den egentliga sökningen. Efter pilotsökningen valde författarna även 
att vidga tidsintervallet för artiklarnas publiceringsår till 1986-2016 för att maximera antalet träffar. 
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Detta berodde på att forskningsstudier inom området var begränsat vilket är en svaghet för studien 
och författarna ville sammanställa aktuellt forskningsläge. Anledningen till att publiceringsåren för de 
inkluderade artiklarna har olika publiceringsår i sökmatrisen var att det i vissa databaser inte 
genererade träffar så långt bakåt i tiden. En styrka är att trots det breda tidsintervallet för 
publiceringsår så är endast en av de inkluderade artiklarna publicerad år 1999 och resterande artiklar 
är publicerade 2002, 2008, 2009 och 2010. En annan svaghet var att kraven för inkludering var få. En 
ytterligare svaghet var att databaserna som användes alternativt kunde varit fler för att öka 
chanserna att hitta fler relevanta forskningsartiklar inom ämnet.  
 
Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna Cinahl plus with full text, Medline och Psykinfo. 
Databaserna som användes omfattar forskning inom arbetsterapi vilket är en fördel, förutom en som 
omfattar omvårdnadsvetenskap, socialt arbete och psykologi vilket kan vara en svaghet. Sökorden 
som användes gav relevanta artiklar och svarade mot studiens syfte och frågeställningar. De kunde 
däremot varit fler. En styrka med den egentliga sökningen var att dels ämnesord användes och dels 
fritextord för att få fler antal träffar. Boolesk sökteknik tillämpades för att generera en mer specifik 
sökning inom det valda området för studiens syfte vilket var en fördel. Inklusionskriteriet Peer-
reviewed medförde träffar av vetenskapliga artiklar vilket är en styrka. Det begränsade antalet träffar 
på artiklar som svarade mot studiens syfte visar på att forskningsläget inom ämnet är begränsat. 
 
De inkluderade artiklarna kvalitetsbedömdes enligt en granskningsmall. Detta är fördelaktigt för 
litteraturstudiens trovärdighet. En svaghet med denna studie är att tre av de inkluderade har 
bedömts ha låg kvalitet. Författarna valde emellertid att inkluderades dessa eftersom de var 
relevanta för syftet och frågeställningarna. Författarna strävade efter att vara så objektiva som 
möjligt vid granskningen av artiklarnas kvalitet för att undvika feltolkning. Det var svårt att göra en 
rättvis bedömning och författarna diskuterade artiklarnas innehåll. Trots noggrannhet och 
tillvägagångssättet med bedömningsmallen kan viss feltolkning ha skett oavsiktligt vilket kan vara en 
svaghet.  
 
Två av de inkluderade artiklarna var kvantitativa och resterande kvalitativa. Detta anser författarna 
var positivt för resultatet då de kvantitativa bidrar med statistiskt mätbara resultat på ett objektivt 
sätt. De inkluderade artiklarna innefattar dels män och dels kvinnor med olika åldrar vilket 
författarna ser som en fördel då det ger studien mer bredd och ökar potentialen för överförbarhet. 
De inkluderade artiklarna är från USA, Canada och Israel. Det hade varit intressant att ha med någon 
forskningsstudie från Sverige för att jämföra och eventuellt se skillnader avseende åtgärder för 
personer med PTSD.  
  
Innehållsanalysen genomfördes av båda författarna som läste och bearbetade artiklarna för att på så 
sätt stärka tillförlitligheten för studien. En ytterligare analys underlättade formulering av 
underkategorier till resultatet. Det krävdes noggrannhet och eftertanke för att formulera en 
täckande och rättvis benämning på underkategorierna vilket innebar mycket reflektion och 
diskussion författarna sinsemellan.  
 
Etiska överväganden har författarna reflekterat kring om de inkluderade artiklarna. Författarna 
resonerade angående hänsyn till deltagarnas integritet, hur deltagare har rekryterats till 
forskningsstudien och ifall insatser för fortsatt stöd har vidtagits efteråt. En fråga som väcktes var 
bland annat om deltagarna erbjudits fortsatt hjälp eller enbart ställt upp på en forskningsstudie utan 
uppföljning.  
 
Fyra av de tio inkluderade artiklarna har samma författare vilket skulle kunna vara en svaghet för 
studiens tillförlitlighet. Resultatet bygger dock mestadels på övriga artiklar. Därför har denna studie 
trots detta en trovärdighet. Samtliga underkategorier i resultatavsnittet baseras på flera författare. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa arbetsterapeutiska åtgärder för personer med PTSD. 
Arbetsterapeuter arbetar utifrån olika perspektiv genom arbetsterapeutiska modeller och tillämpar 
åtgärder som coping-strategier, arbetsinriktad rehabilitering, gruppterapi, miljöanpassning och 
skapande aktivitetsövningar. Resultatet visar att åtgärderna har olika fokusområden. De syftar till att 
hantera symtom, återta aktivitetsmönster, skapa en känsla av tillhörighet, ge kognitivt och socialt 
stöd samt att ge en känsla av meningsfullhet och bearbeta känslor. 

Resultatet visar att åtgärder för bör vidtas så tidigt som möjligt för att motverka eventuella framtida 
psykiska besvär hos personer med PTSD (40, 43). Vikten av tidiga rehabiliteringsåtgärder tas även 
upp i socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) vid vård av depression och ångestsyndrom. 
Områden som lyfts fram i dessa riktlinjer är bland annat tidiga insatser, kognitiv träning, psykoterapi, 
färdighetsträning, stöd i boende och arbetsrehabilitering (46). Kognitiv träning visar även resultatet 
på där det beskrivs att arbetsterapeuten arbetar utifrån olika perspektiv, bland annat KBT (38, 40, 
42). Resultatet visar att interventioner baserade på KBT främjar aktivitetsengagemang och 
prestationsförmåga (38) och genom att omformulera negativa tankar lär sig personen att hantera 
symtom (40, 42). Rekommenderade behandlingsmetoder för personer med PTSD är bland annat KBT 
(2). Resultatet visar även att expressiv psykoterapi, som målning, ger personen möjlighet att uttrycka 
och bearbeta känslor kopplat till trauma (38, 40). Enligt en forskningsstudie använder 
arbetsterapeuter uttrycksfulla terapiformer för barn med PTSD. Arbetsterapeuten erbjuder då 
terapitekniker som målning, samtalsterapi och utbildning till personen för att på så sätt möjliggöra 
bearbetning av tankar och idéer (1). Vidare visar en annan forskningsstudie på att psykoterapeutisk 
metod, genom användning av bildspråk, är effektivt vid behandling av ungdomar med PTSD eftersom 
det reducerar symtom (47). 

Coping-strategier stödjer förmågan att ändra negativa tankar kring svårigheter och problem som 
kognitionen förstorar upp utifrån negativa omständigheter (48). Resultatet visar att genom att 
använda coping-strategier vid behandling för personer med PTSD kan förmågan att hantera känslor 
och bemöta svårigheter i vardagen främjas (37, 39, 40). Enligt en forskningsstudie har barns coping-
strategier, speciellt social tillbakadragenhet, en betydande och komplex roll i utveckling av stress-
symtom. När föräldrarna är involverade och stödjer sitt barn att hantera känslor genom Coping-
strategier motiveras barnet att själv söka socialt stöd. Detta bidrar till att barnet i fortsättningen själv 
kommer ta hjälp av föräldrarna vid behov (49). 

Resultat visar också att det är viktigt med tidigt insatta åtgärder och att involvera anhöriga (40). 
Enligt en forskningsstudie bör barn med PTSD få möjlighet att tidigt delta i interventioner som 
främjar sociala förmågor eftersom de kan få svårigheter med att hantera känslor och ilska och 
studien visar även på att familjeterapi är betydelsefullt (1). Arbetsterapeuten stödjer med 
uppmuntran till sociala sammanhang för att främja aktivitetsengagemang (38). För att ge bra 
förutsättningar för återhämtning bör arbetsterapeuter inge hopp om återhämtning och informera 
personen och anhöriga om sjukdomstillståndet samt tidiga varningstecken på symtom. På så sätt lär 
sig personen strategier för att motverka försämring i form av stress eller ångestupplevelser (13). En 
forskningsstudie visar på att PTSD generellt sett medför långvariga konsekvenser för delaktighet i 
aktivitet och för personens upplevda fysiska och psykiska hälsa över tid. Däremot upplever personer 
med PTSD, som klarar av att delta i arbete och fritidsaktiviteter, kompetens och glädje. Det behövs 
emellertid fler forskningsstudier kring behandlingsmetoder för att kunna främja delaktighet och 
aktivitetsutföranden för personer med PTSD (16).  
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Resultatet visar att arbetsinriktad rehabilitering fokuserar på att motivera personen genom att 
erbjuda socialt stöd och uppmuntra till sysselsättning (39). Enligt en forskningsstudie är det viktigt att 
personen upplever stöd från närstående och arbetsterapeut för att möjliggöra återgång till arbete 
(24). Enligt resultatet är arbetsinriktade interventioner, relaterade till personens yrkesuppgifter, 
stödjande till att återta ett balanserat vardagsmönster och underlättar för relationer samt skapar 
ökad social förmåga (38). Arbete är en aktivitetsform som undersökts mycket och som har ett starkt 
samband till hälsa och välbefinnande (14). Enligt en forskningsstudie är insatser relaterat till 
arbetsplatsen värdefulla för att förbättra kunskapen om psykiska symtom efter exponering av 
traumatiska händelser och det är betydelsefullt att identifiera PTSD för att kunna minska symtomen 
(5). Vidare visar en annan forskningsstudie att arbete är en viktig faktor för välbefinnandet hos vuxna 
oavsett hälsostatus och att det är viktigt med pågående stöd från arbetsterapeuten vid yrkesinriktad 
rehabilitering för att möjliggöra återgång till arbete (24). Aktivt samarbete mellan person, 
arbetsterapeut och yrkesföreståndare främjar återgång till arbete. Personen ges stöd av 
arbetsterapeuten att identifiera och rekonstruera ohälsosamma beteende- och aktivitetsmönster 
kopplat till yrkeslivet (37).  

Åtgärder i form av gruppinterventioner motverkar isolering och stigmatisering genom att dela 
erfarenheter med andra (42) vilket resultatet visar på. Det framgår också i resultatet att gruppterapi 
skapar en känsla av tillhörighet. Det sociala stödet möjliggör för personer att dela erfarenheter med 
varandra vilket främjar hälsan (41). Gruppterapi med fokus på stresshantering främjar bland annat 
sociala förmågor (40, 42). Enligt en forskningsstudie är familj- och gruppterapi en lämplig 
behandlingsmetod för barn med PTSD för att stärka stödet till återhämtning och främja sociala 
förmågor (1).  

Resultatet visar att anpassning av miljön, genom att reducera störande faktorer och göra 
omgivningen mer förutsägbar, främjar personens självständighet och PTSD symtomen minskar 
därmed (36, 40). Kalender och schema skapar struktur i vardagen vilket stödjer minnet samt minskar 
oro och stress. Det hjälper till med planering vilket ger en känsla av kontroll och ökat självförtroende 
(38). Enligt en forskningsstudie bör barn med koncentrationssvårigheter få behandlingsmetoder som 
bygger på lek. Lek och socialisation är viktigt eftersom det möjliggör för barn att integrera med sin 
omgivning och bearbeta tankar och känslor. Lek och social interaktion antas även vara viktigt för att 
barn skall få en sund fysisk, emotionell och psykologisk utveckling. Studien visar även på att PTSD 
orsakar koncentrationssvårigheter hos barn vilket kan försämra barnens skolresultat (1). En annan 
forskningsstudie visar att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om att PTSD 
påverkar vissa funktioner i hjärnan som yttrar sig genom personens beteende (28). Resultatet i denna 
studie visar också att miljöanpassade åtgärder av den sociala miljön i skolan för barn med traumatisk 
bakgrund omfattar uttrycksfulla tekniker. Dessa består av fri lek, poesi eller måleri. Enligt resultatet 
motverkar de eventuella framtida psykiska besvär som PTSD symtom, depression, eller 
personlighetsstörningar (45). Den sociala miljön ger personen uppmuntran, genom gruppledaren 
eller från övriga deltagare i gruppinterventionen, vilket främjar personens sociala förmågor (38, 42). 
Utifrån detta anser författarna att det är betydelsefullt att identifiera barn i skolålder och arbeta med 
dels rehabiliterande och dels förebyggande insatser för att främja hälsa och välbefinnande. I flera 
kulturer är det vanligt med stigmatisering kring psykiska sjukdomar vilket medför att många undviker 
att söka vård (6). Författarna anser därför att det är viktigt att medvetandegöra hur PTSD påverkar 
personens förmåga att integrera med andra och omgivningen samt symtomens inverkan på 
aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuter har en betydande roll i form av att utbilda och involvera 
närstående och övriga inblandade parter för att motverka negativa beteenden, främja sociala 
förmågor och hantera symtom hos personer med PTSD.  

Enligt resultatet är lugna aktiviteter lämpliga eftersom personer med PTSD ofta upplever 
överkänslighet. Vävning eller målning minskar stress (38) och avslappningsövningar främjar 
kroppsmedvetenhet (38, 41). Avslappningsövningar skapar möjlighet för personen att uppleva 
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harmoni och lugn (13). Enligt en forskningsstudie upplever personer med PTSD sig missnöjda med sin 
tid ägnat åt sömn och vila (1). Vidare visar en annan forskningsstudie att personer med PTSD gynnas 
av lugna former av avslappningsaktiviteter som Yoga då det främjar egenkontroll (50).  

Resultatet visar att meningsfulla aktiviteter motverkar isolering då de motiverar personen till 
delaktighet i aktivitet (45). Vidare visar resultatet att aktiviteter som baseras på personens unika 
intressen upplevs meningsfulla (41, 43, 44, 45). Arbetsterapi och aktivitetsfokuserade 
rehabiliteringsmetoder antas leda till förbättrad psykisk hälsa rent generellt (14). Resultatet visar att 
skapandeaktiviteter är terapeutiska eftersom personen ges utrymme att uttrycka sina känslor (38, 
40, 41, 44, 45). Målning används som terapeutisk metod vilket medvetandegör känslor och tankar 
kopplat till trauma vilket främjar bearbetning av svåra upplevelser (38, 40). Enligt en forskningsstudie 
är uttrycksfulla terapiformer, som målning och samtalsterapi, lämpliga för att bearbeta tankar och 
känslor (1). Arbetsterapeuter bör vara medvetna om att personer med traumatiska upplevelser kan 
ha svårigheter att uttrycka sig verbalt varpå det kan är viktigt att kunna vara flexibel och tillämpa 
icke-verbala metoder i form av rörelse eller musik (51). En modell som tar hänsyn till denna aspekt är 
ValMO-modellen. Aktiviteter med ett sociosymboliska värde innebär att aktiviteter dels har ett 
uppenbart värde och dels ett underliggande, som kommuniceras icke-verbalt (11). Enligt en 
forskningsstudie finns det behov av att överväga alternativa strategier för att främja egenkontroll hos 
personer med PTSD vid behandlingsarbetet (50).  

Resultatet visar att gruppinterventioner tillämpas i skolmiljö för barn som upplevt trauma då det 
underlättar identifiering av PTSD och att tidiga insatser är viktiga (40). Enligt en forskningsstudie har 
barn med PTSD svårt att bemästra sitt sociala beteende och hantera sin ilska. I studien framgår även 
att det råder brist på forskningsstudier av arbetsterapeutiska åtgärder för barn med PTSD och att 
finns ett behov av mer kunskap kring hur PTSD påverkar aktivitetsutföranden samt sociala 
färdigheter (1). En annan forskningsstudie visar att det behövs mer forskning kring 
behandlingsmetoder för att främja delaktighet och aktivitetsutföranden för personer med PTSD (16). 
Ytterligare en forskningsstudie visar på att det är betydelsefullt att arbeta med åtgärder på 
arbetsplatser för att förbättra kunskapen kring psykiska symtom till följd av PTSD genom att 
identifiera och medvetandegöra beteenden (5). Författarna tolkar detta som att det vore 
betydelsefullt, utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, med arbetsterapeutiska interventionsprogram 
tillgängliga på arenor som exempelvis elevhälsan för att arbeta med skolmiljön och på arbetsplatser. 
På så sätt kan personer med PTSD som är i behov av stöd erbjudas rehabilitering eller förebyggande 
insatser i ett tidigare skede och därmed motverka psykiska besvär. Enligt resultatet bör åtgärder 
vidtas så tidigt som möjligt för att motverka eventuella framtid psykiska besvär hos personer med 
PTSD (40, 43). 

Resultatet väckte fler tankar hos författarna. PTSD medför skador på hippocampus i hjärnan vilket är 
orsaken till minnessvårigheter (3). Enligt en forskningsstudie påverkar PTSD funktioner i hjärnan. 
Symtomen orsakar förändring av beteendet och det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är 
medvetna om detta (28). Författarna anser att det vore intressant att studera minnesfunktionen hos 
personer med PTSD och förslagsvis undersöka om det är möjligt att återhämta sig helt med tanke på 
risk för återkommande symtom. Vidare visar en annan forskningsstudie att det finns behov av att 
undersöka arbetsterapeutiska åtgärder för personer med PTSD över en längre tid för att kunna 
fastställa behandlingsmetodernas effekt på delaktighet ur ett bredare perspektiv som sysselsättning, 
fritid och hushållssysslor (16). Ytterligare en forskningsstudie visar att Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM) är ett effektivt bedömningsinstrument för personer med PTSD 
eftersom personen själv får skatta sin aktivitetsförmåga och prestation i aktivitetsutförandet. 
Bedömningsinstrumentet är användbart då det mäter förändring över tid och ger personen 
återkoppling utifrån sina egna bedömningar snarare än andras åsikter, vilket ger en känsla av stolthet 
(52). Det finns behov av kvantitativa och kvalitativa studier på arbetsterapeutiska åtgärder för 
personer med PTSD, för en vidare förståelse för dessa personers erfarenheter och behov (16). 
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Resultatet visar att åtgärder bör vidtas så tidigt som möjligt för att motverka psykiska besvär (40, 43) 
och det är betydelsefullt att involvera anhöriga (38). Det vore därför även intressant att ta del av 
studier utifrån en anhörigs perspektiv. Vidare förslag på forskning är att undersöka hur en 
närstående på bästa sätt kan ge stöd till en person med PTSD.  

 

Slutsats  
 
Denna studie har presenterat några arbetsterapeutiska åtgärder för personer med PTSD och hur 
åtgärderna främjar återhämtning. Syftet var att belysa arbetsterapeutiska åtgärder för personer med 
PTSD. Coping- strategier underlättar för att hantera symtom. Sysselsättning i arbete är betydelsefullt 
för att återta ett hälsosamt aktivitetsmönster och gruppterapi skapar en känsla av tillhörighet. 
Miljöanpassningar bidrar till att skapa struktur genom att stödja kognitionen och en anpassad social 
miljö främjar sociala förmågor och motverkar PTSD symtom. Skapande aktivitetsövningar ger en 
känsla av meningsfullhet och hjälper personen att uttrycka och bearbeta känslor kopplat till traumat. 
Resultatet visar att personer med PTSD bör få tidigt insatta åtgärder för att motverka psykiska 
besvär. Fler forskningsstudier kring arbetsterapeutiska behandlingsåtgärder behövs, förslagsvis 
longitudinella, eftersom PTSD symtom kan vara återkommande och sträcka sig över en längre tid. 
 
Utifrån resultatet och litteraturen drar författarna slutsatser om att arbetsterapeuter har en 
betydande roll för att främja återhämtning hos personer med PTSD, både förebyggande och 
rehabiliterande. Personen kan få hjälp med att medvetandegöra ohälsosamma beteenden, återta ett 
balanserat aktivitetsmönster och arbetsterapeuten skapar möjligheter för lugna och 
stressreducerande aktiviteter som upplevs meningsfulla hos personen. Det är viktigt att lyfta fram att 
personer som upplevt traumatiska händelser inte alltid förmår att uttrycka sig verbalt för att prata 
om och bearbeta sina minnen. Författarna föreslår därför att arbetsterapeuter bör ha detta i åtanke 
och kunna ha en viss flexibilitet i sitt tillvägagångssätt vid behandlingsarbetet. Resultatet kan bidra till 
en ökad förståelse för personer med PTSD och deras individuella behov för att främja återhämtning. 
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Bilaga 1. Sökmatris  
 

Datum/Databas Sökordskombinationer Antal träffar Valda artiklar Dubbletter 

2016-07-01 Cinahl 
 

1. (MH ”Stress disorders, 
Post-Traumatic”) / Peer-

reviewed/ english language 

12, 757   

Cinahl 2. (MH ”Occupational 
Therapy”)/ Peer-reviewed/ 

english language 

10, 707   

Cinahl 3.”Intervention” (Keyword)/ 
Peer-reviewed/ english 

language 

128,915   

Cinahl 1. (AND) 2. (AND) 3./ Peer-
reviewed/ english language/ 

(2006-2014) 

10 5  

Cinahl 5. PTSD (Fritext)/ Peer-
reviewed/ english  language 

4, 924   

Cinahl 6. Occupational therapy 
(Fritext)/ Peer-reviewed/ 

english language 

23, 426   

Cinahl 7. Intervention (Fritext)/ 
Peer-reviewed/ english 

language 

206, 393   

Cinahl 5. (AND) 6. (AND) 7. /Peer-
reviewed/ english language/ 

(1992-2015) 

19 1 3 

Cinahl 1. (AND) 2./ Peer-reviewed/ 
english language/ (1992-

2015) 

43 2 5 

 
Datum/Databas Sökordskombinationer Antal träffar Valda artiklar Dubbletter 

2016-07-01 Medline 1. (MH ”Stress disorders, 
Post-Traumatic”)/ english 

language 

22, 401   

Medline 2. (MH ”Occupational 
Therapy”)/ english  

language 

9, 931   

Medline 3. Intervention 
(keyword)/ english 

language 

370,442   

Medline 1. (AND) 2. (AND) 3./ 
english language/ (2000-

2014) 

8 1 3 

 

 

 

Datum/Databas Sökordskombinationer Antal träffar Valda artiklar Dubbletter 
2016-07-01 
PsycINFO 

1. DE "Posttraumatic Stress 
Disorder" 

18 550   

PsycINFO 2. DE” Occupational Therapy” 4, 325   

PsycINFO 1. (AND) 2./ Peer  reviewed/ 
english  language/ (1997-2014) 

15 1 3 



 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare 
År 
land 

Titel Syfte Design Metod Resultat Kvalitet 

(36) 
Christine A 
Helfrich, 
Christine Y. 
Peters & 
Dara V 
Chan  
2010 
USA 
 
 

Trauma 
Symtoms of 
Individuals with 
Mental Illness 
at Risk for 
Homelessness 
Participating in 
a life Skills 
Intervention 

Undersöker hur 
symtom av trauma 
förändras genom en 
livserfarenhetsinriktad 
intervention, samt 
förhållandet mellan 
demografiska 
egenskaper, kognitiva 
funktioner och 
livserfarenheten hos 
personer med PTSD. 

Empirisk, longitudinell, 
kvantitativ studie. 

Studien var del av en större 
studie med longitudinell 
upprepad mätning utan 
kontrollgrupp. En grupp 
deltog i  ”akutboende-
program” och ett 
”enkelrums-program” som 
var lokaliserade i samma 
byggnad. 
Urval: 72 vuxna deltagare 
(24-68 år) med psykisk 
sjukdom och som riskerade 
att bli hemlösa följdes 
under 6 månader för att se 
interventionens effekt. Män 
och kvinnor med missbruk 
och som varit hemlösa i 
mindre än ett år skrevs in i 
interventionsmoduler för 
att öka bostadsstabilitet. 
Bedömningsinstrument: 
Allen cognitive Level 
Screen-2000, Practical Skills 
Test, Impact of Event Scale, 
Practice Skills inventory och 
PTSD Checklist.    
 
 

Interventionen påvisade 
signifikant reducerade 
trauma symtom hos både 
kvinnliga (mean/se 3,70) 
och manliga deltagare 
(mean/se 4,50)- 
minimum: p<0,05. 
Bostadsövergångar kan 
vara störande och 
förvärra vissa symtom, 
även om det möjliggör 
för återhämtning och 
ökad självständighet. 
Individer i krissituationer 
uppmanas ofta att 
avslöja personlig 
information vilket 
utmanar deras integritet. 
Trauma-informerande 
terapi kan ge personen 
en känsla av kontroll 
under akuta 
övergångsperioder.  

Hög 

(37) Jocelyn 
Cowls, 
Edith 
Galloway 
2009 
Canada 

Understanding 
how traumatic 
re-enactment 
impacts the 
workplace: 
Assisting 
clients´sucessful 
return to work 

Hur arbetsterapeuter 
främjar återgång till 
arbete genom 
förståelse för hur 
traumatiska 
upplevelser påverkar 
personens karriärval 
och beteende på 
arbetsplatsen. Coping-
strategier som 
intervention. 

Tabeller/diagram. 
Grounded theory. 
Kvalitativ ansats. Semi- 
strukturerade intervjuer.  

Urval: 25 deltagare med 
depression, ångest, eller 
PTSD intervjuades,  semi-
strukturerad intervju, och 
följdes upp under 6 
månader fram till datumet 
de planerade att börja 
arbeta igen. Modified 
Interest Checklist 
tillämpades som 
bedömningsinstrument. 
Post-positivistiskt synsätt. 

Negativa beteenden hos 
personer identifieras 
vilket medvetandegör 
traumats inverkan på 
arbetet, (för mycket 
fokus på andras behov, 
söka acceptans, 
undvikandebeteende). 
Coping-strategier främjar 
hälsosamma 
förändringar hos 
individen. Genom att 
medvetandegöra 
beteenden kan 
arbetsterapeuten och 
personen samarbeta för 
att uppnå hälsosamma 
förändringar. 
 

Hög 

(38) Tina 
Champagne 
2009 
USA 

The influence of 
posttraumatic 
stress disorder, 
depression, and 
sensory 
processing 
patterns on 
occupational 
engagement: A 
case study 

Att beskriva hur 
diagnosen PTSD, 
depression och 
sensoriska 
processmönster 
influerar 
aktivitetsengagemang 
och arbetsprestation.  

Kvalitativ fallstudie.  
 

Urval: En 42-årig kvinna 
med PTSD.  Beskriver 
psykiska symtom, 
yrkeskomplexitet och 
aktivitetsengagemang och 
hur dessa aspekter påverkar 
individens upplevelse av 
hälsa- och välbefinnande 
samt livskvalitet. Redogör 
för åtgärder i form av 

Samarbetet mellan 
personen, 
arbetsterapeut och 
psykoterapeut, samt 
integration av innovativa 
och evidensbaserade 
metoder, främjade 
återhämtning. Genom 
stabilisering och 
aktivitetsengagemang 

Hög 



 

 

Sensoriskt 
moduleringsprogram och 
metoder från kognitiv 
beteendeterapi användes. 
Bedömningsinstrument: the 
Allen Cognitive Level 
Screening (ACLS), the Allen 
Cognitive Disability Model, 
the Sensory Modulation 
Screening Tool och  the 
Sensory Defensiveness Tool.  

ökade 
prestationsförmågan. 
Innovativa och 
evidensbaserade 
metoder bör anpassas 
utifrån personens mål, 
värderingar och behov, 
på grund av de 
omfattande 
funktionsnedsättningar 
som PTSD och depression 
medför. 

(39) 
Patricia 
Precin 2009 
USA 

Challenges of 
welfare-to-work 
programs 

Att identifiera olika 
utmaningar och 
lösningar för dessa 
inom ett 
rehabiliteringsprogram 
för återgång till arbete 
för personer med 
psykiska 
funktionshinder. Målet 
var att hitta ett arbete 
som var anpassat efter 
personens förmåga 
och arbetskapacitet. 

Kvantitativ.Randomiserad 
kontrollstudie (RCT), 
tabeller/diagram. En 
kontrollgrupp och en 
grupp som deltog i 
programmet ”välfärd-till-
arbete”.  

Urval: 3000 
socialbidragstagare med 
PTSD och andra mentala 
hälsoproblem. Utvärdering 
efter en 30 månaders-
period. Beskriver effekten 
av åtgärdsprogrammet 
utifrån de olika grupperna. 
Deltagarna med PTSD ingick 
i gruppterapi som 
fokuserade på coping-
strategier för 
stresshantering, ångest och 
tillbakadragande utifrån 
kognitiv 
beteendeterapeutiskt 
tillvägagångssätt. PTSD 
symtomen hos vissa 
identifierades retrospektivt. 

Åtgärden var effektiv då 
den medförde ökad 
anställning och minskade 
socialbidragstagare tack 
vare ökat 
aktivitetsengagemang 
inom 
arbetssökandeaktiviteter.  
Personer med färre 
hälsoproblem och socialt 
stöd lyckades bättre med 
måluppfyllelsen än de 
med fler hälsoproblem 
eller andra barriärer som 
hindrade 
måluppfyllelsen. En mer 
rättvis utvärdering av 
åtgärden kräver 
mätningar över en längre 
tid. 

Hög 

(40) David 
Janis  
1999 
USA 

 
 

 

Effects of 
trauma on 
children: 
Occupational 
therapy to 
support 
recovery. 

Att beskriva 
arbetsterapeutisk 
behandling, baserat på 
tekniker som främjar 
förmåga att uttrycka 
känslor. Expressiv 
terapi, 
Stresshantering, 
kognitiv 
beteendeterapi, för 
barn ungdomar med 
PTSD. 

Icke-klinisk kvalitativ 
fallstudie.  

Två fallstudier beskrivs.  
Urval: En åtta-årig och 
en14-årig flicka med PTSD. 
Åtgärder i form av expressiv 
terapi och samtalsterapi, 
för barn och ungdomar i 
skolåldern med PTSD.  
Bedömningsintrument: 
Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental 
Disorders, Child Behavior 
Checklist och Youth Self-
Report. Kognitiv 
beteendeterapeutisk 
referensram är användbar 
att utgå ifrån vid behandling 
av personer med PTSD.. 

Uppmanar 
arbetsterapeuter att 
arbeta med tidigt insatta 
interventionsprogram för 
att identifiera barn med 
PTSD som är i behov av 
behandling och åtgärder 
baserat på  åtgärder i 
form av: 
-expressiv terapi 
-stresshantering  
-kognitiv beteendeterapi. 
Åtgärderna främjar 
förmågan att hantera 
trauma. Involvera 
anhöriga i behandling 
gynnar återhämtning. 
Ytterligare forskning 
rekommenderas att 
undersöka effekten av 
olika arbetsterapeutiska 
referensramar vid 
behandling av barn med 
PTSD. 

Medel 



 

 

(41) Noga 
Ziv, 
Deborah 
M. Roitman  
2008 
Israel 

Adressing the 
Needs of 
Elderly Clients 
Whose Lives 
Have Been 
Compunded by 
Traumatic 
Histories 

Undersöka och 
fastställa problem till 
följd  av psykiska 
besvär hos åldrande 
klienter med 
traumatisk bakgrund.  

Kvalitativ fallstudie, 
tabeller/diagram. 
Illustrerar hur (MOHO) 
används genom en 
samhällsbaserad grupp-
intervention.  

Urval: På ett psykiatriskt 
hälsocenter deltar 10 till 12 
kvinnor, 60 år och äldre, i 
”den kvinnliga 
torsdagsgruppen”. 
Deltagarna har depression, 
ångest och PTSD symtom. 
Beskriver upplevelser av 
interventionen hos en 
person. KBT tekniker 
användes. 
Bedömningsinstrument: 
The Occupational 
Performance History 
Interview (OPHI-II), The 
Occupational Self 
Assessment (OSA), the Role 
Checklist och the Intresest 
Chechlist. 

Åtgärden medförde ökad 
självinsikt och 
kroppsmedvetenhet, 
samt en djupare 
förståelse för sig själv 
och tidigare 
erfarenheter. KBT 
teknikerna bidrog till 
samtalsterapi vilket 
identifierade  
aktivitetsbegränsningar 
och problematik och 
främjade de individuella 
målsättningarna. 
Gruppterapin gav 
personen en själva av 
meningsfullhet genom 
engagemang i aktiviteter 
baserat på individuella 
intressen och 
värderingar. 
 

Medel 

(42) 
Patricia 
Precin 2010 
USA 

Return to work 
after 9/11 

Beskriver ett arbets- 
rehabiliteringsprogram 
i form av 
gruppintervention 
som syftar till att få 
personer som 
drabbats av PTSD efter 
9/11 att återgå till 
arbete. 

Kvalitativ fallstudie. 
Tabeller/diagram. 
Deskriptiv data.  

Urval: 3567 personer deltog 
i interventionen. Deskriptiv 
data. Beskriver ett 
rehabiliterande program 
som används för personer 
som drabbats av PTSD efter 
9/11. Åtgärderna syftar till 
att personerna ska kunna 
återvända till arbetslivet. 
Bedömningsinstrument: 
The Posttraumatic Stress 
Diagnostic Scale, Internal 
and External Locus of 
Control Scale, Self-Efficacy 
Scale, The Hopelessness 
Scale, Role Checklist, 
Psychiatric Rehabilitation 
determination, Vocational 
Sentence Completion, 
Activity record of the 
Occupational Questionaire. 
Intervju. Kognitiv 
beteendeterapi.   

Deltagarna fick ökad 
förmåga att hantera och 
bearbeta sina symtom till 
följd av traumat. 262 
(13,6 %) lyckades återgå 
till arbete. Gruppterapin 
medförde neutralisering 
av negativa tillstånd, 
förmåga att hantera 
symtom, och bearbeta 
skuldkänslor samt 
förvrängda 
uppfattningar. 
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Return to work: 
A case study of 
PTSD, 
dissociative 
identity 
disorder, and 
satanic ritual 
abuse 

Undersöka hur 
löpträning, som 
intervention, möjliggör 
återgång till arbete för 
en person med PTSD 
och dissociative 
identity disorder (DID) 
till följd av satanistiskt 
rituella övergrepp. 

Kvalitativ fallstudie.  Urval: 26-årig kvinna med 
kognitiva 
funktionsnedsättningar 
deltog i terapeutisk 
aktivitet, träna på löpband 3 
ggr/ vecka. Beskriver hur 
löpträning som terapeutisk 
intervention utvecklar 
arbetsförmågan hos en 
person med PTSD och DID. 
Bedömningsinstrument: 
Modified Interest Checklist, 
Clerical Work Sample of the 
Valpar Component Wowk 
Sample Series och 
Occupational Questionaire. 

Åtgärden medförde 
förbättrade kognitiva 
funktioner vilket 
förbättrade 
arbetsförmågan. 
Personen fick bättre 
tidsuppfattning, minne, 
ökad förmåga att hantera 
stress, organisations- och 
koncentrationsförmåga. 

Låg 



 

 

 
 

 
 
 
 

(44) 
Patricia 
Precin 2009 
USA 

Occupation as 
therapy for 
trauma 
recovery: A 
case study 

Beskriva hur musik 
(som terapeutisk 
aktivitet) tillämpas 
som arbetsterapeutisk 
åtgärd för att 
synliggöra PTSD, hos 
en person som upplevt 
upprepade övergrepp 
som barn. 

Kvalitativ fallstudie. Urval: En ung kvinna med 
PTSD deltog i fallstudien. 
Beskriver hur 
musikintresset fick ett 
terapeutiskt värde. 
Klientcentrerad aktivitet, i 
form av musik och sång, 
som terapeutisk åtgärd för 
en kvinna med PTSD. 
Interventionen baserades 
på referensramar med 
yrkesanpassning, 
psyckoanalytisk- och 
återhämtningsfokus.  

Personen bearbetade 
traumatiska upplevelser 
genom 
skapandeaktiviteten och 
med stöd från 
arbetsterapeuten. 
Åtgärden bidrog till ökat 
aktivitetsengagemang 
vilket främjade 
återhämtningsprocessen 
hos personen då den 
medförde bearbetning av 
sorg och att återfå 
kontakt med känslor. 
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Occupational 
therapy 
intervention 
with children 
survivors of war 

Syftet med 
programmet var att 
underlätta den 
emotionella uttryck av 
traumatiska 
upplevelser i syfte att 
förhindra uppkomsten 
av framtida psykiska 
problem. 
 

Kvalitativ fallstudie. Urval: Barn mellan 6-14 år 
som överlevt kriget i Kosovo 
och som visat tendens att 
utveckla PTSD deltog i 
fallstudien. Interventionen 
skedde i skolmiljö 
tillsammans med barnens 
lärare genom tillämpning av 
expressiva tekniker. 
Beskriver ett 
arbetsterapeutiskt program 
tillämpat för att bl. a 
förhindra framtida 
utveckling av PTSD. The 
Model of Human 
Occupation och 
Occupational Performance 
Process Model var 
referensramar för 
identifikation av  
aktivitetsutförandeproblem. 
Interventionen som var 
samhällsbaserad baserades 
på Canadian Association of 
Occupational Therapy 
(CAOT).  

Åtgärden medförde att 
personerna lyckades 
uttrycka och bearbeta 
traumatiska upplevelser. 
Bildterapin möjliggjorde 
för deltagarna att 
uttrycka tankar, känslor 
och identifikationer samt 
omformulera negativa 
mörka tankar till mer 
positiva.  

Medel 


