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Sammanfattning: Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat markant de senaste 10 åren i Sverige och är 
en ny utmaning för hälso- och sjukvården och då även för arbetsterapeuter. Sjukskrivningar på grund 
av stressrelaterad psykisk ohälsa innebär en ökad kostnad både för individen och samhället. 
Vårdcentralen är ofta första kontakten vid sjukdom och har en viktig roll då tidiga insatser visats vara 
avgörande för rehabiliteringens längd. Arbetsterapeuten kan bidra till att hjälpa personen att få mer 
balans i livet genom att se över aktiviteternas fördelning över dagen. Arbetsterapeutens förståelse 
och kunskap om individens fysiska, kognitiva, emotionella och sociala aspekter, kan hjälpa personen 
att identifiera orsaken till obalansen. Syftet med studien var att kartlägga interventioner som 
arbetsterapeuter vid vårdcentraler använder för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 
Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie. 17 av 21 län i Sverige uppfyllde 
inklusionskriteriet om att ha verksamma arbetsterapeuter vid vårdcentraler. Länen numrerades och 
10 län slumpades fram. Sedan slumpades 3 kommuner i varje län och de vårdcentraler som hade 
anställda arbetsterapeuter tillfrågades om att delta i studien. Detta resulterade dock i låg 
svarsfrekvens och urvalet utökades till alla län samt ytterligare 2 kommuner i varje län slumpades 
fram. Genom en enkätundersökning samlades data in. Tvåhundratolv mejl skickades till 
verksamhetschefer vid vårdcentraler som ombads vidarebefordra enkäten till arbetsterapeuter vid 
vårdcentralen som arbetar med klienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Slutligen deltog 49 
arbetsterapeuter i studien. Resultatet visar att deltagarna använder ReDO-metoden (n=25), energi- 
och stresshantering (n=31) samt aktivitetsschema (n=37). Men även andra interventioner används. 
Få deltagare använder arbetsplatsnära interventioner och har sällan kontakt med klienters 
arbetsgivare. Efter hur lång tid uppföljning sker och vilka instrument som används vid 
arbetsförmågebedömning varierar mellan deltagarna. Sammanfattning: Studien visar att 
arbetsterapeuter använder interventioner för att främja hälsa och välmående, återgång till arbete 
samt hjälpa klienten att hantera sin vardag. ReDO-metoden, energi- och stresshantering samt 
aktivitetsschema används i stor utsträckning av arbetsterapeuter vid vårdcentraler. Få 
arbetsterapeuter använder arbetsplatsnära insatser och få gör arbetsförmågebedömningar.   
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1.   Inledning 

Antalet långtidssjukskrivningar till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat markant i 
Sverige de senaste tio åren (1) och är en ny utmaning för hälso-och sjukvården (2) och då 
även för arbetsterapeuter. Stressrelaterad psykisk ohälsa kan orsaka nedsättningar i en 
persons fysiska, kognitiva och sociala aspekter av aktivitetsutförande (3, 4), vilka påverkas av 
den omgivande miljön personen befinner sig i (4). Dessa aspekter har arbetsterapeuter 
kunskap inom och hur de påverkar individen i det dagliga livet (4). Stressrelaterad psykisk 
ohälsa uppkommer då kraven och belastningen på individen blir för höga under en längre tid 
eller vid en viss händelse (5). Detta påverkar möjligheten att få en balans i de vardagliga 
aktiviteterna, mellan aktiviteter personen vill och måste utföra (6). Stressrelaterad psykisk 
ohälsa kan påverka en persons sociala liv, hur den interagerar med både andra människor 
och miljöer vilket kan leda till att personen isolerar sig. De symtom och hinder stressrelaterad 
psykisk ohälsa ger kräver ett holistiskt synsätt hos arbetsterapeuten då hela människan 
påverkas (5). 

  
Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar och kostar mycket för både individen och samhället (6). 
Studier har visat att de som har kontakt med människor i sitt yrke löper större risk för att 
drabbas (5). Vårdcentralen är ofta den första kontakten vid sjukdom (7) och tidiga insatser 
har visats vara avgörande för hur lång rehabiliteringstiden blir men gynnar också återgång till 
arbete (5, 8, 9). 

  

2. Bakgrund 
2.1 Stressrelaterad psykisk ohälsa 
I denna studie kommer begreppet stressrelaterad psykisk ohälsa användas för att få med alla 
undergrupper och stadier av sjukdomen. Stressrelaterad psykisk ohälsa består av fyra 
undergrupper; utmattningssyndrom, anpassningsstörning, akut stressyndrom och 
posttraumatiskt stressyndrom (10, 11). Utmattningssyndrom är den vanligaste orsaken vid 
långtidssjukskrivning (1) och har en lång återhämtningsfas och rehabilitering kan pågå under 
flera års tid (5). Det finns många olika begrepp som beskriver liknande sjukdomstillstånd och 
då symtomen varierar och utspelar sig på många olika sätt är det svårt att få en diagnos. 
Andra termer kan användas för att definiera syndromet och varierar mellan olika länder (11). 

  
De främsta orsakerna till stressrelaterad psykisk ohälsa är antingen akut trauma, en specifik 
händelse eller en långvarig belastning (10). Inom de fyra undergrupperna för stressrelaterad 
psykisk ohälsa är fysiska, känslomässiga och kognitiva symtom vanligt. Dessa kan exempelvis 
vara värk, sömnproblem, oro eller ångest (10, 11, 12). Det finns även ett vetenskapligt 
samband mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa. Stress i arbetet behöver 
nödvändigtvis inte finnas för att få stressdiagnos (5), men kan vara avgörande för om 
personen ska beviljas ersättning från försäkringskassan (8). För diagnos krävs det dock att 
stressfaktorer hos personen kan identifieras (5). 

  
2.1.1 Aktivitetsproblem vid stressrelaterad psykisk ohälsa 
Stressrelaterad psykisk ohälsa kan ge problem på aktivitetsnivå till följd av kognitiva 
nedsättningar såsom uppmärksamhet- och minnesproblematik, orienterings- och 
koncentrationssvårigheter (3, 12) samt bristande initiativförmåga. Detta påverkar vardagliga 
aktiviteter och kan uttrycka sig genom att personen glömmer bort viktiga saker och 
information samt har svårigheter att ta in ny information (12). 

  
Vid stressrelaterad psykisk ohälsa kan avsaknaden av balans mellan olika vardagliga 
aktiviteter bidra till att personen tappar orken att utföra fritidsaktiviteter såsom promenera 
med hunden, cykla eller simma (13). Bristen på aktivitetsbalans bidrar till att personen ofta 
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väljer bort sociala- och fritidsaktiviteter framför arbete och aktiviteter som utförs för andra. 
Det kan leda till att personen varken har tid eller energi till att utföra aktiviteter som den vill 
(6). Social isolering är vanligt vid stressrelaterad psykisk ohälsa och personen känner sig ofta 
missförstådd av sin omgivning (13, 14). 

  
Personer med stressrelaterad psykisk ohälsa kan få svårigheter i utförandet av sina 
arbetsuppgifter då det ställs krav på kognitiva färdigheter och organisering i stressande 
miljöer och under tidspress (12, 15). En uttalad trötthet påverkar också arbetsförmågan hos 
personer med stressrelaterad psykisk ohälsa (3) och det kan vara en utmaning att bara ta sig 
ur sängen på morgonen (16). Svårigheter uppstår när det händer mycket runt omkring och 
det är lätt att tappa fokus om personen blir avbruten (13). Personen kan få problem med att 
fokusera sin uppmärksamhet, lösa problem och fatta beslut vilket kan leda till svårigheter att 
utföra sina arbetsuppgifter och dagliga aktiviteter (15, 17). 

  
2.2 Arbetsterapi 
Arbetsterapi fokuserar på att främja individens aktivitetsutförande, genom att möjliggöra och 
engagera människor i aktiviteter som ger mening och välbefinnande. Människan och dess 
aktivitetsutförande påverkas enligt arbetsterapimodellen Model of Human Occupation (MOHO) 
av tre huvudkomponenter; vanebildning, utförandekapacitet och viljekraft (18). Vanebildning 
handlar om de rutiner och vanor personen har medan utförandekapacitet och viljekraft innefattar 
personens fysiska och mentala förmågor samt motivation till att utföra aktiviteter (18). Alla delar 
av människan både kropp och själ påverkas av miljön som antingen främjar eller hindrar 
utförandet av aktivitet (18). Målet med arbetsterapi är att maximera klientens möjlighet att 
utföra de aktiviteter personen vill kunna utföra, genom att öka delaktigheten och 
medvetandegöra aktivitetsutförandet. Genom att använda bedömningsinstrument kan 
arbetsterapeuten definiera klientens aktivitetsproblem och sedan tillsammans med klienten 
resonera fram och välja de mest effektiva interventionerna utifrån individens behov och 
önskemål (19). 

  
Inom primärvården krävs varierad kunskap hos arbetsterapeuten för att möta klienternas 
olika behov. Arbetsterapeuternas kunskap om olika sjukdomstillstånd varierar mellan olika 
primärvårdsenheter men de arbetar med hela människan med alltifrån att främja en 
hälsosam livsstil till att förebygga och rehabilitera efter skada, sjukdom och nedsättning (20). 
Vilka interventioner som klienten erbjuds varierar mellan enkla åtgärder till 
rehabiliteringsprogram (21).   

  
Vid stressrelaterad psykisk ohälsa är det vanligt att personen saknar aktivitetsbalans (6) vilket 
inom arbetsterapi beskrivs som avgörande för en god hälsa (8). Aktivitetsbalans kan refereras 
till en tidsmässig balans mellan olika aktiviteter och beskriver hur en person använder sin tid. 
Samspelet mellan aktiviteter som arbete, fritid och vila samt de krav som ställs på individen 
påverkar en persons välbefinnande och välmående (22). Arbetsterapeuten kan bidra till att 
hjälpa personen att få mer balans i livet genom att se över aktiviteternas fördelning över 
dagen. Arbetsterapeutens förståelse och kunskap om individens fysiska, kognitiva, 
emotionella och sociala aspekter (4), kan hjälpa personen att identifiera orsaken till 
obalansen (6). De interventioner arbetsterapeuter använder innebär i denna studie både 
bedömningar och interventioner i rehabiliterande syfte. 

  
2.3 Bedömning av arbetsförmåga vid stressrelaterad psykisk ohälsa 
Stressrelaterad psykisk ohälsa leder ofta till långtidssjukskrivning (1), vilket enligt 
försäkringskassan (23) innebär sjukfrånvaro i 60 dagar eller längre. Studier (8, 16, 21) visar att 
det multiprofessionella teamets alla kompetenser inte alltid används vid bedömning av 
arbetsförmåga inför en eventuell sjukskrivning. Läkaren gör ofta en ensam bedömning av 
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klientens arbetsförmåga. Kommunikationen med andra professioner är ofta bristfällig, trots 
betydelsen av att arbeta tillsammans i team enligt Sturesson och Hensing (8, 16). Läkaren har 
ofta bristande kunskap i hur en sjukdom påverkar individens arbetsförmåga (16), vilket bidrar 
till att underlaget för sjukskrivning till försäkringskassan är ofullständig gällande en persons 
aktivitetsbegränsningar (8, 21). Denna kunskap besitter arbetsterapeuten men utnyttjas inte 
enligt Ekberg et al. (21), då kontakten med arbetsterapeuten ofta sker sent i processen, vilket 
kan bidra till att klienten inte får den hjälp och stöd som behövs över tid. 

  
Bedömning av arbetsförmåga alternativ aktivitetsförmåga vid sjukdom är det första steget i 
rehabiliteringsprocessen och beskriver personens förmåga och behov (9). Bedömning som 
görs av en arbetsterapeut syftar till att utreda om klientens arbetsuppgifter är lämpliga för 
personen men kan även utgöra underlag för ersättning från försäkringskassan (7, 8). 
Instrumenten som används inom arbetsförmågebedömningar bygger på MOHO och dess 
komponenter (9).  Instrumentet Assessment of Work Performance (AWP) (9) bedömer 
exempelvis klientens kommunikations- och interaktionsfärdigheter, processfärdigheter och 
motoriska färdigheter. Personens roller, vanor, problemlösnings- och organisationsförmåga 
samt samspelet med andra människor och miljön kan beskrivas med hjälp av instrumentet 
Dialog om arbetsförmåga (DOA) (9). Worker Role Interview (WRI) bedömer klientens 
arbetsroll med inriktning på den psykosociala faktorernas påverkan på arbetsförmågan och 
återgång till arbete (9). Work Environment Impact Scale (WEIS) utreder klientens uppfattning 
om vad som hindrar och stödjer personens arbetsutförande i arbetsmiljön (7). Assessment of 
Work Characteristic (AWC) identifierar de krav som arbetsuppgifter ställer på individen 
genom att beskriva motoriska färdigheter, processfärdigheter samt kommunikations- och 
interaktionsfärdigheter (7). 

  
2.4 Interventioner vid stressrelaterad psykisk ohälsa 
Det finns flera interventioner som används av arbetsterapeuter i arbetet med stressrelaterad 
psykisk ohälsa. En evidensbaserad intervention som används är Redesigning Daily Occupation 
(ReDO-metoden), den består av tre faser som syftar till att hjälpa personer med 
stressdiagnoser att strukturera sin vardag (24). I första fasen får deltagarna analysera sina 
aktiviteter och dess fördelning över vardagen. Fas två innebär att deltagarna två gånger i 
veckan under en 10 veckorsperiod träffas i grupp och diskuterar uppbyggnad av vardagen 
och dess aktiviteter med dagböcker som utgångspunkt (25). Metoden bygger på 
vardagsrevidering där målet är återgång till arbete. Syftet är att omstrukturera vardagen för 
att uppnå en mer hälsosam balans mellan aktiviteter och återhämtning. Den tredje fasen 
består av arbetsplatsförlagd rehabilitering, oftast på klientens arbetsplats.  Programmet 
pågår under 3-4 månader, men är bara starten av en livsstilsförändring (25). Utbildning sker 
genom Sveriges arbetsterapeuter där arbetsterapeuter får en certifiering för metoden (26).   

  
Genom stress- och energihantering hjälper arbetsterapeuten klienten att hitta aktiviteter 
som motsvarar den energinivå personen befinner sig på och som ger lagom stimulans med 
lagom höga krav.  Stress- och energihantering ger struktur och rutiner i vardagen där klienten 
får möjlighet till återhämtning. Arbetsterapeuten hjälper klienten att medvetandegöra de 
aktiviteter som har en negativ påverkan samt vilka som bidrar till välmående (27). Det är 
även viktigt att lära sig att känna igen symtom och hantera stressfulla situationer för att 
kunna hantera sin vardag och kunna återgå till arbete. För att få tid till sådant som ger 
välmående och energi kan en person behöva omvärdera sina aktiviteter (28). 

  
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett individuellt skrivet recept för fysisk aktivitet som 
används för att ge hälsa och välmående hos klienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. 
Oftast är det en fysioterapeut som utför interventionen, men FaR kan även förskrivas av 
annan legitimerad vårdpersonal exempelvis arbetsterapeut (29). Forskning visar på att fysisk 
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aktivitet minskar bland annat stress, ångest och utbrändhet. Fysisk aktivitet kan förebygga 
uppkomsten av psykisk ohälsa och FaR bör rekommenderas till alla med stressrelaterade 
symtom (30). 

  
Ett aktivitetsschema kan bidra till hälsa och välbefinnande, då det är viktigt att ha rutiner och 
struktur i vardagen samt ett varierat mönster av aktiviteter (27, 31). För att minska stress kan 
ett dag- och veckoschema användas för att ge klienten en överblick, stöd och initiativ till 
aktiviteter i vardagen. Det ger en balans då återhämtning kan planeras in efter mer 
energikrävande aktiviteter, till exempel genom att planera in avslappning efter arbetsträning 
eller städning (31). 

  
Vid arbetsplatsnära interventioner hjälper arbetsterapeuten personer med psykisk ohälsa att 
integrera arbetsplatsen i rehabiliteringsprocessen (21). En intervention på arbetsplatsen kan 
vara att föra en arbetsplatsdialog för återgång till arbete (ADA) där arbetsgivaren och 
personen diskuterar eventuella interventioner (7). Dialog med arbetsgivaren ger förståelse 
för personens situation och vad som påverkar arbetsförmågan (16). Interventionerna kan 
exempelvis vara att arbeta kortare arbetsdagar, arbeta långsammare eller utföra enklare 
arbetsuppgifter genom att ta bort krävande moment (32). Vid återgång till arbete är det 
viktigt att inte ställa för höga krav och förväntningar på personen för att minska risken för att 
symtomen återkommer (5). 
   
2.5 Problemformulering 
Den stressrelaterade psykiska ohälsan ökar (1) samtidigt som flertalet studier (5, 11, 24) 
uttrycker att det finns lite forskning och litteratur tillgängligt om klientgruppen samt att det 
saknas kartläggning kring vilka interventioner arbetsterapeuter använder vid vårdcentraler. 
Ofta rekommenderas vila och att stanna hemma från jobbet eller farmakologisk behandling, 
vilket ger lindring av symtom men i många fall inte återgång till arbete (24). Klienter med 
stressrelaterade diagnoser känner sig ofta missnöjda med den vård de blivit erbjudna från 
primärvården. Det finns dock en positiv bild av arbetsterapi och att det upplevs betydelsefullt 
i rehabiliteringen (33). 

  
Idag finns inga direkta riktlinjer eller rutiner för all hälso- och sjukvårdspersonal inom 
rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa (24) och resurser som finns 
skiljer sig både regionalt och lokalt (2). Detta bidrar till svårigheter med fördelning av de 
resurser som finns och de personer som är i störst behov av kompetens från andra 
professioner än läkare kanske inte får det i den grad som de behöver. För att undvika en lång 
sjukfrånvaro krävs mer än enbart medicinering, vilket interventioner från 
rehabiliteringspersonal är en viktig del inom (16). Därför syftar denna studie till att 
undersöka vilka interventioner arbetsterapeuter använder i rehabiliteringen för personer 
med stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta genom att kartlägga vilka interventioner som 
används på vårdcentraler, eftersom det ofta är den första kontakten vid sjukdom (7) samt att 
det är viktigt med tidiga insatser för att förkorta rehabiliteringstiden (5,8, 9). Studien 
förväntas ge kunskap om vilka interventioner som används av arbetsterapeuter i dagsläget 
på vårdcentraler i arbetet med klienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. 

  

3. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga interventioner som arbetsterapeuter vid vårdcentraler 
använder för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. 
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3.1   Frågeställningar 

• Vilka interventioner används? 

• Tas kontakt mellan vårdcentralens arbetsterapeut och klientens arbetsplats? 

  

4. Metod 

4.1 Design 
Syftet med studien var att kartlägga vilka interventioner som används av arbetsterapeuter, 
därför valdes en kvantitativ enkätstudie. Studien var en tvärsnittsstudie (34), för att få en bild 
av vilka interventioner som används i nuläget. 

  
4.2 Urval 
Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter och 
vara verksamma vid en vårdcentral samt arbeta med klienter med stressrelaterad psykisk 
ohälsa. 

  
Ett systematiskt slumpmässigt urval användes, vilket Kristensson (34) beskriver innebär att 
slumpen avgör vilka som får delta i studien. Första steget i urvalet var att söka fram vilka län 
som hade verksamma arbetsterapeuter vid vårdcentraler, vilket gjordes med hjälp av 
internet. Av de 21 länen hade 17 arbetsterapeuter vid vårdcentraler. De 17 länen 
numrerades och 10 län slumpades fram med hjälp av en slumpgenerator. Andra steget var 
att de 10 slumpade länens kommuner numrerades och tre kommuner från varje län 
slumpades fram med slumpgenerator. Kommunerna i de olika länen hade då lika stor chans 
att komma med i urvalet, vilket Kristensson (34) beskriver som en metod som ökar 
sannolikheten att få ett representativt urval. I varje kommun undersöktes vårdcentralernas 
hemsidor för att finna de enheter där arbetsterapeuter är verksamma, utifrån detta 
handplockades de enheter som ansågs uppfylla inklusionskriterierna. Via enhetens hemsida 
söktes kontaktuppgifter till vårdcentralens enhetschef fram. Ett mejl med 
inklusionkriterierna för studien, informationsbrev samt enkäten skickades till chefen. Chefen 
ombads att vidarebefordra mejlet till arbetsterapeuter som arbetar vid vårdcentralen för 
deltagande. Detta resulterade dock i få deltagare och urvalet utökades till alla 17 län samt att 
ytterligare 2 kommuner inom varje län slumpades fram och enhetschefer för dessa enheter 
mejlades. 

  
4.3 Konstruktion av enkät 
En enkät med totalt 15 frågor utformades specifikt till studien med hjälp av Google forms (Se 
bilaga 1). Vid utformandet av enkäten hade författarna i åtanke att ha lagom många frågor 
och sidor i formuläret, vilket skulle bidra till att enkäten blev överskådlig samt för att undvika 
att mista deltagarnas intresse (35). Enkäten inleddes med fyra bakgrundsfrågor för att få 
information om vilka som deltagit i studien. Svarsalternativen till bakgrundsfrågorna var både 
öppna och slutna (34), på två frågor skrev deltagarna själva in sina svar och på två frågor var 
svarsalternativen redan angivna.  

  
Efter bakgrundsfrågorna utformades frågor utifrån syftet och frågeställningarna. Exempel på 
detta är; vilka interventioner arbetsterapeuterna använder i arbete med klienter med psykisk 
ohälsa. Om de interventioner som används sker enskilt eller i grupp och efter hur lång tid 
uppföljning sker samt vilket syfte de interventionerna som används har. Enkäten skulle även 
besvara hur arbetsterapeuten får kontakt med klienten, hur många klienter deltagaren 
träffar varje månad och hur många gånger arbetsterapeuten träffar klienten. Slutligen 
formulerades frågor för att undersöka vilken utbildning arbetsterapeuten har inom området 
stressrelaterad psykisk ohälsa. 
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Enkäten utformades så att frågornas ordning skulle uppfattas som logisk av de som deltog, 
för att undvika ett rörigt intryck (35). För att frågorna skulle upplevas som neutrala och inte 
vara ledande undveks värderande ord som “bra”, “dåligt” och “trevligt” (35). 
Svarsalternativen för samtliga enkätfrågor följde en tydlig struktur där ett eller flera redan 
angivna svarsalternativ kunde bockas i samt ett fält för övriga svar där det fanns möjlighet för 
deltagaren att skriva i fritext (34,35). För att exempelvis ta reda på vilka interventioner 
arbetsterapeuter använder listades fem interventioner utifrån litteraturgenomgången, samt 
att arbetsterapeuterna hade möjlighet att lista ytterligare interventioner i fältet “övrigt”. 
Genom att använda svarsalternativet “övrigt” täcktes alla alternativ in, även de som inte var 
angivna eller de som glömts bort, vilket enligt Eijlertsson (35) gör att alla deltagare har något 
alternativ att kryssa i. När det gällde frågor som berörde minnesfaktorn var det viktigt att 
inte frågorna syftade till händelser som låg för långt bak i tid (35). Vid utformandet av 
enkätfrågorna som berörde till tid efterfrågades en tidsperiod i relativt nära tid för att öka 
tillförlitligheten i svaren. För att exempelvis ta reda på hur många klienter 
arbetsterapeuterna träffar, användes tidsperioden “i månaden” istället för “senaste 
halvåret”.  

  
4.4 Datainsamling 
För att pröva enkätens frågor och tydlighet genomfördes en pilotundersökning (34), där en 
arbetsterapeut som arbetar med klientgruppen tillfrågades och genomförde enkäten. Utifrån 
detta gjordes justeringar och några frågor samt svarsalternativ lades till, vilket även 
Kristensson beskriver (34). Pilotundersökningens resultat uteslöts från resultatet då 
arbetsterapeuten inte uppfyllde studiens kriterier då hon inte arbetade vid en vårdcentral. 

  
För att nå ut till arbetsterapeuterna kontaktades enhetschefen för varje vårdcentral via mejl. 
I mejlet bifogades informationsbrev om studien, enkäten samt inklusionskriterierna för 
studien (35). Chefen kunde då godkänna om studien kunde göras inom verksamheten (34) 
och godkände då detta genom att vidarebefordra mejlet till arbetsterapeuten eller 
arbetsterapeuterna inom verksamheten. Tvåhundratolv mejl skickades till enhetschefer vid 
olika vårdcentraler i de 17 länen. Efter en vecka skickades påminnelser till cheferna om 
arbetsterapeuternas deltagande i studien. De enheter som angett att de inte har verksamma 
arbetsterapeuter eller av annan anledning inte kunde delta prickades av för att undvika att 
påminnelser skickades till de som redan tackat nej, vilket Eijlertsson (35) beskriver. 
Tillfrågade enheter från två län svarade att de inte hade arbetsterapeuter vid vårdcentraler 
och från ytterligare två län uteblev enheternas svar. De enheter som deltog representerade 
13 län; Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Dalarna, Gävleborgs 
län, Södermanland, Jönköpings län, Kronobergs län, Blekinge, Halland och Skåne. 
Arbetsterapeuterna fick totalt två veckor att besvara enkäten innan den stängdes och analys 
av data påbörjades, slutligen deltog 49 arbetsterapeuter i studien. 

  
4.5 Dataanalys 
Det insamlade materialet sammanställdes i datorprogrammet Microsoft Excel 2016 för 
analys, vilket både Kristensson (34) och Eijlertsson (35) nämner som ett vanligt 
tillvägagångssätt. Materialet analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och variablerna 
beskrevs till största del av faktiska antal (n) (34). De inkomna svaren analyserades först var 
för sig där varje fråga och svar granskades. Alla deltagarnas svar sammanställdes sedan i 
lämpliga tabeller och diagram. En kvalitetskontroll gjordes genom att kontrolläsa de 
inmatade svaren i Excel för att säkerställa att ingen data gått förlorad (35). 
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5. Etiska aspekter 

Författarna följde Codex- regler och riktlinjer för forskning och tog hänsyn till de etiska 
aspekterna (36). Ett informationsformulär med den övergripande planen för studien 
skickades till de personer som tillfrågades om att delta i studien. I brevet presenterades 
syfte, metod och allmän information om studien, detta enligt informationskravet. Författarna 
tog hänsyn till samtyckeskravet genom att informera om att deltagandet är frivilligt och får 
avbrytas när som helst utan att ange orsak. Genom att deltagarna svarade på enkäten gav de 
sitt samtycke (34, s.50). Deltagarnas uppgifter och deras koppling till svar användes endast i 
forskningssyfte och skedde anonymt samt förvarades så att ingen obehörig kunde ta del av 
det utifrån konfidentialitet- och nyttjandekravet (36). 

  

6. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån enkätens frågor; bakgrundsfrågor, klientkontakt, bedömning, 
interventioner, kontakt och interventioner på arbetsplatsen, uppföljning och utbildning.  

  
6.1 Bakgrundsfrågor 
I studien deltog 49 arbetsterapeuter från olika vårdcentraler i landet. Internt bortfall var 1 
person då den inte svarat på frågorna. En man och 48 kvinnor deltog i studien. 
Arbetsterapeuterna som deltog i studien hade en yrkeserfarenhet där medianvärdet var 16 
år, medelvärdet 17 år och range 3-37 år inom yrke (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Antal år deltagarna varit yrkesverksam arbetsterapeut. n=49 

Antal år som yrkesverksam Antal 

1-5 år 
6-10 år 
11-15 år 
16-20 år 
21-25 år 
26-30 år 
Mer än 30 år 

5 
8 

11 
10 
7 
4 
4 

Totalt n=49 

                
6.2 Klientkontakt 
Knappt hälften av deltagarna uppgav att de träffar upp till 5 klienter med stressrelaterad 
psykisk ohälsa i månaden (n=20). En tredjedel av deltagarna uppgav att de träffar 6-10 
klienter i månaden (n=16). Några arbetsterapeuter träffar fler än 10 klienter i månaden 
(n=12). Resultatet visar att hur många klienter varje arbetsterapeut träffar i månaden 
varierar. En deltagare angav inte hur många klienter den träffar per månad. 

  
Antal gånger deltagarna träffar klienten varierar. Vanligast är att man träffar klienten 4-6 
gånger (n=17). Vanligt är också att deltagarna träffar klienten 1-3 gånger (n=11) eller 7-9 
gånger (n=10) alternativt 10 gånger eller fler (n=11). En deltagare nämner att antalet gånger 
ofta beror på om interventionerna sker i grupp eller enskilt. 

  
Hur deltagarna i studien får kontakt med klienten varierar, vanligast är att läkare (n=48) 
remitterar klienter till arbetsterapeuten. Remittering sker också i stor utsträckning via 
sjukgymnast (n=35), kurator (n=33) eller rehabkoordinator (n=34). Annan hälso- och 
sjukvårdspersonal som remitterar klienter är exempelvis sjuksköterska (n=23) och psykolog 
(n=4), även barnmorska eller arbetsterapeuter inom arbetsförmedlingen nämns. I vissa fall 
(n=7) är det klienten själv som tar kontakt. Få gånger (n=7) sker kontakten med klienten via 
rutiner som vårdcentralen har. Fler svarsalternativ var möjliga. 
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6.3   Bedömning 
Fjorton deltagare uppgav att de inte gör några arbetsförmågebedömningar. Majoriteten av 
de deltagare som gör arbetsförmågebedömningar använder WRI (n=19). Andra instrument 
som används är AWP (n=10), DOA (n=10), AWC (n=6), WEIS (n=7) och ADL-taxonomin (n=5) 
(se figur 1). Övriga instrument som används är aktivitetsklockor, rehabbedömning, Canadian 
occupational performance measure (COPM), Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 
(dash), fyrfältaren, genushanden, journalmall i PMO, Visuell analog skala (VAS), 
aktivitetsdagbok, Work Ability Index (WAI), NORFUNK-skattning och Linton. Fler 
svarsalternativ var möjliga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Instrument vid bedömning av arbetsförmåga/aktivitetsförmåga. n=49 
 

6.4 Interventioner 
Syftet med interventionerna som används i arbetet med stressrelaterad psykisk ohälsa kan 
vara olika, vilket arbetsterapeuterna uppgav. Det vanligaste syftet med interventionerna var 
att hantera sin vardag vilket uppgavs av majoriteten av arbetsterapeuterna (n=45). Främja 
hälsa och välmående (n=40) och återgång till arbete (n=38) uppgavs också av många. Att ge 
kunskap och förståelse för sjukdomen (n=26) och interventioner i förebyggande syfte (n=20) 
var för flera deltagare ett viktigt syfte för interventionerna. Fler svarsalternativ var möjliga. 

 
De interventioner deltagarna uppgav att de använder var ReDO-metoden (n=25), stress- och 
energihantering (n=31) samt aktivitetsschema (n=37) (se figur 2). Övriga interventioner som 
användes var hjälpmedel såsom tyngdtäcke och Whiteboard, Motiverande samtal (MI), Brief 
behavioral activation treatment for depression (BATD-R), Feldenkrais, 
rehab/vägledningsplan, mindfulness, sömn- och kostschema, gemensamma teaminsatser och 
mediyoga. En deltagare använde ingen specifik metod utan en blandning mellan flera. Få 
deltagare (n=8) arbetar med arbetsplatsnära insatser.  
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Figur 2. Interventioner som arbetsterapeuter använder. n=49. Fler svarsalternativ var 
möjliga. 
 

De interventioner som arbetsterapeuterna använde skedde både enskilt och i grupp samt en 
kombination av dessa. Vanligast var att interventionerna skedde både enskilt och i grupp, 
vilket 31 deltagare uppgav. Femton deltagare uppgav att interventionerna endast sker enskilt 
och 3 beskrev att interventionerna bara sker i grupp.              

 
6.5 Kontakt och interventioner på arbetsplatsen 
Arton deltagare uppgav att de aldrig har kontakt med klientens arbetsgivare eller arbetsplats, 
medan 10 uppgav att de alltid har arbetsgivarkontakt och 21 att de ibland har kontakt med 
arbetsplatsen. De interventioner som användes på arbetsplatsen eller i samarbete med 
arbetsgivaren varierade men vanligast var rådgivning (n=31). Sjutton deltagare uppgav att de 
använde anpassningar på klientens arbetsplats, medan 8 uppgav att de använde hjälpmedel 
(se figur 3). Övriga interventioner var möte med arbetsgivaren eller att arbetsterapeuten 
hjälpte klienten att se sina behov inför dialog med arbetsplatsen. Arbetsterapeuterna 
nämnde även exponering på arbetsplatsen, vilket innebär att klienten ska kunna vistas på 
jobbet. Några deltagare arbetade som rehabkoordinatorer (n=3) och uppgav att de då har 
kontakt med klientens arbetsgivare men inte i rollen som arbetsterapeut. Fler svarsalternativ 
var möjliga. 
 

 
Figur 3. Interventioner arbetsterapeuter använder på arbetsplatsen/ i samarbete med 
arbetsgivaren. n=39.      
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6.6 Uppföljning 
Tiden för uppföljning av interventioner varierade men vanligast var att uppföljning skedde 
inom någon eller några månader (se figur 4). Sex deltagare uppgav att tiden för uppföljning var 
individuell och varierar från klient till klient. I enstaka fall skedde ingen uppföljning (n=2), vilket 
kunde bero på tidsbrist eller att klienten överrapporterades och följdes upp av annan 
arbetsterapeut. Övrigt kunde vara att det saknades rutiner för uppföljning och att detta då sker 
sporadiskt eller att det är klientens ansvar att ta kontakt för vidare uppföljning. Några uppgav 
att uppföljningstiden beror på om interventionen skedde i grupp eller enskilt då exempelvis 
ReDO-metoden som är en gruppintervention och har vissa riktlinjer som bör följas gällande 
uppföljning. 

 

 
             Figur 4. Tid för uppföljning av arbetsterapeutiska interventioner. n=49. 

 
6.7 Utbildning 
Deltagarnas utbildning utöver grundutbildning till arbetsterapeut var universitetskurser (n=10) 
och utbildning inom ReDO-metoden (n=13). Annan utbildning deltagarna uppgav var inom 
bedömningsinstrument (n=6), MI (n=3) samt som rehabkoordinator (n=4). Övrig utbildning var 
feldenkraispedagog, BATD-utbildning, Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy 
(FACT), bildterapi, mindfulness, sömnkurs, psykoterapi, Kognitiv Beteende Terapi (KBT) för 
arbetsterapeuter, försäkringsmedicin, psyk-e-bas, kurs om långtidssjukskrivna, mediyoga, 
smärtskola och hälsopsykologi. Tjugoen arbetsterapeuter uppgav att de endast hade 
grundutbildning. 

 

7.  Diskussion  
7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga interventioner som arbetsterapeuter använder på 
vårdcentraler för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. De interventioner som 
användes mest av deltagarna var ReDO-metoden, energi- och stresshantering samt 
aktivitetsschema, vilket även var de interventioner som kunde identifieras vid genomgången av 
litteratur (25, 27, 28, 29, 31). Övriga interventioner som användes var mindfulness, mediyoga, 
BATD-R, Feldenkrais, hjälpmedel som tyngdtäcke och White board, motiverande samtal, 
rehab/vägledningsplan, sömn- och kostschema samt gemensamma teaminsatser. En deltagare 
använde ingen specifik metod utan en blandning mellan flera.  

  
ReDO-metoden användes av många deltagare och är en evidensbaserad intervention som 
framtagits för stressrelaterad psykisk ohälsa (37). Tretton arbetsterapeuter uppgav att de har 
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utbildning inom ReDO, trots att 25 av deltagarna att de använder metoden. Detta kan bero på 
att några av deltagarna har glömt uppge att de gått ReDO-kursen. Delar av ReDO-metoden 
används även individuellt av flera arbetsterapeuter och en del uppgav även att de gått kursen 
men inte kommit igång med metoden i praktiken ännu. 

  
Stress-och energihantering samt aktivitetsschema som var två av de interventioner som många 
deltagare använder handlar om att fördela sin energi över dagen, hantera stressfulla 
situationer (28) och att använda ett schema för att planera sina dagliga aktiviteter (27). 
Interventionerna handlar om att få nya rutiner och en balans mellan sina aktiviteter för att 
kunna hantera sin vardag. Användandet av dessa interventioner stämmer överens med 
litteraturen som beskriver aktivitetsbalans som ett stort problem hos personer med 
stressrelaterad psykisk ohälsa (27).   

  
Fysisk aktivitet på recept (FaR) har 14 deltagare svarat att de använder. Studier som tidigare 
nämnts visar på att fysisk aktivitet minskar depression, ångest och stress och bör 
rekommenderas för alla med stressrelaterad psykisk ohälsa (30). I denna studie uppgav flera 
deltagare att de förskriver FaR och forskning visar att interventionen är både förebyggande och 
behandlande (30) samt ökar välbefinnandet (29). Detta tyder på att interventionen kan 
användas i alla stadier av sjukdomen oavsett om klienten befinner sig i riskzon eller under 
rehabiliteringsprocessen, samt att FaR kan anpassas utifrån personens funktionsförmåga och 
energinivå (30). 

  
Interventionerna som användes av arbetsterapeuterna beskrevs av många ske i förebyggande 
syfte, vilket är positivt då tidiga insatser visat sig vara avgörande för hur lång 
rehabiliteringsprocessen och sjukskrivningen blir samt gynnar återgång till arbete (8). Genom 
att förebygga symtom hos personer som riskerar att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa 
minskar antalet sjukskrivningar och sjukdomsfall (8). Genom att öka tillgängligheten av 
rehabiliteringspersonal speciellt arbetsterapeuter vid landets vårdcentraler, får fler klienter 
möjlighet till tidiga insatser (9), vilket minskar ohälsa och gynnar både individen och samhället 
ekonomiskt (6). 

  
Arbetsförmågebedömningar utförs enligt studien av få deltagare vilket kan kopplas till 
litteraturen (8, 21) som beskriver att läkaren ofta står ensam i bedömning av arbetsförmåga. 
Litteraturen beskriver att arbetsterapeuten ofta träffar klienten sent i rehabiliteringsprocessen 
(21), vilket även kan vara en orsak till att få deltagare gör bedömning. Hos de deltagare som 
gör arbetsförmågebedömningar är WRI det mest använda instrumentet, men det som var 
förvånande var att många deltagare uppgav att de använder ADL-taxonomin vid bedömning av 
arbetsförmåga. Resultatet visade att de som använde ADL-taxonomin även använder andra 
instrument. Orsaken tror författarna kan bero på att klienterna möjligtvis har så stora 
nedsättningar och problem i vardagen att det inte är möjligt att genomföra 
arbetsförmågebedömning, och en aktivitetsbedömning med ADL-taxonomin behöver göras 
först. Det handlar då om att bedöma personens generella aktivitetsförmåga vilket påverkar 
arbetsförmågan och utgör en del i arbetsrehabiliteringen (9). 

  
Tiden för uppföljning varierade hos deltagarna, vilket tyder på att det inte finns några rutiner 
för när uppföljning ska ske. Både mellan länen och inom länen är det olika när uppföljning sker 
och en del av deltagarna uppgav även att de inte har någon uppföljning vilket kan väcka en viss 
oro.  Uppföljning anses vara viktigt, i ReDO-metoden beskrivs exempelvis att uppföljningen 
utreder behovet av en ny analys av aktiviteternas fördelning för att besluta om klienten ska 
fortsätta med interventionen eller om en ny ska tillämpas (24). 
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Kontakt mellan arbetsgivare och vårdcentralens arbetsterapeut sker aldrig enligt 18 deltagare i 
studien. Detta stämmer överens med den litteraturen (21), som beskriver att personal vid 
vårdcentraler samt inom primärvården i regel inte har möjlighet till arbetsgivarkontakt trots att 
det anses som en viktig komponent. Studien visar också på att kontakten är individuell och 
beroende på klientens behov tas ibland kontakt med arbetsgivaren (n= 21). Endast sex 
deltagare uppgav att de tillämpar arbetsplatsnära insatser. Detta är ett förvånansvärt lågt antal 
då litteratur (21) beskriver kontakt och samarbete med klientens arbetsgivare som viktig och 
avgörande för rehabiliteringen. 

  
Några av de arbetsterapeuter som deltog i studien arbetar även som rehabkoordinatorer (n=3) 
vid vårdcentralen och har därigenom kontakt med arbetsgivaren. Regeringens vision är att alla 
vårdcentraler ska ha en permanent rehabkoordinator då det ska bidra till kortare 
sjukskrivningstider och färre återsjukskrivningar (38, 39). Rehabkoordinatorn på vårdcentralen 
fungerar som en mellanhand mellan personerna med stressrelaterad psykisk ohälsa, 
vårdpersonal, försäkringskassan och arbetsgivaren. Klienterna kan få hjälp med att hitta rätt 
vård och rehabilitering (39, 40). Detta tror författarna på lång sikt kan gynna både personen 
och samhället ekonomiskt genom att minska antalet sjukskrivningarna och korta ner 
sjukskrivningstiderna. 

  
Då arbetsterapeuten har bred kunskap inom de nedsättningar som en person kan få vid 
stressrelaterad psykisk ohälsa (4), förvånar det att inte fler vårdcentraler har som rutin att 
personer med stressymtom träffar en arbetsterapeut för bedömning och rehabilitering. Få 
deltagare (n=7) angav att kontakten med arbetsterapeuten sker via rutin. Förhoppningen är att 
detta kommer förändras i och med regeringens satsning på rehabkoordinatorer (38). 

  
Vilken typ av vård och interventioner klienter erbjuds vid vårdcentralerna varierar både 
regionalt och lokalt. Arbetsterapeuter har en grundutbildning med bred kunskap, men 
beroende på vårdbehovet hos klienterna utvecklas kunskaperna hos arbetsterapeuten (20). 
Deltagarna i studien har varierad kunskap, vilket kan ses utifrån de kurser de har gått. Utbudet 
på vårdcentralen styrs delvis av vilken kunskap och utbildning arbetsterapeuten har. 
Kunskapen styr vilken typ av interventioner arbetsterapeuten använder i arbetet med klienter 
med stressrelaterad psykisk ohälsa. Bristande kunskap kan även vara en del av förklaringen till 
varför många arbetsterapeuter inte arbetar med klientgruppen. Saknas kunskap om 
sjukdomen remitteras eventuellt klienten till annan vårdenhet och tas inte omhand av 
vårdcentralen. Därför behöver kompetensen öka hos personalen vid vårdcentralen (41). 

  
Vårdcentralen är ofta första kontakten med vården vid sjukdom (2, 7) och ska vara tillgänglig 
för alla oavsett kön, ålder eller sjukdom (2). Flera arbetsterapeuter (n=15) som tillfrågades att 
delta i studien uppgav dock att de inte arbetar med personer med stressrelaterad psykisk 
ohälsa. Företagshälsovården kan erbjuda anställda både förebyggande och rehabiliterande 
interventioner vid stressrelaterad psykisk ohälsa (7). Det finns en risk att personer som saknar 
en anställning eller arbetar på företag utan avtal med företagshälsovård inte får hjälp och 
rehabilitering om inte vårdcentralen tar emot dem.   

  
Studien visade att många vårdcentraler i Sverige inte har arbetsterapeuter och att det skiljer 
sig i landet, vilket även nämns i litteraturen (2, 41) som beskriver skillnaderna inom vårdens 
uppbyggnad. Några av deltagarna arbetar deltid på vårdcentralen eller liten del av sin tid med 
klientgruppen, vilket bidrar till att det är svårt att hinna med uppföljning. Verksamheterna och 
de arbetsterapeuter som arbetar på vårdcentraler prioriterar andra klientgrupper exempelvis 
handklienter eller klienter med minnesproblematik, vilket uppgavs av kontaktade enhetschefer 
samt några av deltagarna. Detta kan leda till att de interventioner som personer med 
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stressrelaterad psykisk ohälsa erbjuds inte ser likadant ut i landet och att det inom vissa 
landsting/regioner prioriteras mer än i andra. 

  
7.2 Metoddiskussion 
Utifrån syftet att kartlägga interventioner som arbetsterapeuter använder valdes en kvantitativ 
tvärsnittsstudie (34) då designen ansågs vara lämplig för att undersöka vilka interventioner 
som används i nuläget på vårdcentraler. Urvalet försvårades genom att vårdcentralerna var 
organiserade på olika sätt och att det skiljde sig hur resurserna var fördelade mellan olika 
verksamheter (2). Det innebär att det varierar om vårdcentralen har arbetsterapeuter på plats 
eller om de istället finns på ett rehabcenter. På grund av sparsam information på 
verksamheternas hemsidor, tillfrågades enheter att delta i studien som inte hade verksamma 
arbetsterapeuter. Tvåhundratolv vårdcentraler i 17 län tillfrågades att delta i studien, 
verksamheter från två län svarade att de inte har arbetsterapeuter på vårdcentralen och från 
två län uteblev svar från verksamheterna. 

  
Grundtanken var att urvalet skulle ske genom ett strategiskt slumpmässigt urval. Men i och 
med lågt antal svar i det första steget i urvalet beslutade författarna att alla län som uppfyllde 
inklusionskriterierna skulle ingå samt att antalet kommuner utökades från 3 till 5 stycken per 
län, för att få tillräckligt med deltagare. Detta gjorde dock att länens slumpmässighet 
förlorades. I det andra steget i urvalet slumpades kommunerna fram vilket gjorde att alla 
kommuner hade lika stor chans att komma med i urvalet. Detta stärker tillförlitligheten då 
författarna inte påverkade urvalet (34). Genom att undersöka verksamheternas hemsidor 
handplockades verksamheterna utifrån utbudet på vårdcentralerna och om de ansågs uppfylla 
studiens inklusionskriterier. Fler deltagare i studien hade stärkt resultatet. 

  
En svaghet är att slumpmässigheten har förlorats gällande vilka som deltog i studien i och med 
att cheferna vid vårdcentralerna hade kontroll över vilka de vidarebefordrade förfrågan om 
deltagande till. Författarna förlorade därmed kontrollen över vilka som deltog och vilka 
arbetsterapeuter som ingick i urvalet. Detta kunde ha undvikits genom att be cheferna skicka 
mejladressen till de eller den arbetsterapeut som arbetar vid vårdcentralen, för att istället 
kunna mejla informationsbrev samt enkäten direkt till arbetsterapeuten utan chefen som 
mellanhand. Ett annat alternativ hade varit att kontakta verksamheterna via telefon och då fått 
fram uppgifter om det fanns verksamma arbetsterapeuter samt säkerställa att rätt mejladress 
till enhetschefen användes eller få tillgång till arbetsterapeutens mejladress. En annan svaghet 
i metoden är att vi inte vet hur stor populationen är och hur många arbetsterapeuter som 
arbetar med stressrelaterad psykisk ohälsa på vårdcentraler och kunde därför inte beräkna hur 
många svar vi eventuellt kunnat få in. 

  
En enkät framställdes för att besvara syftet. För att stärka studiens tillförlitlighet och enkätens 
mätsäkerhet pilottestades studiens enkät (34). Frågorna var formulerade så att de inte skulle 
misstolkas och svaren på frågorna var logiska vilket tyder på att frågorna uppfyllde sitt syfte 
och mätte det de var tänkt att göra. Detta bidrog till att mätfel undveks och enkätens validitet 
stärkts (34). Dock har författarna uppmärksammat att fråga 14 är en egentlig följdfråga på 
fråga 13 (bilaga 1). Då ingen selektion gjorts så kan även de som svarat nej, att de inte har 
kontakt med klientens arbetsgivare, svarat på nästa fråga som är “vilka typer av insatser är 
aktuella i samarbete med klientens arbetsgivare”. Flera deltagare har då svarat på frågan utan 
att det är aktuellt för dem (35), vilket kan ses som ett litet systematiskt mätfel. En annan 
svaghet i enkäten var begreppet och svarsalternativet “statlig verksamhet” som där 
refererades till kommun eller landsting. Detta kan ha förvirrat deltagarna, då författarna 
egentligen syftade till vårdcentraler som drivs av landsting/regioner (42).  
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Ett problem med webbenkäter kan vara att det aldrig når fram till chefen eller 
arbetsterapeuten, antingen på grund av att det sorteras bort av ett spamfilter eller att e-
postadressen är felaktigt registrerad eller har upphört att gälla (35). Det kan ha påverkat 
svarsfrekvensen i studien då svar från många verksamheter uteblev. Anledningen till varför de 
som inte svarat valt att inte delta i studien är okänd. En teori är att arbetsterapeuterna 
upplever frågorna eller ämnet som känsligt eller inte har tid att besvara enkäten. En annan 
anledning till uteblivet svar kan vara att chefen valt att inte vidarebefordra mejlet till 
arbetsterapeuten. Arbetsterapeuterna har även möjligheten att välja att avstå deltagande då 
enkäten var frivillig. 

  
Genom att tolka och analysera resultatet samt genom att deltagarna varit anonyma har 
objektivitet uppnåtts (34). En kvalitetskontroll och kontrolläsning av den inmatade datan 
gjordes, vilket Ejlertson (35) beskriver som ett tillvägagångssätt för att undvika fel i resultatet. 
Deskriptiv statistik i analysen ger en tydlig överblick över resultatet då både tabeller, diagram 
och faktiska antal användes och underlättade bearbetningen.    

  
I metoden inkluderades de forskningsetiska principerna genom att deltagarna fick information 
om studiens syfte och hur planen för utförandet av studien såg ut. Deltagarna fick även 
information om samtycke där det framgick att deltagande var frivilligt och att alla 
deltagaruppgifter förvarats så att ingen obehörig kunde ta del av dessa.  Alla uppgifter som 
framkom i studien nyttjades endast i forskningssyfte (36).  

                                     
7.3 Sammanfattning 
Studiens kartläggning visar att de interventioner som används av arbetsterapeuter vid 
vårdcentraler för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa utgår från att personen ska få 
kunskap och förståelse om sin sjukdom. Interventionerna syftar till att hjälpa personen att 
hantera sin vardag, främja hälsa och välmående samt bidra till återgång till arbete. ReDO-
metoden, stress- och energihantering och aktivitetsschema används i stor utsträckning av 
arbetsterapeuterna som deltog i studien, men även andra interventioner tillämpas. Vilka 
interventioner som används skiljer sig. Få arbetsterapeuter uppger att de gör 
arbetsförmågebedömningar och få använder arbetsplatsnära interventioner trots att flera 
uppger att kontakt tas med klientens arbetsgivare. Efter hur lång tid uppföljning sker varierar, 
vilket tyder på att nationella rutiner och riktlinjer för detta saknas. 

  
Ytterligare forskning inom stressrelaterad psykisk ohälsa behövs för att utveckla riktlinjer och 
rutiner nationellt för vårdpersonal som arbetar med rehabilitering av klientgruppen. Detta 
skulle eventuellt kunna leda till att arbetsterapeuter endast använder evidensbaserade 
interventioner och att rehabiliteringen blir mer jämlik över landet. Forskning om hur personer 
med stressrelaterad psykisk ohälsa upplever de interventioner de tagit del av i kontakt med 
arbetsterapeut på vårdcentral, vore ett intressant forskningsområde.  
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9. Bilaga 

Bilaga 1.  

Arbetsterapeutiska interventioner i arbetet med klienter med stressrelaterad 
psykisk ohälsa 
Dina svar är helt anonyma och kommer endast att användas till syfte av denna studie. 

1. Kön 
o Kvinna 
o Man 

 
2. Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut 
     
 
3. I vilket län arbetar du i? 
     
 
4. Inom vilken verksamhet arbetar du? 
Fler svarsalternativ är möjligt 

o Statlig verksamhet (kommun/landsting) 
o Privat verksamhet 
o Övrigt: 

 
 

5. Hur får du din första kontakt med klienter med stressrelaterad psykisk ohälsa? 
Fler svarsalternativ är möjligt, vid "övrigt" ange vilka 

o Rutin 
o Via läkare 
o Via sjukgymnast/fysioterapeut 
o Via sjuksköterska 
o Via kurator 
o Via rehabkoordinator 
o Övrigt: 

 
 

6. Vilka instrument använder du vid bedömning av arbetsförmåga? 
Flera svarsalternativ är möjligt. Vid "övrigt" ange vilka. 

o AWP 
o AWC 
o WRI 
o WEIS 
o DOA 
o Inga/ gör inga bedömningar 
o Övrigt: 
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7. Vilka interventioner använder du i arbetet med klienter med stressrelaterad psykisk ohälsa? 
Fler svarsalternativ är möjligt, vid "övrigt" ange vilka 

o ReDo-metoden 
o Stress- och energihantering 
o Aktivitetsschema 
o Fysisk aktivitet på recept 
o Arbetsplatsnära insatser 
o Övrigt: 

 
 

8. Vilket syfte har interventionerna? 
Fler svarsalternativ är möjligt, vid "övrigt" ange vilka 

o Återgång till arbete 
o Främja hälsa och välmående 
o Att ge kunskap och förståelse för sjukdomen 
o Att kunna hantera sin vardag 
o I förebyggande syfte 
o Övrigt: 

 
 

9. Sker interventionerna enskilt eller i grupp? 
o Endast enskilt 
o Endast i grupp 
o Både enskilt och i grupp 

 
10. Hur många klienter träffar du i genomsnitt per månad, som har stressrelaterad psykisk ohälsa? 

o Upp till 5 
o 6-10 
o Mer än 10 

 
11. Hur många gånger träffar du i genomsnitt varje klient, från första mötet till avslutande möte? 

o 1-3 gånger 
o 4-6 gånger 
o 7-9 gånger 
o 10 gånger eller fler 

 
12. Efter hur lång tid sker uppföljning av intervention/interventionerna? 
Vid "övrigt" ange vilka 

o inom 3 veckor 
o inom 6 veckor 
o inom 8 veckor 
o Övrigt: 

 
 

13. Har du i ditt arbete kontakt med klientens arbetsgivare/arbetsplats? 
o Ja 
o Nej 
o Ibland 
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14. Vilka typer av insatser är aktuella i samarbete med klientens arbetsgivare/arbetsplats? 
Fler svarsalternativ är möjligt. Vid "övrigt" ange vilka. 

o Anpassningar 
o Hjälpmedel 
o Rådgivning 
o Övrigt: 

 
 

15. Har du någon utbildning utöver grundutbildningen arbetsterapeut som du använder i ditt arbete 
med stressrelaterad psykisk ohälsa? 

o Fler svarsalternativ är möjligt, vid "övrigt" ange vilka 
o Universitetskurser inom arbetsinriktad rehabilitering 
o Nej 
o Övrigt: 

 
 


