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Sammanfattning 
Bakgrund: Struktur i vardagen är viktigt för alla människor. Det ger en känsla av trygghet och bidrar 
till en god aktivitetsbalans. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta problem att 
skapa och upprätthålla struktur i vardagen. Arbetsterapeutens roll inom psykiatrin är att hjälpa 
patienter att få en fungerande vardag med hjälp av interventioner vars mål är att främja hälsa, 
aktivitet och delaktighet och riktar ofta sina interventioner mot planering och struktur. 
Arbetsterapeuten har därmed en viktig roll i att främja struktur i vardagen hos personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar. 
Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga arbetsterapeutiska insatser för att skapa struktur i 
vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom psykiatrisk allmän- och 
öppenvård. 
Metod: Studiens metod var en kvantitativ tvärsnittsstudie och data samlades in via en egendesignad 
webbenkät. Enkäten skickades ut via mejl till 54 arbetsterapeuter inom psykiatrisk allmän- och 
öppenvård som slumpades fram genom klusterurval. Den insamlade datan överfördes och 
bearbetades sedan i Microsoft Excel 2013. 
Resultat: 37 deltagare svarade på enkäten. Deltagarna svarade att de ofta eller alltid använder 
struktur i vardagen som intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Den 
vanligaste strukturen deras patienter har svårigheter med är att planera och organisera sin vardag. 
Det vanligaste hjälpmedlen som användes var patientens egen mobil, hjälpmedel för 
sinnesstimulering samt lågteknologiska hjälpmedel. Den vanligaste strategin som deltagarna använde 
var förändring/anpassning av situationen/uppgiften. Interventionen gav oftast eller alltid struktur till 
att kunna planera, minnas eller organisera. Deltagarna i studien arbetade klientcentrerat och 
inkluderade ofta människor i patientens närhet vid handledning av intervention. 
Sammanfattning: Alla arbetsterapeuter i studien riktade sina arbetsterapeutiska insatser mot att 
skapa struktur i vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. De arbetsterapeutiska 
insatserna riktade sig oftast mot att skapa struktur genom planering och organisering. Studiens 
resultat visar även att majoriteten av arbetsterapeuterna arbetar klientcentrerat genom att använda 
sig av klientcentrerade bedömningsinstrument och involvera patienten i val av intervention. För att 
nå ett mer evidensbaserat arbete för arbetsterapeuter behövs vidare forskning inom området. 
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1. Inledning 

Struktur i vardagen är något som alla människor behöver och avsaknaden av detta kan leda till 

utmaningar och problem. Vid kognitiva funktionsnedsättningar kan förmågan att skapa och 

upprätthålla struktur i vardagen påverkas. Arbetsterapeuten har därmed en viktig roll och uppgift 

gällande interventioner som kan underlätta dessa personers vardagliga aktiviteter genom att skapa 

struktur i vardagen. 

 
Tidigare forskning påvisar betydelsen av struktur i vardagen hos personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar men en kunskapslucka angående hur arbetsterapeutiska interventioner kan 
främja detta finns. Genom denna studie vill författarna ge mer kunskap kring arbetsterapeutiska 
insatser för att skapa struktur i vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom 
psykiatrisk allmän- och öppenvård.   
 

2. Bakgrund 

 

2.1 Aktivitet och aktivitetsbalans 
Arbetsterapi grundar sig på teorin att människan har ett grundläggande behov av att vara aktiv och 
syftar till att ge människor engagemang i meningsfulla aktiviteter. Aktiviteter är de meningsfulla 
vardagsaktiviteter vi engagerar oss i och brukar kategoriseras i arbete, fritid och egenvård (1, 2). 
Inom arbetsterapi hävdar man att det finns en koppling mellan aktivitet och hälsa och att aktiviteten i 
sig kan ge en positiv effekt på hälsan om aktiviteten upplevs som meningsfull (3).  
 
Ett annat centralt begrepp inom arbetsterapi är aktivitetsbalans. Aktivitetsbalans handlar om att ha 
rätt mängd och variation mellan olika aktiviteter i det vardagliga livet.  Studier visar att människan 
mår bra och känner meningsfullhet av att hålla sig sysselsatt och att ha aktiviteter inplanerade (4-7). 
Uppstår obalans mellan aktiviteter kan det leda till ökad stress och sämre välbefinnande hos 
människan. Aktivitetsbalans hos en person kan påverkas av både individualitet och av situation. 
Exempelvis kan personer med kognitiva funktionsnedsättningar ofta uppleva brister i denna balans 
på grund av deras nedsättningar som kan yttra sig genom negativ självbild och avsaknad av sociala 
roller. Deras nedsättning kan förhindra förmågan att utföra aktiviteter eller skapa problematik i 
aktivitetsutföranden (3). 
 
Arbetsterapeuten har därmed en viktig roll i rehabiliteringsprocessen då arbetsterapi fokuserar på 
aktivitet och hur en aktivitetsbalans kan skapas med hjälp av olika arbetsterapeutiska insatser (3). 
Detta kan i sin tur hjälpa personer att uppnå hälsa och välbefinnande då förmågan att fullfölja de 
vardagsaktiviteter de vill eller måste utföra förbättras (8). Sammanfattningsvis menar man att målet 
med arbetsterapi är att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitén hos personer genom att 
engagera dem i aktiviteter och att skapa en aktivitetsbalans (9).  
 
Vid en kognitiv funktionsnedsättning kan arbetsterapeutiska insatser användas för att kompensera 
för nedsatt förmåga, för att återfå funktion- eller aktivitetsförmåga eller för att bibehålla en förmåga 
(3). 
 

2.2 Kognitiv förmåga 
Kognitiv förmåga definieras som en människas förmåga att ta in, förvärva samt använda information 
för att anpassa sig till vår omgivnings krav som exempelvis aktiviteter i det dagliga livet (10, 11). 
Kognitiv förmåga behövs för att kunna planera och organisera, ta initiativ, strukturera (10), tänka, 
uppleva (11) och för att utföra målinriktade handlingar (12). Kognitiv förmåga beskrivs även som 
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olika processer. Varje process innebär en samverkan och interaktion mellan olika funktioner i hjärnan 
vilket gör det problematiskt att beskriva dem som renodlade kognitiva funktioner. Därför kan en 
hierarkisk modell med fem kognitiva funktioner användas för att förstå de kognitiva processerna (10). 
 
Den första kognitiva funktionen är uppmärksamhet. Uppmärksamheten ligger till grund för alla andra 
kognitiva förmågor. Den andra funktionen är visuell bearbetning och innebär hjärnans tolkning och 
igenkänning av de synintryck som når hjärnan. Det som tas in genom synen är betydande för de 
kognitiva processerna, men samtliga sinnen ligger till grund för vår perception. Minne är den tredje 
kognitiva funktionen och är en given omständighet för inlärning, förståelse och handlande. Den 
fjärde funktionen är informationsbearbetning och är grundläggande för sammanställningar och 
analyser som gör att man kan förstå och dra slutsatser av informationen som tas in. Den femte 
funktionen är exekutiv funktion och ligger högst upp i den hierarkiska modellen. Denna funktion är 
beroende av alla de underliggande funktionerna och handlar främst om hur man utför saker (10). 
 

2.3 Kognitiv funktionsnedsättning 
Kognitiv funktionsnedsättning definieras som en förändring och försämring av en persons 
intellektuella förmågor. En kognitiv funktionsnedsättning kan leda till en försämring i flera förmågor. 
Exempelvis kan förmågan att minnas, orientera sig, uppfatta tid eller vara självständig bli nedsatt, 
vilket kan leda till svårigheter att utföra dagliga aktiviteter (13). 
  
Kognitiva funktionsnedsättningar kan uppstå på grund av sjukdomar och diagnoser och kan vara 
medfödda eller förvärvade (10, 11). Den kognitiva funktionsnedsättningen är ofta ett centralt 
symtom vid medfödda och tidigt förvärvade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt vid 
förvärvade neurodegenerativa och vaskulära sjukdomar. Exempelvis påvisar autismspektrumtillstånd 
(AST) och Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) nedsatt exekutiv funktion och nedsatt 
uppmärksamhet (11). Även psykiska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom (11) och schizofreni 
påvisar nedsatt exekutiv funktion, uppmärksamhetsförmåga, nedsatt minnesförmåga och nedsatt 
orienteringsförmåga. Vid andra sjukdomar och tillstånd kan den kognitiva funktionsnedsättningen 
variera och yttra sig både som det mest framträdande symtomet men även på ett sätt som inte 
påverkar den kliniska bilden. Exempelvis kan faktorer som stress, bristande motivation och trötthet 
också leda till betydande försämringar av kognitiva funktioner. Stress och trötthet kan i sin tur leda 
till att man drabbas av mental trötthet som innebär att hjärnan inte klarar av att sortera och 
bearbeta information på ett produktivt och energisnålt sätt, Mental trötthet visar sig vanligen genom 
nedsatt uppmärksamhet och nedsatt informationsbearbetning (10, 11). Risken att drabbas av 
kognitiv funktionsnedsättning ökar vid multisjuklighet (11). Sammanfattningsvis innebär kognitiv 
funktionsnedsättning svårigheter i en, eller flera, kognitiva processer, vilket kan leda till 
aktivitetsproblem (10). 
  

2.4 Aktivitetsproblem till följd av kognitiv funktionsnedsättning 
Kognitiva funktionsnedsättningar kan leda till stora konsekvenser i vardagliga aktiviteter. Symtom vid 
bristande uppmärksamhet yttrar sig vanligen genom rastlöshet och svårigheter i att fokusera och 
hålla koncentrationen uppe i en aktivitet eller vid ett samtal (10). Nedsatt informationsbearbetning 
uttrycker sig vanligen genom bristande förmåga att dra slutsatser samt brister i tankeprocessens 
hastighet vilket kan leda till svårigheter i att prioritera och analysera informationen som tas in. 
Nedsatt visuell bearbetning leder till svårigheter i att uppfatta helheter och att bearbeta visuell 
information, exempelvis att se en soffa men inte kunna identifiera vad det är. En nedsättning av 
arbetsminnet yttrar sig genom svårigheter med att utföra uppgifter på ett strukturerat och 
produktivt sätt (10). Exekutiva funktioner innefattar de högre förmågorna av individers tänkande 
vilka möjliggör ett målinriktat beteende (10, 12). Vid nedsättning av funktionen innebär det att de 
andra kognitiva funktionerna påverkas. Vanliga symtom som att saker inte blir gjorda i den 
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utsträckning man planerat dem, svårigheter med tidsuppfattning, att utföra en aktivitet i ”rätt 
ordning”, planering och organisering kan vara framträdande (10).  
 
Sammanfattningsvis innebär det att om någon eller några av de fem kognitiva funktionerna i den 
hierarkiska modellen påverkas kan det leda till svårigheter i att leva ett normalt vardagsliv (11) som 
bland annat innebär att skapa och upprätthålla struktur i vardagen. 
 

2.5 Struktur i vardagen och arbetsterapeutisk intervention 
Definitionen av struktur i vardagen är problematisk då det finns många olika benämningar av 
begreppet. I denna studie kommer struktur i vardagen att definieras som rutiner som stödjer de 
kognitiva processerna och därmed underlättar en fungerande vardag. De flesta människor har en 
strukturerad vardag, vilket bland annat innebär att man har rutiner för veckans dagar.  I och med att 
man har återkommande rutiner så behöver man inte planera kommande dagar på nytt och sparar 
därmed både tid och kraft. Vår förmåga att skapa struktur i vardagen är mycket betydelsefull 
eftersom det ger oss ett tryggt och stabilt liv (14). Vidare beskrivs de fem kognitiva processerna som 
viktiga för att kunna uppnå struktur. Forskning benämner dock dessa funktioner mer specifikt där 
planera, organisera (15-19), hantera tid (17, 20), pausa (17) och ta initiativ (15, 17) inkluderas i 
exekutiv funktion. Orientera sig (19) inkluderas i visuell bearbetning, fokusera (15) ingår under 
uppmärksamhet och att komma ihåg och känna igen personer, platser och aktivitetsutföranden 
omfattas av minnet (15, 19). I denna studie kommer alla dessa aspekter tas hänsyn till vid 
användningen av begreppet struktur i vardagen. 
 
När en person saknar förmågan att skapa struktur i vardagen så mister han eller hon sin trygghet. 
Detta kan leda till att personen måste planera varje aktivitet och dag på nytt, vilket är mycket 
energikrävande (14). Vanliga interventioner som ger struktur i vardagen för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar kan vara att förbättra funktionen hos personen eller anpassa aktivitetens 
krav efter individnivå (10). Det kan även handla om att kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga 
vilket kan göras med hjälp av strategier och kognitiva hjälpmedel (21). 

  

2.6 Att skapa struktur i vardagen med hjälp av strategier 
Definitionerna av strategier är många men generellt innefattar strategier metoder, procedurer eller 
taktik som man utför medvetet eller automatiskt i situationer där man utmanas eller ställs inför ett 
problem eller när man lär in nya förmågor (10). Vidare beskrivs strategier som målinriktade verktyg 
eller handlingsplaner man väljer att utgå från för att uppnå ett syfte eller en uppgift. För att kunna ta 
in och samordna information i hjärnan hjälper strategier människan att effektivt använda och fördela 
kognitiva resurser (22). 
 
Strategiträning är en vanligt förekommen intervention och tillämpas för att kunna lära ut nya, 
övergripande sätt att skapa struktur i vardagen som uppstår beroende på kognitiv 
funktionsnedsättning. Vanliga strategier som beskrivs är sinnesledtrådar som innebär exempelvis 
visuella ledtrådar personen ta fram och använder sig av i sin miljö. Verbalisering är en annan strategi 
och används mentalt eller med ord och tillämpas som ledtråd vid utförande av en aktivitet. 
Förändring eller anpassning av en situation eller uppgift är också en vanlig förekommande strategi 
(10). 
 
Forskningsstudier har påvisat att interventionsmetoder innehållande strategier har gett bra resultat 
gällande lärande och prestationsförmåga hos personer med både medfödda och förvärvade 
funktionsnedsättningar som till exempel hjärnskador, stroke och schizofreni (22). 
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2.7 Att skapa struktur i vardagen med hjälp av kognitiva hjälpmedel 
Vanliga hjälpmedel för att skapa struktur i vardagen hos personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar är både hög- och lågteknologiska hjälpmedel. Högteknologiska hjälpmedel är 
ofta avancerade och har flera olika funktioner. Exempel på högteknologiska hjälpmedel är elektronisk 
kalender, handi (tids- och planeringshjälpmedel med en handdator som plattform) och olika 
tidshjälpmedel. Lågteknologiska hjälpmedel har färre funktioner och är en enklare variant av 
hjälpmedel. Exempel på lågteknologiska hjälpmedel är pappersalmanacka, bildstöd och dagbok (10). 
Ett hjälpmedel kan vid rehabilitering och habilitering hjälpa en person att höja sin livskvalité och få en 
fungerande vardag då de främjar struktur i vardagen och självständighet hos individerna. Det är 
därför viktigt att hjälpmedlet är individanpassat för att bästa möjliga resultat ska uppnås (23). 
  
Förskrivningsprocessen är viktig för att hjälpmedlet ska bli individanpassat. Arbetsterapeuten 
behöver därför göra en kartläggning av patientens vardag för att få en helhetsbild av dennes problem 
och svårigheter (14). För att få så detaljerad information som möjligt om patientens liv är hembesök 
att rekommendera. Arbetsterapeuten bör tillsammans med patienten välja ett lämpligt hjälpmedel 
som sedan anpassas och provas ut. Nästa steg i processen är att instruera, träna och informera 
patienten vilket är viktigt för att försäkra sig om att patienten kan hantera hjälpmedlet på rätt sätt. 
Även anhöriga och stödjare kan vara en viktig resurs i detta steg. Uppföljning och utvärdering är sista 
steget i processen och görs för att kontrollera om hjälpmedlet fungerar bra och om de uppsatta 
målen är uppfyllda (14). 
  
Enligt en rapport från Hjälpmedelsinstitutet (21) som riktar sig till arbetsterapeuter inom psykiatrin 
framkom det att strukturhjälpmedel är till stor nytta inom psykiatriska verksamheter. Hjälpmedel 
som uppgavs ge kontroll över vardagen och en känsla av självständighet var bland annat natt- och 
dagkalender, timex (armbandsklocka med speciella funktioner, exempelvis vibration och verbala 
påminnelser) och medicinsnurra (medicinförvaring). Även icke-förskrivningsbara hjälpmedel som 
checklistor och scheman uppgavs ge denna effekt. Vidare visade rapporten att dessa hjälpmedel gav 
patienterna en möjlighet att strukturera upp dagen och dess aktiviteter vilket i sin tur gav dem en 
ökad självkänsla och självförtroende. Patienterna fick även stöd i att planlägga sin tid och att avlasta 
arbetsminnet tack vare hjälpmedlen (21). Andra icke-kognitiva hjälpmedel som kan minska symtom 
vid kognitiv funktionsnedsättning är hjälpmedel för sinnesstimulering som exempelvis bolltäcke. Ett 
bolltäcke stimulerar muskel-, led- och beröringssinnena och kan underlätta avslappning och 
motverka ångestattacker (3).   
 

2.8 Psykiatrisk allmän och öppenvård i Sverige 
Den ordagranna översättningen av psykiatri är själsläkekonst, men den fullständiga definitionen är 
”läran om psykiska störningar samt deras orsaker, vård och prevention”. Innan psykiatrin blev ett 
medicinskt område ansågs psykiska sjukdomar bero på besatthet. Omkring år 1830 inrättades 
hospitalsläkartjänster vilket betraktas vara ett första steg mot en riktig psykiatrisk vårdorganisation. 
År 1929 kom en ny sinnessjuklag som gjorde att vården blev under friare former och uppbyggnaden 
av psykiatriska kliniker påbörjades. Den senaste epoken inom psykiatri understryker att förståelsen 
för uppkomsten av psykiska störningar bör grundas på samverkan av biologiska, psykologiska och 
sociala faktorer (24). 
  
Inom psykiatrisk allmän- och öppenvård innehåller behandlingen en sjukdomsmodell med fokus på 
det bio-psyko-sociala (25). Skillnaden mellan slutenvård och öppenvård är att patienter inom 
öppenvården inte får heldygnsvård på en sluten anstalt, utan bor i egna boenden och har ett eget 
självständigt liv. Öppenvården har en längre vårdplanering och ansvarar för att den psykiatriska 
rehabiliteringen uppnås (26). För att dessa patienter ska klara sig själva och ha ett så självständigt liv 
som möjligt kan de behöva en arbetsterapeuts hjälp att uppnå detta. 
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2.9 Arbetsterapeutens roll inom psykiatrisk allmän och öppenvård 
Arbetsterapeutens roll inom psykiatrin är att hjälpa patienter att få en fungerande vardag med hjälp 
av insatser vars mål är att främja hälsa, aktivitet och delaktighet samt minimera risken för passivitet 
och utanförskap (25). Arbetsterapeuter inom psykiatrin riktar ofta sina insatser mot planering och 
struktur, exempelvis genom interventioner eller att instruera och motivera en patient till att använda 
ett strukturhjälpmedel som handi eller patientens egen mobil (21). Insatser som används kan vara 
både individ- och miljöinriktade och kan tillämpas när brist på meningsfulla aktiviteter som ger 
struktur i vardagen uppstår (25). 
  
För att underlätta arbetet är det vanligt att arbetsterapeuten följer en arbetsterapiprocess och 
referensram. Dessa förklarar hur arbetsterapeuten organiserar och tillämpar kunskap i praktiken (3). 
Redan från första mötet är det viktigt att arbetsterapeuten förklarar vilken hjälp patienten kan 
erbjudas så att en korrekt förståelse och förväntan på arbetsterapin uppnås. Patienter med kognitiva 
funktionsnedsättningar kan ha svårt att föra sin egen talan gällande önskemål och perspektiv och 
därför är det extra viktigt att arbetsterapeuten kan företräda dem (27). För att kunna göra detta 
måste arbetsterapeuten kunna identifiera patientens behov vilket görs genom att göra en 
bedömning med hjälp av ett eller flera bedömningsinstrument. Arbetsterapeuter kan använda sig av 
bedömningsinstrument som bedömer olika kognitiva funktioner, till exempel kan bedömning av 
uppmärksamhet göras med hjälp av instrumentet Montreal Cognitive Assessment (Moca) (10). Andra 
instrument som exempelvis ADL-taxonomin, Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), Min 
Mening, Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bedömer aktivitetsförmåga (3). 
Därefter kan patienten tillsammans med arbetsterapeuten få guidning och råd gällande val av 
intervention (27). 
 

3. Problemområde 
Struktur i vardagen är viktigt för alla människor då det inger trygghet och stabilitet i vardagen (3, 10). 
Personer med en kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårigheter med att skapa och upprätthålla 
struktur i vardagen och arbetsterapeuter har därmed en viktig roll och uppgift gällande arbetet att 
främja struktur i vardagen för dessa personer (3, 6, 10, 25).  
  
Den nuvarande forskningen gällande arbetsterapeutiska insatser för att skapa struktur i vardagen är 
ofta avgränsad till psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar (15-20) samt saknar redogörelser 
för hur arbetsterapeuter använder struktur i vardagen från bedömning och utredning till utvärdering. 
Med denna studie hoppas författarna kunna inkludera kognitiva funktionsnedsättningar som kan 
förekomma inom psykiatriska verksamheter. Studien hoppas även ge mer kunskap om och förståelse 
för hur arbetsterapeutiska insatser används för att skapa struktur i vardagen för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar från arbetsterapiprocessens början till slut. 
 
Arbetsterapeutiska insatser i denna studie innefattar de delar i den process som arbetsterapeuten 
utgår från vid arbetet med rehabilitering eller habilitering av en patient. Insatserna är utredning och 
bedömning, interventioner och patientens delaktighet i processen samt utvärdering.  
 
4. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga arbetsterapeutiska insatser för att skapa struktur i vardagen för 
personer med kognitiv funktionsnedsättning inom psykiatrisk allmän- och öppenvård. 
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5. Metod 
 

5.1 Design 
Studiens design är en kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlats in via en egendesignad webbenkät.  
 

5.2 Urval 
Inklusionskriterierna var legitimerade arbetsterapeuter som arbetar inom psykiatrisk allmän- och 
öppenvård samt att de arbetar eller har arbetat med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
För att nå arbetsterapeuter inom psykiatrisk allmän- och öppenvård i Sverige användes ett 
tvåstegsklusterurval av län och kommuner (28). Sveriges län numrerades från 1 till 21 och därefter 
slumpades tolv län fram samt tio kommuner i varje län med hjälp av en slumpgenerator. I de län som 
inte hade tio kommuner valdes samtliga ut. 
 

5.3 Utformning av enkät 
Till studien utformades en webbenkät med hjälp av det webbaserade enkätverktyget Survey&Report 
(29). I programmet formulerades 15 frågor utifrån studiens syfte, se bilaga 1. Fråga 1-3 handlar om 
bakgrundsdata, fråga 4-5 handlar om diagnoser/kognitiva funktionsnedsättningar, fråga 6-7 handlar 
om utredning och bedömning, fråga 8-13 handlar om åtgärder för struktur i vardagen och fråga 14-15 
handlar om utvärdering. Frågorna till webbenkäten formgavs med inspiration från litteratur (30). 
Varje fråga innehöll ett eller flera svarsalternativ beroende på dess utformning samt möjlighet till 
fritextsvar där författarna ansåg att svarsalternativen inte räckte till. Ett medvetet val gjordes 
angående att deltagarna kunde hoppa över de frågor i enkäten de inte ville besvara. 
 

5.4 Procedur 
Enhetschefer i de kommunerna som slumpats fram kontaktades via mejl. I mejlet efterfrågades 
mejladresser till arbetsterapeuter inom allmän- och öppenpsykiatrin. Detta resulterade i 54 
mejladresser till yrkesverksamma arbetsterapeuter. Till de 54 mejladresserna skickades sedan en 
förfrågan om ett deltagande i studien. I utskicket av webbenkäten bifogades även ett 
informationsbrev. Innehållet i brevet bestod av studiens syfte och innehåll, vem studien riktar sig till, 
varifrån författarna fått kontaktuppgifter, hur materialet kommer att presenteras, konfidentialitet 
samt kontaktuppgifter ifall att frågor skulle uppkomma (30). Under utformningens slut gjordes en 
pilottestning av enkäten. Pilottestningen gjordes av en arbetsterapeutstudent. Pilottestning kan 
göras för att säkerställa att frågorna i enkäten framgår tydligt (28). Två påminnelser skickades ut 
under 2-3 veckor, detta för att minimera risken av bortfall. Totalt svarade 37 av 54 deltagare. 
  

5.5 Dataanalys 
Enkäten utformades i Survey&Report (29) och vid dataanalysen exporterades den insamlade datan 
till dataprogrammet Microsoft Excel 2013. För att sammanställa frågorna bearbetades de fasta 
svarsalternativen med deskriptiv statistik. Inom den deskriptiva statistiken kan variabeln beskrivas på 
fyra olika sätt: medelvärde, medianvärde, procent och det faktiska värdet (31). I denna studie 
presenteras datan i procent, det faktiska värdet och medelvärde. På de frågor som deltagarna kunde 
lämna en kommentar bearbetades datan genom att kommentarerna organiserades efter likheter och 
sammanställdes efter dessa. 
 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Under denna studie har författarna tagit hänsyn till informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet (28). Alla deltagare fick ett skriftligt informationsbrev där det 
tydligt framgick vad studiens syfte var, beskrivning av studiens tillvägagångssätt samt information om 
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att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan förklaring. I informationsbrevet 
delgavs även deltagarna att all information hanterades konfidentiellt och att ingen enskild individ 
kunde identifieras. 

6. Resultat 
Enkäten gav en svarsfrekvens på 70%. Alla deltagare (100%, 37 av 37) svarade på alla 15 frågor. 
Resultatet presenteras i områdena diagnoser och kognitiva funktionsnedsättningar, utredning, 
bedömning och utvärdering samt struktur i vardagen. Resultatet presenteras i löpande text, i figurer 
och i tabeller. 
 

6.1 Bakgrundsinformation om deltagarna 
Majoriteten av deltagarna som svarade på enkäten var kvinnor (97%). En man (3%) svarade. Den 
vanligaste tiden som deltagarna i studien varit yrkesverksamma arbetsterapeuter var mellan 0-5 år 
(30%), se tabell 1. Arbetsterapeuterna har arbetat inom psykiatrisk allmän- och öppenvård i 0-32 år 
men de flesta av dem har jobbat inom verksamheten i 0-5 år (67%), se tabell 2. 
 
  Tabell 1. Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut. 

 
Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut 

Antal år som yrkesverksam n (%) 

0-5 år 11 (30%) 

6-10 år 4 (11%) 

11-15 år 4 (11%) 

16-20 år 9 (24%) 

21-25 år 5 (14%) 

26-30 år 2 (5%) 

31+ år 2 (5%) 
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Tabell 2. Antal år som yrkesverksam inom psykiatrisk allmän- öppenvård. 

 
Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut inom psykiatrisk allmän/öppenvård 

Antal år som yrkesverksam arbetsterapeut 
inom psykiatrisk allmän/öppenvård 

n (%) 

0-5 år 25 (67%) 

6-10 år 4 (11%) 

11-15 år 3 (8%) 

16-20 år 3 (8%) 

21-25 år 1 (3%) 

26-30 år 1 (3%) 

31+ år 0 (0%) 

 

6.2 Diagnoser och kognitiva förmågor  
De vanligaste diagnoserna med kognitiva funktionsnedsättningar som deltagarna möter i sitt arbete 
var Attention deficit hyperactivity disorder/Attention Deficit Disorder (ADHD/ADD) (89%, 33 av 37), 
autismspektrumtillstånd (AST) (84%, 31 av 37), depression (73%, 27 av 37), panikångest/ångest (59%, 
22 av 37) samt social fobi (51%, 19 av 37), se figur 1. 
 

 
Figur 1. Diagnoser deltagarna möter i sitt arbete. 
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De svårigheter som förekommer hos patienterna är nedsatt planering- och organiseringsförmåga 
(ofta 84% och alltid 16%), nedsatt stresshanteringsförmåga (ofta 73%), nedsatt initiativförmåga (ofta 
86%), nedsatt tidshanteringsförmåga (ofta 78%) samt nedsatt minnesförmåga (ofta 65%), se figur 2. 
 

 
Figur 2. Svårigheter i förmågor hos patienter inom allmän- och öppenpsykiatrin.  
 

6.3 Utredning, bedömning och utvärdering 

 

6.3.1 Bedömningsinstrument som används vid bedömningar av kognitiv förmåga 

Bedömningsinstrumenten som används för bedömning och utvärdering av kognitiv förmåga ibland 
eller ofta uppges vara ADL-taxonomin (76%), COPM (41%) och Min Mening (57%). Över 80% av 
deltagarna svarade att de sällan eller aldrig använder GAP, ACIS-S och Moca, se tabell 3. 
 
Tabell 3. Bedömningsinstrument. 

Bedömningsinstrument Aldrig 
n (%) 

Sällan 
n (%) 

Ibland 
n (%) 

Ofta 
n (%) 

ACIS-S 24 (65%) 9 (24%) 4 (11%) 0 (0%) 

ADL-taxonomin 4 (11%) 5 (13%) 15 (41%) 13 (35%) 

AMPS 16 (43%) 9 (24%) 8 (22%) 4 (11%) 

COPM 9 (24%) 13 (35%) 12 (33%) 3 (8%) 

GAP 26 (70%) 4 (11%) 6 (16%) 1 (3%) 

Min mening 7 (19%) 9 (24%) 14 (38%) 7 (19%) 

MOCA 34 (92%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 

Inget bedömningsinstrument 16 (43%) 9 (24%) 11 (30%) 1 (3%) 

Annat bedömningsinstrument 5 (13%) 1 (3%) 18 (49%) 13 (35%) 
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6.3.2 Hembesök 

Antal besök som gjordes hos patienten innan interventionen gav ett resultat där 76% svarade att de 
gör ett eller två besök innan intervention valdes. Vidare gjorde 18% av deltagarna tre eller fyra besök 
och 3% (1 av 37) gjorde fem eller fler besök innan interventionen valdes. Endast 3% (1 av 37) svarade 
att inget besök gjordes innan interventionen valdes. Gällande besök hos patienten efter att 
intervention hade valts svarade 43% av deltagarna att fem eller fler besök vanligen görs. Övriga 
deltagare svarade att de gjorde ett eller två besök (24%) eller tre eller fyra besök (30%). Även här 
svarade 3% (1 av 37) att inget besök gjordes efter interventionen tillsatts. 
 

6.3.3 Patientens delaktighet 

På frågan om patienten är delaktig i val av intervention svarade alla deltagare ja (100%).  
 

6.4 Interventioner för att skapa struktur i vardagen  
Alla deltagare (n=37) svarade ofta (67%) eller alltid (33%) på frågan om hur ofta struktur i vardagen 
används som intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
 
Den vanligaste strategin var förändring/anpassning av situationen/uppgiften som majoriteten 97% av 
deltagarna använde.  Därefter kom sinnesledtrådar som 81% av deltagarna använde. Gällande 
verbalisering svarade 62% av deltagarna att de använde den strategin. Under alternativet annat 
svarade 21% av deltagarna och av dessa lämnade sju stycken en kommentar. Bland dessa framgick 
det att andra strategier är personligt stöd som till exempel boendestödjare eller arbetsterapeuten 
själv, mindfulness och förändring av miljö/bostaden. 
  
Gällande vilka hjälpmedel som förskrivs med åtgärden “struktur i vardagen” svarade 89% av 
deltagarna ibland, ofta eller alltid patientens egen mobil. Deltagarna svarade även ibland, ofta eller 
alltid på hjälpmedel för sinnesstimulering (78%), timstock (73%), bildstöd (65%), handi (65%) samt 
elektroniska scheman (51%). Gällande annat alternativ svarade 85% ibland, ofta eller alltid, se figur 3. 
 
Av 37 deltagare gav 24 av dessa kommentarer till frågan. Sammanställningen visade att andra 
alternativ som används var appar eller program till patientens egen mobil samt lågteknologiska 
hjälpmedel som pappersscheman och papperskalendrar.  
 

  
Figur 3. Hjälpmedel som ger struktur i vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 
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På frågan vilken struktur i vardagen interventionen gav patienten var planera vanligast, då alla 
deltagare (100%) svarade ofta eller alltid på denna. Majoriteten av deltagarna svarade ofta eller alltid 
på minnas (94%), organisera (89%) och visualisera (78%). Deltagarna svarade ibland eller ofta på 
fokusera (89%), pausa (84%) och prioritera (86%), se figur 4.  
 
Av 37 deltagare gav tre kommentarer, dessa sammanfattade vikten av att nå en aktivitetsbalans, 
kunna hantera tid samt att få en överblick över sin vardag. 
 

 
Figur 4. Vilken struktur i vardagen kognitiva hjälpmedel och strategier ger patienten. 
  
På frågan om interventionen visade någon förbättring vid utvärderingen fick deltagarna svara med 
hjälp av en skala mellan noll till fem, där noll motsvarade ingen effekt och fem motsvarade full effekt. 
Av deltagarna svarade 3% (1 av 37) en etta, 3% (1 av 37) en tvåa, 46% en trea, 40% en fyra och 8% en 
femma.  
 
Gällande vem eller vilka deltagarna ger handledning i hur interventionen används svarade 97% 
patienten, 75% svarade anhöriga, 67% svarade stödjare (personal), 10% svarade god man och 35% 
svarade annan yrkesprofession som var läkare eller sjuksköterska. 
 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
Eftersom syftet med denna studie var att kartlägga arbetsterapeutiska insatser för att skapa av 
struktur i vardagen för personer med kognitiv funktionsnedsättning inom psykiatrisk allmän- och 
öppenvård valdes en kvantitativ studie i form av webbenkät som metod. Detta för att kunna göra 
resultatet generaliseringsbart, vilket en kvalitativ studie inte gör. Enligt Polit och Beck (31) beskrivs 
klusterurval som en bra metod för generaliseringsbarheten då urvalet av deltagare med stor 
sannolikhet representerar resten av populationen på ett rättvist sätt (31). Däremot är 

generaliseringsbarheten tveksam då antalet deltagare i studien är relativt lågt för en kvantitativ 
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studie. Om studiens syfte inte hade varit begränsad till psykiatrisk allmän- och öppenvård utan 
istället riktat sig till alla verksamheter inom psykiatrin hade målgruppen troligtvis varit större och 
svarsfrekvensen varit högre. Författarnas val grundar sig på att psykiatriska verksamheter jobbar mot 
olika mål och att denna studies syfte berörde psykiatrisk allmän- och öppenvård. En kvalitativ studie 
hade däremot gett möjlighet till följdfrågor och fler informationsrika svar vilket hade medfört ett 
fördjupat resonemang kring resultaten i studien (31). Dock använde sig denna studie även av öppna 
frågor där deltagarna kunde lämna kommentarer i hopp om att nå mer omfattande svar. 
  
Enkäten skickades ut via deltagarnas e-postadresser. Trost (30) menar att undersökningar baserade 
på e-postadresser möjliggör att ingen obehörig besvarar enkäten då deltagarna får en egen 
identitetsbeteckning som ger dem tillgång till enkäten. Denna identitetsbeteckning hindrar även 
deltagare från att besvara enkäten fler än en gång samt förenklar utskicket av påminnelser (30). 
 
Genom att betrakta validiteten kan studiens tillvägagångssätt för informationsinsamling granskas, 
vilket bör göras i kvantitativa studier (31). Enkäten pilottestades vilket stärker dess validitet då det 
klargör att frågorna inte är felformulerade och att de är kopplade till syftet (28). Pilottestet gjordes 
dock inte av yrkessamma arbetsterapeuter vilket hade kunnat stärka validiteten ytterligare då de har 
arbetslivserfarenhet och besitter mer kunskap. Gällande reliabiliteten kan en låg grad av reliabilitet 
uppstå om man använt sig av ordvändningar eller negationer i en fråga. Det kan leda till missförstånd 
för de som besvarar enkäten (30). I fråga 6 i denna studies enkät har svarsalternativen en annan 
ordning än resterande frågor vilket kan upplevas som missvisande. I fråga 9 ska svarsalternativen 
tolkas med försiktighet då de är vilseledande på så vis att frågan efterlyser svar på vilka hjälpmedel 
arbetsterapeuten förskriver samtidigt som den ger alternativ på interventioner som inte behöver 
förskrivas, som till exempel patientens egen mobil och vissa appar. En annan formulering på frågan 
hade kunnat vara “vilka hjälpmedel föreslår/förskriver du till personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar med åtgärd “struktur i vardagen”?”. Fråga 5 bör också tolkas med försiktighet 
då svarsalternativet “planering- och organiseringsförmåga” borde delats upp i två svarsalternativ som 
under fråga 10. Trots detta hade enkäten inga interna bortfall, vilket påvisar att frågeformuläret var 
utformat så att deltagarna förstod frågorna. 
  
För att kunna försäkra att god etik inom forskning tillämpas behövs etiska ställningstaganden göras 
(31). Då studien innehöll frågor som kartlade deltagarnas arbetsterapeutiska insatser, vilket kan 
upplevas som känsligt, var det viktigt att deltagarnas svar var anonyma. Detta kan ha bidragit till att 
studiens resultat blivit mer sanningsenligt då deltagarna inte kunde härledas till deras svar. Ett 
medvetet val gjordes även angående att deltagarna kunde hoppa över de frågor i enkäten de inte 
ville besvara. 
 
Gällande utformningen av enkäten anses en fråga saknas om hur arbetsterapeuterna upplever dess 
förskrivning av hjälpmedel. Då tidigare forskning visar att yrkesverksamma arbetsterapeuter 
upplever sig sakna tillräcklig kunskap gällande interventioner för personer med kognitiv 
funktionsnedsättning (21) hade det varit intressant att veta vilken kunskap som saknas samt hur de 
kan nå den. 
  
Det var svårt att få tag på arbetsterapeuters e-postadresser samt att få in svar av de 
arbetsterapeuter som mejlats. Enligt Trost (30) blir svarsfrekvensen ofta lägre vid webbenkäter än 
postala enkäter på grund av att ett mejl är lättare att glömma bort än ett synligt brev (30). Detta 
försökte minimeras genom att skicka ut påminnelser vilket gav resultat och svarsfrekvensen ökade. 
Alternativet för att möjligtvis höja svarsfrekvensen hade varit att göra en postal enkät men då 
deltagarna i denna studie är yrkesverksamma över hela Sverige antogs detta alternativ tagit längre 
tid och varit en svårare process. Trots detta fick enkäten en bra svarsfrekvens då 37 av 54 deltagare 
besvarade enkäten, vilket motsvarar 74%. Det externa bortfallet i studien ska inte förbises, utan 
analyseras och uppmärksammas, detta för att på ett objektivt sätt kunna generalisera studiens 
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resultat (28). I denna studie har bortfallet (17 personer) endast uppmärksammats, då ingen möjlighet 
till analys fanns.   
 

7.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att kartlägga arbetsterapeutiska insatser för att skapa struktur i vardagen för 
personer med kognitiv funktionsnedsättning inom psykiatrisk allmän- och öppenvård. Resultatet i 
denna studie visade att arbetsterapeuter ofta eller alltid arbetar för struktur i vardagen och att 
ADHD/ADD och AST är de vanligaste diagnoserna deltagarna i studien arbetade med inom allmän- 
och öppenpsykiatrin. Majoriteten av patienterna uppgavs ha nedsatt planering- och 
organiseringsförmåga samt nedsatt initiativförmåga och valet av interventioner gällande struktur i 
vardagen eftersträvar ofta planering. Deltagarna använde sig vanligen av hjälpmedel som patientens 
egen mobil, hjälpmedel för sinnesstimulering, timstock, bildstöd, handi samt scheman för att uppnå 
struktur. Vanligen görs 1-2 hembesök hos patienten innan intervention väljs ut och alla deltagare 
medgav att de inkluderade patienten vid val av intervention. 
 
Resultatet i denna studie visade att arbetsterapeuter ofta eller alltid arbetar för struktur i vardagen, 
vilket stämmer överens med en rapport från Hjälpmedelsinstitutet (21) som konstaterar att 
arbetsterapeuter inom psykiatrin vanligen riktar sina åtgärder mot struktur. Den mest 
förekommande nedsatta förmågan var enligt resultatet planering- och organiseringsförmåga, vilket 
de arbetsterapeutiska insatserna oftast inriktas mot. Tidigare forskning nämner att planering är av 
stor vikt för att skapa struktur i vardagen hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar på 
grund av psykiska funktionshinder (15-20). Författarna diskuterar om denna nedsatta förmåga kan 
bero på att nedsatt exekutiv funktion är ett vanligt symtom vid kognitiva funktionsnedsättningar och 
att exekutiv funktion innefattar svårigheter i att planera och organisera. Forskning beskriver vidare 
hur patienterna återfår mer kontroll och struktur på vardagliga aktiviteter om de planerar och 
organiserar dem (15-20) vilket stärker författarnas resonemang om att planering- och 
organiseringsförmågan ligger till grund för att kunna skapa struktur i vardagen.  
 
I studien framkom det att ADHD/ADD och AST var de två vanligaste diagnoserna som 
arbetsterapeuterna inom allmän- och öppenpsykiatri arbetar med. Vidare visade resultatet att de 
främsta kognitiva svårigheterna var planering- och organiseringsförmåga samt initiativförmåga. 
Tidigare forskning påvisar ett samband mellan diagnosen ADHD och nedsatt planering- och 
organiseringsförmåga och initiativförmåga (15) samt ett samband mellan diagnosen 
autismspektrumtillstånd nedsatt planerings- och organisering samt initiativförmåga (16-17). I denna 
studie har samband inte studerats. Däremot visar studien att ADHD och autismspektrumtillstånd är 
de vanligaste diagnoserna inom psykiatrisk allmän- och öppenvård och att nedsatt planerings- och 
organiseringsförmåga samt nedsatt initiativförmåga är vanliga kognitiva funktionsnedsättningar inom 
området. 
  
Det framkom att 76% av deltagarna gör ett till två besök innan intervention väljs ut samt att 
patienten alltid är delaktig i valet av intervention. Lundin och Mellgren (14) menar att det är viktigt 
att tillsammans med patienten göra en bedömning av dennes styrkor och begränsningar för att 
kunna individanpassa interventionen och målsättningen. Vidare rekommenderas hembesök hos 
patienten för att få så detaljrik information som möjligt (14). Med hjälp av ett bedömningsinstrument 
kan arbetsterapeuten bedöma patientens utgångsläge och utgå från detta när intervention och 
utvärdering ska ske (10). Resultatet från denna studie visar att ADL-taxonomin, COPM och Min 
Mening var de vanligaste bedömningsinstrumenten vid bedömning och utvärdering av kognitiv 
förmåga som deltagarna använder sig av inom psykiatrisk allmän- och öppenvård. En rapport (21) 
visar att arbetsterapeuter finner bedömningsinstrumentet Min Mening enkelt att använda och att 
det ger mycket information om patientens vardag. Min Mening förklaras även som ett 
bedömningsinstrument som många patienter förstår. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar 
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har svårigheter att föra sin egen talan (27) vilket höjer kraven på att arbetsterapeuten gör en 
bedömning och uppföljning tillsammans med patienten för att det ska bli så klientcentrerat som 
möjligt. Kielhofner (27) menar att patientens motivation och vilja är viktigt för att kunna arbeta med 
struktur (27). Denna studies resultat påvisar att patienten är delaktig i alla delar i 
arbetsterapiprocessen och att arbetsterapeuten därmed arbetar klientcentrerat inom psykiatrisk 
allmän- och öppenvård. 
 
Majoriteten av deltagarna använde sig av de kognitiva hjälpmedlen patientens egen mobil, 
hjälpmedel för sinnesstimulering, timstock, bildstöd, handi och scheman för att skapa struktur i 
vardagen. Det faktum att patientens egen mobil framkom som det vanligaste hjälpmedlet kan 
möjligtvis bero på att det är ett hjälpmedel som många patienter redan har, vilket gör att 
arbetsterapiprocessen går snabbare då inget hjälpmedel behöver förskrivas. Patienten är 
förmodligen även mer van vid sin egen mobil vilket kan underlätta för arbetsterapeuten vid 
instruering av mobilen/appen. En mobil i sig är heller inte ett stigmatiserat hjälpmedel då 
majoriteten av befolkningen äger en sådan. Den kan underlätta och upprätthålla struktur i vardagen 
för personer med kognitiva funktionsnedsättningar på flera sätt. Bland annat genom planering, 
organisering och att minnas med hjälp av kalender och anteckningar, orientering med hjälp av kartor, 
tidshantering och initiativförmåga med hjälp av alarm, timer och stoppur samt att kunna pausa med 
hjälp av avkopplingsappar. I och med att en mobil har tillgång till många användbara funktioner samt 
appar med olika syften kan mobilen vara ett hjälpmedel som tillfredsställer många kognitiva 
funktionsnedsättningar (6). Ett förvånande resultat i denna studie var hur vanligt hjälpmedel för 
sinnesstimulering var inom psykiatrisk allmän- och öppenvård för att skapa struktur i vardagen. 
Orsaksfaktorer till detta kan vara att stress, ångest och anpassningsstörningar ökat markant i dagens 
samhälle de senaste åren (32). Studier visar att stress ökar risken att drabbas av en kognitiv 
funktionsnedsättning (33). Hjälpmedel för sinnestimulering är en vanlig intervention för att 
förebygga stress, till exempel genom bolltäcke som kan ge en längre sammanhängande sömn och 
kan leda till en förbättrad förmåga att utföra aktiviteter (10). Tidigare forskning visar ett samband 
mellan hjälpmedel för sinnesstimulering och stresshantering (10, 21, 33).  I denna studie kan inget 
samband mellan dessa utgöras, dock påvisar studien att både hjälpmedel för sinnesstimulering och 
stresshantering är vanligt inom psykiatrisk allmän- och öppenvård. 
 
Huruvida strategier och hjälpmedel kombineras av arbetsterapeuter i praktiken undersöktes inte i 
denna studie men det hade varit av intresse att undersöka. Detta hade dock krävt en eller flera 
följdfrågor i enkäten. Det framkommer däremot att arbetsterapeuter kan använda sig av många olika 
hjälpmedel och strategier för att uppnå struktur i vardagen. Detta påvisar att de flesta 
arbetsterapeuter i studien arbetar klientcentrerat, då varje patient har olika förutsättningar och 
föredrar olika interventioner. 
 

7.3 Arbetsterapipraxis och vidare forskning 
Denna studies resultat kan vara användbart till arbetsterapeuter inom psykiatrisk allmän- och 
öppenvård då det redogör för vilka arbetsterapeutiska insatser som är vanligt förekommande för att 
skapa struktur i vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Samtliga deltagande 
arbetsterapeuter i denna studie svarade att de använder sig av struktur i vardagen för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar, men det framkommer däremot i resultatet att majoriteten består 
av psykiska sjukdomar. Vidare forskning är därför nödvändig för att kunna inkludera fler aspekter av 
kognitiva funktionsnedsättningar. En fortsatt studie på denna med en större population skulle 
generera i en mer pålitlig generaliserbarhet. En kvalitativ studie inom struktur i vardagen för 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar hade kunnat bidra med mer djupgående kunskap 
gällande ämnet. Vi vet exempelvis vilka bedömningsinstrument och interventioner som oftast 
används inom området men inte varför arbetsterapeuterna väljer just dessa. 
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8. Sammanfattning 
Alla arbetsterapeuter i studien riktar sina arbetsterapeutiska insatser mot att skapa struktur i 
vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. De arbetsterapeutiska insatserna riktar 
sig oftast mot att skapa struktur genom planering och organisering. Studiens resultat visar även att 
majoriteten av arbetsterapeuterna arbetar klientcentrerat genom att använda sig av 
klientcentrerade bedömningsinstrument och involvera patienten i val av intervention. För att nå ett 
mer evidensbaserat arbete för arbetsterapeuter behövs vidare forskning inom området. 
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Bilaga, Enkät 
  
1. Ange kön: 
□ Kvinna 
□ Man 
□ Annat 
 
2. Ange hur länge du har varit yrkesverksam som arbetsterapeut: 

 
  
3. Ange hur länge du varit yrkesverksam som arbetsterapeut inom psykiatrisk allmän/öppenvård: 

 
 
4. Ange vilken/vilka diagnoser/kognitiva funktionsnedsättningar du vanligen möts av inom yrket 
(t.ex: ADHD, autism, depression, panikångest, social fobi, tvångssyndrom). Flera alternativ kan 
anges. 

 
 
5. UTREDNING OCH BEDÖMNING 
Hur vanligt är det att dina patienter har följande kognitiva funktionsnedsättningar: 
 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Nedsatt stresshanteringsförmåga      

Nedsatt minnesförmåga      

Nedsatt orienteringsförmåga      

Nedsatt kommunikationsförmåga      

Nedsatt tidsuppfattning       

Nedsatt initiativförmåga      

Nedsatt planering- och organiseringsförmåga      
 
6. Vilket/vilka bedömningsinstrument använder du under dina bedömningar? 
 

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 

ADL-taxonomin     
ACIS-S     
AMPS     
COPM     
GAP     
Min mening     
MOCA     
Annat bedömningsinstrument     



 
 

 

  Ofta  Ibland Sällan Aldrig 

Inget bedömningsinstrument     
 
 
7. Uppskatta hur många besök du genomför hos patienten innan intervention tillsätts: 

0 

1-2 

3-4 

5+ 

8. ÅTGÄRD 
Hur ofta använder du struktur i vardagen som intervention för patienter med kognitiv 
funktionsnedsättning? 

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

Alltid 

9. Vilken/vilka hjälpmedel förskriver du till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som 
åtgärden "struktur i vardagen"? 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Handi      
Bildstöd      
Elektroniska scheman (t.ex. dag-/veckokalender)      
Timstock      
Patientens egen mobil (t.ex. GPS, mobilens appar)      
Hjälpmedel för sinnesstimulering (t.ex. bolltäcke)      
Annat alternativ:      
 

10. Vilken struktur i vardagen ger hjälpmedlet/hjälpmedlen patienten? 
 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Fokusera      



 
 

 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Minnas      
Organisera      
Pausa (t.ex. återhämtning)      
Planera      
Prioritera      
Visualisera      
 
Kommentar: 

 
11. Vilken/vilka strategier använder du för personer med kognitiva funktionsnedsättningar? Flera 
alternativ kan anges. 

Sinnesledtrådar (t.ex. visuella ledtrådar i miljön) 

Verbalisering (t.ex. mentalt eller med ord, som ledtråd för utförande av aktivitet) 

Förändring/anpassning av situationen/uppgiften  

Om annat, specificera: 

 

12. Är patienten delaktig i valet av intervention? 

Ja 

Nej 

Om annat, specificera: 

 

13. Vem/vilka ger du handledning i hur interventionen (hjälpmedel eller strategier) tillämpas? 
Flera alternativ kan anges.  

Patient 

Anhöriga 

Stödjare 

God man 



 
 

 

Andra yrkesprofessioner (t.ex. läkare, sjuksköterska) 

14. Uppskatta hur många besök du genomför hos patienten efter intervention tillsatts: 

0 

1-2 

3-4 

5+ 

15. UTVÄRDERING 
Visar utvärderingen vanligen någon förbättring efter interventionen? 0 = ingen alls, 5 = full 
förbättring.  
 
0----5 
 



 
 

 

 
  
  
  
 
 
 


