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Syftet med C-uppsatsen var att beskriva genomförandet av klientcentrerad arbetsterapi.

Uppsatsen har en kvalitativ ansats med en deskriptiv design där datainsamling skett genom

sökning av litteratur.

 I hälso- och sjukvårdslagen står det: ”Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt

utformas och genomföras i samråd med patienten.”. Att arbeta klientcentrerat innebär en

respekt för individens vilja, att arbeta tillsammans med klienten, ge information om olika

alternativ samt underlätta för klientens beslutstagande. Många av de individer en

arbetsterapeut möter saknar förmågan att fullt ut kommunicera och/eller samarbeta. Detta

ställer krav på förmågan, som arbetsterapeut, att arbeta klientcentrerat.

Resultatet visar vikten av att se individen samt ha en god kommunikationsförmåga där

arbetsterapeuten aktivt arbetar för att öka förståelsen. Det är viktigt att reflektera över sina

strategier och tillvägagångssätt. Arbetsterapeuten bör arbeta för en jämlik maktfördelning

mellan klient och arbetsterapeut. Arbetsterapeuten bör ges tid till att lära sig arbetssättet samt

få träning, kunskap och handledning. Organisationens struktur och miljö bör gås igenom för

att ta bort eventuella hinder samt för att främja ett klientcentrerat arbetssätt.

Sökord: Arbetsterapi, Kommunikation, Beslutsfattande, Självförmåga och Personlig
autonomi.
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1. Bakgrund

I den Etiska koden för arbetsterapeuter utgiven av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)

står att ”målet med arbetsterapi är att främja patientens/kundens möjligheter att leva ett

värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till

omgivningens krav”. FSA beskriver utifrån de filosofiska grundantagandena att ”människan

är en autonom varelse”, med det menas ”hon har förmåga att själv bestämma i frågor som

rör den egna personen”. En av yrkets uppgifter är att arbetsterapeuten i behandlingsprocessen

utformar ett individuellt åtgärdsprogram tillsammans med patienten/kunden.

I den Etiska koden står det ”patienten har rätt till självbestämmande vilket förutsätter att:

� Arbetsterapeuten grundar åtgärderna på patientens/kundens önskemål och behov.

� Arbetsterapeuten vinnlägger sig om att få fram patientens/kundens önskningar och

behov i de fall patientens/kundens egen förmåga att uttrycka detta är reducerad.

� Arbetsterapeuten informerar om alternativa arbetsterapeutiska åtgärder, deras syfte

och förväntade nytta.

� Arbetsterapeuten ger patienten/kunden beslutsunderlag genom att fortlöpande

informera om åtgärdernas syfte, dess metod, patientens/kundens insats, konsekvenser

för patientens/kundens övriga förhållanden hans/hennes förväntade nytta.

� Om en patient/kund inte förstår den information som ges eller är oförmögen att ta

ställning till en föreslagen arbetsterapeutisk åtgärd skall arbetsterapeuten inhämta

samtycke från den person som företräder patienten.”  (FSA 1999, s. 9-14).

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det följande:

”1.1 Krav på hälso- och sjukvården

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

Detta innebär att den skall särskilt

…3. Bygga på en respekt för patientens självbestämmande och integritet,

…Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i

samråd med patienten.

2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och

om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om informationen

inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en närstående till

patienten.”
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I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område står:

”1.2 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal

2 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med

vetenskap och beprövad erfarenhet skall den som har ansvaret för hälso- och

sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det

alternativ som han eller hon föredrar.”

Ann Cronin Mosey har utvecklat filosofiska antaganden inom arbetsterapi. I dessa nämner

hon bland annat:

� Att varje individ har rätt att söka och förbättra sina möjligheter genom egna personliga

val.

� Att varje individ genom meningsfull samverkan med miljön och omgivningen runt

omkring kan nå möjligheter till utveckling (Mosey 1981).

I behandlingsprocessen, som Carin Berg Wedrén illustrerar i sin bok Yrkesjournal för

arbetsterapeuter (1995), är ett av stegen utveckling av behandlingsmetod. Under detta steg

ska arbetsterapeuten identifiera målen för patienten. Berg Wedrén tar upp vikten av att dessa

mål bör överensstämma med behovet och problemen samt att patienten deltar aktivt i detta

moment. Vidare diskuterar Berg Wedrén att målsättningen bör vara att patienten har något

påtagligt att sträva emot, en ny framtid, och att vägen fram till målen är individuellt. Målen

och prioriteringen av problemen bestäms av arbetsterapeuten och patienten tillsammans.

Patienten har inte valt sin situation och för att nå så långt som möjligt i behandlingen bör

patienten vara involverad i sin träning (Berg Wedrén 1995).

En person som själv har fått vara med och bestämma är mer motiverad att utföra aktiviteten

(Sumsion 2005, Townsend 2002) och möjligheten till att klienten och dennes familj blir så

nöjda som möjligt ökar (Blesedell Crepeau 2003).

1.1 Historik

Rebeiro (2000) nämner hur vården före 1950- och 60-talet endast såg som sin uppgift att

behandla sjukdomen och ingenting annat. Cott (2004) menar att sjukvården idag är uppbyggd

efter ett evidensbaserat system där den senaste forskningen skall styra behandlingen och de

professionella har ansvar att hålla sig uppdaterade med de senaste rönen. I detta system är det
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lätt att patienten blir passiv och endast ges behandling av den auktoriserade vårdpersonalen.

Parallellt med detta system har ett klientcentrerat tankesätt växt fram, vilket bygger på synen

att klienterna och de professionella gemensamt ska komma fram till mål och behandlingar.

Även om författare tidigare har uttryckt att arbetsterapeut och klient ska arbeta tillsammans

(Mosey 1981)  var det först 1983 i och med publiceringen av Riktlinjer för att praktisera

klientcentrerad arbetsterapi (Guidelines for the Client-Centred Practice of  Occupational

Therapy) som begreppet blev vedertaget inom arbetsterapin. Denna text var baserad på de

amerikanska psykologerna Carl Rogers och Robert Carkhuff:s tankegångar. Rogers

underströk bland annat vikten av att vara aktivt närvarande och betydelsen av interaktionen

mellan terapeut och klient (Townsend, Langille & Ripley 2003, Falardeau & Durand 2002).

Klientcentrerat arbetssätt är idag en vanlig term inom arbetsterapin (Falardeau & Durand

2002, Restall, Ripat & Stern 2003) och även inom andra vårdyrken (Restall, Ripat & Stern

2003).

1.2 Klientcentrerat arbetssätt

Ett klientcentrerat arbetssätt innebär att skapa ett partnerskap, ge information om

vårdmöjligheter samt underlätta för klientens beslutstaganden (Kielhofner 2002, Blesedell

Crepeau 2003). Arbetsterapeuten ses som en expert (Letts 2003) vars roll är att möjliggöra

aktivitet genom att underlätta för klienten att själv välja, organisera och utföra de aktiviteter

som de finner angelägna och betydelsefulla i sin kontext (Townsend 2002, Kielhofner 2002,

Townsend, Langille & Ripley 2003, Letts 2003). Klienten ses som en expert på sin egen värld

(Townsend 2002, Letts 2003).

Den humanistiska människosynen ligger till grund för det klientcentrerade arbetssättet.

Arbetsterapeuten ser klienten som en unik individ och respekterar individens vilja (Townsend

2002, Kielhofner 2002, Blesedell Crepeau 2003, Letts 2003, Law 1998). Utrymme ges till

klienten att deltaga under arbetsterapiprocessen. Klienterna anses också ha behov av att få

göra egna val (Law 1998, Townsend 2002). Det är klienterna som bestämmer hur mycket de

vill ta del av ett klientcentrerat arbetssätt (Blesedell Crepeau 2003, Law 1998). Hela

processen är uppbyggd i en demokratisk anda och är tänkt att vara jämlik och rättvis

(Townsend 2002). Dock måste det klienten anser sig ha rätt till vägas mot andra människors

rättigheter (Mosey 1981, FSA 1999, Tideman 2000).
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1.3 Arbetsterapeut och klient

En klient är en person som har någon slags aktivitetsbegränsning. Arbetsterapeuten arbetar

utifrån arbetsterapi för att klienten ska klara av att utföra aktiviteter eller förhindra ytterligare

nedsatt aktivitetsförmåga. I vissa fall kan det också handla om att kompensera aktiviteten. En

aktivitet kan vara att borsta tänderna och den arbetsterapeutiska åtgärd man använder sig av

kan vara att öva upp funktioner, lära in strategier, ta in ny kunskap, hjälpmedel etc.

Kunskapen som ligger till grund för interventionen är utifrån den arbetsterapeutiska

professionen och/eller hämtad från andra professioner. Man arbetar tillsammans

(klientcentrerat) utifrån klientens behov och önskemål (Mosey 1981, FSA 1999).

1.4 Spänningen mellan sjukvårdsorganisationens krav och det klientcentrerade

synsättet

Flera författare så som Finlay (2000), Restall, Ripat & Stern (2003), Law (1998) och

Palmadottir (2003) lyfter fram att kraven från arbetsplatsen samt de hinder som finns i

organisationen gör att arbetsterapeuterna arbetar mer praktiskt och strategiskt än

klientcentrerat. Finlay (2000) skriver att arbetsterapeuter kämpar för att få ihop det de tror på i

teorin med det de utför i verkligheten, trots att det klientcentrerade arbetssättet och dess idéer

accepterats som form (Restall, Ripat & Stern 2003, Palmadottir 2003, Falardeau & Durand

2002).

1.5 Arbetsterapeuters bristande medvetenhet, kunskaper och färdigheter i att arbeta

klientcentrerat

Duggan (2005), Law (1998) och Wressle & Samuelsson (2004) lyfter fram att vissa

arbetsterapeuter inte är medvetna om sin egen del i det klientcentrerade arbetssättet, hur deras

roll ser ut, vilka färdigheter som krävs, förmågan till att samarbeta, förmågan till att

kommunicera osv. Wressle & Samuelsson (2004) och Palmadottir (2003) tar upp att

arbetsterapeuten behöver nya kunskaper och färdigheter för att också kunna motivera

klienterna i arbetssättet.
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2. Syfte

Att beskriva genomförandet av klientcentrerad arbetsterapi.

Frågeställningar till artiklarna:

Hur genomförs klientcentrerad arbetsterapi?

Vad kan arbetsterapeuten göra för att bli mer klientcentrerad i sitt arbete?

3. Metod

Uppsatsen har en kvalitativ ansats med en deskriptiv design där datainsamling skett genom

sökning av litteratur, för att undersöka genomförandet av en klientcentrerad arbetsterapi (Polit

& Beck 2004).

3.1 Sökord

För att genom sökningar i databaser få fram artiklar som skulle kunna svara på

frågeställningarna om det klientcentrerade arbetet, valdes det engelska ordet ”client-centred”.

En arbetsmetod som är utformad enligt ett klientcentrerat arbetssätt är Canadian Occupational

Performance Measure (COPM), vilket användes som ett sökord ”COPM”. Då kommunikation

är en viktig del i ett klientcentrerat arbetssätt så användes också sökorden ”client-centred

communication” och ”communication occupational therapy”. För att ytterligare öka

möjligheterna till att få fram artiklar som skulle kunna belysa eventuella svårigheter med ett

klientcentrerat arbetssätt så gjordes det också sökningar med sökorden ”client-centred

occupational therapy” och ”client-centred problem”.

Artikelsökning

Sökord AMED CINAHL ELIN@Örebro
Client-centred 131 264 95

COPM 50 138 12
Client-centred communication 0 0 0

Communication occupational therapy 0 82 1
Client-centred occupational therapy 7 12 4

Client-centred problem 2 3 1

3.2 Datainsamling

Elektroniska sökningar genomfördes i databaserna AMED, Cinahl och ELIN@Örebro.

Eftersom syftet var att undersöka det klientcentrerade arbetssättet utifrån artiklar publicerade
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inom arbetsterapi. Arbetsterapi räknas som en paramedicinsk instans och dessa elektroniska

databaser fokuserar på paramedicin och arbetsterapi.

Inklusionskriterier för de artiklar som skulle ingå i studien var:

� Kvalitativa eller kvantitativa vetenskapliga artiklar.

� Artiklar publicerade från 1997 och framåt.

� Artiklarna tillgängliga genom Örebro universitetsbibliotek eller universitetssjukhusets

bibliotek i Örebro.

� Artiklar som behandlade klientcentrerad arbetsterapi.

� Artiklar skrivna på engelska.

3.3 Urval

Ett första urval gjordes genom att välja bort icke relevanta artiklar utifrån syftet och

inklusionskriterierna, det förekom också dubbletter. Därefter antecknades de artiklar som var

intressanta, vilket resulterade i 41 artiklar. Efter vidare sortering återstod 18 artiklar. De 23

artiklar som sorterades bort efter noggrann genomläsning svarade inte mot syftet, dvs. de

innehöll ingen data som svarade på frågeställningarna: hur genomförs klientcentrerad

arbetsterapi och vad kan arbetsterapeuten göra för att bli mer klientcentrerad i sitt arbete? De

flesta av artiklarna som användes var publicerade år 2000 eller senare och detta ansågs viktigt

för att få fram de senaste rönen. Två av artiklarna var från 1997 och 1998.

De artiklar som användes i resultatet finns presenterade i en artikelmatris se bilaga 1.

3.4 Analys

Primära källor användes, det vill säga artiklar där undersökningarna var gjorda av författarna

till artiklarna (Polit & Beck 2004). Därefter utfördes en första genomläsning där artiklarna

rangordnades på en skala från ett till tre, där ett stod för synnerligen intressanta och tre för

måttligt intressanta utifrån att kunna ge svar på syftet med studien. Efter den första

genomgången av materialet skapades också en lista med kategorierna: ”Kommunikation”,

”Familj”, ”Kultur”, ”Barriärer – hinder”, ”Klienten s perspektiv” och ”Självständighet”.

Arbetet fortsatte därefter med att via kodning föra in data från artiklarna under respektive

kategori. Kodningsproceduren som finns beskriven i Polit och Beck (2004) följdes där

textmassan analyserades samt delades in i textavsnitt under olika teman (exempel på teman

var samarbete, makt, beslut, individ) för att sedan föras samman under kategorierna (Polit &

Beck 2004). Efter att gått igenom materialet fler gånger utkristalliserades andra kategorier:
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”Se individen”, ”Klargöra vem som är klient”, ”Utbilda klienten”, ”Kommunikation som ett

redskap”, ”Ett jämlikt samarbete”, ”Arbetsterapeutrollen”, ”Arbeta för klientens

självförverkligande”, ”Reflektera”, ”Ge valmöjligheter”, ”Utbildning och träning i ett

klientcentrerat arbetssätt” och ”Förändra omgivningen” (Polit & Beck 2004). Resultatet kan

ge en översiktsbild av klientcentrerad arbetsterapi.
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4. Resultat

4.1 Se individen

Arbetsterapeuten bör möta klienterna på ett unikt och personligt sätt och inte en grupp klienter

som likartade (Rebeiro 2000, Sumsion 2005, Cott 2004). En del av att arbeta klientcentrerat är

att se individuella skillnader i hur klienter önskar att relatera till sin arbetsterapi (Wilkins,

Pollock, Rochon & Law 2001).

“…Everybody’s an individual. You can read case studies and you can have

cured four million people but number four million and one is very different.

People are their own experts…” (Rebeiro 2000).

4.2 Klargöra vem som är klient

Arbetsterapeuten måste klargöra vem som är klient. Är det individen själv, familjen, en lärare,

chefen etc.? Finns det flera ”klienter”? Finns det någon konflikt emellan dessa? (Wilkins,

Pollock, Rochon & Law 2001). Om klienten inte kan svara för sig själv blir det för

arbetsterapeuten oftast klientens familj som primärt blir klienten. Inom skolan blir det oftast

läraren. I detta system uppstår det flera klienter. Arbetsterapeuten kan komma att arbeta med

människor som kanske inte uppmärksammar att detta är ett problem. Dessa utgår från att alla

arbetar på liknande sätt med klienten trots att de i själva verket kanske har totalt olika åsikter

och tillvägagångssätt att möta de olika problemen på. Ett exempel skulle kunna vara hur man

bemöter en person med autism eller utvecklingsstörning. Föräldrarna vill kanske använda

talspråk, läraren bilder, assistenten teckenspråk etc. (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

”…you’re dealing not with just the client, you’re dealing with the school system,

the principal, the teacher.” (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

4.3 Utbilda klienten

Arbetsterapeuten agerar som en ”medarbetare” och lärare som utbildar klienter i den

terapeutiska processen samt i hur klienten kan ta kontroll över processen (Wilkins, Pollock,

Rochon & Law 2001). Arbetsterapeuten bör informera klienterna och göra dem införstådda

med begreppet klientcentrerat arbete och vad det syftar till, för att de på så sätt ska kunna ta

de bästa besluten (Cott 2004, Sumsion 2005).
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4.4 Kommunikation som ett redskap

Detta, att kunna ta del av en klientcentrerad arbetsterapi, kräver en pågående

kommunikationsprocess där utbyte av information sker (Tickle-Degnen 2002, Palmadottir

2003). Arbetsterapeuten får i dialogen mellan klient och arbetsterapeut, kunskap och

information om klientens dagliga aktivitetsproblem samt vad som är meningsfullt för klienten

(Werngren-Elgström 1997, Restall, Ripat & Stern 2003). En viktig del i ett klientcentrerat

arbete är att låta klienterna få ta del av information, så att de på bästa sätt kan försöka påverka

och hantera sin sjukdom. Informationen bör vara så konstruktiv som möjligt för att klienterna

på bästa sätt skall kunna ta egna bra beslut (Sumsion 2005, Cardol, De Jong & Ward 2002,

Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

”I think sometimes I know as an occupational therapist we’re supposed to be

client-centred, but there are times when you go into a home and you are just so

fixated on getting all the information and then you come up with your own

treatment plan, of course talking to the client about it. But I think we sometimes

lose sight that of course we need to ask the client, what is the primary issue,

what is the priority with you?” (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

För att arbeta klientcentrerat måste arbetsterapeuten ha förmågan att kunna lyssna på klienten,

förstå dennes prioriteringar och arbeta tillsammans med klienten för att nå målen som svarar

mot prioriteringarna (Missiuna & Pollock 2000, Werngren-Elgström 1997).

” Client-centred practice makes you very aware of how you have to keep your

own values to yourself…be attuned to the clients´ values. It  makes you aware of

how important it is to listen.” (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

Arbetsterapeuten kan vara uppmärksam på hur klienten reagerar på informationen och

använda det för att fatta beslut. Verkar klienten behöva mer eller mindre abstraktioner,

kvantifiering eller en mer precis sammanfattning av informationen (Tickle-Degnen 2002)?

När arbetsterapeut och klient kommunicerar finns det en potential till ett möjliggörande, en

ömsesidig social relation grundad på att man värdesätter varandra samt respekt för en

mångfald av erfarenheter och expertis (Townsend, Langille & Ripley 2003). Effektiva

metoder att reparera kommunikationsskador är att ge mer uppmärksamhet till varandra,
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humor och passande ursäkter samt genuina försök att stoppa nedåtledande spiraler av skuld

och ilska (Tickle-Degnen 2002).

Ett sätt för arbetsterapeuten att överbrygga hinder för det klientcentrerade arbetet är att

använda mätinstrument som ser till att klienten får fokusera på det som den upplever är viktigt

(Restall, Ripat & Stern 2003, Missiuna & Pollock 2000).

Även om klienten har svårigheter i att uttrycka sig är det viktigt att arbetsterapeuten utforskar

och finner olika sätt att insamla information från klienten, som kan ge en förståelse

(Werngren-Elgström 1997). Bilder, grafik, kort, enkla och inte kvantitativa förklaringar kan

användas beroende på hur klienten uttrycker sig (Tickle-Degnen 2002). Arbetsterapeuten

måste tillsammans med klienten utforska de meningar och tolkningar som kom fram ur

kommunikationen (Werngren-Elgström 1997). För att få en så god förståelse som möjligt av

det klienten kommunicerar bör arbetsterapeuten ha en empatisk förmåga (Werngren-

Elgström 1997).

”It is not sufficient to initiate a narrative, the occupational therapist also has to

explore with the patient the meaning and interpretation of the communication.”

(Werngren-Elgström 1997).

4.5 Ett jämlikt samarbete

Tidigt i relationen ska en gemensam förståelse nås om att relationen mellan arbetsterapeuten

och klienten inte handlar om att en individ ska tvinga sin vilja över den andra utan snarare om

att man vill ha en gemensam diskussion om informationen som skapar ett beslutsfattande

(Tickle-Degnen 2002). Det är viktigt att arbetsterapeut och klient fortsätter att avsätta tid till

att diskutera, fortsätter visa känslighet och öppenhet för varandra. Detta för att undvika

framtida missförstånd som kan hota relationen (Tickle-Degnen 2002). Arbetsterapeuten måste

omforma informationen samt hur den ges för att maximera klientens potential att deltaga i ett

samarbete med arbetsterapeuten (Werngren-Elgström 1997). När arbetsterapeuten går in i ett

samspel med en klient sker det utifrån personliga färdigheter såsom värderingar och tankar.

Genom att identifiera dessa kan det klientcentrerade arbetssättet förbättras (Restall, Ripat &

Stern 2003).
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Arbetsterapeuten bör låta klienterna aktivt deltaga i att besluta om sina behov, sätta upp

viktiga mål och tillsammans lägga upp strategierna för rehabiliteringen (Cott 2004, Rebeiro

2000). Samarbetet som uppstår mellan arbetsterapeut och klient baseras på olika erfarenheter

och kunskaper som kan hjälpa klienterna att uppnå sina mål (Sumsion 2005).

Arbetsterapeuten måste analysera vad klienten vill och tycker är viktigt i sitt liv, vilka rollerna

är och vilken vikt en speciell aktivitet bär i personens sociala kontext för att förstå klienten

(Werngren-Elgström 1997).

”They never once asked me what I wanted to do. All they told me was “you’re

gonna finish that ice cream cone string art because you never finish anything”. I

didn’t finish the knitting project I started. I didn’t want to  finish the tile project

I started, I didn’t want to finish the snowball bunny, I didn’t wanna finish the

string art. It was boring. It had no useful purpose to me. It wasn’t something

that would help me stand on my feet again. It had no interest to me what so ever.

Nobody came up to me and said, what would you like to be doing so that we can

help you do something right now, so you can stand on your own again, feel

strong, feel confident, and eventually get out there into the community and get

back into reality.”  (Rebeiro 2000).

Viljan till samarbete visas genom att arbetsterapeuten svarar positivt och respektfullt utifrån

klientens förutsättningar, kunskap och kapacitet (Tickle-Degnen 2002). Respekt och

samarbete i den terapeutiska relationen påverkar resultatet positivt. Kvaliteten (förtroende för

varandra, samarbete mot samma mål, känna ansvar för målen etc.) i de första träffarna mellan

arbetsterapeut och klient kan ge en indikation av terapins resultat (Tickle-Degnen 2002).

”They always encourage you…they will treat you as a friend and as if we are

equal. And they are not afraid of sharing things with you…that is very nice. You

don’t feel as if you are talking to some doctor.”  (Palmadottir 2003).

För att kunna arbeta klientcentrerat krävs det att klienten har viljan att deltaga i ett samarbete

med arbetsterapeuten. En del klienter kanske känner sig mer trygga i att ha arbetsterapeuten

som expert (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).
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Jämlikhet anses ofta betyda att klient och arbetsterapeut har samma makt att besluta samt

ansvar för att interventionsplanen genomförs (Lawlor & Mattingly 1998, Wilkins, Pollock,

Rochon & Law 2001). Det finns en risk att arbetsterapeuter inte känner sig bekväma i att låta

klienten välja sina egna mål. Skäl till varför de känner sig obekväma kan vara att de inte vill

dela med sig av sin makt till klienten (Sumsion & Smyth 2000, Duggan 2005, Cott 2004). För

att ett klientcentrerat arbetssätt ska bli effektivt måste arbetsterapeuten dela med sig av sin

makt till klienten och tillåta denne att vara med och forma interventionen. Ett annat skäl till att

klientens mål inte accepteras kan vara att de strider mot arbetsterapeutens värderingar och

övertygelser (Sumsion & Smyth 2000). För att känna sig effektiv kan arbetsterapeuten ha ett

behov att ha kontrollen. Annars kan det upplevas som att han eller hon är oorganiserad, inte

styr över saker och ting och ger dålig service (Duggan 2005).

4.6 Arbetsterapeutrollen

Ett klientcentrerat arbetssätt innehåller flera dimensioner och kan se olika ut med olika

klienter i olika sammanhang. Arbetsterapeuten anses vara flexibel och ses inte bara i en och

samma roll utan växlar istället och ikläder sig flera olika roller (Palmadottir 2003, Werngren-

Elgström 1997, Restall, Ripat & Stern 2003). Det krävs en större yrkesskicklighet av

arbetsterapeuten för att möjliggöra för klienten att visa sina svårigheter, istället för att endast

ta ett beslut i klientens ställe (Sumsion & Smyth 2000).

Forskningsresultat har visat att klientens mål och arbetsterapeutens kan skilja sig åt och därför

är det viktigt att gå igenom målen med klienten (Sumsion & Smyth 2000, Missiuna & Pollock

2000). I en studie ansåg arbetsterapeuter att klienternas medverkan i rehabiliteringsprocessen

hade ökat resultatet på ett positivt sätt. När klienterna gavs möjligheter att identifiera sina

egna problem och göra prioriteringar efter vad som var viktigt för dem, blev målen tydligare

och resultaten bättre (Wressle et al. 2003). Positivt är det när arbetsterapeuten kan förmå

klienten att bli medveten om att han/hon kan nå en framtid och få ett liv som existerar runt

meningsfulla aktiviteter istället för som den rådande situationen ser ut (Gahnström-

Strandqvist, Josephsson & Tham 2004, Palmadottir 2003, Cott 2004). Det är viktigt att i ett

klientcentrerat arbetssätt planera väl, då det annars kan ses som icke effektivt, framförallt då

det gäller att bestämma målen (Palmadottir 2003).
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4.7 Arbeta för klientens självförverkligande

Arbetsterapeuten måste tänka på att vissa klienter känner sig trygga med att uttrycka sina

behov och styra den arbetsterapeutiska servicen medan andra kanske endast klarar av att göra

enklare val (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001). Varje fas inom rehabiliteringen

genererar olika valmöjligheter och strategier för att maximera självständighet och deltagande

(Cardol, De Jong & Ward 2002). Ju viktigare en aktivitet är för klienten desto mer viktigt kan

det vara för klienten att vara den som bestämmer, speciellt när de inte själva kan utföra den

(Cardol, De Jong & Ward 2002, Sumsion 2005).

”In rehabilitation, therefore, an ideal state of autonomy should not be strived

for. People should be enabled to choose which decisions should be made by

themselves and which should be left to others to make.” (Cardol, De Jong &

Ward 2002).

Arbetsterapeuten kan ge klienterna idéer och förslag men inte på något sätt tvinga på dem

något utan låta dem bestämma själva (Sumsion 2005). Arbetsterapeuten bör försöka få

klienterna att känna att själva ta besluten är ett viktigt steg att ta i rehabiliteringen, för att

resultatet i slutändan ska bli det bästa möjliga (Cott 2004, Rebeiro 2000). Arbetsterapeuten

kan få klienten att inse att självständigt få bestämma är självförverkligande. Förmågan att inte

bara bestämma fritt och självständigt utan också forma sitt liv till en meningsfull existens

uttrycker individualitet. Reducerad självständighet inom vissa delar av livet är förenligt med

full självständighet inom andra delar. (Cardol, De Jong & Ward 2002).

4.8 Reflektera

Arbetsterapeuten kan förbättra det klientcentrerade arbetssättet genom att göra förändringar

utifrån sitt sätt att arbeta. Egna reflektioner över sitt arbete är nyckeln till detta, att se sin egen

kunskap, egna värderingar och tankar om arbetet (Restall, Ripat & Stern 2003, Wilkins,

Pollock, Rochon & Law 2001). Processen att belysa värderingar kan ge en insikt i förståelsen

av positiva och negativa känslor när man väljer att använda sig av vissa metoder i

behandlingarna. Ibland kan arbetsterapeuten ha svårt att acceptera klienternas val och metoder

då de strider mot arbetsterapeutens egna värderingar. När en sådan situation uppstår är det bra

att utvärdera vad man själv tycker och tänker för att kunna välja ståndpunkt och kunna förstå

och ta ställning till det klienten har valt (Restall, Ripat & Stern 2003).



14

”How do you inform, how do you educate, how do you impart (information) or

act as a resource and not tell the client what to do? (Wilkins, Pollock, Rochon

& Law 2001).

4.9 Ge valmöjligheter

Om arbetsterapeuten kan ge fler valmöjligheter, är det mer troligt att arbetsterapin blir

klientcentrerad vilket anknyter till individens behov, värderingar, mening och mål (Rebeiro

2000).

”The occupational therapy, as they called it, was arts and crafts. It was boring,

it had no purpose. It was demeaning.” (Rebeiro 2000).

4.10 Utbildning och träning i ett klientcentrerat arbetssätt

Arbetsterapeuten bör också utbildas i ett klientcentrerat arbetssätt (Sumsion & Smyth 2000,

Restall, Ripat & Stern 2003). Arbetsterapeuten behöver träning genom stödjande grupper och

handledning (Sumsion & Smyth 2000, Duggan 2005, Wilkins, Pollock, Rochon & Law

2001). Kollegor kan fungera som mentorer och kan handleda varandra för att öka

kunskaperna i arbetssättet. Det kan ge en ökad förståelse i de verbala- och icke-verbala

beteendena såsom respekt, omtanke, oro och kontakten med klienten (Restall, Ripat & Stern

2003). Arbetsterapeuten bör tränas i ömsesidiga relationer för att förberedas för en terapeutisk

relation grundad i accepterande och förtroende. Ytterligare träning bör också ges eftersom

arbetsterapeuten kan hamna i situationer då denne intar en försvarande roll för sin klients

intressen (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001, Sumsion & Smyth 2000).

Tid måste ges till arbetsterapeuten för att lära sig ett klientcentrerat arbetssätt (Sumsion &

Smyth 2000, Wressle & Samuelsson 2004). Arbetsterapeuten bör bli mer medveten om

situationen för personer med handikapp, detta ökar arbetsterapeutens förståelse och

accepterande av klientens vilja (Sumsion & Smyth 2000, Townsend 2003). Arbetsterapeuten

behöver ökade kunskaper av andra kulturer för att ge en större förståelse inför människor från

andra kulturer. Detta i sin tur skulle ge ett större deltagande, maximera den terapeutiska

potentialen samt öka det klientcentrerade arbetssättet (Sumsion & Smyth 2000).

Arbetsterapeuten ska sträva efter att öka sina arbetsterapeutiska kunskaper, stärka sig själv

och sträva efter ett livslångt lärande och ständig förbättring av verksamheten. Det är av största
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vikt att arbetsterapeuterna själva tar ansvar för det egna klientcentrerade arbetssättet (Duggan

2005).

En miljömässig genomgång av arbetsplatsen kan genomföras för att upptäcka eventuella

hinder mot ett klientcentrerat arbetssätt. Detta kan användas som underlag i diskussioner med

kollegor och ledningen för att få fram bästa möjliga resultat (Restall, Ripat & Stern 2003).

Arbetsterapeuten och klienten måste regelbundet utvärdera sina positioner i relationen för att

nå målen (Tickle-Degnen 2002).

4.11 Förändra omgivningen

Att förändra existerande arbetsmodeller är svårt. Det räcker inte med en deklaration om att

arbeta klientcentrerat. Det kräver att värderingen om att arbeta klientcentrerat delas av alla

inom organisationen (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001). Ledning och personal måste

samarbeta med klienten och dess familj för att få till nödvändiga förändringar som leder till ett

mer klientcentrerat arbetssätt (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001). Riktlinjerna och

strukturerna på arbetsplatserna måste gås igenom för att se om det finns några hinder mot att

använda ett klientcentrerat arbetssätt (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001, Restall, Ripat

& Stern 2003).

”I try to give the residents options. They have a say up to a point but when it

becomes an issue of safety, the institution’s rules take over. It’s an issue of the

safety of the other residents.” (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

Specifika riktlinjer runt dokumentation kan styra terapiprocessen. (Wilkins, Pollock, Rochon

& Law 2001, Lawlor & Mattingly 1998, Townsend, Langille & Ripley 2003). Den

arbetsterapeutiska miljön kan begränsa val av aktiviteter (Rebeiro 2000, Sumsion 2005,

Townsend, Langille & Ripley 2003) samt kanske inte stödja individens mål vilket leder till att

klienterna kan känna sig omotiverade och mindre värda (Rebeiro 2000, Sumsion 2005). Vissa

klienter har beskrivit sina erfarenheter från arbetsterapi som en ordination, mer än som

klientcentrerad (Rebeiro 2000).

”We were educated to help the disabled (sic) and I think we have a thing about

we know better than the disabled (sic). We know what´s wrong with life for them
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instead of letting them make the decisisons or let the family make the decisions.

We know what is best for the patient.” (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

4.12 Sammanfattning av resultatet

För att genomföra klientcentrerad arbetsterapi måste man se individen samt klargöra vem som

är klient eller vilka som för klientens talan och till vilken del. Det är viktigt att ha en pågående

kommunikation med klienten där man aktivt söker olika tillvägagångssätt för att öka sin

förståelse samt kontrollerar med klienten att det stämmer mot klientens åsikter och vilja. Det

är klienten som bestämmer hur stor del han eller hon vill ha i det klientcentrerade arbetssättet.

Arbetsterapeuten måste möjliggöra för klienten att delta i samarbetet, och bör arbeta för en

jämlik maktfördelning i arbetsterapiprocessen där klientens ord väger lika tungt som

arbetsterapeutens. Det krävs en yrkesskicklighet av arbetsterapeuten i att möjliggöra för

klienten att visa sina svårigheter, istället för att endast ta ett beslut för klienten.

Arbetsterapeutens uppgift i den klientcentrerade arbetsterapin är också att arbeta för att

klienten ska uttrycka sin vilja och på så sätt stärka sin identitet. Det är viktigt att reflektera

över sitt tillvägagångssätt samt vilka strategier man använder sig av för att nå en större

klientcentrering. Arbetsterapeuten bör ges tid att lära sig det klientcentrerade arbetssättet samt

få träning, kunskap och handledning. Slutligen bör organisationens struktur och miljö gås

igenom för att ta bort eventuella hinder samt främja ett klientcentrerat arbetssätt.

Arbetsterapeuterna bör tillsammans arbeta för att arbetsterapin ska bli klientcentrerad.
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5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Vi anser att metoden vi valde var relevant för vårt syfte. Alternativt skulle vi kunnat ha

intervjua verksamma arbetsterapeuter. Vi tror att vi fick ett bredare och mer innehållsrikt

resultat genom att göra en litteraturstudie. Flera av de studier vi använde oss av bygger på

intervjuer med arbetsterapeuter. Studierna visar också hur verkligheten ser ut för

arbetsterapeuter i olika omgivningar. En intervjuserie med svenska arbetsterapeuter hade

troligtvis speglat mer hur man arbetar i Sverige. Vi ser däremot en styrka i denna

internationella återspegling. Vi sökte efter att fånga upp och beskriva ett klientcentrerat

arbetssätt. Artiklarna fokuserade på hur ett klientcentrerat arbetssätt ser ut ur ett brett

perspektiv utifrån olika diagnoser och vårdinrättningar, vilket ökar tillämpbarheten av studien.

Artiklarna behandlar både arbetsterapeuternas- och klienternas syn på arbetssättet vilket gör

resultatet mer giltigt. Vi kan däremot ställa oss frågan hur ”färgade” artiklarna är, dvs. är de

skrivna med alltför partiska ögon? Detta kan göra att vi har fått en alltför positiv bild av det

klientcentrerade arbetssättet och av författarnas åsikter. Fast det måste sägas att vi inte heller

har lyckats hitta någon artikel eller förespråkare som helt förkastar arbetssättet.

De artiklar vi fick fram via sökningarna och som ansågs intressanta utifrån syftet, fanns i

tidskrifter på universitetsbiblioteket i Örebro och på universitetssjukhuset i Örebros

medicinska biblioteket. Trovärdigheten i resultatet är god då ett klientcentrerat arbetssätt

behandlas speciellt i den kanadensiska litteraturen och många av artiklarna är publicerade i

Canadian journal of occupational therapy. Resterande artiklar har sitt ursprung i USA,

England, Island och Sverige. Forskningen är i de flesta fallen den senaste, dvs. bara något

eller några år gamla.

Valet av databaser gjordes utifrån att arbetsterapi räknas som en paramedicinsk instans och

dessa elektroniska databaser fokuserar på paramedicin och arbetsterapi. Hade vi kunnat få ett

annat resultat om vi hade använt oss av andra sökord och andra databaser? Säkert hade vi fått

det. Frågan är om det hade blivit i arbetsterapi? Sökorden vi använde var tänkta att kunna ge

oss det bästa urvalet av artiklar om ett klientcentrerat arbetssätt. När man läser om

klientcentrerat arbetssätt är det oftast de författarna vi har med som det refereras till. Detta ger

ytterligare trovärdighet i studien.
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Artiklarna skiljer sig åt genom att de är utifrån arbetsterapeutens syn, utifrån klientens syn,

behandlar riktlinjerna och tar upp hindren i arbetssättet. Artiklarna representerar dessutom

olika patientgrupper vilket ger ett mer allmängiltigt resultat. Resultatet går kanske inte att

generalisera helt till den svenska vården då de flesta av författarna till artiklarna har gjort sina

studier i andra länder med andra vårdorganisationer. Detta kan ses som en brist. Målet med

studien har inte varit att ge en heltäckande bild utan mer beskriva vad arbetsterapeuter under

de senaste åren kommit fram till, via olika studier, om genomförandet av klientcentrerad

arbetsterapi.

5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Det fria valet

I resultatet framgår olika sätt att arbeta klientcentrerat. Kunna ge tydlig information, förmågan

att se på klienten om nivån på informationen är bra, reflektera över sitt agerande och sina

strategier. Aktivt anstränga sig att utforska olika kommunikationssätt för att få en så bra

förståelse som möjligt etc. För en person med utvecklingsstörning kan tre val vara för svårt

och ett val för begränsande. För en annan person är det något annat.

Arbetsterapeuter beskriver den ideala klienten i ett klientcentrerat arbetssätt som en person

utan kognitiva nedsättningar, insiktsfull och med god problemlösningsförmåga, dock har

majoriteten av klienterna som behöver arbetsterapi inte dessa förmågor (Wilkins, Pollock,

Rochon & Law 2001). Arbetsterapeuter har uttryckt svårigheter att arbeta klientcentrerat när

klienter inte kan uttrycka tydliga terapeutiska mål (Missiuna & Pollock 2000). Trots att

artiklarna har många idéer och framtida forskning kommer ge mer kunskaper finns

svårigheterna alltid kvar.

Om klienten väljer att låta arbetsterapeuten fatta alla beslut (Wilkins, Pollock, Rochon & Law

2001) förloras viktig expertis (Townsend, Langille & Ripley 2003). En del klienter är vana

vid att andra fattar beslut för dem, kan vara rädda för att göra fel eller har svårigheter att

förstå. Med en annan pedagogik under uppväxten kanske de varit mer benägna att välja själva.

Djupt inne vill de ändå fatta egna beslut för att känna stolthet och ansvar. Artiklarna säger att

det är viktigt att klienten får uttrycka sin vilja. Genom att uttrycka sin vilja skapar individen

en personlig identitet. Även om individen inte kan uttrycka sig helt eller har svårigheter inom
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vissa områden innebär det inte total avsaknad av kommunikationsförmåga. Den kanske är

fullt möjlig inom andra aktivitetsområden eller på en annan nivå. Det är viktigt att respektera

individen, och arbetsterapeuten har en viktig roll i att uppmuntra klienten fatta egna beslut.

Exempelvis skulle arbetsterapeuten kunna föra en liknande dialog med en klient:

- Din mamma har uttryckt…är detta också vad du vill?

- Kan du inte prata med mamma?

- Hur gammal är du?

- 16 år.

- Jag ska fråga din mamma om jag ska beställa en ny rullstol men snart är du 18 år och

då är du myndig vilket betyder att det är du som bestämmer.

Det är alltid ett fritt val i hur aktiva klienterna vill vara i arbetsterapin men klienterna bör få

möjligheten att vara med och påverka. I dagens samhälle och sjukvård är det ofta stressigt och

går fort, klienterna kan därför behöva ”landa” någonstans, sitta ned och själva fundera.

Kanske de behöver ventilera sina tankar med någon, ställa frågor samt få information om

olika valmöjligheter.

Hur klientcentrerat ska arbetet egentligen vara? Om vi har en person som inte vill gå upp ur

sängen på morgonen. Kan man då ”tvinga” personen att stiga upp för att det vore bra för

denne att vistas uppe? Är det patienten/klienten som då ska ha bestämmanderätten fullt ut?

Självklart kan man inte tvinga någon människa men för varje arbetsterapeut kan det vara bra

att reflektera över sin egen hållning i olika etiska frågor.

Ett klientcentrerat arbete som dras till sin spets innebär ett totalt jämlikt samarbete mellan

klient och arbetsterapeut där klienten inte bara får vara med och besluta utan också identifiera

problem, kritiskt granska de olika interventionsmöjligheterna, bestämma hur effektiv

interventionen är (Lawlor & Mattingly 1998). En del författare har försökt visa på några sätt

att arbeta för att jämna ut maktfördelningen, men man måste komma ihåg att alla av klientens

val är inte bra (Mosey 1981, FSA 1999, Tideman 2000). Det finns gränser. På senaste tiden

har exempelvis media diskuterat huruvida personer som har LSS har rätt att få hjälp med sex.

Det anser vi är en omöjlighet. Var alla gränser går är dock mer svårtolkat. Viss vårdpersonal

kanske inte vill följa med två personer med funktionshandikapp på en dejt medan det för

andra är självklart.



20

5.2.2 Samarbete på lika villkor – expert eller vän

I artiklarna beskrivs det att jämlikhet är när arbetsterapeuten och klienten har samma makt att

besluta. Vissa klienter är tryggare med att arbetsterapeuten bestämmer. För ett effektivt

klientcentrerat arbetssätt krävs en jämn fördelning av makten.

I ett klientcentrerat arbetssätt förs en dialog som inte bara rör det som primärt utgjorde

aktivitetshinder och vilka interventioner som svarar mot det. Arbetsterapeuten lär känna

klienten och skapar en förståelse för klientens situation. Arbetsterapeuten rör sig mellan rollen

som expert med en kunskap som klienten saknar till rollen av en medmänniska på samma

nivå. Även om arbetsterapeuten strävar efter att arbeta klientcentrerat går det inte komma

ifrån att klienten oftast inte frivilligt valt arbetsterapeutens hjälp. Klienten hamnar i en

beroendeställning gentemot arbetsterapeuten. Det går inte bara att kasta av sig rollerna och

förutsätta en jämlik relation, arbetsterapeuten kan uppleva en trygghet i att själv fatta alla

beslut. Det positiva i detta är att arbetsterapeuten anser sig då kunna hindra klienten från att

fatta fel beslut. Etiskt blir detta svårt då en individ upphöjs och den andra trycks ned. Istället

för att dela ansvaret mellan klient och arbetsterapeut tar då arbetsterapeuten på sig hela

ansvaret. Vi får inte glömma att det är klienten som ska leva med interventionen.

I grund och botten kommer det alltid att finnas gränser som markerar den hjälpsökande och

den professionelle. Samtidigt måste arbetet gå ut på att göra mötet så avslappnat som möjligt,

skapa god stämning och en öppen arbetsplats. Arbetsterapeuten kan försöka ge över makt till

klienten men man måste komma ihåg att behandlingen ofta utspelar sig på arbetsterapeutens

arena och han eller hon har inte heller obegränsat med tid till sitt förfogande.

I det klientcentrerade arbetssättet, skriver Palmadottir, växlar arbetsterapeuten mellan olika

roller. Frågan är hur långt man kan gå i detta samt vilka roller som kan intas? Flera klienter

har beskrivit relationen till arbetsterapeuten som en i familjen eller en vän. Arbetsterapeuter

har uttryckt olustkänslor i relationen med klienter som går över gränsen i förväntningarna på

sin arbetsterapeut och blir för beroende av dem (Lawlor & Mattingly1998). Det ingår i

arbetsterapeutyrket att arbeta med människor samtidigt som det är viktigt att kunna hålla

distans och inte bli en alltför nära vän så de blir besvikna när man inte är ”bästa vänner”. Det

gäller att vara professionell i sin yrkesroll, inte minst för att orka med.
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5.2.3 Många klienter

Artiklarna beskriver svårigheterna att som arbetsterapeut arbeta med flera klienter då

individen inte kan svara för sig själv. Det är lätt att tro att vi alla arbetar på samma sätt utifrån

liknande kunskap med samma människosyn. Sanningen är nog den att det finns många

personer runt en person med kommunikationssvårigheter, som tycker och tänker på många

olika sätt. Många barn med svåra handikapp har skilda föräldrar och dessa har oftast olika

åsikter om vad barnet exempelvis ska träna på, vilka hjälpmedel de behöver etc. Runt barnet

finns det ofta också andra familjemedlemmar, assistenter, lärare, specialpedagoger,

fritidspedagoger, personal på barn- och ungdomsboenden, logopeder, sjukgymnaster,

psykologer, läkare…och arbetsterapeuter, alla med olika kunskaper och sätt att arbeta. Inte

nog med att personen har svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter han eller hon tvingas

också att klara av det i flera olika miljöer och på olika sätt. Hur görs människor mer medvetna

om individens svårigheter och situation? Att arbeta klientcentrerat med en klient med nedsatt

kommunikationsförmåga kräver bra kommunikation av arbetsterapeuten med

individen/klienten och med de individer/klienter som framför hans eller hennes åsikt. Vid

konflikt eller åsiktsskillnad mellan de personer som företräder klienten krävs det att de

erhåller kunskaper om vad som passar klienten.

5.2.4 Organisationen

I artiklarna framgår att det är svårt att förändra existerande arbetsmodeller. Det räcker inte

med en deklaration om att arbeta klientcentrerat. Det kräver att värderingen om att arbeta

klientcentrerat delas av alla inom organisationen.

En del arbetsterapeuter anser att de alltid har arbetat klientcentrerat liksom arbetsterapeuter

alltid har gjort. Andra arbetsterapeuter anser att det finns en fara i att tänka så, då detta skulle

kunna skapa en attityd som begränsar förändring (Wilkins, Pollock, Rochon & Law 2001).

Sumsion & Smyth (2000) anser att vissa arbetsterapeuter har ett motstånd mot att ta risker och

därmed att arbeta klientcentrerat. Arbetsterapeuten kan vara rädd att sin egna roll därmed ses

som mindre professionell inom dagens vårdsystem (Lawlor & Mattingly 1998). För

arbetsterapeuter och andra vårdprofessioner som har en legitimation kan det finnas en rädsla

att göra fel, att bli av med legitimationen.  Det är mer utmanande och mer respektfullt att möta

en individ klientcentrerat och göra den delaktig i arbetsterapin.
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Townsend, Langille & Ripley (2003) har funderingar utifrån att ge människor med

funktionsnedsättning mer makt över sitt vardagliga liv: ”Fyller det någon funktion att som

arbetsterapeut arbeta för en förändring inom vårdsystemet eller ska vi överge den

klientcentrerade arbetsterapin som för idealisk och för orealistisk?” Egna erfarenheter av den

svenska vården är att ge klienterna medbestämmande inte alltid efterföljs. Är det för att teorin

går mycket snabbare att förändra än praktiken? Wilkins, Pollock, Rochon & Law (2001)

uttrycker att det existerar ett gap mellan teori och praktik i den klientcentrerade arbetsterapin.

Är det en omöjlighet att jobba klientcentrerat utifrån hur det ser ut på arbetsplatserna idag?

Inte omöjligt, men svårt. Hela organisationen är uppbyggd och fast förankrad i tankar och

idéer som följer den medicinska modellen, där klienterna inte har någon större

bestämmanderätt över interventionerna som ges. Det är två dimensioner, arbetsterapeuten

måste arbeta för att jobba så klientcentrerat som möjligt och vårdorganisationen måste ta sitt

ansvar för att möjliggöra för arbetsterapeuten att arbeta klientcentrerat. Studier har visat att en

person som får vara delaktig i sin arbetsterapi har större möjlighet till ett positivt resultat.

Respekten för individen samt den humanistiska människosynen borde få oss att arbeta för en

större klientcentrering inom vården.

5.2.5 Avslutning

Hur viktig kommunikationen är går att skönja som en röd tråd genom hela uppsatsen. För att

klargöra målen med klienten måste vi kunna kommunicera. För att arbeta klientcentrerat krävs

att arbetsterapeuten tar del av klientens värld (Blesedell Crepeau 2003). Kunskap om

klientens värld fås via kommunikation, i en dialog mellan klient och arbetsterapeut

(Werngren-Elgström 1997).

Arbetsterapeuter fortsätter att studera och utveckla det klientcentrerade arbetssättet. När vi har

läst artiklarna har vi märkt att kunskap hämtas inte bara utifrån studier utan också från andra

ämnesområden som samhällskunskap och filosofi. Svårigheter verkar finnas kvar inte minst

pga. att det tar tid att lära sig detta arbetssätt. Arbetssättet kräver kunskap, erfarenhet och

empati. Vi hoppas dock att vår studie har visat hur genomförandet av en klientcentrerad

arbetsterapi presenteras idag.

Områden att vidare studera är: Användbara kommunikationsstrategier och mätinstrument att

använda med klienter som har svårt att kommunicera, förstå eller samarbeta. Hur
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vårdorganisationen bör omstruktureras för att bli mer klientcentrerad. Vilka roller ingår i

arbetsterapirollen? Hur kan maktfördelningen utjämnas mellan klient och arbetsterapeut? På

vilka sätt är ett klientcentrerat arbetssätt resurssparande? Vilka krav kommer att ställas på

arbetsterapeututbildningarna för att utbilda arbetsterapeuter i det klientcentrerade arbetssättet?

Många av de klienter arbetsterapeuten möter har inte själva makten att bestämma, saknar

kommunikationsförmåga, kan inte göra sin röst hörd, saknar förståelse av omvärlden samt

möjligheten att deltaga fullt ut på samhällets villkor. Därmed är ett klientcentrerat arbetssätt

en chans för dessa människor att göra sin röst hörd.
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Bilaga 1 – Artikelmatris
Författare Tidskrift År Titel Syfte Metod Resultat
Cardol M,
De Jong B A,
Ward C D.

Disability and
rehabilitation, 2002.

On autonomy and
participation in
rehabilitation.

Undersöka konceptet autonomi som
en del I det sociala deltagandet,
speciellt inriktat på rehabilitering.

Artikel med en kvalitativ ansats som
inhämtat kunskap från andra områden
(etik, social) och utvecklat viktiga
koncept och strategier för
rehabiliteringar.

Autonomi är centralt i klientcentrerade
rehabiliteringar och en nödvändighet
för ett effektivt deltagande.

Cott AC. Disability and
rehabilitation, 2004.

Client-centred
rehabilitation: client
perspectives.

Att förstå de viktiga komponenterna
av en klientcentrerad rehabilitering
utifrån vuxna klienter med en
långvarig psykisk nedsättning.

Kvalitativ design med fokusgrupper
innehållande vuxna klienter som
slutfört minst en rehabiliteringsperiod
i Ontario.

Deltagarna kände sig dåligt förberedda
för ett liv ute i samhället och de
känslomässiga svårigheterna i att leva
med en långvarig sjukdom. De kände
alla att det behövdes en bättre
övergång från rehabiliteringen till att
leva i samhället.

Duggan R. Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2005.

Reflection as a means to
foster client-centred
practice.

Beskriva arbetsterapeuters insikter
och att visa effektiviteten av att
deltaga i reflekterande lärande för att
befrämja klientcentrerade arbetssätt.

Kvalitativ ansats. En ”action
research”. Samlar in kunskap genom
direkt deltagande. Använde PIRT
(Rochon & Baptiste, 1998) som en
guide. Texterna efter mötena
granskades och sorterades efter koder
och kategorier.

De sex insikterna som togs fram av
gruppen bestod av:
Överensstämmelse, Förstå potentialen,
Miljörelaterade faktorer, Personliga
faktorer, Förväntningar och Livslångt
lärande.

Gahnström-
Strandqvist K,
Josephsson S,
Tham K.

OTJR: Occupation,
Participation and Healt,
2004.

Stories of Clients With
Mental Illnes: The
Structure of Occupational
Therapists´ Interactions.

Att undersöka terapeutens och
klientens samspel och agerande i den
psykosociala rehabiliteringen.

Kvalitativ design. Datainsamling
genom berättelser av terapeuter. En
del taget genom fältrapporter vid
intervjuerna.
Dataanalysen baserades på Ricoeur´s
”concept of mimesis”. Ett
arbetsterapeutiskt perspektiv användes
för att översätta och förstå.

Arbetsterapeuternas åtgärder
fungerade som ett stöd för klienterna.
Vikten av att skapa en stödjande,
tolerant och säker terapeutisk miljö
som kunde möjliggöra för klienterna
att växa.



Författare Tidskrift År Titel Syfte Metod Resultat
Lawlor C M,
Mattingly C F.

The American Journal of
Occupational Therapy,
1998.

The complexities
Embedded in Family
Centred Care.

Presentera en mängd kritiska
dilemman utifrån att arbeta
familjecentrerat.

Data insamlades från etnografiska-,
deskriptiva studier samt
träningstillfällen mellan
arbetsterapeuter som arbetar inom
pediatriken och föräldrar till barn med
speciella vårdbehov.

De dilemman studien fick fram belyser
komplexiteten i att arbeta tillsammans,
influensen av olika kulturer samt
behovet att stödja arbetsterapeuter.

Missiuna C,
Pollock N.

Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2000.

Perceived efficacy and
goal setting in young
children.

Testa en mätmetod och en process
som kan ge unga barn en möjlighet att
bedöma sitt utförande och sätta mål i
sin arbetsterapi.

En explorativ studie som undersökte
instrumentet, All about me, i
målsättandet med unga barn.

Föräldrarna och barnen var överens
om vilka uppgifter som var svåra.
Barnen upplever sig vara mer
kompetenta jämfört med sina jämlikar.
Föräldrarna graderade sina barns
förmågor lägre än de var.

Palmadottir G. Scandinavian Journal of
Occupational Therapy,
2003.

Client Perspectives on
Occupational Therapy in
Rehabilitation Services.

Att undersöka klienternas perspektiv
av arbetsterapeutiska åtgärder och
granska särskilda komponenter i
rehabiliteringen och se hur dessa
influerat klienterna.

Kvalitativ studie. Datainsamling
genom öppna,  ostrukturerade
intervjuer med 20 vuxna klienter efter
utskrivandet på institutioner på Island.
Vid analysen användes både den
konstant jämförande metoden och
kodningen från ”grounded theory”.

Resultatet växte fram under tre
kategorier: Balans och glädjeämnen.
Möjliggöra det dagliga livet och bygga
en ny framtid. Arbetsterapeuterna som
arbetar på klinikerna bör se mer till
klienternas aktivitetsproblem och
behöver involvera dem mer i
processerna om målframställan.

Rebeiro K. L. Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2000.

Client Perspectives on
occupational therapy
practice: Are we truly
client-centred?

Att undersöka om klienter upplever
arbetsterapi som klientcentrerat.

Kvalitativ studie. Intervju med två
klienter inom psykiatrin som hade
erfarenhet av arbetsterapi.

Klienterna beskrev sin erfarenhet från
arbetsterapi som ordination, mer än
klientcentrerat.



Författare Tidskrift År Titel Syfte Metod Resultat
Restall G,
Ripat J,
Stern M.

Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2003.

A framework of strategies
for client-centred practice.

Genomföra strategier för att
överbrygga barriärer i det
klientcentrerade arbetssättet.

Framställdes både som en hjälp till
Client-centred Process Evaluation
(CCPE) samt ett verktyg att användas
självt. Framställd genom
frågeformulär till verksamma
arbetsterapeuter och klienter.

En praktisk guide till ett
klientcentrerat arbetssätt. Innehåller
fem kategorier: egna reflektioner,
klientcentrerade processen,
verksamhetens utformning, samhällets
organisation och politiska aktioner.

Sumsion T, Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2005.

Facilitating client-centred
practice: Insights from
clients.

Att bestämma möjligheterna och
hindren för tillämpningen av ett
klientcentrerat arbete, genom insikter
från klienterna.

Kvalitativ studie. Strukturerade
intervjuer med 9 klienter. ”template
analysis” och ”the editing approach”
användes för att bestämma teman och
underteman ur klienternas intervjuer.

Teman att använda som hjälp till att
initiera klientcentrerad verksamhet,
innehåller information om att
möjliggöra val, deltagande i att
förhandla fram mål, övervinna rädsla
och graden av sjukdom. Andra teman
är klientens kunskap om
klientcentrerat arbete.

Sumsion T,
Smyth G.

Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2000.

Barriers to client-
centredness and their
resolution

Undersöka vilka aspekter som
hindrade arbetsterapeuter mest i att
utföra klientcentrerad arbetsterapi.

En lista av hinder samt metoder att
lösa dessa med togs fram från
litteraturen och utgjorde basen i ett
frågeformulär som skickades ut till 60
arbetsterapeuter.

Arbetsterapeuten och klientens olika
mål utgjorde det största hindret.
Värderingar, det man tror, attityder
hos arbetsterapeuten och
organisationen innebär svårigheter att
utföra klientcentrerad arbetsterapi.
Använda fallbeskrivningar var det
mest effektiva sättet att lösa hinder på.

Tickle-Degnen L. The American Journal of
Occupational Therapy,
2002.

Client-Centered Practice,
Therapeutic Relationship,
and the Use of Research
Evidence.

Hur kan evidensbaserad kunskap
användas i en terapeutisk relation på
ett sådant sätt att det bidrar till
formationen och bevarandet av
rapporteringen och samarbetet?

Författarna kombinerar en modell som
baseras på mellanmänskliga
förhållanden med hur man kan arbeta
klientcentrerat utifrån evidens.

Utifrån det tillvägagångssätt och
förhållningssätt som författarna
diskuterar kan evidensbaserad kunskap
öka den humana, individuella och
klientcentrerade arbetsterapin.



Författare Tidskrift År Titel Syfte Metod Resultat
Townsend E. Canadian Journal of

Occupational Therapy,
2003.

Reflections on power and
justice in enabling
occupation.

Beskriver reflektioner om makt och
rättvisa som associeras med
arbetsterapeuternas klientcentrerade
verksamhet.

Kvalitativ ansats genom egna
reflektioner och observationer.

Rekommendationer för forsknings-,
utbildnings-, praktikers- och riktlinjers
framställan. Arbetsterapeuter har svårt
att fokusera på sysselsättningar i det
klientcentrerade arbetet.

Townsend E,
Langille L,
Ripley D.

The American Journal of
Occupational Therapy,
2003.

Professional Tensions in
Client-Centered Practice:
Using Institutional
Ethnography to generate
understanding and
transformation.

Vad producerar professionella
spänningar i den klientcentrerade
arbetsterapin samt vilken förståelse
och förändring kan fås vid
användandet av institutionell
etnografi.

Artikeln beskriver den sociologiska
metoden av institutionell etnografi
med data från en pågående studie av
servicen inom psykiatrin som en
social institution.

Trots svårigheterna att genomföra
klientcentrerat arbetssätt
rekommenderar författarna
institutionell etnografi som en
studiemetod för att öka förståelsen
samt få till en förändring i
omgivningen och i utförandet av
arbetsterapin.

Werngren-Elgström
M.

Occupational Therapy
International, 1997.

Strategies for
understanding. A case
study of occupational
therapists´ communication
behaviour.

Vilka kommunikationsstrategier
använder sig arbetsterapeuter av.
Studien försöker lyfta vikten av att
utveckla kommunikationsstrategier för
att få en så god förståelse som möjligt
av klientens problem.

Kvalitativ studie. Studerade fem
möten, mellan arbetsterapeut och
klient i klientens hem.

Varierande resultat.
Arbetsterapeuterna använde sig av en
abstrakt strategi (endast verbalt) i för
stor utsträckning då de befann sig i
klientens hem.

Wilkins S,
Pollock N,
Rochon S,
Law M.

Canadian Journal of
Occupational Therapy,
2001.

Implementing client-
centred practice: Why is it
so difficult to do?

Undersöka svårigheterna med att
genomföra klientcentrerad
arbetsterapi.

Kvalitativ ansats. En jämförande
studie på tre studier inom tre olika
arbetsområden.

Arbetsterapeuterna, klienterna och
övriga i vården måste alla arbeta
tillsammans för att få igenom
förändringarna och se till att klienterna
får en respektfull-, stödjande-,
koordinerad-, flexibel- och individuell
service.



Författare Tidskrift År Titel Syfte Metod Resultat
Wressle E,
Samuelsson K.

Scandinavian Journal of
Occupational Therapy,
2004.

Barriers and Bridges to
Client-centred
Occupational Therapy in
Sweden.

Att undersöka hindren för ett
klientcentrerat arbetssätt och förslag
på hur man ska lösa dessa barriärer
som upplevs av svenska
arbetsterapeuter.

Kvantitativ studie. Ett frågeformulär
framställt av Sumsion & Smith
översattes till svenska. 97
arbetsterapeuter från olika typer av
områden och varierande mängd
erfarenhet deltog. The Mann-Whitney
U-test användes för att jämföra
grupperna.

Den högst rankade hindret var
”terapeuten vet inte tillräckligt om att
arbeta klientcentrerat”. Den högst
rankade metoden var ”organisatoriskt
och kollegialt stöd för arbetssättet”.
Introducera arbetssättet tar tid,
engagemang, utbildning, träning,
intervjukunnande osv.

Wressle E,
Lindstrand J,
Neher M,
Marcusson J,
Henriksson C.

Disability and
Rehabilitation 2003.

The Canadian
Occupational Performance
Measure as an outcome
measure and team tool in a
day treatment programme.

Undersöka nyttan med Canadian
Occupational Performance Measure
(COPM) i ett dagrehabiliterings
program för klienter med reumatoid
artrit.

Studie uppdelad i två grupper. En
grupp får vanlig behandling, den
andra används COPM. Blandade
kvalitativ och kvantitativ metod.
Statistisk analys med Wilcoxon signed
rank test och Spearman rank
correlation. Fisher exact test för
analys av intervjuerna.

Personalen ansåg att COPM
förbättrade klienternas medverkan i
rehabiliteringen. Distinkta mål som
fokuserade på aktivitet och
sysselsättning och inte bara på
funktion. Tydligare fokusering på
klienten. Förändringarna kräver tid,
ordentlig introduktion och stöd.


