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Bakgrund: Ungefär 15000 personer i Sverige har idag diagnosen multipel skleros som är en 
autoimmun sjukdom som angriper myelinet i det centrala nervsystemet. Ungefär 40-60 % av 
alla personer med multipel skleros drabbas av kognitiva nedsättningar. Dessa nedsättningar 
kan orsaka svårigheter i vardagen och här blir arbetsterapeutens roll framträdande.  
Syfte: Att ta reda på vilka rehabiliterande interventioner som kan tillämpas inom arbetsterapi, 
vid kognitiva nedsättningar hos personer med multipel skleros. 
Metod: En litteraturstudie gjordes där databaserna Cinahl, Medline och Amed genomsöktes 
med sammanlagt fem olika sökordskombinationer. Slutligen inkluderades 10 artiklar. Endast 
interventioner som arbetsterapeut kan utföra samt artiklar innehållande en beskrivning av 
interventionerna inkluderades.  Medicinska behandlingar, fokus på andra symtom än de 
kognitiva samt artiklar utan beskrivning av interventioner exkluderades. Dataanalysen gjordes 
med hjälp av frågor som författarna ställde till artiklarna. 
Resultat: Ett antal interventioner framkommer i resultatet, både träning och kompensatoriska 
metoder redovisas. Databaserad träning, penna-papper uppgifter, olika strategier, användandet 
av en handdator, ett gruppbaserat program etc. redovisas. Studierna ger överlag ett positivt 
resultat. 
Slutsats: Slutsatsen som dras av författarna är att interventioner för kognitiva nedsättningar 
fungerar men ingen enhetlig bild kan presenteras då samtliga, som undersökts i denna studie, 
är mycket olika. Alla de redovisade interventionerna anses, av författarna, vara möjliga att 
utföra av en arbetsterapeut.  
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BAKGRUND 

Multipel skleros 

Idag har ungefär 15000 personer i Sverige diagnosen multipel skleros (MS) och cirka 600 
nyinsjuknar varje år. Kvinnor drabbas i högre grad än män (1-2). Hos yngre personer är MS 
den vanligaste sjukdomsorsaken till funktionsnedsättningar (1-2). Det är ännu inte klarlagt 
vad som orsakar sjukdomen men både miljöfaktorer och ärftliga faktorer tros ha betydelse. 
Att sjukdomen sedan bryter ut kan bero på någon yttre orsak som ännu inte är känd (1-3). 

Orsaker 
MS är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret angriper myelinet i det 
centrala nervsystemet (CNS). Myelinet fungerar som en skyddande hinna runt nervtrådarna 
(axon). När myelinet skadas innebär det att nervimpulser inte kan ledas fram lika lätt och 
detta ger då neurologiska symtom som varierar beroende på var i CNS skadan finns. Kroppen 
kan återställa myelinet så att skadorna helt eller delvis försvinner. Om myelinet skadas ofta 
kan det orsaka skador även på axonet vilket inte kan återställas och leder därmed till 
permanenta skador och funktionsnedsättningar. (2, 4).  

Symtom 
Då symtomen helt beror på var i CNS myelinet skadats kan de vara mycket varierande och 
ofta förekommer flera symtom samtidigt. Några vanliga symtom är känselrubbningar, 
synrubbningar, trötthet, störningar i urinblåsan, spasticitet, koordinationssvårigheter, problem 
med talet samt kognitiva svårigheter (2-3, 5).  

MS i tre former 
Skovvis förlöpande MS (figur 1) innebär att personen drabbas av skov som ger symtom från 
olika delar av CNS, skoven läker och inga kvarvarande symtom finns. I det tidiga skedet får 
man ungefär ett skov om året och därefter mera sällan. Skoven kan utvecklas på några 
minuter eller ett par dagar (4-5). Det är också vanligt att det redan i ett tidigt stadium 
utvecklas ospecifika symtom som trötthet eller depressioner. Även en lindrigare form, benign 
MS, finns. Denna börjar som skovvis förlöpande men personen får inga större 
funktionsnedsättningar trots många års sjukdom (5).  

Sekundärprogressiv MS (figur 1) innebär att restsymtom finns kvar efter ett skov. Sjukdomen 
övergår allt mer till att symtomen blir allvarligare och utvecklas till att bli kroniska (4-5).  

Primärprogressiv MS (figur 1) är ganska ovanlig men innebär att personen från början inte har 
några skov utan blir stadigt sämre (4-5). 

 

 
Figur 1. Olika former av MS. 
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Kognition 

Med kognition menas de integrerade funktionerna i en människas sinne som tillsammans 
resulterar i tanke och målinriktad handling. Kognition handlar om att ta emot, bearbeta och 
förmedla information i det dagliga livet. 
Kognition inkluderar dessa delar; 

• Primära kognitiva kapaciteter - orientering, uppmärksamhet och minne 
• Högre nivåer av tankeverksamhet - resonering, begreppsformulering och 

problemformulering. 
• Metaprocesser - exekutiva funktioner och självmedvetenhet (6). 

 
Kognitiva nedsättningar hos personer med MS 
Kognitiva nedsättningar uppstår hos ca 40-60 % av alla personer med MS (7-9). Trots att så 
många drabbas är det få som får möjlighet att diskutera problemen med någon inom 
sjukvården (7). Det kan vara svårt att upptäckta den här typen av nedsättningar, särskilt tidigt i 
sjukdomsförloppet, med enbart basala undersökningar. Det har visat sig att mer omfattande 
tester behövs för att bedöma kognitiva nedsättningar hos personer med MS (7-8). Det är 
därför viktigt, i klinisk praxis, att inte ignorera personer med MS som beskriver kognitiva 
problem trots att en kortare undersökning gjorts. Det kan behöva göras en längre, mer formell 
neuropsykologisk bedömning för att upptäcka nedsättningarna (8). 
Kognitiva nedsättningar uppstår oftare hos personer som har en progressiv form av MS än hos 
personer med en skovvis förlöpande form av MS (8-9).  
 
Kognitiva nedsättningar kan förkomma i samtliga steg av sjukdomen MS. Vanliga kognitiva 
svårigheter är; svårt att lära in nytt material, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och 
uppmärksamhetsvårigheter, svårigheter att bearbeta information samt störningar i de 
exekutiva funktionerna (7-9). Minnesstörningar har visat sig vara den vanligaste typen av 
kognitiva nedsättningar (8-9). De kognitiva problemen varierar troligtvis under dagen, för att 
exempelvis tillta under eftermiddagen eller när personen har utfört uppgifter eller sysslor som 
kräver koncentrationsförmåga (7). 
 

Konsekvenser för vardagen 

Många av de kognitiva nedsättningar som beskrivits ovan kan, för en person med MS, 
försvåra utförandet av vardagliga aktiviteter både i hemmet och på jobbet (9). I en studie som 
gjorts av Kalmar et al. (10) undersöktes sambandet mellan kognitiva nedsättningar och 
vardagliga funktionella aktiviteter hos personer med MS. Forskarna i studien fann att 
kognitiva nedsättningar bidrar till en nedsatt funktionsförmåga hos personer med MS. En 
kombination av nedsättningar i exekutiva funktioner, förmågan att lära in nytt material samt 
förmågan att bearbeta material hos en person med MS tydde på att personen hade svårt att 
självständigt klara av aktiviteter i det dagliga livet. För en person som har exekutiva 
funktionsstörningar kan det innebära oförmåga att ta initiativ, planera och organisera, skapa 
struktur i vardagen etc. Detta kan i sin tur, rent praktiskt, skapa en del problem. För att t.ex. 
kunna laga middag krävs en kontroll av vad som finns hemma, planera vad som behöver 
införskaffas, gå till affären och handla samt ta hem det. Om organisationsförmågan är nedsatt 
kan det vara svårt att hantera alla de moment som krävs för att laga en måltid (11). Har 
personen problem att fokusera uppmärksamheten kan det innebära svårigheter att enbart 
koncentrera sig på det man ska utan att låta sig distraheras av annat i omgivningen. Under en 
föreläsning t.ex. gäller det att kunna fokusera på vad som sägs och inte bry sig om ljud i 
omgivningen eller att föreläsaren har en röd kjol. Minnesproblematik kan också skapa 
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svårigheter i vardagen då det kan orsaka problem med inlärning av nya saker, framplockning 
av rätt kunskap, generalisera kunskapen etc. (11).  

Arbetsterapi 

”Målet med arbetsterapi är att främja patientens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt liv 
i enighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav” (12). 
Arbetsterapin ser på människan som en aktiv varelse och människan behöver aktivitet för att 
skapa meningsfullhet i sitt liv (12-13). Kielhofner (13) beskriver fyra sätt som 
arbetsterapeuten hjälper patienten till aktivitet genom; 

- Skapa möjligheten att delta i aktivitet 
- Förändra miljön 
- Tillhandahålla tekniska hjälpmedel 
- Hjälpa till med problemlösning 

Arbetsterapi ska inriktas på att försöka utveckla, förhindra nedsättning och/eller kompensera 
aktivitetsförmågan så att de aktiviteter som känns meningsfulla kan utföras, patienten kan då 
också känna sig nöjd med sin förmåga till daglig livsföring (12, 14). Då arbetsterapin allt mer 
gått över till ett holistiskt synsätt (13, 15) torde detta innebära att det i arbetsterapeutens roll 
ingår att bedöma hela människan vilket inkluderar de kognitiva funktionerna.  

Enligt en studie som gjorts (10) om sambandet mellan kognitiva nedsättningar och 
utförandekapaciteten i dagliga aktiviteter är det inte bara de motoriska funktionerna som 
påverkar utförande och deltagande. De personer med MS som, enligt en objektiv mätning, 
hade kognitiva nedsättningar hade betydligt svårare att utföra aktiviteter utan assistans än de 
utan kognitiva nedsättningar. I artikeln (10) kan man också läsa om hur detta stärker andra 
studier där mätningarna varit subjektiva.  

Problemområde 

Det som står ovan leder till slutsatsen att arbetsterapin har en betydande roll i rehabiliteringen 
av kognitiva nedsättningar. Författarna har under sin arbetsterapeututbildning inte upplevt att 
de har fått bra information om kognitiva nedsättningar hos just personer med MS trots att, 
som beskrivet ovan, många drabbas av detta. Detta ledde vidare till funderingen om 
arbetsterapeuter ute i klinisk verksamhet uppmärksammar kognitiva nedsättningar hos 
personer med MS och om det finns behandlingsmetoder att tillgå. En litteraturstudie valdes 
därför för att ta reda på var kunskapsläget ligger idag och om det finns några 
rehabiliteringsmetoder som kan tillämpas inom arbetsterapin för kognitiva nedsättningar hos 
personer med MS.  
 
SYFTE 

Denna studies syfte är att ta reda på vilka rehabiliterande interventioner som kan tillämpas 
inom arbetsterapi vid kognitiva nedsättningar hos personer med multipel skleros.  

METOD 

För att besvara denna studies syfte valdes en litteraturstudie. En litteraturstudie kan göras för 
att sammanställa det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt område (16). 
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Datainsamling 

En litteratursökning gjordes via universitetsbiblioteket i Örebro och databaserna som 
användes var Cinahl, Medline och Amed. Sökordskombinationer och sökresultatet presenteras 
i bilaga 1. De sökord som användes var multiple sclerosis, cognitive*, intervention*, 
impairment, rehabilitation och treatment. I databasen Cinahl var rutan ”peer-review” i kryssad 
och i Amed gjordes en avancerad sökning.  

Vid sökningen lästes rubrikerna och relevansen bedömdes utifrån denna studies syfte. Om 
rubriken kändes relevant utifrån syftet lästes även abstraktet och en bedömning gjordes av 
författarna om artikeln stämde in på syfte och urvalskriterier. I första urvalet inkluderades 27 
artiklar, utan dubbletter inräknade. Dubbletter hittades i flera av sökningarna i alla 
databaserna. 21 artiklar hittades i fulltext via antingen databaserna eller sökmotorn Google 
(17), sex artiklar beställdes från Örebro universitetsbibliotek. Artiklarna lästes igenom mer 
noggrant och i andra urvalet exkluderades 15 av dessa artiklar på grund av att de inte beskrev 
interventionerna samt två artiklar på grund av att de inte föll inom ramen för denna studies 
syfte. Slutligen inkluderades 10 artiklar som ligger till grund för resultatet. Sökningarna 
presenteras i figur 2.  

Figur 2. Flödesschema över artiklar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Resultat av sökning i 
Amed, Cinahl och Medline 

n = 1131 

Exkluderade artiklar enligt urvalskriterier 
n = 1091 

- Medicinska behandlingar  
- Fokus på annat än kognitiva 

nedsättningar  
- Interventioner som inte är 

aktuellt för arbetsterapeut  
- Annat som inte motsvarar 

urvalskriterier eller syfte  

Första urvalet 
n = 40 

Andra urvalet 
n = 10 

Beskrev ej interventionerna 
(n = 15) 

Svarade inte på syftet och 
urvalskriterier 

(n = 2) 
 

Exkluderade 
dubletter 
n = 13  
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Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle innehålla en beskrivning av interventionen för kognitiva nedsättningar hos 
personer med MS.  
Interventionerna skulle kunna utföras av en arbetsterapeut.  
 
Exklusionskriterier 
Medicinska behandlingar exkluderades då det inte svarade på vårt syfte.  
Även artiklar som hade fokus på andra symtom än de kognitiva valdes bort, detta inkluderade 
fatigue (trötthet), depressioner och fysiska funktionsnedsättningar.  

Dataanalys 

De kvarvarande 10 artiklarna granskades först efter ett litteraturprotokoll enligt Polit och 
Beck (18) för att på så sätt få fram studiens karaktär. En sammanställning finns i tabell I. 
Artiklarna lästes igenom noggrant av bägge författarna och de delades sedan upp för att göra 
en mer noggrann innehållsanalys. Innehållsanalysen strukturerades upp efter följande frågor 

- Vilka är deltagarna? 
- Vilka kognitiva funktionsnedsättningar gällde studien? 
- Vilken/vilka intervention/er har gjorts? 
- Hur beskrivs effekten av interventionen? 
- Förekommer andra faktorer som kan påverka resultatet? 
- Är resultaten generaliserbara till hela populationen? 

 
Artiklarna färgkodades efter frågorna och författarna gick sedan igenom artiklarna gemensamt 
för att säkerställa att tolkningen och analysen gjorts på samma sätt av bägge två.  
 
Etiska ställningstaganden 
 
Artiklarnas innehåll har hanterats objektivt för att kunna återges så korrekt som möjligt. Även 
översättningen mellan engelska och svenska har observerats för att undvika misstolkningar. 
Godkännande från en etisk kommitté fanns inte beskrivet i alla artiklar vilket vi 
uppmärksammade och diskuterade. Detta ledde till ett beslut om att ändå inkludera artiklarna. 
Även om studierna utförts på människor så ansåg vi att deltagarna beskrevs som så pass friska 
att de inte utsattes för tvång. Dessutom bedömde vi de aktuella interventionerna inte vara av 
sådan karaktär att de allvarligt kunde skada personerna.  
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RESULTAT  

Tabell I: Artikelmatris  

Referens Typ av 
studie/ 
Metod 

Syfte Deltagare/ 
Bortfall 

Intervention Resultat 

Allen et al. 
Teaching memory 
strategies to persons 
with multiple 
sclerosis. 
Journal of 
rehabilitation 
research and 
development.  
1998; 35(4): 405-10 
 

Kvantitativ 
metod 
 
 
Experimentell 
studie med en 
grupp.  
 
 
 

Att undersöka en metod 
som tidigare studerats 
hos ett subjekt på ett 
större urval, personer 
med MS och nedsatt 
minne.  

10 personer 
påbörjade 
behandlingen 
 
8 personer 
avslutade, deras 
data behandlas i 
artikeln. 
 
Bortfall: 2 personer 

Träningen utfördes 
med hjälp av dator.  
Två 
träningsmetoder 
användes.  
”The list-learning” 
med metoden 
”Ridiculously 
imaged story” (RIS) 
och ”face-name” 
metoden.  

Resultatet visade på en 
viss förbättring.  
Alla deltagarna hade en 
viss problematik med 
minnet men enligt 
forskarna hade ingen av 
dem stora nedsättningar 
vilket enligt dem kan ha 
påverkat resultatet. De 
anser att denna metod 
bör tillämpas på de som 
från början visar en 
större 
minnesnedsättning.  

Allen et al 
Memory training 
and Multiple 
Sclerosis: A case 
Study.  
International 
Journal of 
Rehabilitation and 
Health.  
1995; 1(3): 189-202 
 

Kvantitativ 
 
Fallstudie 

Studera användandet av 
ett dataprogram som en 
hjälp för att träna 
minnet.  

1 person 
 
Bortfall: 0 personer 

Träningen utfördes 
med hjälp av dator.  
Två 
träningsmetoder 
användes.  
”The list-learning” 
med metoden 
”Ridiculously 
imaged story” (RIS) 
och ”face-name” 
metoden. 

Träningen hade en 
omedelbar effekt på 
deltagarens prestation.   

Hildebrandt et al. 
Cognitive training 
in MS: Effects and 
relation to brain 
atrophy. Restorative 
neurology and 
neuroscience. 2007; 
25(1): 33-43 
 

Kvantitativ 
 
RCT-studie 
Singel-blindad  
 

Undersöka fördelarna 
med ett hembaserat 
kognitivt 
träningsprogram för 
minnet och 
arbetsminnets 
funktioner för patienter 
med skovvis förlöpande 
MS.  

42 personer 
beskrivs delta i 
studien 
 
 
Inget bortfall 
beskrivs 

Interventions-
gruppen fick en CD 
med uppgifter för 
minne och 
arbetsminne. 
Patienterna tränade i 
6 veckor, minst 5 
dagar i veckan i 30 
minuter/dag 

Kognitiv träning har en 
positiv effekt på minne 
och arbetsminne hos 
patienter med skovvis 
förlöpande MS. 
Behandlingen delvis 
förbättrade prestationen 
och delvis motverkade 
funktionsnedsättning.  
 

Solari et al.  
Computer-aided 
retraining of 
memory and 
attention in people 
with multiple 
sclerosis: a 
randomized, 
double-blind 
controlled trial. 
Journal of the 
Neurological 
Sciences.  
2004; 222(1-2): 99-
104  
 

Kvantitativ  
 
RCT-studie 
 
Dubbel-blindad 

Att undersöka effekten 
av en databaserad 
återträning av 
uppmärksamhet och 
minne hos personer med 
MS och som klagade 
över mild till måttlig 
kognitiv nedsättning 

82 personer 
inkluderades 
 
77 personer 
slutförde 
 
Bortfall: 5 personer 
 
 

Tränings-
programmet 
RehaCom. 
Interventions-
gruppen fick träna 
på minne och 
uppmärksamhet 
(RehaCom, memory 
och attention 
retraining) medans 
kontrollgruppen 
fick delar av 
RehaCom i första 
hand inte tränade de 
kognitiva 
nedsättningarna.  
 

Författarna anser inte att 
testgruppen fick ut 
något mer än 
kontrollgruppen då 
testerna efteråt inte 
visade någon skillnad i 
gruppernas förbättring. 
De vet inte om det beror 
på att även 
kontrollgruppen tränade. 
Deras slutsats är att 
isolerad dataträning för 
minne och 
uppmärksamhet inte 
fungerar bättre än en 
ospecificerad 
intervention.  

Vogt et al.  
Working memory 
training in patients 
with multiple 
sclerosis – 
comparison of two 
different training 
schedules. 
Restorative 
neurology and 
neuroscience.  
2009; 27(3): 225-35 
 

Kvantitativ¨ 
 
RCT-studie 
 
2 interventions-
grupper och en 
kontrollgrupp 

Att utvärdera två olika 
träningsscheman av en 
databaserad träning av 
arbetsminnet 
(BrainStim) hos 
patienter med multiple 
skleros 

45 personer 
 
Inget bortfall 
beskrivs 

Patienterna i den 
ena interventions-
gruppen (intensiva) 
fick en 45-minuters 
träning 4 
ggr/veckan i 4 
veckor. Medan 
patienterna i den 
andra interventions-
gruppen fick en 45-
minuters träning 2 
ggr/veckan i 8 
veckor. 

Effekten av träningen är 
oberoende av i vilken 
mängd man utför den. 
Personerna i 
interventionsgrupperna 
genomgick antingen en 
högintensiv träning eller 
en mindre intensiv 
träning men visade 
liknande förbättringar. 
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Birnboim et al. 
Cognitive 
rehabilitation for 
multiple sclerosis 
patients with 
executive 
dysfunction.  
The Journal of 
Cognitive 
Rehabilitation. 
2004; 22(4): 11-18 
 

Kvantitativ och 
Kvalitativ 
insamling av 
data.  
 
Experimentell 
studie med en 
grupp.  
 
 
Bekvämlighets-
urval  
 
 

Undersöka 
effektiviteten av 
kognitiv rehabilitering 
för MS patienter med 
exekutiva 
funktionsnedsättningar. 

10 personer valdes 
ut från en tidigare 
undersökning. 
 
Inget bortfall 
beskrivs  

Man använde sig av 
”the metacognitive 
therapeutic 
approach ” som 
innebär man lär sig 
de metakognitiva 
aspekterna genom 
en process som 
inkluderar 3 faser 
(Förståelse, övning 
av effektiva 
strategier och att 
lära sig överförbara 
förmågor). 

Patienterna lyckades 
lära sig att överföra de 
effektiva 
arbetsstrategierna till en 
”icke-rutinerad” 
situation samtidigt som 
irrelevant stimuli finns. 
Interventionen var 
effektiv och uppfyllde 
målen. 

Flavia et al. 
Efficacy and 
specificity of 
intensive cognitive 
rehabilitation of 
attention and 
executive functions 
in multiple 
sclerosis.  
Journal of the 
Neurological 
Sciences.  
2004; 288(1-2): 
101-5 

Kvantitativ 
 
CCT-studie 
 
Dubbelblindad 

Att undersöka effekten 
av ett databaserat 
intensivträningsprogram 
för uppmärksamhet, 
informationshantering 
och exekutiva 
funktioner hos patienter 
med klinisk-stabil 
skovvis förlöpande MS 
med låga nivåer av 
funktionsnedsättningar.  
 

20 personer 
inkluderades i 
studien. 
 
Inget bortfall 
beskrivs 

Dataprogrammet 
RehaCom, delarna 
”plan a day” och 
”Divided attention” 
användes.  

En förbättring hos 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen kunde 
ses efter interventionen.  

Gentry.  
PDAs as cognitive 
aids for people with 
multiple sclerosis. 
The American 
journal of 
occupational 
therapy. 2008; 
62(1): 18-27 
 

Kvantitativ 
 
Kvasi-
experimentell 
studie 

Att undersöka hur 
användandet av en PDA 
kan påverka utförandet 
av vardagliga bestyr hos 
personer som har 
kognitiva nedsättningar 
på grund av MS.  
 

21 personer 
inkluderades 
 
20 personer 
avslutade 
 
Bortfall: 1 person 

Alla fick en varsin 
PDA och 
instruerades i 
användandet. Olika 
funktioner som 
alarm, almanacka 
och dagbok 
rekommenderades 
ersätta andra ev. 
kompensatoriska 
strategier. 

Forskaren ansåg att en 
kort, klientcentrerad 
träning i hemmet samt 
användandet av en PDA 
fungerade för studiens 
deltagare.  
 

Lincoln et al. 
Treatment of 
cognitive problems 
for people with 
multiple sclerosis. 
International journal 
of therapy and 
rehabilitation. 2003; 
10(9): 412-16 
 

Kvalitativ 
 
Kvalitativ data 
som samlades 
in under en 
tidigare RCT-
studie 
undersöktes 

Att undersöka om 
behandlingen hade 
effekt på enskilda 
individer.  

29 personer ingick 
 
Inget bortfall 
beskrivs 

Interventionerna 
anpassades för 
deltagarnas 
problem.  
-Mnemotekniker 
-olika tekniker, 
böcker och program 
gavs ut  
-Tips om att göra en 
sak åt gången och 
listor etc.  
-Alarm 
-Post-it lappar 
-Diktafon 
-Påminnelselappar 
-”säker plats” för 
viktiga papper och 
handlingar.  

Författarna anser att de 
fått resultat när de tittar 
på varje enskild individ. 
Trots att en del inte 
förbättrades angav flera 
av deltagarna en 100 % 
förbättring.  
 

Shevil et al.   
Pilot study of a 
cognitive 
intervention 
program for persons 
with multiple 
sclerosis. 
 Health education 
research.  
2010; 25(1): 41-53 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ 
datainsamling 
 
Experimentell 
studie med en 
grupp.  
 
väntrumsurval 
 
 
 
 

Öka deltagarnas 
kunskap om kognitiva 
nedsättningar, öka 
deltagarnas 
själveffektivitet 
gällande hanteringen av 
de kognitiva 
nedsättningarna samt 
öka användandet av 
strategierna.  
 

41 personer ingick i 
studien 
 
35 slutförde.  
 
Bortfall: 6 personer 

Mind over matter. 
Ett gruppbaserat 
program där 
deltagarna får 
information om 
kognitiva 
nedsättningar samt 
lära sig strategier 
för att hantera dem. 
Deltagarna kunde 
också diskutera med 
varandra för att få 
tips och råd. 

Deltagarna rapporterade 
att de upplevde en ökad 
förståelse för de 
kognitiva problemen 
samt att de kände sig 
mer självständiga i sin 
förmåga att hantera 
nedsättningarna. De 
upplevde inte att de 
använde fler strategier 
men att strategierna blev 
mer effektiva.  
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Resultatet redovisas först av en kort sammanställning sedan utifrån de analysfrågor som 
ställdes till litteraturen (s.5). Inga mätningar, mätinstrument eller mätvärden kommer att 
presenteras i resultatet då det inte var relevant utifrån denna studies syfte.   

Av de tio artiklar som valdes ut behandlade fem av dem minnesfunktioner (19-23), två de 
exekutiva funktionerna (24-25), två av dessa artiklar (22,25) behandlade dessutom 
uppmärksamhet och en informationshantering (25). Tre artiklar (26-28) hade ingen specifik 
inriktning. I två artiklar (26, 28) användes kompensatoriska interventioner och 
träningsinterventioner användes i sju av studierna (19-25). I en studie (27) användes både 
träning och kompensatoriska interventioner.  

Både träning (19-25, 27) och kompensatoriska strategier (26-28) har i de aktuella artiklarna 
varit fungerande. Databaserade program är dominerande när det gäller minnesträningen (19-
23) och för övriga (24-28) inkluderas både dator och/eller penna-papper uppgifter. I de studier 
där kompensation valts (26-28) istället för träning var interventionerna mycket varierande, allt 
från en handdator till information om kognitiva nedsättningar och implementering av nya 
tankesätt.  

Det har varit lite olika hur forskarna har ställt sig till att inkludera deltagare med andra 
symtom än de kognitiva. När det gäller de fysiska nedsättningarna exkluderades patienterna 
om dessa varit ett hinder i förmågan att använda de redskap som interventionen krävde (19, 
25-26). För kraftig depression och fatigue samt andra eventuella psykiska sjukdomar har i 
vissa artiklar (21-22, 25-26, 28) varit exkluderande faktorer medan det i resterande artiklar 
(19-20, 23-24, 27) inte tagits i beaktande.  

Studiernas deltagare 

Ålder 
Personerna i studierna (19-28) har haft varierande ålder. Vanligaste medelålder, där det 
redovisats, låg mellan 36,5 år till 52,4 år (19, 21-24, 28). I övriga var det en artikel som inte 
redovisade ålder (27), en som bara hade ett subjekt, han var 47 år (20), en som redovisade 
median, 42 och 44 år (25) samt en som enbart redovisade åldersintervall, 37-73 år (26).  
 
Symtom 
Deltagarna som ingick i studierna hade olika mycket symtom från sin sjukdom (19-28). 
Vilken typ av MS deltagarna hade, redovisades inte i flera av artiklarna (19-20, 26-27). I två 
artiklar (21, 25) var fokus på skovvis förlöpande MS, i övriga (22-24, 28) har alla former av 
MS studerats. Graden av kognitiva nedsättningar var mild eller mild-måttlig i alla artiklar där 
det redovisades (21, 24-25, 28), i övriga fanns ingen närmare beskrivning (19-20, 22-23, 26-
27). 
 
Kön 
I sex av artiklarna ingick både män och kvinnor i urvalet (21-23, 26-28) medan kön inte 
redovisades i två artiklar (19, 24). I en ingick endast ett subjekt som var man (20) och i en 
ingick endast kvinnor (25).  
 

Olika interventioner för olika kognitiva nedsättningar 

Minne 
”The list-learning”, Ridiculously Imaged Story (RIS) och ”face-name” användes i 
kombination med varandra för att träna minnesfunktion (19-20). Träningsprocessen inleddes 
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med en introduktion av RIS-metoden som gick ut på att deltagaren skulle memorera 20 
stycken ord i fetstil, vilka var inbakade i en berättelse. Dessa skulle sedan återges. 
Träningstillfällena var 15 stycken och utfördes två till tre gånger i veckan. Träningen blev 
successivt svårare genom att berättelsen byttes ut och deltagaren fick hitta på både historia 
och ordlista i slutet. I början av processen stod tränaren för berättelsen och ordlistan och 
deltagaren skulle endast memorera orden (19-20).  
 
”Face-name”, som var den andra delen, skedde under 10 tillfällen. Inledningsvis fick 
deltagaren träna på olika mnemotekniska strategier1 som skulle kunna hjälpa till med 
associationen mellan namn och ansikte. Det kunde t.ex. handla om att koppla ihop namn med 
fysiska kännetecken hos personen på bilden eller med någon av deltagarens bekanta/känd 
person. Träningen gick sedan ut på att minnas ansikten och namn som associerades till 
varandra på olika sätt.  Olika ansiktsbilder och namn användes vid varje träningstillfälle för 
att främja generaliseringsförmågan (19-20).  
Hildebrandt et al. (21) utvecklade ett eget träningsprogram för minnet. En CD (compact disc) 
med minnes- och arbetsminnesuppgifter användes. Uppgifterna gick ut på att deltagaren 
skulle memorera en ordlista som presenterades i början av programmet och sedan återge 
denna efter att ha gjort ett antal räkneuppgifter. Addition eller subtraktionsuppgifter dök upp 
på skärmen. Efter att detta beräknats skulle deltagaren avgöra om nästkommande tals summa 
var större eller mindre än föregående. Deltagaren skulle, efter ett antal räkneuppgifter, försöka 
komma ihåg ordlistan som presenterades i början av träningssessionen. Svårighetsnivån 
anpassades efter hur väl uppgiften utfördes och feedback gavs till deltagaren (21). 

Ytterligare ett träningsprogram var ”BrainStim” som bestod av tre delar (23);  

- City Map – Via en virtuell stadskarta skulle deltagarna hitta vägen med hjälp av 
antingen verbala eller visuella anvisningar. Detta skulle träna den spatiala 
orienteringen.  

- Find Pairs – Ett antal kort visades för deltagaren i början och vändes sedan upp och 
ner. Korten skulle sedan paras ihop. Syftet med övningen var att träna det visuella 
minnet.  

- Memorize Numbers – Nummer visades och skulle sedan memoreras medan en 
distraktionsuppgift utfördes (23). 

Programmet anpassade svårighetsnivån efter vad deltagarna klarade av (23).  

För minnesnedsättning redovisades alltså enbart databaserade träningsprogram.  

Minne och uppmärksamhet 
För att träna dessa funktioner har delar av dataprogrammet RehaCom använts. Programmet 
innefattade också ett specialtangentbord för att minimera risken för att fysiska 
funktionsnedsättningar skulle påverka träningen. De delar av RehaCom som användes var just 
träning för minne och uppmärksamhet. Varje träningstillfälle pågick i 45 minuter, två gånger i 
veckan i åtta, på varandra följande, veckor (22). 

Exekutiva funktioner, uppmärksamhet och informationshantering 
RehaCom har även använts för att träna exekutiva funktioner, uppmärksamhet och 
informationshantering. De delar som då användes var ”plan a day” och ”divided attention”. I 
”plan a day” användes schema med realistiska tider och uppgifter som sedan skulle planeras 
in i en stadskarta. Detta skulle träna organisation- och planeringsförmågan. Deltagarna var 

                                                           
1
 Mnemoteknik innebär en teknik som med hjälp av olika minnesknep ska förbättra minnesförmågan (29).  
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tvungna att klara varje nivå för att kunna fortsätta. I delen ”divided attention” skulle 
deltagaren vara lokförare. Tågets kontrollpanel skulle hållas under uppsikt samtidigt som 
distraktioner uppkom, så som djur på rälsen och kontroll över farten. Svårigheten ökade allt 
eftersom. Med detta program kombinerades även en modifierad version av PASAT (The 
Paced Auditory Serial Addition Task) (25).  
  
I en annan studie (24) tränades enbart de exekutiva funktionerna och där användes en 
metakognitiv ansats. Utgångspunkten i denna ansats var att de metakognitiva aspekterna lärs 
in genom tre faser, förståelse, medvetenhet och överföring: 

- Fas ett, deltagarna fick utföra ett antal uppgifter vars syfte var att skapa en förståelse 
för de individuella svårigheterna.  

- Fas två, strategier för en viss aktivitet togs tillsammans fram av deltagare och terapeut.  
- Fas tre, deltagaren fick lära sig var och när dessa strategier kan användas i det 

vardagliga livet (24).  

Träningen pågick i 6 månader, en timme i veckan. För att uppnå resultat i de första faserna 
användes både dataspel och penna-papper-övningar. Ett exempel på spel som tas upp i 
artikeln är ”Mastermind”. Andra övningar som gjordes var ”21 frågor”, en lek som innebär att 
21 frågor får ställas i ett försök att identifiera ett visst objekt. Alla övningar var 
individanpassade då deltagarna hade olika problem med de exekutiva funktionerna men 
utgångspunkten var hela tiden den metakognitiva ansatsen (24).  

Ospecificerade kognitiva nedsättningar 
Lincoln et al. (27) gjorde en studie där deltagarna fick hjälp med sina individuella problem. 
Olika strategier för att hantera de individuella problemen lärdes ut. Exempel på detta var 
träning i att använda alarm, dagböcker och kalendrar, diktafoner, listor etc. Mnemotekniker 
lärdes ut till de som hade svårt att komma ihåg namn på personer de mötte. ”Preview, 
question, read, state, test”-tekniker lärdes ut till de som hade svårt att komma ihåg det de 
läste. En bok, (Managing your memory) gavs ut till alla deltagare så att de kunde få idéer och 
tips. För koncentrationssvårigheter rekommenderades att undvika störande miljöer, göra en 
sak i taget, samt att ta små raster emellanåt. De fick också en modifierad version av ett 
program för uppmärksamhetsträning (pro-ed). För de som hade svårigheter med planering och 
organisation gavs rekommendationen att bryta ner varje aktivitet i mindre delar, skriva listor 
och sedan bocka av färdiga aktiviteter i listan. Vårdare och anhöriga var också delaktiga i 
processen för att kunna ge stöd och hjälp om det var nödvändigt (27).  

En annan intervention som beskrivits är programmet ”mind over matter” (28). Detta var ett 
interventionsprogram för grupper där deltagarna fick lära sig om kognitiva nedsättningar samt 
hur de på ett mer effektivt sätt kunde hantera nedsättningarna genom fler eller andra strategier 
samt göra de strategier de redan använde mer effektiva. Programmet leddes av en 
arbetsterapeut och hölls en gång i veckan. Grupperna träffades fem gånger och information 
gavs muntligt, genom fallbeskrivningar samt via demonstrationer. Under dessa fem lektioner 
presenterades ”cognitive problem solving”, en teknik som kunde hjälpa till att identifiera 
uppgifter som krävde mer av de kognitiva funktionerna. Vidare kunde tekniken användas för 
att komma fram till lösningar och dessutom vara en hjälp att tillämpa eventuella strategier så 
att den kognitivt krävande uppgiften kunde utföras. Under dessa träffar lärdes även inre och 
yttre kompensatoriska strategier ut. Exempel på detta var mnemotekniker, kalender eller en 
digital inspelare. I programmet ”mind over matter” belystes också de sociala och 
känslomässiga följderna av att ha kognitiva nedsättningar samt hur deltagarna kunde förklara 
nedsättningarna för anhöriga eller arbetskamrater (28).  
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Även effekten av en personal digital assistant (PDA) eller en så kallad handdator har 
beskrivits. Studien genomfördes i tre faser där den första var en träningsperiod, den andra 
interventionsperioden och den sista beskrevs som en efterträningsperiod. Under 
träningsfasens första vecka utfördes olika tester på studiedeltagarna och resterande veckor i 
denna period uppmanades de att använda de strategier de använt innan, så som kalender, post-
it lappar etc. (26).  
Under interventionsperioden fick studiens deltagare lära sig att hantera sin handdator, basala 
funktioner som exempelvis kalender och alarm lärdes ut. Hur data kunde föras över från 
hemdator till handdator via USB (universal serial bus) var också en del i denna fas. Under 
träningsperioden lärdes också funktionerna kontaktlistor och ”att-göra-listor” ut. Forskaren 
uppmanade deltagarna att föra över allt till sin handdator, som t.ex. medicinpåminnelser, 
möten etc. Senare samma vecka fick deltagarna visa att de kunde hantera sin handdator.  
En vecka senare lärdes andra funktioner ut om så önskades och denna tid kunde även 
användas för att ställa eventuella frågor som uppstått.  
Veckan efter det planerades ytterligare en träff in där forskaren gick igenom handdatorn för 
att undersöka hur frekvent den användes. Efter detta inleddes sista fasen som pågick i åtta 
veckor. Ingen kontakt togs med deltagarna men de kunde höra av sig om de hade problem 
(26).  

Interventionernas beskrivna effekt 

Minne 
Gemensamt för alla artiklar som beskrivit minnesträning är att interventionerna gett positivt 
resultat.  
Resultatet i de båda artiklarna som handlade om RIS och face-name visade på ungefär samma 
huvudfynd (19-20). Subjektet i den första studien (20) och deltagarna i den andra studien (19) 
hade stor användbarhet av de mnemotekniska strategier som lärdes ut i början av 
träningsprocessen. Forskarna i studien ansåg att strategierna verkade ha en omedelbar effekt 
på deltagarnas prestation då en förbättring kunde ses i början av processen. Effekten 
bevarades sedan under resterande del av träningsperioden utan ytterligare förbättring. Även 
Hildebrandt et al. (21) ansåg att det dataprogram de själva utvecklat hade positiv effekt på 
minne och arbetsminne hos studiens deltagare. Behandlingen ansågs förbättra både prestation 
och motverka funktionsnedsättning. Vogt et al. (23) som också undersökte effekten av 
databaserad minnesträning undersökte även skillnaden mellan en högintensiv och en mindre 
intensiv träning. I förhållande till kontrollgruppen förbättrades båda interventionsgrupperna 
men i förhållande till varandra fann forskarna ingen skillnad och drar därmed slutsatsen att 
effekten av träningen var positiv och oberoende av i vilken mängd den utfördes. Solari et al. 
(22) som använde sig av delar av dataprogrammet RehaCom fann ingen skillnad mellan sin 
kontrollgrupp och interventionsgrupp efter avslutad träning. Det påpekades dock i artikeln att 
båda grupperna erhöll träning men trots att kontrollgruppen enbart fick använda delar av 
RehaCom som inte skulle träna minne och uppmärksamhet hade ungefär 45 % i både 
interventionsgrupp och kontrollgrupp förbättrats. Slutsatsen drogs av forskarna i studien att 
den isolerade databaserade återträningen av minne och uppmärksamhet som gjorts inte är 
bättre än icke-specifika interventioner för att förbättra dessa funktioner.  

Trots att alla artiklar beskriver ett positivt resultat är det bara Vogt et al. (23) som anser att 
den undersökta interventionen, BrainStim, kan användas som träningsmedel för personer med 
MS och att intensiteten i träningen kan anpassas efter personernas vardag.  
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Exekutiva funktioner, uppmärksamhet och informationshantering 
För träning av de exekutiva funktionerna har två mycket olika metoder använts. Flavia et al. 
(25) använde delar av mjukvaran RehaCom och Birnboim et al. (24) utgick från en 
metakognitiv ansats där interventionerna var helt individanpassade. Flavia et al. (25) ansåg att 
träningen med RehaCom gav resultat i interventionsgruppen och att de såg en skillnad mellan 
kontrollgrupp och interventionsgrupp. Birnboim (24) fick också en positiv utgång där alla 
deltagarna förbättrades, även om det var olika mycket. Flavia et al. (25) drog slutsatsen att fler 
studier behövs för att säkerställa den isolerade träningens effekt. Birnboim et al. (24) drog 
slutsatsen att den metakognitiva ansatsen kan vara användbar för personer med MS som har 
mild-måttlig kognitiv nedsättning.  
Även om Flavia et al. (25) inte ansåg att den undersökta interventionen kunde generaliseras 
beskriver de att en ”kognitiv ansats” kan vara fungerande vilket också är vad Birnboim et al. 
(24) beskrev i artikeln.   

Ospecificerade kognitiva nedsättningar 
I de artiklar som behandlat kompensatoriska interventioner har ingen specifik kognitiv 
nedsättning varit aktuell.  
 
Lincoln et al. (27) ansåg att deras individanpassade interventioner fungerade då många av 
deltagarna rapporterade en förbättring med 100 %. Programmet ”mind over matter” (28) 
beskrevs också som fungerande då deltagarna i studien visade bättre förståelse för de 
kognitiva nedsättningarna och att de blev mer lätthanterliga. Vidare beskrevs att antalet 
strategier som användes inte blev fler, däremot användes strategierna mer effektivt. Forskarna 
i denna studie drog slutsatsen att programmet fungerade för studiens deltagare men ansåg att 
vidare undersökningar behövdes innan resultatet kunde generaliseras. Effekten av en 
handdator i vardagen har också undersökts (26). Alla deltagare klarade av att lära sig hantera 
sin handdator och en positiv förbättring uppmättes gällande hur deltagarna klarade av 
uppgifter i det dagliga livet. Även tillfredsställelsen i det dagliga livet befanns öka. Slutsatsen 
som drogs var att det fungerar med en självständig användning av handdatorer för personer 
med kognitiva nedsättningar och att handdatorn kan användas i det dagliga livet. Dock anses 
inte resultatet vara generaliserbart innan fler studier med ett annat urval gjorts. 

Kompensatoriska metoder har, enligt forskarna i dessa studier, varit fungerande för 
deltagarna. Ingen av forskarna ansåg dock att deras studier var tillräckligt starka för att 
resultatet med säkerhet skulle kunna användas innan fler undersökningar gjorts.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att valet föll på en litteraturstudie berodde på att vi ville ta reda på var kunskapsläget låg 
idag. Inga kriterier ställdes upp angående tidsperspektiv eller typ av studie för sökningarna. 
Detta på grund av att författarna misstänkte att det skulle vara tillräckligt svårt att hitta artiklar 
som svarade på syftet ändå. Trots detta är ingen av artiklarna äldre än 15 år och de flesta är 
från 2000-talet. Det kan bero på att förekomsten av kognitiva nedsättningar hos personer med 
MS är en relativt ny kunskap (9, 10). 

De databaser som användes var Amed, Cinahl och Medline som inkluderades via Örebro 
universitetsbibliotek. Amed och Cinahl är relevanta databaser för ämnet arbetsterapi. Medline 
valdes då det är en stor databas som inkluderar flera ämnesområden. Författarna har tidigare 
använt sig av databasen och ansåg att den var ett bra komplement till denna litteraturstudie då 
den tidigare gett ett brett sökresultat. Fler databaser som t.ex. PsycINFO och Cochrane skulle 
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säkert kunnat genomsökas och därmed skulle kanske fler artiklar varit möjligt att hitta men 
valet att endast använda Amed, Cinahl och Medline gjordes på grund av tidsbegränsningen 
för detta arbete. Med de sökord som användes fann vi ett antal artiklar som ansågs vara 
tillräckligt för denna studie, dessutom hittades samma artiklar i flera av de olika sökningarna. 
Detta ledde till ett beslut om att fler sökordskombinationer inte var nödvändiga.  

Inklusions- och exklusionskriterierna som användes ansågs vara relevanta då syftet avsåg att 
undersöka icke-medicinsk rehabilitering för enbart kognitiva nedsättningar. Vad gäller 
fatigue, som innebär en ihållande trötthet valde författarna att exkludera det. Fatigue är en 
mycket vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga och orsaken är ännu inte helt känd (3). Det är 
inget kognitivt symtom och vi hittade inga samstämmiga fakta angående fatiguens påverkan 
på de kognitiva funktionerna.  

De etiska överväganden som gjordes handlade framförallt om att artiklarnas innehåll skulle 
behandlas korrekt. Vi jobbade mycket med att korrekt återge innehållet och vid tvekan eller 
funderingar diskuterade vi med varandra. De etiska aspekterna i de valda artiklarna 
diskuterades också och som framkom tidigare fanns inte t.ex. godkännande från etisk 
kommitté, beskrivet i alla artiklarna. Vi valde ändå att inkludera dem men det bör påpekas att 
vi naturligtvis inte kan ge några garantier för hur studierna gått till enbart utifrån artiklarna. 
Dock gjordes bedömningen att vi kunde inkludera artiklarna utifrån den beskrivning av 
studierna som gavs. 

Ett försök att göra en kvalitetsgranskning gjordes. Frågor utformades efter färdiga 
granskningsmallar. Dessa frågor skulle sedan säkerställa artiklarnas kvalitet. En granskning 
gjordes också men då flera av artiklarna inte hade t.ex. kontrollgrupper och flera artiklar inte 
innehöll någon närmare beskrivning av urval osv. ledde detta till låg bedömningspoäng. Detta 
kan ha berott på frågornas utformning eller dålig kunskap hos oss angående bedömning av 
vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 
studiernas kvalitet är därmed också granskad i detta sammanhang. Vi ville dock göra en 
granskning för att fastställa artiklarnas karaktär. Ett färdigt litteraturprotokoll enligt Polit och 
Beck (18) användes som mall för en karaktärsgranskning. Titel, typ av studie, deltagare, 
interventioner samt resultat sammanfogades kortfattat i en artikelmatris för att ge oss och 
läsarna en snabb överblick av inkluderade artiklar. 

Den dataanalys som gjordes av innehållet utgick från de frågor som ställdes till litteraturen. 
En risk för att den subjektiva upplevelsen kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet i denna 
litteraturstudie finns naturligtvis. Båda författarna läste från början alla artiklar. Frågorna som 
ställdes och som användes i innehållsanalysen diskuterades fram gemensamt. Artiklarna 
delades upp inför innehållsanalysen men vi gick gemensamt igenom de analyser som gjordes 
för att undvika olika tolkningar av frågorna och därmed olika svar på dem. Uppdelningen av 
artiklarna inför analysen gjordes på grund av tidsramen för detta arbete. Då innehållsanalysen 
ändå var den viktigaste biten ansåg vi att det var bättre att dela upp artiklarna för att få 
möjligheten att göra den mer noggrant istället för att båda författarna skulle analysera alla 
artiklar och därmed riskera en bristande analys.  

Resultatdiskussion 

Denna studies syfte var att ta reda på vilka rehabiliterande interventioner som kan tillämpas 
inom arbetsterapi vid kognitiva nedsättningar hos personer med multipel skleros. Detta skulle 
besvaras med hjälp med en litteraturstudie. Svårigheten att sammanställa ett enhetligt resultat 
blev påtagligt då endast två av artiklarna handlar om samma intervention. Övriga är mycket 
olika gällande interventioner, typ av kognitiva nedsättningar samt deltagare.  
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Allen et al. (19, 20) har i två studier undersökt minnesträning som gav ett positivt resultat. 
Detta är naturligtvis intressant eftersom det utfaller ungefär lika i två studier, dock behandlade 
en artikel (20) endast ett subjekt och den andra (19) hade inte ett randomiserat urval. När den 
andra studien påbörjats framkom att många av deltagarna inte hade någon större 
minnesnedsättning (19). Forskarna drog slutsatsen i artiklarna (19, 20) att en lång 
träningsperiod inte var nödvändig för studiernas deltagare utan strategierna lärdes in snabbt 
och förbättringen var konstant. Frågan väcks dock hos oss om det är tillräckligt med en kort 
träningsperiod för att de strategier som lärts ut verkligen ska kunna användas i vardagen. 
Även om deltagarna lärde sig strategierna och klarade av uppgifterna i dataprogrammet finns 
inget beskrivet i artikeln om en förbättring skedde i vardagslivet. Att införliva en ny vana är 
inget som sker omedelbart utan måste upprepas många gånger för att bli en del av det 
automatiska handlandet (30). Inte heller är förmågan att använda strategierna i andra miljöer 
självklar och träning i flera miljöer är viktig för att kunna generalisera kunskapen (31).  
Resultatets säkerhet kan diskuteras på grund av studiernas urval. Ett subjekt i den ena (20) 
och många utan kognitiv nedsättning i den andra (19) leder till frågan om hur vida resultatet 
kan användas.   

Birnboim et al. (24) beskriver i sin artikel en metakognitiv ansats. Den delen som handlade 
om överföring var det som saknades i artiklarna som diskuteras ovan (19, 20). Birnboim et al. 
(24) betonar vikten av att terapeut och klient tillsammans kommer fram till i vilken 
vardagssituation de inlärda strategierna kan användas.  
Detta borde underlätta för personen att börja använda strategierna i vardagen och därmed 
också få in en vana i att använda dem.  
 
Den metakognitiva ansatsen (24) är ett intressant tankesätt utifrån arbetsterapeutisk synpunkt. 
Det är inte enbart en klinisk träning som ska äga rum utan det ska också ge förståelse för vad 
det är som är problematiskt och kunna överföras till klientens vardagsliv.  
Att personen kan göra överföringen från klinik till vardag är viktigt då det är 
arbetsterapeutens uppgift att tillhandahålla möjligheter till aktivitetsutförande (12, 14).   
Att motivera och förklara varför en intervention ska ske är en viktig del i arbetsterapeutens 
yrke för att personen ska känna meningsfullhet. Detta är nödvändigt om rehabiliteringen ska 
bli effektiv (32).  

Shevil et al. (28) belyste också vikten av förståelse för att en intervention ska kunna äga rum. 
”Mind over matter” är inte en specifik kognitiv träning utan snarare information om kognitiva 
nedsättningar. (28). Kognitiva nedsättningar hos personer med MS kan vara mycket diffusa 
och inte alltid enkla att förstå (7). Att belysa och diskutera dessa problem borde vara en viktig 
del i den kognitiva rehabiliteringen då kognitiva nedsättningar ofta påverkar personernas 
arbetsprestation och arbetsmöjligheter både på jobbet och hemma (9, 28). Att programmet var 
gruppbaserat innebar att deltagarna kunde träffa andra i samma situation som dem själva (28) 
vilket kan ge stöd och uppmuntran i rehabiliteringsprocessen (33).  

Interventionen gav resultat men ansågs, av forskarna, inte vara generaliserbart (28). 
Avsaknaden av en kontrollgrupp och att urvalet dessutom var litet anser vi stärka detta 
antagande. Ett intresse bör dock finnas för att vidare undersöka programmets effekt. Om det 
skulle ge ett positivt resultat även i andra studier innebär detta att patienter med kognitiva 
nedsättningar skulle kunna bli mer självständiga i att hantera sina kognitiva svårigheter. Vi 
anser dock att även om programmet inte kan generaliseras torde det vara lämpligt för 
arbetsterapeuter som jobbar inom detta område att hämta inspiration från ”mind over matter”. 
Att informera och få klienterna mer självständiga i att hantera de problem som kognitiva 
nedsättningar kan ge upplevs, av oss, som en mycket viktig del i rehabiliteringen.  
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Både Hildebrandt et al. (21) och Vogt et al. (23) undersökte databaserad träning i hemmet. 
Träningen skulle utföras av deltagarna själva utan att forskarna var närvarande. Att träningen 
ägde rum i hemmet, utan övervakning, tror vi kan vara både en fördel och en nackdel. Egen 
träning i hemmet kräver ett visst mått av självdisciplin vilket Hildebrandts et al. (21) artikel 
bekräftar då det beskrevs hur en del av deltagarna inte tränande enligt det schema de fått, i 
slutet av interventionstiden. Fördelar med en hembaserad träning kan kanske vara den 
ekonomiska biten. Att inte behöva ha personal tillgänglig under träningen eller tillhanda några 
lokaler för klienterna är några exempel. För personerna själva kan det tänkas att det 
underlättar träningen när inga tider behöver passas eller resor behöver göras. Vogt et al. (23) 
hittade ett nästan 100 % fullföljande av träningen i sin studie vilket ansågs bero på bland 
annat programmets innehåll som gillades av deltagarna. Detta är vi benägna att hålla med om 
då vår egen erfarenhet från arbete i vården tidigare visat att det som är roligt/intressant utförs 
till skillnad från något som inte fångar personens intresse. I båda artiklarna drogs slutsatsen att 
den aktuella interventionen fungerade och Vogt et al. (23) ansåg dessutom att interventionen 
kunde användas som terapeutiskt medel för personer med skovvis förlöpande MS. Det som 
kan diskuteras runt Hildebrandts et al. (21) studie är att ingenting nämns i artikeln om 
träningsprogrammets reliabilitet och validitet då det utvecklats av Hildebrandt själv. I båda 
studierna (21, 23) ledde dessutom det randomiserade urvalet till grupper med inga eller endast 
milda kognitiva nedsättningar. Att dra den slutsats som Vogt et al. (23) gör är, enligt vår åsikt, 
något förhastat eftersom ingen i urvalsgrupperna hade någon svårare kognitiv nedsättning och 
många hade ingen nedsättning alls. 

Den slutsats som Solari et al. (22) drog om att isolerad databaserad minnes- och 
uppmärksamhetsträning inte är bättre än en ospecifik träning är intressant då det tidigare i 
denna litteraturstudie presenterats positiva resultat av en isolerad minnesträning. Dock är inte 
studierna riktigt jämförbara då Vogt et al. (23) och Hildebrandt et al. (21) inte utförde någon 
träning i kontrollgrupperna. Allen et al. (19-20) hade inga kontrollgrupper alls. Att även 
kontrollgruppen förbättrades trots program som inte skulle träna just minne och 
uppmärksamhet ansåg forskarna kunde bero på att all typ av stimulans troligtvis har en positiv 
effekt på uppmärksamhet och minne (22). Påståendet att all stimulans har positiv effekt på 
minne och uppmärksamhet är inget som vi kunnat bekräfta, det är dock intressant eftersom 
detta då skulle innebära att minne och uppmärksamhet skulle kunna tränas på många olika 
sätt. Resultatet av studien (22) bör dock kanske beaktas med försiktighet då interventions- och 
kontrollgruppen inte var likvärdiga från början.  

Samma mjukvara som Solari et al. (22) använde användes även i en studie som Flavia et al. 
(25) gjort, fast olika delar av programmet nyttjades. Grupperna var likvärdiga från start och 
kontrollgruppen fick ingen behandling. Resultatet visade en skillnad mellan grupperna men 
forskarna ansåg att resultatet inte är generaliserbart då bl.a. uppföljningstiden ansågs vara för 
kort. Anledningen till en önskan om längre uppföljning berodde på att forskarna ville veta hur 
effekten består över en längre tid (25). Just uppföljningsaspekten är en intressant fråga då det i 
de flesta artiklar i denna studie inte beskrivits eller omtalats. Om en jämförelse görs angående 
tiden för interventionen är tre månader en längre tid än flera andra studier använt för sina 
interventioner. Att avgöra om något är bättre än det andra ligger inte i författarnas intresse 
men det är en fundering som är intressant att ta i beaktande då ingen information hittats om 
detta. Allen et al. (19-20) nämnde i sina studier att det för den interventionen antagligen skulle 
ha räckt med någon enstaka träningssession, dock handlar det mer om att lära in strategier 
medan Flavia et al. (25) avsåg träna funktioner. Vi upplever att de studieresultat som Flavia et 
al. (25) redovisade ändå kan vara användbara men då urvalsgruppen enbart bestod av kvinnor 
och det dessutom endast var 20 personer som deltog bör kanske interventionen användas med 
försiktighet innan fler studier gjorts.   
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Gentry (26) undersökte om en PDA, eller en så kallad handdator fungerade som 
kompensatoriskt medel. Forskaren undersökte bl.a. antal kalenderinlägg i deltagarnas 
handdator för att kunna avgöra hur mycket den användes (26). I artikeln redovisades ingen 
ålder på deltagarna. En fråga som väcktes hos oss när artikeln lästes var om åldern påverkat 
användandet. Då antalet kalenderinlägg var mycket varierande (26) funderade vi över om 
något samband fanns mellan ålder och användande. Ytterligare en fundering är om 
handdatorns utseende, vikt eller annat kan ha påverkat resultatet. Studien var inte 
randomiserad eller representativ och kunde därmed, enligt forskaren, inte generaliseras. Det 
som inte kan förnekas är att personerna, trots kognitiva nedsättningar, lärde sig hantera sin 
handdator. Vi tror att användandet av en handdator hos personer som har kognitiva 
nedsättningar pga. sin MS, kan vara fungerande vilket också studieresultatet pekar på.  

Lincoln et al. (27) gjorde en studie om deltagarnas funktioner före och efter interventionen. 
Kvalitativa data kunde redogöra för deltagarnas subjektiva upplevelse. Lincoln et al. (34) 
gjorde också en RCT-studie på samma underlag där det inte hittades någon skillnad mellan 
grupperna efter interventionen. Lincoln et al. (27) menade dock att genom att undersöka även 
de enskilda individerna kunde ett positivt resultat hittas. Interventionerna som användes var 
anpassade efter varje individs specifika nedsättningar och problem, inga tekniska hjälpmedel 
användes. Forskarna ansåg att personer med MS kan lära sig strategier för att underlätta 
problemen som de kognitiva nedsättningarna kan innebära och att externa strategier verkade 
fungera bättre än interna. Resultatet som visade en förbättring hos vissa och ingen alls hos 
andra skapar frågor angående vad det var som skiljde dessa åt. Resultatet, som det 
presenterades i artikeln, gav inget svar på denna fråga (27). Ingen beskrivning fanns i artikeln 
av hur den kvalitativa datan tolkades eller i vilken grad deltagarna fick hjälp att implementera 
de rekommenderade strategierna. Inte heller fanns någon information om deltagarna vilket gör 
det mycket svårt att argumentera vidare runt varför en del drog fördel av behandlingen och 
andra inte. Att redovisa den kvalitativa data som samlats in i en egen artikel/studie gjorde det 
mycket rörigt. Resultatet upplevdes av oss som osäkert då det inte fanns beskrivning av 
urvalsprocessen, gruppen, dataanalysen osv. Trots allt har ändå en förbättring skett hos vissa 
vilket innebär att det kan vara fungerande att använda sig av strategier som är klientanpassade 
för att kompensera för nedsatt förmåga.  

I det resultat som presenterats ovan finns ingen enhetlig bild att få. Interventionerna är olika 
med olika inriktningar och resultaten av studierna skiljer sig också. Vad som dock kan sägas 
om kognitiv träning för personer med MS är att de flesta interventionerna hade effekt på de 
som deltog och i tre av studierna ansågs det dessutom att resultatet kunde användas på den 
population som ingick i studien. Trots att de artiklar som ingått i denna studie undersöker 
enbart kognitiva nedsättningar hos personer med MS har inga fakta hittats av författarna om 
att en speciell behandling behövs för just personer med MS. Vi tror att en allmängiltig 
kognitiv behandling kan fungera lika bra. Det som dock kan konstateras är att hos personer 
med MS är det framförallt minne, exekutiva funktioner och uppmärksamhet som drabbas (7-
9). Ytterligare en sak att, som arbetsterapeut, vara medveten om är att många personer med 
MS också drabbas av fatigue (7) och/eller depression (8). Även om inga samstämmiga fakta 
hittats av oss angående sambandet mellan kognitiva nedsättningar, fatigue och depressioner 
tror vi att det är viktigt att vi som arbetsterapeuter är medvetna om att många drabbas av just 
dessa symtom och att de kan påverka varandra.   

I artiklarna har interventionerna utförts av olika yrkeskategorier. Trots detta har författarna 
funnit att alla de interventioner som beskrivits mycket väl skulle kunna utföras av en 
arbetsterapeut. Dock kanske en viss träning eller utbildning behövs i t.ex. vissa dataprogram. 
Kognitiva nedsättningar har en negativ inverkan på det vardagliga livet (9) och här är 
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arbetsterapeutens roll tydlig då arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att få klienternas 
dagliga liv att fungera (35).   

SLUTSATS 

Det finns ett antal interventioner för kognitiva nedsättningar även om flera av de som ingått i 
denna studie inte är generaliserbara. Både kompensatoriska medel och träningsinterventioner 
har visat sig ge resultat på de aktuella grupperna. Olika åsikter om interventionernas karaktär 
och vilken population de är mest lämpliga för framkommer.  

Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att kognitiv rehabilitering fungerar och det 
är viktigt att personer med MS som besväras av kognitiva svårigheter inte ignoreras utan får 
hjälp. Vilken typ av träning som ska utföras bör formuleras efter individens specifika 
problematik och önskemål.  Här kommer arbetsterapeutens kunskap till stor nytta vid 
bedömningen om vilka vardagliga situationer som påverkas av de kognitiva nedsättningarna. 
Det finns ingen anledning till varför arbetsterapeuten inte skulle kunna tillhandahålla de 
interventioner som presenteras i resultatet.  
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BILAGA 1 
Sökmatris  
 

 AMED CINAHL MEDLINE 
Sökord Antal  

Träffar   
Antal  
granskade  

Antal 
valda 
artiklar  

Antal  
Träffar  

Antal  
granskade 

Antal 
valda 
artiklar  

Antal  
Träffar  

Antal  
granskade 

Antal 
valda 
artiklar  

Multiple sclerosis 
and Cognitive* and 
intervention* 

27 4 2 60 9 3 119 12 5 

Multiple sclerosis + 
Cognitive* and 
rehabilitation 
 

48 6 
 

3 62 9 5 181 14 4 

Multiple sclerosis 
and Cognitive* and 
Impairment and 
Rehabilitation 
 

13 3 3 16 3 2 62 5 0 

Multiple sclerosis + 
Cognitive* and 
treatment 
 

25 2 1 75 5 3 385 11 4 

Multiple sclerosis 
and Cognitive* and 
impairment and 
intervention* 
 

8 3 2 14 4 2 36 5 1 

Sammanlagt 121 18 11 227 30 15 783 47 14 
 


