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Förord 

Det här arbetet har varit intressant och givande att genomföra, kul att få använda sina 

kunskaper till att gå på djupet i ett ämne man valt själv. Men utan hjälp skulle det aldrig varit 

möjligt, därför vill jag först tacka alla deltagare i studien för att de tog sig tid att svara på 

enkäten. Tack! Ett minst lika stort tack vill jag rikta till min handledare Kajsa Holmqvist för 

allt stöd och vägledning. Du gav mig styrka och energi genom hela arbetet. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Örebro Universitet 

Hälsoakademin 

Arbetsterapi 

Nivå C 

 

Arbetets art: Uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng C, inom Arbetsterapi 
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community based rehabilitation 

Författare: Karin Gren 
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Sammanfattning 

Inom den kommunala rehabiliteringen möter arbetsterapeuten personer med vitt skilda slag av 

sjukdomar och funktionsnedsättningar. En av de vanligare grupperna är personer, som av 

olika skäl drabbas av kognitiva nedsättningar. Arbetsterapeuten bedömer personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar bl.a. med hjälp av olika bedömningsinstrument. Screening -

instrumentet Mini Mental Test (MMT) är ett av de mest använda. Det finns forskning där 

MMT använts för att diagnostisera eller utvärdera interventioner, däremot behövs mer 

kunskap om hur arbetsterapeuter använder och uppfattar MMT. Syftet med denna studie var 

att beskriva arbetsterapeuters användning av Mini Mental Test (MMT) inom kommunal 

rehabilitering. Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär, som sändes till samtliga 

arbetsterapeuter anställda inom Örebro kommun. Svaren analyserades med hjälp av 

beskrivande statistik. Resultatet visade att 79 % av arbetsterapeuterna använde MMT för att 

bedöma en klients kognitiva nedsättning. Den vanligaste orsaken till att ett MMT initierades 

var remiss från läkare (85 %). Sjuttiotre procent angav att de inte tolkade resultatet, innan 

remissvaren sändes åter. Sextiosju procent använde resultatet från MMT till att skriva 

remissvar medan 15 % angav att resultatet användes som underlag, för att planera vilka 

åtgärder de skulle välja.   

 

Sök ord: Arbetsterapi, Mini Mental Test(MMT), Kognition, Kommunal rehabilitering. 
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1. Bakgrund 
 

1.1. Inledning 
Denna uppsats handlar om att beskriva arbetsterapeuternas användning av 

bedömningsinstrumentet Mini Mental Test (MMT) hos personer med kognitiva nedsättningar.  

 

1.2. Arbetsterapi 
Arbetsterapi utgår från filosofiska grundantaganden om att människan av naturen är aktiv och 

att utföra vardagliga aktiviteter befrämjar individens hälsa och livskvalitet. Individen kan 

påverka sitt fysiska samt psykiska hälsotillstånd genom aktivitet (1). Teoretiska antaganden 

som förankrar arbetsterapins behandlingsprinciper bygger på dessa grunder (2,3,4). 

Arbetsterapi handlar om att göra aktiviteter i form utav dagliga göromål, arbete och lek i ett 

terapeutiskt syfte, där målet är att uppnå god hälsa. Målet är också att hjälpa klienten att 

kunna utföra de aktiviteter han/hon vill och behöver kunna utföra (2, 3, 4). Arbetsterapeuten 

arbetar med aktiviteter inom olika aktivitetsområden så som, personlig vård, boende, fritid, 

arbete och skola (2, 3, 4). 

När en individ har skadats eller drabbats av en sjukdom kan han/hon uppleva 

otillfredsställelse och dysfunktion i vardagen. Arbetsterapeuten kan då använda 

ändamålsenliga och meningsfulla aktiviteter som terapeutiskt medel (1). Arbetsterapeutens 

mål handlar alltid om att i samverkan med klienten förbättra aktivitetsförmågor, men åtgärder 

kan ligga både på funktions- och aktivitetsnivå. Dessa åtgärder kan vara återtränande eller 

kompenserande. De kan även innebära anpassning av miljön eller förändring av vanor och 

roller (1). 

 

1.3. Arbetsterapi i kommunal rehabilitering  

Rehabilitering innebär att en individ får eller tränar tillbaka den förmåga eller funktion som 

varit nedsatt (5). Med ädelreformen 1992, fick kommunen ansvar för hälso- och sjukvården i 

särskilt boende, bostäder med särskild service, daglig verksamhet samt ordinärt boende. 

Rehabilitering inom kommunen tydliggjordes när denna reform trädde i kraft (6).  I 

kommunal rehabilitering arbetar arbetsterapeuten med att förbättra människors nedsatta 

aktivitetsförmågor. Åtgärderna består både av kompensatoriska och återtränande åtgärder. 

Målet är att uppnå ett gott liv trots funktionsnedsättning (7,8).   

I kommunal rehabilitering erbjuds arbetsterapi i olika miljöer såsom, slutenvårdsrehabilitering 

på korttidsplatser, dagverksamhet, särskilt boende samt ordinärt boende (6). När en person 

skrivs ut från landstingets slutenvård, och är i behov av mer rehabilitering för att kunna återgå 

till sitt boende, erbjuder kommunen korttidsplatser. Inom dagverksamhet tillhandahåller 

kommunen dels funktionsträning, men här tillgodoses också behovet av aktivitet och social 

samvaro. Rehabilitering i vardagliga situationer ges inom särskilt boende, där funktioner 

upprätthålls genom träning i vardagliga aktiviteter. Arbetsterapi i hemmet kallas rehabilitering 

i ordinärt boende. Arbetsterapeuten ger då stöd och råd till patienter i deras hemmiljö (6). 

Kommunens arbetsterapeuter har en central roll inom den kommunala rehabiliteringen och är 

ofta de som ansvarar för att rehabiliteringsplanerna omsätts (6).  

 

Inom den kommunala rehabiliteringen möter arbetsterapeuten personer med vitt skilda slag av 

sjudomar och funktionsnedsättningar. En av de vanligare grupperna är personer som av olika 

skäl drabbats av kognitiva nedsättningar. Exempel på diagnosgrupper där kognitiva 

nedsättningar kan förekomma är MS, parkinson, demens, stroke samt personer med 

förvärvade hjärnskador (6, 9). I arbetsterapeutens uppdrag ligger bl.a att utföra bedömningar 

av den kognitiva förmågan (10). 
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1.4. Kognition, kognitiva nedsättningar och dess konsekvenser i vardagen 

 
1.4.1. Kognition 

Kognition handlar om förmågan att ta in, organisera och integrera ny information och i 

sampel med omgivningen fatta beslut om och utföra handlingar i det dagliga livets aktiviteter 

(11). Kognition kan sägas bestå av en interaktiv hierarki som innehåller 1) primära kognitiva 

förmågor (orientering, uppmärksamhet och minne), 2) högre kognitiva/intellektuella förmågor 

(resonemang, begreppsbildning och problemlösning) och 3) metaprocesseser (verkställande 

funktion och självkännedom). Den kognitiva förmågan påverkar urval, utförande, analys och 

lärande i vardagen (3). 

 

Primära kognitiva funktioner såsom orientering, uppmärksamhet och minne tros vara en 

förutsättning för högre kognitiva/intellektuella förmågor och påverkar metaprocesserna (3). 

Högre kognitiva/intellektuella förmågor är ett resultat av komplexa och dynamiska samspel 

mellan flertalet hjärnstrukturer som är enade i ett funktionellt system, dessa är beroende av en 

intakt primär kognitiv kapacitet. Tre inbördes relaterade kategorier av högre 

kognitiva/intellektuella förmågor är: problemlösning, resonerande och begreppsbildning. 

Dessa förmågor är avgörande för att t.ex. kunna planera aktiviteters utförande och lösa 

problem i vardagen (3). 

 

Metaprocesser kallas även exekutiva funktioner och innefattar att en person kan initiera, 

planera, själv övervaka och korrigera sina målinriktade uppgifter eller aktiviteter. Intakta 

exekutiva funktioner är nödvändiga för ett framgångsrikt genomförande av ostrukturerade 

flerstegsuppgifter och en mängd vardagliga aktiviteter. Det finns fyra komponenter i 

exekutiva funktioner och dessa är: vilja och att ta initiativ, att korrigera sitt utförande, 

utförande av ändamålsenliga uppgifter och att nå effektiva resultat (3). 

1.4.2. Kognitiva nedsättningar och dess konsekvenser i vardagen 

Kognitiva nedsättningar kan handla om desorientering, koncentrationssvårigheter samt nedsatt 

planeringsförmåga. Det innefattar även nedsättning av förståelse och korttidsminne. Personer 

med kognitiva nedsättningar kan även sakna sjukdomsinsikt (11). De kan ha problem med att 

välja och använda effektiva hanteringsstrategier för att organisera och strukturera 

inkommande information, problem med arbetsminnet, verbalt lärande och långtidsminnet (9). 

Personer med kognitiva nedsättningar kan även ha svårt med inlärningsförmågan och att 

använda ny kunskap när det behövs då det har glömts bort i minnet (11). Personer kan ibland 

utföra enkla uppgifter men kan visa problem i mer komplicerade uppgifter (11). Ytterligare 

problem som en person med kognitiva nedsättningar kan stöta på är t.ex. att göra de 

vardagliga aktiviteterna på ett säkert sätt, nå målet med aktiviteten samt att delta i sociala 

sammanhang (12). 

Stroke och traumatisk hjärnskada är vanliga orsaker till kognitiva nedsättningar och leder ofta 

till problem med uppmärksamhet, minne och språk. I det akuta skedet är det också vanligt 

med förvirringstillstånd. En annan grupp där kognitiva nedsättningar är framträdande är 

personer med demens. Svårigheterna skiljer sig här åt beroende på vilken del av hjärnan som 

drabbats. Vanliga problem är dock minnessvårigheter, svårigheter att orientera sig i tid och 

rum och personlighetsmässiga förändringar. Personer med kroniska neurologiska sjukdomar, 

såsom MS och Parkinson kan också uppleva försämring av uppmärksamhet och minne (3). 
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1.5. Arbetsterapeutisk bedömning av kognitiva nedsättningar 
Arbetsterapeuten gör bedömningar med utgångspunkt från individens nuvarande och tidigare 

förmågor att utföra dagliga aktiviteter. Genom att göra bedömningar får arbetsterapeuten en 

bild av de nedsatta funktionerna, aktivitetsproblemen och vilka konsekvenser det finns för 

individen i det dagliga livet (1). Bedömningen görs även för att utreda de bakomliggande 

orsakerna till svårigheterna på aktivitetsnivå. En viktig del av bedömningen är att utöver 

personens svagheter också identifiera personens styrkor (5,13). Vid kognitiv rehabilitering är 

detta extra viktigt då dessa styrkor kan användas för att kompensera för personens svagheter 

(5). När arbetsterapeuten gör bedömningar av en persons kognitiva nedsättningar, läggs fokus 

på att göra bedömningar i naturlig miljö och i praktiska situationer (1). 

 

Det finns olika sätt att bedöma kognitiva nedsättningar. Arbetsterapeuten använder såväl 

aktivitetsbaserande-, som funktionsinriktade bedömningar (3). Bedömningar på aktivitetsnivå 

görs för att utreda vilka konsekvenser nedsättningarna får i utförandet av aktiviteten. Vid 

aktivitetsbedömningar observeras personens förmåga att förstå och utföra vardagliga 

aktiviteter. Observationerna kan dokumenteras med hjälp av olika bedömningsinstrument (3). 

Vid bedömning på funktionsnivå fokuseras individens kognitiva funktioner och då används 

olika bedömningsinstrument eller test (5,7). Arbetsterapeutens bedömningar på funktionsnivå 

görs vanligtvis inte genom observationer i vardagliga aktiviteter. De utförs ofta med s.k. 

papper-penna-uppgifter, som personen ska genomföra, till exempel vilket år det är eller att rita 

av en figur. Mini Mental Test (MMT)(Bilaga1) är ett exempel på ett funktionstest som är 

vanligt förekommande (3, 14, 15).   

 

Personer med kognitiva nedsättningar kan ha olika svårt för de olika bedömningsformerna 

beskrivna ovan. Vissa kan ha mycket svårt med strukturerade test, då de tex inte kan beskriva 

hur man brer en smörgås, men kan utan svårigheter bre en smörgås i praktiken, medan andra 

är bra på att beskriva, men klarar inte att utföra. Det är därför viktigt att bedöma på fler sätt 

(1). 

 

Enligt de nationella strokeriktlinjerna (16) ska patienter med diagnos stroke få rehabilitering 

både i hemmet och på vårdavdelningar. Arbetsterapeutens ansvar är då att bedöma samt träna 

ADL-funktioner och de kognitiva förmågorna (16). 

Enligt de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom (14) skall bedömningar av kognitiv 

nedsättning alltid göras genom att använda MMT i kombination med klocktest (bilaga2). Där 

står även att strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmågor ska ske som 

ytterligare åtgärder (14). 

1.6. Bedömningsinstrumentet Mini Mental test (MMT) 
Mini Mental Test (MMT) (på engelska: Mini Mental State Examination, MMSE) är ett 

bedömningsinstrument avsett att bedöma en persons kognitiva funktioner (3, 15,17 ). Det 

används ofta av arbetsterapeuter (17). Bedömningsinstrumentet är ett kvantitativt screening-

instrument (3, 17). MMT är uppdelat i två sektioner. En del täcker orientering, minne samt 

uppmärksamhet och kräver verbala svar. Den andra delen vänder sig till förmågan att följa 

skrivna och muntliga instruktioner, skriva en mening spontant och kopiera en polygon. (18). 

Testet genomförs inte på tid och detaljerad manual finns (15). Testet ger maximalt 30 poäng, 

gränsvärdet för nedsatt kognitiv förmåga ligger vid 24 eller lägre. Testet tar 5-10 minuter att 

genomföra. Fördelarna med MMT är att det är kort och snabbt och att det även kan mäta 

förändring över tid (15, 18). 
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MMT används mycket inom forskning (18, 19, 20) vilket tyder på att det är ett användbart 

instrument för forskning. Studier visar på att det jämföras med andra bedömningsinstrument 

och att det ofta används för att beskriva den kognitiva förmågan hos deltagarna i studier av 

olika slag (18, 19, 20, 21).. Studier visar dock att det inte är ett tillräckligt omfattande 

instrument för att kunna ställa diagnos (15, 18). 

MMT kombineras oftast med klocktestet (14), där personen ombeds rita en urtavla (klocka), 

och sätta ut visarna så att de pekar på tio över elva (19, bilaga 2). Syftet är att skatta 

framförallt visuospatial funktion.   

1.6.1. Validitet och reliabilitet 

Folsteins at al (1975) har prövat MMT´s validitet och reliabilitet. Studien visade att personens 

ålder inte påverkar MMT-resultatet. Det kom även fram att MMT bevisats kunna mäta 

förändringar över tid hos patienter som återhämtar sig från kognitiva nedsättningar efter 

depression och hjärnskador (15). Beträffade personer med demenssjukdom så anses MMT ha 

evidensvärde 1 enligt de nationella riktlinjerna för demenssjukdom (14). Detta tillsammans 

tyder på att MMT har en god validitet för ovan nämnda patientgrupper.  

Reliabilitetstester av MMT visade att det är stabilt över tid, oavsett om det var 24 timmar eller 

28 dagar mellan testtillfällena så fanns ingen signifikant skillnad. De visade sig även att det 

inte spelade någon roll för testresultatet vem som utförde testet. Detta påvisar en god 

reliabilitet (15).   

2. Problemområde 
Av bakgrunden ovan framgår att arbetsterapeuten använder sig av bedömningsinstrument för 

att få en uppfattning om en patients kognitiva nedsättning. Ett av dessa kognitiva 

bedömningsinstrument är Mini Mental Test (MMT) som är ett screening-instrument som 

används flitigt av kliniskt verksamma arbetsterapeuter och inom forskning (18, 21, 22). Det 

finns studier som visar att det också används, tex för att jämföras med andra 

bedömningsinstrument och för att mäta individers kognitiva nedsättning (18, 21). Det är 

däremot svårt att finna dokumenterad kunskap om hur användarna själva, i detta fall kliniskt 

verksamma arbetsterapeuter, ser på instrumentet, dess användbarhet och hur de behandlar 

resultatet. Idag görs ofta MMT av arbetsterapeuter i den kommunala rehabiliteringen. 

Användarnas perspektiv är viktigt för att se om de tycker att MMT är ett användbart 

instrument eller om arbetsterapeuter behöver använda fler eller andra instrument för att kunna 

planera åtgärder för en person med kognitiva nedsättningar.   

3. Syfte 
Syftet är att beskriva arbetsterapeuters användning av Mini Mental Test (MMT) inom 

kommunal rehabilitering. 

 

Frågeställningar: 

1. I vilken omfattning och till vilka klientgrupper används MMT? 

2. På vilka grunder väljer arbetsterapeuterna att göra ett MMT? 

3. Används MMT i kombination med andra bedömningssätt? 

4. Hur tolkar och använder arbetsterapeuterna resultatet av MMT? 

5. Finns något samband mellan på vilka grunder arbetsterapeuterna gör ett MMT och hur 

de tolkar resultatet? 

6. Finns något samband mellan deltagare med respektive utan fortbildning och deras 

användning av MMT´s resultat? 
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7. Vilka för- och nackdelar beskriver arbetsterapeuterna med MMT? 

 

 

4. Metod 
 

4.1. Urval 
Samtliga arbetsterapeuter som var kliniskt verksamma inom Örebro kommun inkluderades. 

Deltagarna identifierades via kommunens publika hemsida där kontaktuppgifter till samtliga 

anställda arbetsterapeuter var publicerade. Vid studiens genomförande fanns 92 

arbetsterapeuter listade.  

 

4.2. Utveckling av enkäten  
En egen enkät konstruerades för denna studie. Enkätfrågorna utformades för att ge svar på 

frågeställningarna. Enkäten bestod av 12 frågor varav 10 st hade slutna svarsalternativ och 2 

st var öppna frågor där svaren gavs i löpande text (bilaga 3). Sex frågor bestod av 

bakgrundfrågor för att beskriva deltagarna. Frågor för att besvara syftet formulerades utifrån 

frågeställningarna, där en del frågeställningar genererade mer än en fråga. Enkäten 

pilottestades av två arbetsterapeuter i en annan kommun, där utskicket utformades precis lika 

som till de som senare skulle ingå i enkätundersökningen, för att se om frågorna var relevanta 

och om de behövde ändras eller kompletteras (23). Inga ändringar behövde göras efter 

pilottestet.  

 

4.3. Datainsamling  
Deltagarna kontaktades via e-post. Ett informationsbrev inklusive förfrågan om deltagande 

skickades ut tillsammans med enkäten. Enkäten bifogades som ett wordformulär där 

formuläret var skrivskyddat så att deltagarna endas kunde kryssa sina svar eller skriva där 

löptext var avsedd att skrivas. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, där det beskrevs hur man skulle öppna filen och fylla i sina svar sedan spara 

filen innan den skickades tillbaka till undersökaren. Vidare gavs information om principerna 

för frivillighet och konfidentialitet (23). Det innehöll även kontaktuppgifter till, student och 

handledare. Enkäten skickades ut till samtliga 92 arbetsterapeuter. Fem arbetsterapeuter var 

inte anträffbara p.g.a. tjänstledigheter varför gruppen som kunde besvara enkäten bestod av 87 

arbetsterapeuter. Vid svarstidens slut hade 38 svar inkommit. En påminnelse skickades ut 

vilket genererade ytterligare 11 svar. Ytterligare en påminnelse skickades ut och genererade 

tre svar till. Sammanlagt besvarades enkäten av 52 arbetsterapeuter. Svarsfrekvensen var 

således 60 %. I den första påminnelsen doldes inte mailadresserna, eftersom så många fick 

påminnelsen att det inte bedömdes finnas någon risk för konfidentialiteten påverkades 

negativt. Vid andra påminnelsen var antalet färre och påminnelsen skickades ut enskilt så att 

deltagarna inte kunde se vilka kollegor som också fick en påminnelse. 

  

4.4. Dataanalys 

Data för frågorna med slutna svarsalternativ har bearbetas med hjälp av beskrivande statistik 

såsom frekvenser, relativ frekvens och centralmått (23, 24). Den statistiska sambandsanalysen 

gjordes med hjälp av korstabeller i statistikprogrammet SPSS.  Chi-två test användes för att 

räkna ut signifikant nivå i SPSS. Stapeldiagram utformades i Microsoft Excel. De öppna 

frågornas svar sammanställdes i ett word-dokument där frågorna först kategoriserades i 

fördelar och nackdelar. Därefter fördes kommentarer med lika innehåll samman och 

sammanställdes.  

 



 
 

10 
 

4.5. Etiska ställningstaganden 

Undersökningen följde forskningsetiska principer (23, 25). Deltagarna fick information via 

informationsbrevet om att deltagandet var frivilligt. Data behandlades konfidentiellt och 

bearbetades på gruppnivå. Svarsalternativ med mycket få svarande redovisades inte enskilt i 

resultatet, då det kunde vara utpekande. I stället fördes dessa svarsalternativ samman och 

redovisades som en grupp av alternativ med får svar.  

 

5. Resultat 

Resultatet är strukturerat utifrån studiens frågeställningar och inleds med en beskrivning av 

deltagarna. Resultatet redovisas i form av tabeller, diagram och beskrivande statistik i löpande 

text (23, 24).  

5.1. Deltagarna 
Deltagarna beskrivs utifrån följande områden: År som arbetsterapeut, ålder, 

verksamhetsområde och fortbildningar. Av deltagarna som svarade var 3 män och 49 kvinnor.  

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna 

År i yrket Md  15,5 år 

Verksamhetsområde i  % *)  

Ordinärtboende/ i klientens hem               

Särskilt boende 

Vårdboende  

Dagverksamhet 

Korttidsboende 

 

63  

25  

11  

8  

8  

Andel med fortbildning i kognitiv rehabilitering i (%) 35   
*) Varje deltagare kunde ange mer än ett alternativ 

 

Medianen för deltagarnas ålder var 36-50år. Trettioen procent utav deltagarna som svarade på 

enkäten var över 50 år och 19 % var under 36 år. Trettioåtta procent arbetade i mer än en 

verksamhet och den vanligaste kombinationen var att arbeta inom 2 verksamheter (60 %). 

Trettio procent angav att de arbetade inom tre verksamhetsområden och 10% angav 4-5 

verksamheter. Fyra procent utav deltagarna arbetade inom andra områden såsom enbart 

vårdplaneringsteam och rehabenhet.  

 

Samtliga arbetsterapeuter arbetade i team. De teammedlemmar som angavs var 

undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare, enhetschef 

och läkare. Den vanligaste förekommande teammedlemmen var undersköterska (79 %), tätt 

därefter kom sjuksköterska (75 %).  

 

Av de deltagare som hade fortbildning inom arbetsterapi och kognition angav 48 % att de 

hade 1-4 dagars fortbildning. Det innehåll som beskrevs var, kognition, arbetsterapi vid 

kognitivnedsättningar efter stroke och andra förvärvade hjärnskador, kognitiva 

bedömningsinstrument, arbetsterapi vid kognitiv funktionsnedsättning och kognitiva 

beteenden. Trettiotre procent hade fortbildning på 1-2 veckor. Innehållet var 

neuropsykologisk rehabilitering, neuropsykologi enligt Luria med aktivitetsperspektiv och 

bedömningar, kognitiv rehabilitering inom arbetsterapi (med Katarina Carlehäll som 

föreläsare), kognitiv rehabilitering och intellektuell funktionsbedömning (IFP).  

 
5.2. Användning av MMT 

Andelen arbetsterapeuter som använde MMT var 79 % (n=41). Av dessa använde 88 % MMT 

i kombination med något annat instrument eller bedömningssätt. Klocktestet (bilaga 2) var det 



 
 

11 
 

vanligaste förekommande (n=26). Arbetsterapeuterna kombinerade även MMT med ADL- 

taxonomin(26), Berg balansskalan (27), Gottfries–Bråne–Steen-skalan (GBS- skalan) (28, 29) 

och med observationer i vardagliga aktiviteter.  

 
Tabell 2. Klientgrupper till vilka arbetsterapeuterna använder MMT (n=41) 

Klientgrupp/diagnos Andel arbetsterapeuter som använder MMT till klientgruppen (%) 

Demens 93  

Stroke 22  

Parkinson 10  

Annat 15  

 

MMT användes även inom andra områden än de i ovan angivna tabell (tabell 2), såsom 

personer med förvärvade hjärnskador, personer i utredning för minnesproblematik och på 

multisjuka klienter. De angav även att de använde MMT till klienter, där misstanke om 

kognitiv funktionsnedsättning fanns. Ingen angav att de använde MMT till klienter med 

diagnosen MS.  

  

5.3. Grunder för att göra MMT 

I tabellen nedan redovisas de vanligaste orsakerna till att göra MMT. Deltagarna fick 

rangordna sina svar med den vanligaste som nummer 1.  

 
Tabell 3. De tre vanligaste orsakerna till att MMT görs (n=41) 

Orsak till att MMT görs Rank 1 

(n) 

Rank 2 

(n) 

Rank 3 

(n) 

Summa 

(n) 

Summa 

(%) 

Efter remiss från läkare som underlag för att ställa diagnos 35 4 0 39 95 

Efter egen inledande observation/observationsbedömning  4 3 3 10 24 

Efter kontakt från vårdpersonal/hemtjänst 1 4 3 8 20 

 

Följande alternativ angavs av färre än 5 deltagare: Efter kontakt med anhöriga och efter att 

klienten kontaktat arbetsterapeuten. Ett fåtal deltagare gjorde MMT för att bedöma vårdnivån 

inför eventuellt annat boende. Det fanns ytterligare orsaker till att MMT användes och det var 

om ansökan till demensboende eller särskilt boende förelåg. Ingen angav alternativet ” gör 

MMT rutinmässigt när jag träffar en ny klient” 

 

5.4. Tolkning och användning av MMT-bedömningens resultat 
Figur 1. De tre vanligaste tolkningarna av MMT´s resultat (Fler än ett alternativ kunde anges) (n=41) 
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1) Tolkar inte resultatet utan skickar resultatet direkt till remittenten (76 %) 
2) Använder både summan och de enskilda frågorna för att tolka resultatet (37 %) 

3) Utgår från varje funktionsområde och bedömer vilket/vilka områden som ger klienten svårigheter (22 %) 

 

Ett fåtal deltagare tolkade resultatet genom att skicka sina kommentarer avseende resultatet 

och de observationer den gjort under testet till remittenten. Ingen angav att de tolkade 

resultatet genom att utgå från summan som fåtts fram och jämföra med gränsvärdena för 

kognitiv nedsättning.  

 

I tabellen nedan redovisas hur deltagarna använde resultatet. Svaren rangordades med det 

vanligaste alternativet som nummer 1.  

 
Tabell 5. Användning av MMT´s resultat (n=41)  

Använder resultat: 

 

Rank 1 

(n) 

Rank 2 

(n) 

Rank 3 

(n)   

Summa 

(n) 

Summa 

(%) 

För att skriva remissvar 27 4 3 34 83 

Som underlag för att planera vilka åtgärder jag ska välja 6 9 10 25 61 

Som underlag för val av boendeform 5 9 4 18 44 

För att utbilda/informera vårdpersonal om klientens 

svårigheter 

2 7 5 14 34 

Som underlag för jämförelse vid åtgärder 1 0 1 2 5 

 

 

5.5. Samband orsak och tolkning av MMT resultat. 
De tre vanligaste grunderna eller orsakerna för att ett MMT gjordes var, efter remiss från 

läkaren(95 %), efter egen inledande observation/observationsbedömning (24 %) eller efter 

kontakt från vårdpersonal/hemtjänst (20%). 

Nittiofem procent av de som använde MMT angav ”Remiss från läkare” som en av de tre 

vanligaste orsakerna till att göra MMT. Av dessa angav 77 % (n=30) att de inte alltid tolkar 

resultatet utan det förekommer att de skickar remissvar utan tolkning. Eftersom fler 

svarsalternativ var möjliga kan man inte utesluta att det förekom annan tolkning av resultatet 

vid andra tillfällen. Trettiosex procent (n=14) av de som angav att orsak till att MMT gjordes 

var remiss tolkade resultatet genom att de använde summan och de enskilda frågorna. 

Tjugotre procent (n=9) angav att de tolkade resultatet genom att de utgick från varje 

funktionsområde och bedömde vilket/eller vilka områden som gav klienten svårigheter.  

 

Tio stycken av de som använde MMT angav ”efter egen inledande 

observation/observationsbedömning” som en av de tre vanligaste orsakerna till att göra MMT. 

Av dessa angav 7 st att de inte tolkade resultatet utan skickade resultatet till läkaren. Sex st 

tolkade resultatet genom att använda både summan och de enskilda frågorna. Fyra utgick från 

varje funktionsområde och bedömde vilket/eller vilka områden som gav klienten svårigheter.  

 

Nio stycken angav ”efter kontakt från vårdpersonal/hemtjänst” som en av de tre vanligaste 

orsakerna till att göra MMT. Av dessa angav 4 att de inte tolkade resultatet utan skickade det 

otolkat till remittenten. Fem stycken tolkade resultatet genom att de använde både summan 

och de enskilda frågorna. Fyra tolkade resultatet genom att de utgick från varje 

funktionsområde och bedömde vilket/eller vilka områden som gav klienten svårigheter.  

 

5.5.1. Samband fortbilning och användning av MMT´s resultat  

Figuren nedan visar hur deltagare med respektive utan fortbildning inom kognition använder 

resultatet av MMT-bedömningen. 
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Figur 2 Samband fortbildning och användning av MMT´s resultat (n=18) 

 
1) Som underlag för att planera vilka åtgärder jag ska välja 

2) Som underlag för val av boendeform 

3) För att utbilda vårtpersonal om klientens svårigheter 

4) För att skriva ett remissvar 

5) Som underlag för jämförelse vid åtgärder 

 

En jämförelse mellan deltagare med och utan fortbildning och hur de använder resultatet av 

MMT visade på små skillnader. Dock fanns ett par mer utmärkande skillnader. Vid en 

jämförelse mellan deltagare med och utan fortbildning och att använda MMT resultatet som 

underlag för att planera vilka åtgärder de ska välja finns en skillnad. Deltagare utan 

fortbildning använder ovan nämnda sätt i högre utsträckning än de med fortbildning. 

Skillnaden är dock inte signifikant. 

 Vid en jämförelse mellan deltagare med och utan fortbildning och i vilken uträckning de 

använder MMT för att skriva remissvar finns en skillnad. Deltagare utan fortbildning 

använder MMT-resultatet till att skriva remissvar i högre utsträckning än deltagare med 

utbildning. Skillnaden är dock inte signifikant. 

5.6.  För- och nackdelar med MMT 
Av deltagarna besvarade 76 % (n=31) frågorna om vilka fördelar de såg med MMT och 85 % 

(n=35) vilka nackdelar de såg. Fördelar deltagarna angav var att det är ett väl inarbetat och 

välbeprövat instrument, det går snabbt och enkelt att utföra. Det beskrevs som ett enkelt sätt 

att få klarhet i vilka svårigheter patienten har och få en fingervisning om det föreligger 

minnesproblematik och andra kognitiva nedsättningar. Majoriteten var enig om att det är en 

del i en utredning t.ex. demensutredning.  En annan fördel var att det är ett bra instrument att 

göra i hemmet och att det inte kräver några speciella tillbehör/rekvisita förutom papper som är 

lätt att ta med. Det ansågs även vara en fördel att det kunde användas som ett komplement till 

övriga undersökningar som görs. Majoriteten var även enig om att MMT var ett bra 

instrument när man mäter förändringar över tid på en och samma person. Fördelar var också 

att MMT gav en indikation på om klienten hade en begynnande demens. 

Beskrivna nackdelar var, att MMT inte är tillräckligt omfattande och att det var lätt att se för 

mycket på resultatsiffran och inte vilka funktioner som är nedsatta eller intakta. En annan 

nackdel som beskrevs var att en del läkare nöjde sig bara med MMT och satte diagnos utifrån 

det. Deltagarna ansåg att MMT är bra men inte tillräckligt för att sätta diagnos. Ytterligare en 
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nackdel var att om ett test görs på sjukhuset så kan testresultatet följa patienten genom 

vårdkedjan och tolkas av personal på ett felaktigt sätt. Resultatet kan vara lågt vid 

sjukhusvistelse av många olika skäl och behöver inte betyda att man har demenssjukdom.  

 

Vidare gavs beskrivningar av att en del patienter känner sig kränkta när man ställer MMT- 

frågor. Patienterna tycker de är för barnsliga och upplever sig dumförklarade när man tex 

frågar om vilken årstid det är. Testet kan också bli missvisande om man inte har i åtanke att 

man som pensionär kanske inte har (eller behöver ha) full koll på datum eller veckodag. Det 

är inte heller säkert att man normalt kan räkna baklänges. Resultaten kan också vara beroende 

på dagsform, samt var patienten befinner sig när MMT genomförs. Det är ett grovt test och 

deltagarna menade att andra bedömningsinstrument behövs som komplement. 

 

Deltagarna tyckte att det var lätt att få resultatet av ett MMT-test missvisande t ex på grund av 

att det görs i en otrygg/stressande miljö. Deltagarna menade att man ska vara medveten om att 

det finns mycket i omgivningen och i relationen till personen som kan påverka resultatet. 

Exempelvis så kan nedsatt syn och hörsel hos patienter ge felaktigt resultat eller omöjliggöra 

testet. 

Majoriteten av deltagarna var eniga om att ett MMT-resultat ensamt inte säger någonting om 

huruvida patienten är, till exempel, dement. Det påvisar bara att det finns en kognitiv 

nedsättning och ger en bild av hur den tar sig uttryck. För att ställa diagnos behöver man mer 

underlag än ett MMT-resultat. Om MMT används rätt, dvs. som ett instrument som ska 

kompletteras med observationer och andra tester så är det ett bra instrument men om det 

används ensamt ansåg deltagarna att det inte säger särskilt mycket.   

 

6. Diskussion 

 

6.1. Metoddiskussion 

Studien genomfördes genom en kvantitativ enkätundersökning. Det var en totalundersökning 

(24) i Örebro kommun då alla arbetsterapeuter i kommunen inkluderades. 

Att göra en kvantitativ studie i detta fall var bra eftersom det genererade en bra beskrivning av 

arbetsterapeuternas användning av MMT i kommunal rehabilitering, vilket ledde till att syftet 

uppnåddes. Svarsfrekvensen var 60 % vilket kan anses vara helt acceptabelt för att kunna 

generalisera till hela gruppen arbetsterapeuter i Örebro kommun (23). 

Ingen bortfallsanalys gjordes vilket kan ses som en nackdel. Det skulle kunna vara så att de 

som inte svarade använder MMT i mindre utsträckning. 

 

Nackdelar med att göra en kvantitativ enkätstudie är att som undersökare inte komma in på 

djupet med deltagarna och deras funderingar (23). Fördelar är att det blir en bra överblick 

över, i detta fall arbetsterapeuternas användning av MMT.  

 

Enkäten var uppbyggd med slutna och öppna svarsalternativ. Fördelen med slutna 

svarsalternativ är att det går fort att fylla i enkäten för deltagarna, vilket ökar chansen till att få 

en hög svarsfrekvens (23). Nackdelen är att om frågorna är felställda utifrån syftet kan 

konsekvensen bli att syftet inte uppfylls. För att undvika och stärka validiteten hos enkäten så 

pilottestades den innan den distribuerades (23). Under genomförandet framkom trots det att 

arbetsterapeuterna upplevde otydligheter beträffande tre frågor (nr 5,6,9). Det uppkom några 

missförstånd angående den information som gavs i fråga 6 vilket ledde till att de deltagare 

som missförstod frågan till en början inte svarade på hela enkäten. Detta korrigerades genom 

att ett mail skickades till dessa och de sände in en rätt ifylld enkät. I fråga 5 där deltagarna 

skulle rangordna inom vilka verksamhetsområden de arbetade så satte några kryss istället för 
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att rangordna. Vid analysen tolkades detta som att deltagarna jobbade lika mycket i procent 

inom båda de områden de angav. Detta påverkade dock inte studiens resultat då denna 

information enbart användes för att beskriva deltagarna. I fråga 9 angav arbetsterapeuterna 

fler än ett svar. Denna fråga kunde ha varit tydligare och kanske ha varit en 

rangordningsfråga. Deltagarna hade då kunnat rangorda det vanligaste sättet att tolka 

resultatet på vilket hade kunnat bidra med ytterligare information om MMT’s användning.  

 

Frågorna om för- och nackdelar hade öppna svarsalternativ. En viktig fördel med att ha öppna 

frågor i enkäten var att deltagarna fick möjlighet till att uttrycka sig fritt i den utsträckning de 

kunde och ville lämna svar om ämnet (23). Vilket i denna uppsats ledde till viktig 

information.  

 

Enkäten skickades ut via e-post vilket gjorde att svaren kom in fort jämfört med att ha skickat 

ut dem per post. Det är också ett billigare sätt att skicka ut via e-post än per post. Data kom in 

direkt och var tillgänglig för analys. Detta var en fördel då tidsramen för en C-uppsats är kort. 

  

6.2. Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visade att en stor del av de tillfrågade arbetsterapeuterna (79 %) använde 

MMT för att bedöma en klients kognitiva förmåga. Detta ligger i linje med den litteratur som 

beskriver att MMT är ett flitigt använt instrument kliniskt (8, 21, 22, 30).  En stor del av 

arbetsterapeuterna (93 %) angav även att de använde MMT vid bedömning av personer med 

misstänkt demens. Användning till denna klientgrupp är något som lyfts fram i de nya 

Nationella riktlinjerna för demens (14). Där beskrivs att MMT tillsammans med klocktest ska 

användas i den tidiga utredningen vid demens då det finns hög evidens för dess nytta i en 

demensutredning. I de nationella riktlinjerna för demens står också att en fortsatt utredning av 

konsekvenser i vardagen på funktions- och aktivitetsnivå ska göras. Denna undersökning ger 

delvis motstridiga resultat när det gäller fortsatt utredning efter ett MMT. Åttioåtta procent av 

de som använder MMT angav att de kombinerar instrumentet med andra bedömningar. De 

anger då i första hand klocktestet som skall ses som en del av MMT enligt riktlinjerna för 

demens (14). Andra instrument som ADL-taxonomin nämns också men anges i betydligt 

mindre utsträckning. Detta skulle kunna betyda att riktlinjerna följs ganska väl men andra 

delar i studiens resultat skulle kunna tala för det motsatta. Resultatet visar att av de som 

använde MMT väljer 95 % av arbetsterapeuterna att göra MMT efter en remiss från läkaren. 

Av dessa anger 77% att det inte tolkar resultatet. Det är förvånande att arbetsterapeuterna inte 

gör mer med resultatet med tanke på att de lyfter fram för- och nackdelar med MMT. Det är 

synd att inte arbetsterapeuterna använder resultatet mer till att finna åtgärder och att 

komplettera med andra bedömningsinstrument om inte MMT ger den information 

arbetsterapeuterna vill ha. Detta är ett område som kan undersökas vidare. Varför tolkar man 

inte resultatet mer? Vilka faktorer spelar in i detta val att göra? Vad anser arbetsterapeuterna 

var det bästa bedömningssättet att använda vid kognitiva nedsättningar? 

 

Arbetsterapeuterna såg fördelar med att MMT är ett väl inarbetat och välbeprövat instrument, 

vilket stärks i litteraturen (8, 21, 22, 30). De ansåg att instrumentet är enkelt att utföra. Dessa 

fördelar visar sig också vara nackdelar då de ansåg att MMT var för enkelt och inte så 

omfattande och att man inte kunde dra slutsatser ang. demensproblematik. Majoriteten var 

dock enig om att MMT är en del i en utredning av demensproblematik. Medan forskare 

beskriver att MMT är ett enkelt test och att det går fort att använda (14, 15, 18, 21), så ser 

arbetsterapeuterna som en negativ del att det inte är så omfattande och att många faktorer 

spelar in för hur resultatet blir.  



 
 

16 
 

Omgivning och relationer var också något som beskrevs och som de tyckte påverkade 

resultatet. Arbetsterapeuterna angav att resultatet påverkades av otrygga och stressade miljöer. 

Litteraturen tar inte upp huruvida det finns faktorer som påverkar resultatet men resultatet i 

denna studie visar att det finns faktorer som spelar in. Faktorer som spelade in som 

arbetsterapeuterna såg som nackdelar var om testet gjordes på sjukhuset och testresultatet 

följde patienten och tolkades på ett felaktigt sätt av personal senare i vårdkedjan. Det är 

motsägelsefullt att de anser detta då det visade sig att de inte gör någonting av MMT- 

resultatet. Kan det vara så att MMT inte är rätt instrument för arbetsterapeuterna när de ska ha 

ett underlag för sina åtgärder?  MMT kanske bara ska användas som en del i en 

läkarutredning och att arbetsterapeuter inte behöver  lägga energi på att tolka detta test? 

Arbetsterapeuter har ett bredare synsätt än vad läkare har inom området aktivitet och på så sätt 

kanske arbetsterapeuter kan bidra genom att ge kommentarer på MMT resultatet och beskriva 

om det var några faktorer som spelade in och som läkaren behöver ta i beaktande.  

 

Jag trodde att resultatet skulle visa mera variationer avseende hur arbetsterapeuterna valde 

orsak, användning samt tolkning av MMT. Resultatet indikerar dock att majoriteten av 

arbetsterapeuterna arbetar på likande sätt i kommunen när de använder MMT-test. 

 

Studien har gett kunskaper om arbetsterapeuters användning och uppfattning av Mini Mental 

Test (MMT) och det har växt fram frågetecken om huruvida MMT är ett bra instrument eller 

ej för att bedöma kognitiva nedsättningar. Detta är något som kan vara till grund för vidare 

forskning/studier. 
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Bilaga 1 

MINI MENTAL TEST / MMT ( Mini Mental State Examination, Folstein -75 ) 

Testning skall ske utan tidspress eller distraherande moment och med värnande om patientens 

självkänsla. Vid nedsatt allmäntillstånd, sänkt vakenhetsgrad, grav hörselnedsättning, 

språksvårigheter eller andra faktorer som kan ge orättvisande resultat bör testningen 

uppskjutas eller ifrågasättas. Testresultatet ger en objektiv värdering av patientens kognitiva 

funktioner och kan ge vägledning vid utredning av demens eller demensliknande tillstånd. Vid 

screening-undersökningar har man använt gränsvärden runt 24 poäng för identifiering av 

kognitiva störningar. Man har ofta god hjälp av upprepad testning för att följa ett förlopp. 

Observera att demenssjukdom kan föreligga trots gott resultat vid MMT och att avsevärt 

poängavdrag vid MMT kan avspegla en pseudodemens (depression eller konfusion med 

reversibel kognitiv svikt). / R.Å. CSK -98 

 

Uppgifterna i denna MMT- version är huvudsakligen formulerade enligt konsensus från 

Kognitiva Klubben, Stockholm dec -97. 

Patient ..........................................................................................................................……………… 

Datum .................................. Testan svarig .....................................…………………………….. 

Pat       Max 

poäng poäng 

                    ORIENTERING 

.........  ( 5 )    Fråga patienten vad det är för…..År. Årstid. Datum. Veckodag. Månad. 

.........  ( 5 )    Fråga patienten var han/hon är …..Land. Län. Kommun(Stad).       

                    Vårdcentral/Bostadsområde). Våningsplan. 

 

                   REGISTRERING 

.........  ( 3 ) Nämn tre föremål (ex nyckel, tandborste, lampa). Be patienten repetera dem. Den första     

                   repetitionen avgör antalet poäng, men fortsätt ändå repetera orden tills patienten lärt sig  

                   dem (upp till 6 ggr). Antal försök som krävdes för inlärning: .................... 

                  UPPMÄRKSAMHET OCH BERÄKNING 

 

.........  ( 5 )  Be patienten börja vid 100 och dra ifrån 7 och sedan fortsätta dra ifrån 7 i taget tills du 

                   säger stopp (93-86-79-72-65). Be därefter patienten bokstavera ordet konst baklänges.  

                   Om patienten gör fel men sedan fortsätter rätt, räkna antalet rätt (ex tsnok 5p, tsonk 3p).  

                   Det bästa resultatet av de två alternativen räknas. 

 

                   MINNE 

.........  ( 3 ) Be patienten återge de tre ord du tidigare bad honom/henne lägga på minnet. 
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                  SPRÅK 

.........  ( 2 ) Pröva benämningsförmågan genom att peka på en klocka och fråga patienten vad det är.  

                  Gör samma sak med en penna. 

.......... ( 1 ) Be patienten repetera: ”INGA OM, MEN ELLER VARFÖR”. Instruera/tala tydligt! Tillåt     

                   bara ett försök. 

.........  ( 3 ) Utför 3-stegsuppmaning: Ge patienten ett blankt papper och säg tydligt:”Tag det här  

                  papperet i höger hand, vik det på mitten och lägg det i knät”! Ge ett poäng för varje riktigt   

                  utförd uppgift. 

.........  ( 1 ) Visa patienten texten ”BLUNDA” (se baksidan). Be patienten läsa texten och göra som det    

                  står. Ge bara poäng om patienten verkligen blundar. 

.........  ( 1 ) Be patienten skriva en mening (längst ned på blankettens baksida). Diktera inte. Meningen  

                  måste innehålla subjekt och predikat och vara förståelig. 

 

                 SPATIAL FÖRMÅGA / KOPIERING 

.........  ( 1 ) Be patienten rita av figuren på blankettens baksida. Alla 10 vinklar skall finnas och   

                  överlappningen skall forma en fyrhörning. Tremor och rotation ignoreras. 

 

====== ( 30 ) TOTAL POÄNGSUMMA 

 

 

 

 

BLUNDA 
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Bilaga2
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Bilaga 3 

Enkät 

Arbetsterapeuters användning av Mini Mental Test (MMT) inom kommunal 

verksamhet 

 

1. Vilka yrkeskategorier arbetar du i team med? 

 Undersköterska 

 Sjuksköterska 

 Läkare 

 Sjukgymnast 

 Arbetsterapeut 

 Andra      

Jag arbetar inte i team 

 

2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

20-35år 

36-50år 

51-65år 

Över 65år 

 

3. Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut? 

1-5 år 

6-10 år 

11-15år 

16-20år 

Mer än 20 år 

 

 

 

 



 
 

24 
 

4. Har du någon fortbildning eller vidareutbildning inom området kognition? 

Ja  

Nej 

Om ja, ange vilken/vilka och dess längd       

 

5. Inom vilken/vilka typ av verksamhet arbetar du?                                                             

Rangordna de som är relevanta för dig med den vanligaste orsaken som nummer 1 

     Vårdboende 

     Dagverksamhet 

     Korttidsboende 

     Särskilt boende 

     Ordinärtboende/ i klientens hem 

      Annat       

 

 

6. Använder du MMT-test för att bedöma klientens kognitiva förmåga? 

Ja 

Nej 

 6a. Om nej, vilka andra bedömningsinstrument, eller sätt använder du för att bedöma 

klientens kognitiva förmåga?  

Svar:       

6b. Om ja, använder du MMT i kombination med något annat instrument eller 

bedömningssätt? 

Ja. Ange Vilket/vilka:       

Nej 

 

 

Om du svarat nej på fråga 6 så kan du avsluta här och skicka in enkäten 
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7. Till vilka klientgrupper använder du MMT?  

Demens 

Stroke 

MS 

Parkinson 

Andra:       

 

8. När väljer du att göra ett MMT? 
Rangordna de som är relevanta för dig med den vanligaste orsaken som nummer 1 

 

      Efter remiss från läkare 

 

      Efter kontakt från vårdpersonal/hemtjänst 

 

      Efter kontakt med anhörig 

 

      Efter att klienten kontaktat mig 

 

      Efter egen inledande observation/observationsbedömning 

 

      Gör MMT rutinmässigt när jag träffar en ny klient 

 

      Annat:        

 

 

9. Hur tolkar du resultatet av MMT? 

 

Jag utgår från summan som fåtts fram och jämför med gränsvärdena 

 

Jag utgår från varje funktionsområde och bedömer vilket/eller vilka områden som gav 

klienten svårigheter. 

 

Jag använder både summan och de enskilda frågorna för att tolka resultatet 

 

Jag tolkar inte resultatet utan skickar resultatet till remittenten 

 

Annat:        
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10. På vilket sätt använder du resultatet av din MMT-bedömning? 
Rangordna de som är relevanta för dig med den vanligaste orsaken som nummer 1 

 

      Som underlag för att planera vilka åtgärder jag ska välja 

 

      Som underlag för val av boendeform 

 

      För att utbilda/informera vårdpersonal om klientens svårigheter 

 

      För att skriva ett remissvar 

 

      Som underlag för jämförelse vid åtgärder 

 

      Annat:        

 

 

 

11. Vilka fördelar tycker du att MMT har?        

 

 

12. Finns det några nackdelar med MMT? I så fall vilka?        

 

 

 

                                      

    Tack för din medverkan! 

 

 

 


