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Sammanfattning 
Bakgrund: Arbetsterapi innebär rehabilitering och habilitering till en fungerande vardag. Två 
välkända teoretiska referensramar är MOHO och CMOP. Kognitiva funktionsnedsättningar är ofta en 
följd av psykossjukdom och patienter med dessa nedsättningar kan därför ha nedsatt 
aktivitetsutförande. Inom psykiatrisk vård är arbetsterapi en central del och studier visar att 
arbetsterapeutiska åtgärder kan förbättra aktivitetsutförandet hos denna målgrupp.   
Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom. 
Metod: Kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Resultatet har analyserats utifrån 
kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visade att arbetsterapeuter hade en betydande roll angående utredningar av 
aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva funktionsnedsättningar och dess åtgärder samt 
utvärderingen av insatserna. De uppfattade att patienterna genom de arbetsterapeutiska åtgärderna 
fick förbättrad aktivitetsbalans, självinsikt, ökad delaktighet, självständighet och livskvalitet. Dock 
uppfattade arbetsterapeuter ibland att deras roll i teamarbetet inte alltid var tydlig för de andra 
professionerna.    
Slutsats: Resultatet visade att arbetsterapeuten hade en betydande roll inom vård av patienter med 
kognitiva funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom och att arbetsterapi gav patienterna 
förbättrat aktivitetsutförande och ökad livskvalitet. Arbetsterapeuter hade erfarenheter av att deras 
roll i teamet ibland är otydlig för de andra professionerna. Vidare forskning angående 
arbetsterapeutens roll i teamet kan därmed tydliggöra rollen och kunskapen om arbetsterapi för de 
andra professionerna.  
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Inledning 

Inom psykiatrisk vård är personer med psykossjukdomar en stor grupp som arbetsterapeuter möter i 
sitt arbete. Cirka 30-40 000 personer i Sverige uppskattas ha behov av vårdinsatser till följd av sin 
sjukdom och funktionsnedsättning (1). 
Personer med psykisk sjukdom utvecklar ofta kognitiva funktionsnedsättningar som till exempel 
nedsatt planerings- och organisationsförmåga, initiativförmåga, tidsuppfattning och förmåga till att 
hålla struktur i vardagen. Detta kallas för exekutiva funktioner och svårigheter inom dessa områden 
kan leda till aktivitetsbegränsningar i vardagagen vilket vanligtvis handlar om svårigheter att hålla 
strukturen i det dagliga livet såsom dygnsrytm och aktivitetsbalans (2;3). 

För personer med psykossjukdom kan arbetsterapeutiska åtgärder ge struktur i vardagagen och göra 
dagen förutsägbar med hjälp av till exempel kognitiva hjälpmedel och strategier (2). 
Arbetsterapeutens bedömningar i aktivitet kan även användas vid utredning och utvärdering av 
klientens tillstånd och behandlingseffekter (4).  

Studier visar att arbetsterapeutiska åtgärder för personer med psykossjukdom kan förbättra 
aktivitetsutförandet, öka delaktigheten i vardagliga aktiviteter och minska psykotiska symtom såsom 
förvrängd verklighetsuppfattning (5;6). Det finns dock behov av mer forskning angående de kognitiva 
funktionsnedsättningarna och dess påverkan i vardagen då det ofta är de psykotiska symtomen 
såsom hallucinationer och vanföreställningar som uppmärksammats i arbetet med personer med 
psykossjukdomar (6-8). Utifrån detta anser författarna till denna studie att det är av intresse att 
undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom. 
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Bakgrund 

Arbetsterapi 
Arbetsterapi innebär rehabilitering och habilitering till en fungerande vardag. Människor ska få 
möjligheten att oavsett aktivitetsbegränsning till följd av funktionsnedsättning leva ett så 
välfungerande liv som möjligt genom att kompensera eller återfå sin funktion (9). Det finns olika 
teoretiska referensramar om mänsklig aktivitet och om hur arbetsterapeuter väljer att se på 
människan. Två välkända teoretiska referensramar i västvärlden är The model of human occupation 
(MOHO) och Canadian model of occupational performance (CMOP). 
Enligt MOHO är människan en aktiv varelse vars aktivitetsutförande påverkas av viljekraft, 
vanebildning och utförandekapacitet (10;11). Kielhofner beskriver viljekraft som motivation till 
aktivitet. Viljekraften är uppdelad i de tre delarna personlig kapacitet och effektivitet det vill säga 
uppfattning av sin egen förmåga, betydelse och värde av aktiviteten samt glädje som upplevs under 
aktiviteten (9). Vanor beskrivs som ett automatiskt beteendemönster och att de uppkommer genom 
att de upprepas i samma kontext. Vanor styr personens handlingar och bildar sedan ett mönster. När 
vanorna blir automatiserade kräver de mindre ansträngning och koncentration (9). 
Utförandekapacitet innebär vår förmåga till att utföra aktiviteter och innefattar både fysiska 
förmågor som till exempel muskeloskeletala faktorer och psykiska förmågor som till exempel den 
kognitiva förmågan att planera (9). 
Kielhofner anser att dessa tre ovanstående faktorer, viljekraft, vanor och utförandekapacitet även 
samspelar med miljön som innefattar både den fysiska och den sociokulturella kontexten. Miljön kan 
vara möjliggörande eller begränsande för aktivitetsutförandet. För att en människa ska kunna förstå 
en annan människas aktivitet behöver hänsyn tas till dessa tre faktorer inklusive miljöns påverkan, i 
detta fall innebär det arbetsterapeutens förståelse för patientens aktivitetsutförande (9). 
  
CMOP är en klientcentrerad teoretisk referensram som bygger på att människan, miljön och 
uppgiften/aktiviteten påverkar och interagerar med varandra. Denna klientcentrerade teoretiska 
referensram bygger på att människan är unik och besitter den största kunskapen om sin egen 
aktivitetsförmåga. Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra aktivitet utifrån klientens önskemål och 
egen uppfattning av sin aktivitetsförmåga. Klienten är delaktig genom hela behandlingsprocessen och 
målsättningen utgår från klientens perspektiv och vilja (11).   
CMOP beskriver även att människan består av de tre faktorerna fysik, kognition och känslor. I den 
fysiska faktorn ingår till exempel muskelstyrka, i den kognitiva faktorn ingår till exempel minne och i 
den känslomässiga faktorn ingår till exempel känslor och attityder. Dessa faktorer bildar tillsammans 
en helhet och benämns spiritualitet (11). Enligt CMOP består miljön av fyra faktorer, fysiska, sociala, 
kulturella och institutionella faktorer. Dessa fyra faktorer bildar tillsammans kontexten där aktiviteter 
utförs. (11). Uppgift och aktivitet innefattar personlig vård, produktivitet och fritid. För att kunna 
utföra en aktivitet interagerar människa, miljö och uppgift/aktivitet (11). 
Både MOHO och CMOP beskriver att rehabiliteringen och dess innehållande aktiviteter ska vara 
klientcentrerade och anpassade till klienten och den miljö aktiviteterna ska utföras i.   

 
Psykossjukdom 
Psykossjukdomar ingår i psykiska funktionshinder och enligt Statens offentliga utredningar definieras 
psykiskt funktionshinder på följande vis: 
 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (12, s.6). 
 

Det finns olika typer av psykossjukdomar, dessa delas upp i organiska och funktionella psykoser. De 
organiska psykoserna uppkommer på grund av somatisk sjukdom eller förgiftning och kan försvinna 
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när den somatiska sjukdomen eller förgiftningen är botad eller borta. De funktionella psykoserna 
beror inte på någon organisk orsak utan på grund av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa som till 
exempel diagnosen schizofreni eller en depression (13;14). 

De vanligaste symtomen hos personer med psykossjukdomar är vanföreställningar, hallucinationer 
och frånvaro av sjukdomsinsikt. Att vara psykotisk innebär att ha en förvrängd verklighetsuppfattning 
som kan leda till missbedömningar av tankar och sinnesintryck (14). Psykossymtomen delas upp i 
negativa och positiva symtom. Negativa symtom innebär att personen förlorar förmågor som till 
exempel initiativförmåga jämfört med positiva symtom som innebär att det tillkommer förmågor 
som till exempel sinneshallucinationer (13).  

Schizofreni är en av de allvarligaste psykossjukdomarna (13) och prognosen är dålig. Av de 
nyinsjuknade patienterna återhämtar sig 10-15%, för de som varit sjuka en längre tid är 
återhämtningsmöjligheten lägre. Majoriteten av patienter med diagnosen schizofreni behöver 
regelbundna insatser i form av vård och omsorg (15). 

Vid psykiska sjukdomar finns ofta risk för tillkommande kognitiva funktionsnedsättningar (13;16). 
Kognitiva funktioner innebär att bearbeta och planera händelser samt intryck (2). Det är helheten av 
de olika sinnesintryckens bearbetning som interagerar med erfarenheter och minnen som i sin tur är 
beroende av koncentration, uppmärksamhet och slutledningsförmåga (14). 

Den viktigaste behandlingskomponenten för att reducera psykotiska symtom är medicinsk 
behandling (14). En av de viktigaste rehabiliteringskomponenterna för personer med 
psykossjukdomar är stöd i vardagen genom insatser i boendet och hjälp till sysselsättning (17). 

 
Aktivitetsbegränsning till följd av kognitiva funktionsnedsättningar 
Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi (9;11). Ofta kan problem som nedsatt 
initiativförmåga samt planerings- och organisationsförmåga leda till aktivitetsbegränsningar genom 
att personen inte kommer igång med aktiviteter, har svårt att slutföra dem samt att lära sig nya 
aktiviteter (3). Brister i dessa förmågor kan leda till att personen känner sig osäker och undviker 
aktiviteter såsom till exempel att handla mat eller tvätta, som i sin tur kan leda till isolering och 
förlust av roller (3). Kielhofner anser att roller ingår i vanor och en förlust av dessa kan innebära svåra 
konsekvenser för personens välmående. Bristen på vanor kan då leda till försämrade rutiner som i sin 
tur kan påverka aktivitetsbalansen negativt (9). Enligt Wagman definieras aktivitetsbalans på följande 
vis: 
 

Aktivitetsbalans innebär att uppfatta livet som innehållande rättmängd och rätt variation mellan olika 
aktiviteter i relation till: aktivitetskategorier, aktiviteter med olika karaktäristika samt tidsanvändning 
(18 s.63) 

Aktivitetskategorier förklaras som arbete, fritid, hem och familjeaktiviteter och aktiviteter av olika 
karaktär innebär upplevelsen av aktiviteten till exempel om den upplevs glädjefylld eller som ett 
måste. Tidsanvändning innebär hur tiden spenderas i de olika aktiviteterna (19). Studier visar att 
personer med psykossjukdomar kan ha nedsatt aktivitetsbalans på grund av kognitiva 
funktionsnedsättningar och patienter uppfattar att hantering av sjukdomen och dess symtom tar 
energi från att utföra vardagliga aktiviteter. Genom uppnådd aktivitetsbalans och en meningsfull 
vardag skapas struktur i vardagen, negativa symtom minskar och självförtroende stärks (5;20).  

Bejerholm (21) beskriver att det är vanligt med engagemangsförlust hos patienter med psykisk 
ohälsa/sjukdom och att de väljer att inte utföra aktiviteter såsom de gjort tidigare. Olika 
engagemangsnivåer beskrivs såsom låg, medelhög och hög. Den låga engagemangsnivåns innebär att 
patienten lever ett stillsamt och tillbakadraget liv och inte är aktiv i samhället. På medelhög 
engagemangsnivå innehar patienten en jämnare fördelning av aktiviteter varierat med stillsamma 
aktiviteter. Den höga engagemangsnivån innebär att patienten har en god aktivitetsbalans och utför 
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aktiviteter som innefattar ett sammanhang. Patienter med psykossjukdom befinner sig ofta på den 
låga engagemangsnivån och har därmed en nedsatt aktivitetsbalans och understimulerad vardag 
(21).      

Rehabiliteringen av personer med kognitiva funktionsnedsättningar inriktar sig på träning för att 
förbättra bland annat minne, struktur och problemlösning (16). 

 
Arbetsterapi inom psykiatrisk vård 
Inom psykiatrisk vård arbetar ofta arbetsterapeuten i ett multidisciplinärt team där läkare, 
sjuksköterska, psykolog och socionom med flera ingår för att patienten ska få den vård han/hon har 
behov av genom de olika professionerna (4;16). I teamet är arbetsterapeutens roll att använda sitt 
unika holistiska synsätt och ta hänsyn till hela människan och hur miljö och omgivning kan påverka 
människans aktivitetsutförande (9;11). Enligt patienter är relationen mellan behandlaren och 
patienten den viktigaste och centrala delen inom den psykiatriska vården och att detta bidrar till en 
god vård (22). Det klientcentrerade arbetssättet är en central del inom arbetsterapi och enligt 
litteraturen är en god relation en förutsättning till att påbörja behandlingen (3). 
Studier har visat att arbetsterapeutiska åtgärder ger personer med psykossjukdom en mening med 
att kliva upp ur sängen på morgonen, bättre struktur i vardagen, aktivitetsbalans och färre psykotiska 
symtom. Arbetsterapeuter kan även hjälpa personer med psykossjukdom att komma i kontakt med 
sysselsättning utanför hemmet (5;6;20).  

Arbetsterapeutiska åtgärder inom psykiatrisk vård kan vara uppdelade i direkta och indirekta 
insatser. De direkta insatserna handlar om att behärska aktiviteter i sig som till exempelvis städning 
där målet är att lära sig städa och behärska städredskap. De indirekta insatserna syftar till mer 
bakomliggande förmågor i aktiviteten såsom exempelvis att kunna samarbeta med sin sambo vid 
hushållssysslor (23). De indirekta insatserna kan dock vara svåra att börja med då patienten kan 
uppleva att de inte är direkt kopplade till målet. Det är därför alltid viktigt att arbeta med aktiviteter 
som patienten själv anser vara meningsfulla (23). 

Arbetsterapeuten har även en viktig roll som hjälpmedelsförskrivare och bedömer behovet av 
eventuella hjälpmedel och åtgärder. Här är arbetsterapeutens holistiska synsätt viktigt då det ger en 
helhetsbild av patientens vardag. Arbetsterapeuten fyller också en funktion som utbildare då 
patienten behöver instrueras hur ett hjälpmedel används (24). Utbildningen kan även vara riktad mot 
vårdpersonal och/eller anhörig som patienten har i sin omgivning. Arbetsterapeuten kan handleda 
personal som arbetar med patienter med psykossjukdom för att öka det kognitiva stödet i miljön som 
i sin tur kan leda till förbättrad aktivitetsförmåga (5). 

 
Problemformulering 
Ovanstående litteraturgenomgång påvisar att det finns ett behov av arbetsterapi inom den 
psykiatriska vården då det har visat sig att de arbetsterapeutiska åtgärderna bland annat ger en 
förbättrad aktivitetsbalans och färre psykotiska symtom (5;6;20;25). Litteraturen beskriver att 
psykiska sjukdomar ofta medför risk för tillkommande kognitiva funktionsnedsättningar (13;16). 
Studier menar dock att det behövs mer forskning om kognitiva funktionsnedsättningar till följd av 
psykossjukdomar för att påvisa betydelsen av dessa och hur de påverkar aktivitetsutförandet i 
vardagen (6-8).  
Denna studie kommer därför handla om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer 
med aktivitetsbegränsningar på grund av kognitiva funktionsnedsättningar till följd av 
psykossjukdom. 
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Syfte 
Syftet är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom. 
Frågeställningar: 

● Hur utförs utredningen av aktivitetsbegränsningar hos personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom? 

● Vilka åtgärder används för att kompensera aktivitetsbegränsning till följd av dessa kognitiva 
funktionsnedsättningar? 

● Hur utvärderas och uppfattas resultatet av dessa arbetsterapeutiska åtgärder? 
 

Metod   

Design 
Designen för denna studie var en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa metoden med 
semistrukturerade intervjuer valdes för att ge goda förutsättningar att beskriva erfarenheter och 
kunskaper om det studerade fenomenet hos deltagarna (26).  
 
Urval 
I denna studie användes ett ändamålsenligt urval kombinerat med snöbollsurval. Dessa 
urvalsmetoder användes för att komma i kontakt med arbetsterapeuter som hade kunskap och 
erfarenhet för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Genom det ändamålsenliga 
urvalet söktes deltagare som ansågs ha specialkunskap om det studerande fenomenet (26;27). 
Snöbollsurvalet användes genom att en deltagare rekommenderade två nya deltagare som ansågs ha 
samma kunskap om det studerande fenomenet (26).  
Kriterierna för att delta i studien var att deltagarna skulle vara utbildade arbetsterapeuter med 
erfarenheter av att arbeta med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar till följd av 
psykossjukdom. 

Deltagarna till denna studie rekryterades genom kontakt med en arbetsterapeut på en psykosenhet i 
Mellansverige, genom författarnas handledare samt genom en av författarnas tidigare praktikplatser. 
Tretton arbetsterapeuter i mellersta Sverige mailades en kortare information angående studiens 
syfte. Sex arbetsterapeuter visade intresse för studien. De fick då informationsbrevet mailat och 
samtliga svarade sedan ja till att delta i studien. Sex av arbetsterapeuterna valdes alltså genom 
ändamålsenligt urval. Då författarna ville ha minst åtta deltagare till studien fick en av deltagarna 
förfrågan om han/hon kunde rekommendera ytterligare två arbetsterapeuter till studien. Två 
deltagare rekryterades då genom snöbollsurval. 

Deltagare 
Deltagarna i denna studie var åtta arbetsterapeuter som arbetade eller hade arbetat inom psykiatrisk 
vård med patienter som har kognitiva funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdomar. 
Arbetsterapeuterna arbetade både inom kommunal verksamhet och inom landstingsvård och hade 
cirka 1 år till 30-års (medelvärde 8,5 år) erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin med kognitiva 
funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom. De arbetade inom öppenvården med patienter i 
vuxen ålder, på både boenden och mottagningar. Patienterna beskrevs ha varit sjuka i många år. 
Arbetsterapeuterna arbetade i fem medelstora städer i mellersta Sverige.  
 
Etik 
Enligt 16§ i lagen om etikprövning (28) av forskning som avser människor ska deltagarna informeras 
om den övergripande planen för forskningen, metoder som kommer att användas, studiens syfte, 
frivillighet att delta samt att de kan avbryta deltagandet utan att ange anledning. Detta uppfylldes i 
ett informationsbrev som skickades ut till de potentiella deltagarna.  



 
 

9 
 

Även 17§ gällande samtycke åtföljdes i studien då deltagarna skrev under ett samtyckesformulär där 
de gav sitt medgivande till att deras svar fick användas till studiens resultat (28). Deltagarnas 
personuppgifter skyddades genom konfidentiellkravet. 

 
Datainsamling 
Datainsamlingen gjorde genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck 
innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuaren använder sig av en färdigställd intervjuguide 
med färdiga ämnen och frågor som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguidens 
frågor ska följa en logisk ordning (26). En intervjuguide konstruerades utifrån arbetsterapiprocessens 
steg utredning, åtgärd och utvärdering. Följdfrågor konstruerades sedan i en enskild guide för att ge 
möjlighet till mer utförliga och informationsrika svar på huvudfrågorna. Se bilaga 1 för intervjuguide 
med följdfrågor.  

Samtliga intervjuer bortsett från en genomfördes på arbetsterapeuternas arbetsplatser. En intervju 
genomfördes efter önskemål i arbetsterapeutens hem. Intervjuerna spelades in och pågick 30-60 
minuter (26). Författarna turades om att vara huvudintervjuare vid varannan intervju. Följdfrågor 
kunde ställas av båda författarna under intervjuerna. Samtliga arbetsterapeuter fick tillgång till 
intervjuguiden ett par dagar innan intervjuerna för att kunna förbereda sig.    

 
Dataanalys 
För att analysera insamlad data har kvalitativ innehållsanalys använts. Denna analysmetod används 
ofta inom vårdvetenskap och syftar till att tolka texter och berättelser för att ge en förståelse av det 
studerade fenomenet (29). Författarna delade upp analysarbetet genom att först transkribera 
intervjuerna de varit huvudintervjuare för. Transkriberingarna lästes sedan igenom av båda 
författarna samtidigt som de lyssnade på inspelningarna för att kontrollera att varje ord 
transkriberats (26). Transkriberingarna sorterades sedan i samråd upp i domänerna Utredning, 
Åtgärd och Utvärdering utifrån intervjuguiden (29). Därefter övergick analysarbetet till att återigen 
självständigt identifiera meningsenheter som svarade på intervjufrågorna i de intervjuer författarna 
varit huvudintervjuare för. Meningsenheterna kondenserades sedan genom att texten kortades ner 
utan att ta bort innebörden för att sedan kodas med en kod som beskrev innehållet i 
meningsenheten. Efter detta jämfördes koderna gemensamt av båda författarna för att identifiera 
likheter samt skillnader och koder med liknande innehåll sammanfördes och 14 underkategorier 
bildades. Vilka i sin tur kunde sammanföras till fyra huvudkategorier (29). Se bilaga 2 för exempel på 
analysprocessen.  
 
 

Resultat  

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med olika antal underkategorier (Tabell 1). Resultatet 
kommer att presenteras i löpande text med citat som belyser det arbetsterapeuterna beskrev under 
intervjuerna. Arbetsterapeuterna i studien arbetade inom både landsting och kommunal verksamhet 
och kallade därmed vårdtagarna för både patienter och brukare. I denna uppsats kommer författarna 
kalla vårdtagarna för patienter.  
 

Tabell 1 – Resultatkategorier 

Underkategorier Huvudkategorier 

- Teoretisk referensram 
- Förhållningssätt  
- Samarbete med anhöriga och 
teammedlemmar  

Utredning av aktivitetsbegränsningar till följd av 
kognitiva funktionsnedsättningar 
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- Bedömningsinstrument  
- Hembesök  
- Aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva 
funktionsnedsättningar 

- Implementering och dess svårigheter Åtgärder vid aktivitetsbegränsningar till följd av 
kognitiva funktionsnedsättningar 

- Användandet av bedömningsinstrument vid 
utvärdering 

Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder 

- Förbättrad aktivitetsbalans  
- Förbättrad självinsikt  
- Ökad delaktighet 
- Ökad självständighet och livskvalitet 

Resultat av arbetsterapeutiska åtgärder 

 

Utredning av aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva funktionsnedsättningar 
Enligt arbetsterapeuter var utredningar av aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva 
funktionsnedsättningar en stor del i det dagliga arbetet för arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård. I 
anslutning till utredningarna framkom olika förutsättningar för att kunna genomföra utredningen, 
hur utredningen gick till samt vilka aktivitetsbegränsningar som förekom hos patienterna.  
 
Teoretisk referensram 
Arbetsterapeuter i denna studie använde sig av den teoretiska referensramen Model of Human 
Occupation (MOHO). Andra teoretiska referensramar som också användes var arbetsterapiprocessen 
Occupation Therapy Intervention Process Model (OTIPM), Occupational Performance Model 
Australia (OPM-A) och den Kognitiva perceptuella modellen. Arbetsterapeuter beskrev att de såg till 
modellernas grundpelare angående synsättet på människan, miljön och aktivitet. 

Jag skulle säga att det är framförallt MOHO som jag tycker finns där och även det i bakhuvudet, så 
ligger det där, man har det i ryggmärgen nästan 

Arbetsterapeuter ansåg sig även utgå från ”sin egen referensram” genom att arbeta utifrån sin 
kunskap, egna erfarenheter och patienters berättelser. 

Det är ju så man jobbar..erfarenhet och man pratar om det som är evidens, så är ju det här erfarenhet 
och patientens upplevelser för mig, det som jag lägger störst tyngd vid  

Förhållningssätt 
Arbetsterapeuter menade att relationen mellan behandlare och patient var av yttersta vikt för att 
behandlingen ens skulle kunna påbörjas. Arbetsterapeuter hade erfarenhet av svårigheter med att 
bygga upp en relation med patienten. De beskrev att de första kontakterna med patienten kunde ske 
i trapphuset då patienterna kunde vara misstänksamma och inte vilja släppa in nya människor i sin 
vardag. 

Ja en del är ju så pass sjuka att de inte riktigt klarar av nya människor till exempel utan då får man, då 
kan det vara att man får stå utanför dörren och prata, dom öppnar inte dörren, där ja alltså det är ett 
väldigt jobb att bara komma in i lägenheten 

Arbetsterapeuter beskrev relationsbyggandet som en lång och tidskrävande process. Patienterna var 
ofta misstänksamma och oroliga för vad arbetsterapeuten hade för intentioner eller att bli lämnade 
efter att det hade byggts upp en relation. 

En god relation skapades genom att arbetsterapeuten var lyhörd och visade empati för patienten. 
Det var viktigt att arbetsterapeuten visade förståelse för den eventuellt förvrängda 
verklighetsuppfattningen patienten hade för att inbringa hopp och visa en tilltro till patienten. När 
det skapats en relation kunde själva utredningen och behandlingen påbörjas. 
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När jag började träffa henne var hon jättemisstänksam mot mig och ganska otrevlig många gånger för 
att hon var så orolig både för det här att jag kanske inte finns kvar, att man lämnar, att man inte.. vad 
vill jag och vad är jag ute efter? 

Något som genomsyrade arbetsterapeuternas svar under intervjuerna var att de arbetade 
klientcentrerat och att de strävade efter att få patienten delaktig i behandlingen. Patienten var i 
fokus och målsättningen fastställdes efter patientens önskemål och behov. Motivation, intresse och 
engagemang beskrevs som viktigt för att uppnå goda resultat. Därför var klientcentreringen en 
byggsten till delaktighet genom att välja aktiviteter som patienten var intresserad av och/eller har 
utfört tidigare.  

 
Samarbete med anhöriga och teammedlemmar  
Arbetsterapeuter ansåg att anhöriga och personal till patienten var en viktig del genom hela 
vårdkontakten då det var de som på nära håll såg hur vardagen fungerar. Arbetsterapeuter menade 
då att samarbetet med anhöriga och eventuellt boendestöd vid utredningen kunde ge en helhetsbild 
av patienten och av vad som var problematiskt i vardagen. 
 

Man intervjuar både patienten, anhöriga eller boendestöd om det finns det. Personer runt omkring så 
att man får en helhetsbild av hur det verkar funka 

Arbetsterapeuter beskrev även att teamarbetet med de andra professionerna var grundläggande för 
att patienterna skulle få tillgång till alla insatser som arbetsterapeuten erbjöd. Det kunde till exempel 
vara en sjuksköterska eller läkare som upptäckte problem/behov hos patienten gällande 
medicinhantering och då tog kontakt med arbetsterapeuten för råd och stöd. 

En sjuksyster som sa till mig – tror du att det går och göra någonting här? Och jag träffade patienten 
och presenterade det här hjälpmedlet    

Angående teamarbetet kring patienten hade arbetsterapeuter erfarenhet av att de behövde 
påminna om sin roll och vilken behandling och insats de kunde erbjuda patienten för de andra 
professionerna. Vid ett välfungerande teamarbete kunde professionerna komplettera varandra och 
vården som bedrevs blev välfungerande då de arbetade mot en gemensam målsättning. 

För att jag ens ska få dom frågorna är det viktigt att jag är tydlig i mitt team med min roll och vad jag 
kan göra, vad en arbetsterapeut gör 

Sen är det ju då väldigt viktigt att vi håller det här vid liv och vad vi kan bidra med, vad är vår uppgift. 
Då är det viktigt att upprepa det här då, att som arbetsterapeut jobbar jag med vardagen, jag jobbar 
med det som personen ska klara av i sitt liv. 

Arbetsterapeuter beskrev även att samarbetet mellan olika huvudmän var en viktig del för att 
patienten skulle få de vårdinsatser han/hon behöver. De hade dock erfarenhet av att samarbetet 
mellan till exempel kommun och landsting inte alltid fungerade. De beskrev att kommunikationen var 
bristfällig angående till exempel informationen om patienter kommit hem igen efter att ha vistats på 
sjukhus.  

Men däremot då om vi får veta att dom kommer hem från sjukhuset, det är inte säkert, det funkar inte 
riktigt  

 
Bedömningsinstrument 
Arbetsterapeuter använde sig av olika bedömningsinstrument för att utreda aktivitetsbegränsningar 
till följd av kognitiva funktionsnedsättningar hos patienterna. ADL-taxonomin användes oftast vid 
första intervjun som ett intervjuunderlag för att diskutera vardagens aktiviteter. 
Självskattningsinstrument som användes var Min Mening och Canadian occupational performance 
measure (COPM). Efter intervju och/eller självskattning genomfördes en utredning genom 
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observation med hjälp av bedömningsinstrumenten Assement of Motor and Process Skills (AMPS) 
eller The Perceive, Recall, Plan, Perform System of Task Analysis (PRPP) då dessa 
bedömningsinstrument är speciellt utarbetade för att utreda de kognitiva funktionerna.  
 
Arbetsterapeuter berättade hur de inför varje observation analyserade aktiviteterna och delade upp 
dem i delmoment och analyserade förmågorna som krävdes för att genomföra aktiviteten. En 
aktivitet kunde innebära mer än vad som konkret syntes. Till exempel krävde aktiviteten matlagning 
mer än matlagningsfärdigheter, matlagning krävde tidsuppfattning, planerings- organisationsförmåga 
med mera. 

Att man som arbetsterapeut har aktivitetsanalys i sitt tänk. Att man analyserar vad som krävs för olika 
aktiviteter för olika förmågor hos patienten. Och det försöker man alltid ha med sig i den fasen, i 
utredningsfasen. Men det är en viktig del att kunna och att använda och att ha i huvudet hela tiden 

Arbetsterapeuter hade dock erfarenheter av att vissa patienter inte ville bli bedömda utefter ett 
formulär och använde sig då av ostrukturerade samtal vid utredning. Arbetsterapeuter menade på 
att de hade bedömningsinstrumenten i ”bakhuvudet” för att avdramatisera mötet med patienten. 

Det är ju utifrån min bakgrundskunskap, så det är inte så att jag sitter med ett formulär och så, utan 
det blir att jag efteråt sätter mig ner och funderar kring det 

Arbetsterapeuter beskrev även att de fokuserade på det friska hos patienterna för att se 
patienternas resurser och för att öka motivationen. Exempelvis fokuserade bedömningsinstrumentet 
PRPP på vad patienten klarar av vid en observation för att lyfta styrkor men samtidigt utreda 
eventuella problemområden. Här använde arbetsterapeuter sitt holistiska synsätt för att se alla delar 
hos patienten och inte enbart svårigheterna och sjukdomen. 

Att man faktiskt ser andra delar, att man ser människan och helheten bakom det och att det finns 
mycket annat än det, att man ser det friska, det är ju det vi försöker lyfta fram 

 
Hembesök 
Utredningarna utfördes både på mottagningarna och i hemmen. Hembesöken beskrevs som 
värdefulla och att de kunde ge goda förutsättningar till en utförlig observation av hur de kognitiva 
funktionsnedsättningarna påverkade patientens vardag då det skedde i den naturliga miljön. 
 

Det är ju den här miljön patienten lever i, så då får man ta till sig av det och veta att såhär är 
förutsättningarna för den här personen 

Val av aktivitet för observation utgick från patientens behov, intresse och vanor. Det kunde dock 
ibland vara tillfälle att välja en aktivitet som patienten vanligtvis inte utförde för att se hur patienten 
hanterade en ny och ovan situation. 

 
Aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva funktionsnedsättningar  
Vid de arbetsterapeutiska utredningarna av aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva 
funktionsnedsättningar var det främst de exekutiva funktionerna hos patienterna som påverkade 
aktivitetsutförandet. De kognitiva funktionsnedsättningarna som beskrevs leda till 
aktivitetsbegränsningar var minne, planerings-, organisations-, initiativ-, och orienteringsförmåga 
samt motivation, uppmärksamhet, abstraktionsförmåga, förmåga till att ta instruktioner, 
tidsuppfattning, självinsikt och hålla en struktur. En svårighet som då ofta uppkom hos patienterna 
var att erhålla en aktivitetsbalans och att känna ett lugn. Vissa patienter var underaktiverade och 
andra överaktiverade. Det beskrevs då att det var viktigt att lyssna in patientens stresstålighet för att 
inte riskera att behandlingen blev övermäktig och istället hindrade patientens aktivitetsutförande. 
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Svårigheter med att komma ner i varv, planera in vila, hur mycket orkar man på en dag, ja men det har 
ju lite med planering att göra, att man kanske inte ser sitt eget behov, man tänker att man kan köra på 
som man gjort tidigare i livet kanske 

 
Åtgärder vid aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva funktionsnedsättningar  
Arbetsterapeuter strävade efter att individanpassa funktionella och remediativa åtgärder som 
utfördes både individuellt och i grupp. Implementeringen av åtgärderna upplevdes tidskrävande och 
att den kunde försvåras på grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna. 
 
Arbetsterapeutiska åtgärder som beskrevs överlag var tekniska hjälpmedel, kognitivt stöd i 
omgivningen, bostadsanpassningar, utbildning i den psykiska sjukdomen samt självinsikt, 
datorbaserade träningsprogram för arbetsminne, interna- och externa strategier samt vardagliga 
hjälpmedel såsom mobiltelefon, scheman och kalender.           

Det fanns begränsade resurser för gruppaktiviteter men som arbetsterapeuter menade på att det 
behövdes mer resurser till. De gruppaktiviteter som användes var matlagning, målning, fika och 
samtal utifrån metoden Ett självständigt liv (ESL).  

Ibland användes inte hjälpmedlen såsom arbetsterapeuterna hade tänkt sig. Exempelvis kunde en 
Sigvardtavla användas som ett klotterplank för att skriva upp sina röster på istället för att skriva upp 
dagens aktiviteter. Men om patienten själv var nöjd, var det ett hjälpmedel som han/hon fick behålla. 
Arbetsterapeuter beskrev att de alltid strävade efter att individanpassa åtgärderna efter patienten. 
Efter att ha utrett behoven och målsättningen presenterades olika åtgärder för patienten.      

Det är jätteviktigt att personen själv är med på det här så det inte är någon annan som kommer och 
säger att han behöver det och han behöver det 

Det kognitiva stödet i omgivningen var något som beskrevs som en generell åtgärd hos denna 
målgrupp. De poängterade vikten av stöd från anhöriga, boendestöd och övrig personal samt hur 
miljön kunde främja eller hindra aktivitetsutförandet. Även utbildning om sjukdomen till patienten, 
anhöriga och personal var en viktig del av åtgärderna för att finna en förståelse och betydelsen av 
dem. 

Och det är ju att jobba med personal…för det är deras, deras, ja vad ska man säga, händer och ben och 
liksom utåt 

Arbetsterapeuter beskrev bostadsanpassning som åtgärd för denna målgrupp. En enkel 
bostadsanpassning såsom ett badkar för att en patient som var van att bada och fann ett lugn i 
denna aktivitet, kunde underlätta vardagen och till exempel främja aktivitetsbalansen. En mer 
omfattande bostadsanpassning kunde vara ljudisolering för att minska stimuli utifrån för patienter 
med exempelvis koncentrationssvårigheter.   

Arbetsterapeuter arbetade för att patienterna skulle få en självinsikt och för att känna sig 
självständiga. Detta för att lättare kunna hantera sin sjukdom och dess svårigheter samt ta emot den 
hjälp som erbjöds. Enligt arbetsterapeuter var det viktigt att patienten själv var nöjd och kände sig 
självständig i vardagen med det stöd som han/hon hade. Patienten kunde vara självständig med hjälp 
av det kognitiva stödet i sin omgivning, till exempel genom boendestödet eller de kompenserande 
hjälpmedlen han/hon fått förskrivet. Det viktiga var att lyssna in vad som innebar självständighet för 
just den patienten. 

Vi har ju Careousellen, en sån här medicindelare som påminner om medicin där man kanske har svårt 
att veta, har jag tagit medicinen eller inte tagit medicinen. Sen vet vi aldrig vart tabletterna tar vägen 
när man tagit ur dem ur sin karusell, i alla fall att det finns möjlighet för patienterna att vara 
självständiga   
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Det kanske handlar om man ska ha boendestöd, man ska komma hit på grupp och man ska ha mycket 
stöd runt om, men att känna sig självständig med det stödet. Ett meningsfullt liv.. som inte alltid 
innebär helt, helt och hållet självständig 

Föreläsning om kognitiva hjälpmedel i grupp var ett bra sätt att introducera hjälpmedlen för 
patienterna utan att riskera att kränka någon då självinsikten kunde vara nedsatt. Detta kunde ibland 
”så ett frö” hos någon patient som då själv kunde se sina behov och kunde tänka sig att prova något 
av hjälpmedlen. 

En annan viktig del som kunde underlätta både implementeringen men också anses vara en åtgärd i 
sig är utbildning i den psykiska sjukdomen och vad den innebär för patienten. Detta kunde ske både 
individuellt och i grupp. Arbetsterapeuter beskrev metoden ESL i grupp som ett bra verktyg för 
utbildning och lärande gällande hantering av sjukdomens svårigheter. 

Det är ett väldigt bra komplement att ha och man kan egentligen använda sig utav det mer, att 
försöka samla patienter med liknande problematik och att de får träffas och få höra samma 
information och höra vad det finns för olika åtgärder som man kan använda och även diskutera 
tillsammans 

 
Implementering och dess svårigheter 
Gällande implementeringen av dessa åtgärder beskrev arbetsterapeuter vikten av patientens intresse 
till att använda hjälpmedlet, om patienten inte var motiverad till förändring försvårades 
implementeringen. Arbetsterapeuter beskrev att implementeringen av ett hjälpmedel ofta tog lång 
tid på grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna som till exempel nedsatt minnesförmåga och 
självinsikt. Det tog även lång tid på grund av att patientens anhöriga och personal ofta involverades i 
implementeringen och behövde lära sig hur de kunde stötta patienten.  
 
Ett exempel gällande nedsatt självinsikt för att underlätta implementeringen enligt arbetsterapeuter 
var att visualisera behovet, till exempel genom att visa med bilder, rollspel, filmer eller ritprata med 
patienten.  

Då är det ju jättebra det här med penna och just det här rita upp enkla scenarion på ett papper och 
använda vår syn, det visuella, liksom visualisera det 

Arbetsterapeuter beskrev även att paranoida tankar hos patienterna kunde förekomma och att dessa 
då kunde påverka implementeringen och användandet av tekniska hjälpmedel. De menade då att det 
var viktigt att lyssna in och ta hänsyn till och att se över andra alternativ. Vissa patienter upplevde att 
de blev avlyssnade och kontrollerade av till exempel mobiltelefonen eller Memo-planner. 

Det var ju för den här gruppen, just det här att apparaten prata med dem. Eller att den var utsänd från 
rymden eller att det var något läskigt eller nått som de inte ville ha överhuvudtaget 

 
Utvärdering av arbetsterapeutiska åtgärder  
Utvärderingen av de arbetsterapeutiska åtgärderna utfördes vanligtvis genom samtal utifrån 
målsättningen med åtgärderna med patienten, anhöriga och personal. 
 

Användandet av bedömningsinstrument vid utvärdering 
Arbetsterapeuter ansåg att utvärdering av de arbetsterapeutiska åtgärderna var en viktig del i 
arbetet för att kunna utvärdera hur åtgärderna förbättrat patientens aktivitetsutförande. Vid 
utvärdering beskrev arbetsterapeuter att de hade bedömningsinstrumenten i ”bakhuvudet”. 
Utvärderingen bestod oftast av ostrukturerade samtal utifrån målsättningen med patienten, 
anhöriga och personalen. Arbetsterapeuter beskrev dock att de borde använda 
bedömningsinstrumenten mer strukturerat vid utvärderingen för att konkretisera de eventuella 
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framstegen hos patienten då det ofta var motiverande för patienten att visuellt se förbättringarna 
tydligt och konkret. 
  

Där [vid utvärdering] har det nog varit mer samtal. Däremot så tänker jag, Min mening, 
bedömningsinstrumentet, är ju bra på det sättet, både i, alltså där det blir ju så tydligt, skulle man fylla 
i det på nytt om en tid framöver så skulle ju det verkligen kunna visa en skillnad 

 
Resultat av arbetsterapeutiska åtgärder 
Arbetsterapeuter uppfattade att patienterna fick förbättrad aktivitetsbalans, självinsikt, ökad 
delaktighet samt ökad självständighet och livskvalitet genom den arbetsterapeutiska behandlingen. 
 

Förbättrad aktivitetsbalans  
Då arbetsterapeuter hade erfarenheter av att patienter med psykossjukdom ofta hade en nedsatt 
aktivitetsbalans var detta något viktigt att arbeta med. Arbetsterapeuter uppfattade att hjälpmedel 
såsom kalendrar och scheman underlättade aktivitetsbalansen för patienterna och att det medförde 
en struktur i vardagen som i sin tur ledde till ett högre välbefinnande hos patienterna. 
 

Jag märker att när man har bestämt tider så funkar det också bättre, att man har mer kontroll och 
struktur på sin vardag och har liksom hjälp av kanske påminnelser, att det piper i telefonen eller att 
man kommer i tid     

 
Förbättrad självinsikt 
Arbetsterapeuter kunde vid utvärderingen se framsteg gällande självinsikt hos patienterna på grund 
av de arbetsterapeutiska åtgärderna. Detta genom patienternas egna berättelser vid 
utvärderingssamtalen men också genom ostrukturerade observationer då arbetsterapeuter 
uppmärksammade förbättringar kring bland annat att patienterna kunde hantera sina känslor och 
behov samt tidsuppfattningen.      

Det hör man ju i samtal utifrån hur vardagen ser ut nu, att det är förändringar [angående självinsikten] 

 
Ökad delaktighet 
Arbetsterapeuter ansåg att gruppaktiviteterna gav patienterna roller och känsla av sammanhang. 
Patienterna i grupperna kunde råda varandra och samtala om de svårigheter de upplevde i vardagen. 
De kunde också samtala om det positiva för att se sina resurser och styrkor de hade och inte fokusera 
allt för mycket på det negativa. Detta medförde bekräftelse av att de inte var ensamma i sin sjukdom 
och att de hade en roll i gruppen samt kände sig behövda. Arbetsterapeuter beskrev att aktiviteter i 
grupp för patienter med samma förutsättningar gav en trygg miljö och att det kunde vara en träning 
av sociala förmågor för att sedan komma ut i samhället och påbörja en sysselsättning.     
 

För det är en jätte, jätteviktig del av det här att man får bli en del av ett sammanhang, att någon 
efterfrågar en, att man är behövd och att man gör någonting nyttigt 

 
Ökad självständighet och livskvalitet  
Arbetsterapeuter ansåg sig uppfatta att patienterna fick både ökad självständighet och livskvalitet på 
grund av de arbetsterapeutiska åtgärderna. De kunde se glädje, energi och hopp om framtiden hos 
patienterna samt höra på deras berättelser att åtgärderna bidragit till en mer fungerande vardag 
jämfört med hur det såg ut innan behandlingen. Ibland kunde små insatser medföra en stor 
förändring och förbättring angående strukturen i patientens vardag. Till exempel kunde strategin att 
alltid ställa in larm på mobilen för aktiviteter underlätta aktivitetsbalansen och strukturen avsevärt. 
Åtgärdernas resultat kunde variera beroende på ålder, sjukdomslängd med mera, men 
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arbetsterapeuter menade att det var viktigt att se det lilla. Det lilla kunde ha stor betydelse. 
Arbetsterapeuter beskrev även att de genom anhöriga och personal fick höra att vardagen fungerade 
bättre.  
 

Man ser att patienten är gladare, har mer energi, har liksom hopp om framtiden 

De kan beskriva, nu tar jag henne som exempel, den här tjejen som läser mycket, att hon skriver in sig 
och kommer börja plugga, man tar för sig mer 

Arbetsterapeuter menade att i begreppet livskvalitet ingår flera aspekter men främst handlar det om 
självständighet som också i sin tur medför självförtroende och hopp. 

Men hjälpmedlen bidrar ju ändå till självständighet.. som jag upplever att många tycker är viktigt     

 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
Under intervjuerna med arbetsterapeuterna framkom det att de använde sig av olika teoretiska 
referensramar. Författarna ansåg dock att arbetsterapeuternas beskrivningar angående sitt 
arbetssätt stämde väl överens med de två välkända teoretiska referensramarna MOHO och CMOP, 
även om de inte medvetet beskrivit någon teoretisk referensram. De arbetade klientcentrerat genom 
att de tog hänsyn till patienternas motivation, vanor och intressen. Åtgärder och målsättningar 
beskrevs alltid vara individanpassade för att kunna uppnå goda behandlingsresultat. Detta beskriver 
både MOHO och CMOP som en central del i de både referensramarna (9;11). Arbetsterapeuterna tog 
även hänsyn till miljön och dess påverkan på aktivitet, miljön kunde vara både främjande och 
hindrade. De påvisade då vikten av att använda sig av den naturliga miljön i både utredningar och vid 
träningstillfällen. Detta påvisar MOHO och CMOP, att det är viktigt att ta hänsyn till miljön och att 
aktiviteten utförs i den miljön där aktiviteten vanligtvis utförs (9;11). Arbetsterapeuter värderade 
därför hembesök högt. Författarna kunde se att arbetsterapeuterna i studien hade ett holistiskt 
synsätt på patienterna då de tog hänsyn till patienten, aktiviteten och miljön och hur de kunde 
påverka varandra. Detta menar även MOHO och CMOP (9;11). 
 
Arbetsterapeuterna beskrev att relationen mellan behandlare och patient var av yttersta vikt för att 
behandlingen skulle ge goda behandlingsresultat och för att behandlingen ens skulle kunna påbörjas. 
Detta stämmer väl överens med litteraturen där patienter menar att relationen mellan behandlare 
och patient är den viktigaste och centrala delen i arbetet med patienter med psykossjukdom (3;22). 
Arbetsterapeuterna tog även upp att relationen med anhöriga var viktig för att patienterna skulle 
kunna få det stöd och hjälp i vardagen han/hon behövde. Detta kunde innebära både utbildning om 
sjukdomen och hur hjälpmedel används samt hur de kunde underlätta vardagen genom att vara ett 
levande kognitivt stöd. Detta beskriver även litteraturen, att arbetsterapeuterna kan fungera som 
utbildare för anhöriga angående psykossjukdom och hur olika hjälpmedel fungerar (5).  

Arbetsterapeuterna i denna studie beskrev vikten av att ha ett välfungerande teamarbete kring 
patienterna, detta beskriver även litteraturen (4;16) som en viktig del i arbetet med denna målgrupp. 
Det framkom även i resultatet att gränsöverskridande arbete mellan landsting och kommun var en 
viktig del i arbetet för att kunna erbjuda den vård patienten hade behov av, ibland önskades det dock 
förbättring kring kommunikationen. Detta beskriver även litteraturen vara en viktig del i teamarbetet 
kring patienten men anses också där vara bristfällig. För att uppnå en välfungerande vård är 
kommunikationen och samarbetet mellan kommun och landsting en central del. Den bristfälliga 
kommunikationen kan då leda till att patienter inte får den vård de behöver då just denna målgrupp 
inte alltid söker vård själva (13;16;30).      
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Resultatet av studien visade att arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att de ibland fick påminna de 
andra professionerna i teamet angående deras roll är och vad de kunde erbjuda för åtgärder. 
Litteraturen beskriver dock hur arbetsterapeuten ingår i det multidisciplinära vårdteamet som en 
stående rutin (4;16). Detta väcker frågor om arbetsterapeuter har en otydlig roll i teamet och hur kan 
arbetsterapeuter göra den mer tydlig för de övriga professionerna. Wikeby, Lundgren Pierre och 
Archenholtz (25) menar även att det finns behov av forskning utifrån arbetsterapeutens perspektiv 
för att belysa värdet av arbetsterapi inom den psykiatriska vården. 
 
Arbetsterapeuterna beskrev att en ordentlig utredning av aktivitetsbegränsningar till följd av 
kognitiva funktionsnedsättningar var viktig inom psykiatrisk vård. De använde bedömningsinstrument 
vid första kontakten för att få en helhetsbild av patienten och dess vardag. Detta överensstämmer 
även med Creek och Bullock (31), att första utredningen bör fokuseras på att kartlägga patientens 
vardag. Arbetsterapeuter hade erfarenhet av att patienterna inte ville bli bedömda utifrån ett 
instrument och beskrev sig då ha bedömningsinstrumenten i bakhuvudet vid första intervjun. 
Litteraturen beskriver också att den goda relationen är viktig innan det påbörjas utredningar utifrån 
bedömningsinstrument (3)    

Arbetsterapeuter utförde en aktivitetsanalys av de olika aktiviteterna inför en observation för att 
tydliggöra vilka krav aktiviteten ställde på patienten. Detta belyser även litteraturen som en viktig del 
av arbetsterapeutens arbete (31). Hembesök ansågs vara ett bra sätt för att utreda och observera 
hur de kognitiva funktionsnedsättningarna påverkar vardagen. Litteraturen beskriver även detta, att 
hembesök ger en tydlig bild av hur de kognitiva funktionsnedsättningarna påverkar 
aktivitetsutförandet (24;31) 

Arbetsterapeuterna hade mest erfarenheter av att arbeta med patienter med diagnosen schizofreni 
vilket är en av de allvarligaste psykossjukdomarna (13). Litteraturens beskrivning av de kognitiva 
funktionsnedsättningarna som ofta förekommer vid psykossjukdom överensstämmer med 
arbetsterapeuternas beskrivningar och erfarenheter. Arbetet kring aktivitetsbegränsningar till följd 
av kognitiva funktionsnedsättningar uppfattar arbetsterapeuterna som det största arbetet inom 
denna målgrupp. Detta leder till funderingar kring varför det inte finns mer forskning inom detta 
område (6-8). Författarna diskuterade om de positiva symtomen uppmärksammas mer då till 
exempel röster och hallucinationer framkommer tydligare för omgivningen än de kognitiva 
funktionsnedsättningarna.  

Nedsatt aktivitetsbalans på grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna är vanligt hos patienter 
med psykossjukdom (2;3;5;20). Detta beskrev även arbetsterapeuter i denna studie. 
Arbetsterapeuter hade erfarenheter av att patienterna var både under- och överaktiverade och att 
detta kunde förbättras med hjälp av stöd i omgivningen samt kompenserande hjälpmedel. En orsak 
till att patienterna kunde vara underaktiverade var att aktivitetsutförandet begränsades på grund av 
de kognitiva funktionsnedsättningarna som i sin tur kunde leda till att aktiviteter inte utfördes. Här 
beskrivs en låg engagemangsnivå (21) Detta kunde leda till förlust av roller och vanor som MOHO 
menar är viktiga för människans välmående. Både litteratur och arbetsterapeuterna i denna studie 
påvisar detta (3;9). Arbetsterapeuter hade erfarenheter av att aktivitetsbalansen även påverkades av 
den nedsatta självinsikten vid kognitiva funktionsnedsättningar. Detta påvisas i en studie av Goulet, 
Rosseau, Fortier och Mottard (32) och var även något som arbetsterapeuter i denna studie arbetade 
med dagligen. En metod som arbetsterapeuter använde sig av för att öka självinsikten och 
självständigheten hos patienterna var ESL. Detta beskrivs även i litteraturen som en bra metod för 
just patienter med psykosdiagnos (33). En av de viktigaste rehabiliteringskomponenterna är stöd i 
vardagen genom åtgärder i boendet samt hjälp till sysselsättning (17). Arbetsterapeuterna i denna 
studie beskrev vikten av stöd från anhöriga, boendestöd och annan vårdpersonal för att dessa 
patienter ska få en välfungerande vardag. Litteraturen beskriver att arbetsterapeutiska åtgärder kan 
möjliggöra en välfungerande vardag med struktur, aktivitetsbalans och färre psykotiska symtom 
(5;6;20). Detta beskrev arbetsterapeuterna i studien att de arbetade med och hade som målsättning 
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för varje patient samt att de kunde se en ökad livskvalitet på grund av de arbetsterapeutiska 
åtgärderna.    
 
Arbetsterapeuter beskrev vikten av en ordentlig utvärdering för att kunna se utfallet av de insatta 
åtgärderna samt för att visa framstegen för patienten som i sig är motiverande att fortsätta sin 
rehabilitering. Detta skriver även litteraturen (3). Såsom arbetsterapeuterna och litteraturen 
beskriver utgår utvärderingen från patientens målsättning och det är patientens upplevelse av 
förbättring som väger tyngst.  Litteraturen beskriver också, likaså arbetsterapeuterna i studien, att 
utvärderingen kan göras utifrån samtal, observation eller med hjälp av olika bedömningsinstrument 
(3). I denna studie beskrev arbetsterapeuterna att det mest var ostrukturerade samtal utifrån 
patientens målsättning som användes vid utvärderingarna. Arbetsterapeuter beskrev sig dock att 
visualisera behov hos patienter med nedsatt självinsikt som är vanligt i denna målgrupp. Författarna, 
arbetsterapeuter samt litteraturen anser att strukturerat användande av bedömningsinstrument vid 
utvärdering skulle kunna konkretisera och visualisera framstegen för både patient och 
arbetsterapeut (31). Enligt författarna skulle detta också kunna tydliggöra arbetsterapeutens roll och 
arbete för de andra professionerna genom att det konkretiseras i bedömningsinstrumentens 
formulär och i journalanteckningar. En liknande studie i större skala skulle därför kunna användas till 
arbetsterapipraxis genom att denna studies resultat påvisar att fler strukturerade utvärderingar med 
bedömningsinstrument skulle kunna användas.  
 
Metoddiskussion 
Författarna till denna studie ansåg att den kvalitativa metoden var den design som kunde svara på 
studiens syfte och frågeställningar. Metoden och de semistrukturerade intervjuerna gav 
förutsättningarna till att få en fördjupad förståelse av det studerande fenomenet (26). En kvantitativ 
metod hade varit olämplig då författarna sökte erfarenheter av detta fenomen och inte kvantitativ 
data (29). En kvantitativ metod hade kunnat nå ut till flera arbetsterapeuter men inte givit lika djupa 
svar som författarna sökte i denna studie.       
 
Författarna till denna studie ansåg att urvalet av deltagarna var bra då de hade god erfarenhet av 
arbete inom kognitiva funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom och de kunde svara på 
studiens syfte och frågeställningar. Antalet arbetsterapeuter som deltog i studien ansågs vara ett 
rimligt antal för att kunna svara på syftet och mängden data ansågs rimlig att analysera under 
studiens avsatta tid (29). Författarna ansåg att ett större antal arbetsterapeuter inte givit ett 
annorlunda resultat då de ansåg sig uppnått datamättnad efter sista intervjun (26). Författarna ansåg 
att arbetsterapeuternas olika längd på erfarenhet var en fördel till denna studie då det visade sig att 
samtliga kunde svara på studiens syfte och frågeställningar. De som arbetat en kortare tid använde 
sig mer av teorin från utbildningen medan de som arbetat många år lutade sig mot såväl sin egen 
som patienters erfarenhet.  

En av arbetsterapeuterna efterfrågade intervjuguiden inför intervjun, därför fick samtliga 
arbetsterapeuter då tillgång till intervjuguiden ett par dagar innan intervjun för att ha samma 
förutsättningar till att besvara frågeställningarna. Enligt författarna kan detta både varit en fördel och 
nackdel för studiens syfte. En fördel var att deltagarna kunde förbereda sig inför intervjun och tänka 
efter vad som efterfrågades. En nackdel var att det inte blev spontana svar som eventuellt hade 
kunna ge ett annat resultat i studien. Arbetsterapeuterna fick dock inte de färdigställda följdfrågorna, 
detta för att ge utrymme till spontana svar. En svaghet som författarna uppmärksammat under 
analysarbetet var följdfrågan angående om resultatet av de arbetsterapeutiska åtgärderna gav ökad 
livskvalitet hos patienterna. Denna ledande fråga hade kunna undvikits och omformuleras till en 
öppen fråga om hur arbetsterapeuterna uppfattade åtgärdernas resultat.     

Angående trovärdigheten i denna studie har författarna beskrivit arbetsterapeuternas kontext och 
studiens metod för att öka möjligheten för överförbarhet. Författarna genomförde även samtliga 
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intervjuer tillsammans för att se till att intervjuerna genomfördes på lika sätt, detta för att möjliggöra 
studiens tillförlitlighet. Då författarna delade upp arbetet kring transkriberingen för att sedan 
stämma av den andres arbete ansåg författarna att de säkerställt att intervjuerna transkriberats och 
analyserat korrekt. Författarna tolkade arbetsterapeuternas erfarenheter som samstämmiga och det 
skapades tidigt i arbetet en tydlig struktur som underlättade kodning och kategorisering.  Författarna 
valde att använda citat i texten för att belysa de arbetsterapeuterna berättade under intervjuerna. 
Detta för att påvisa studiens giltighet och säkerställa att resultatet speglar arbetsterapeuternas röst 
och inte författarnas egna tolkningar och värderingar (26;29). 

 
Slutsats 
I studien framkom det att arbetsterapeuter hade erfarenheter av att deras roll i teamet ibland var 
otydlig för de andra professionerna. Det framkom även att strukturerade utvärderingar med 
bedömningsinstrument skulle kunna användas mer och författarna anser att detta skulle kunna leda 
till att arbetsterapeutens roll tydliggörs. Vidare forskning angående arbetsterapeutens roll i teamet 
skulle därmed kunna tydliggöra rollen och öka kunskapen om arbetsterapi för de andra 
professionerna. Resultatet i denna studie påvisar att arbetsterapeuten har en betydande roll inom 
vård av patienter med kognitiva funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom och att 
arbetsterapi ger patienterna förbättrat aktivitetsutförande och ökad livskvalitet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide med följdfrågor  
 
Intervjuguide till C-uppsats med syftet:  
Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar till följd av psykossjukdom. 
 
Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

 Hur länge har du arbetat inom psykiatrisk verksamhet? 

 Hur länge har du arbetat med kognitiva nedsättningar hos klientgruppen? 

Beskrivning av klientgruppen 

 Ålder 

 Diagnos/svårighetsgrad? 

 Sjukdomslängd? 

 
Fördjupningsfrågor 
Utredning/bedömning: 

 Kan du berätta hur du utreder kognitiva funktionsnedsättningar? 

 Vilka kognitiva funktionsnedsättningar har personer med psykossjukdomar främst behov av 
att kompensera enligt din erfarenhet? 

 Utifrån din erfarenhet anser du att du utgår ifrån någon teoretisk referensram som t.ex. 
MOHO? 

Åtgärd: 

 Vilka åtgärder har du erfarenhet av att använda? 

 Vilka erfarenheter har du ang. implementeringen av åtgärden?  
 

Uppföljning/utvärdering 

 Vilka åtgärder kan kompensera dessa nedsättningar bäst enligt dig? 

 Kan du beskriva hur du utvärderar resultatet? 

 Hur uppfattar du resultatet i vardagen av dessa åtgärder? 
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Följdfrågor 
 
Utredning: 

 Vilka bedömningsinstrument använder du? Vad säger din erfarenhet om dessa? Vilka typer 
av observationer har du erfarenhet av att utföra? 

 Motivera gärna utifrån andra referensramar.  

Åtgärd: 

 Kan det vara olika från person till person? Kan du berätta mer? (Ålder, intresse) 

 Vilka ev. svårigheter kan uppstå vid implementering av åtgärder för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar? 

 Vad anser du om gruppterapi jämfört med individuell terapi? 

Uppföljning/utvärdering 

 Använder du bedömningsinstrument vid utvärderingen och i så fall vilka? 

 Hur lång tid brukar patientkontakterna pågå? 

 Tycker du dig se att personerna får bättre livskvalitet av åtgärderna? (Bra historier/dåliga 
historier) 
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Bilaga 2 Exempel på analysprocess 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Att man verkligen 
jobbar mycket med 
samverkan, att man 
får med anhöriga, 
boendepersonal eller 
boendestödjare eller 
alltså så.. så att man 
får ett samarbete, 
för det underlättar ju 
otroligt mycket. 

Det är viktigt med 
teamarbete för att det 
underlättar mycket 

Samarb
ete 

Teamarbete Utredning av 
kognitiva 
funktionsnedsättning
ar 

Det här med 
självständighet är ju 
också en….hur 
självständig behöver 
man vara? Det 
kanske inte alltid 
handlar om att man 
ska klara sig helt 
själv i sin egna 
lägenhet utan det 
kanske handlar om 
att man ska ha 
boendestöd, man 
ska komma hit på 
grupp, och man ska 
ha mycket stöd runt 
om, men att känna 
sig självständig med 
det stödet. 

Självständighet är 
individuellt och det 
viktigaste är att 
patienten är så 
självständig som 
han/hon vill vara med 
det stöd hon/han 
behöver. 

Självstä
ndighet 

  Åtgärder vid 
kognitiva 
funktionsnedsättning
ar 


