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Välkomna till At-forum 2011
Med hjälp av denna abstraktbok kan du nu börja planera ditt individuella program vid årets 
At-forum. 

Under de två första dagarna kan du välja att delta i olika presentationer, miniseminarier eller work-
shops, som hålls av yrkesverksamma arbetsterapeuter såväl som forskare. Programgruppen har i 
sitt arbete försökt att sammanställa ett program som återspeglar arbetsterapins utveckling och dess 
framtid. Glöm inte heller att planera in en ordentlig rundvandring på posteravdelningen, även dessa 
ger dig en bra inblick i det aktuella kunskapsläget.

Under den tredje dagen har du möjlighet att delta i något av de tre seminarierna, men dessa måste 
du anmäla dig särskilt till.

Erfarenheten från tidigare besökare vid At-forum visar att det är ett utomordentligt bra sätt att hålla 
sig ajour med pågående utveckling och forskning inom arbetsterapi, men dagarna ger dig också 
chans att träffa kollegor, gamla som nya, på ett naturligt sätt. Dessa informella träffar kan vara 
starten till en framtida kompetensutveckling i samverkan.

Ett register över samtliga författare finns i slutet av boken. 

Vi hoppas att du ska uppleva 2011 års At-forum som inspirerande och innehållsrika dagar där du 
har lärt dig mer om framtidens arbetsterapi, och att du har fått möjlighet till att nätverka med 
kollegor. Att den nyvunna kunskapen som du tar med dig hem ger dig extra energi att fortsätta 
att fördjupa dig i något område inom din kompetensprofil och att du snart börjar din planering för 
deltagande i nästa At-forum.  

Nacka, februari 2011

Lena Haglund
Förbundsordförande
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ONSDAG 6 april

Vardagsteknologi

    Datorbaserade hjälpmedel som kognitivt 
    stöd vid värdefulla aktiviteter efter stroke
 Författare: Eva Lindqvist, Karolinska Institutet, 
NVS sektionen för arbetsterapi, Fack: 23200, 
141 83 Huddinge, E-post: eva.k.lindqvist@ki.se

Medförfattare: Lena Borell, E-post: lena.borell@
ki.se

Tidigare forskning har visat att datorbaserade 
hjälpmedel för kognitivt stöd kan öka möjlig-
heterna att utföra utvalda aktiviteter och också 
påverka känslan av trygghet. Det finns dock fort-
farande behov av ökad kunskap när det gäller hur 
det upplevs att leva med denna typ av hjälpmedel 
i vardagen under en längre tid.

Syftet med denna studie var att undersöka hur 
en typ av datorbaserat hjälpmedel för kognitivt 
stöd användes och upplevdes över tid, av person-
er som hade fått stroke och deras närstående. 
Fyra deltagare och deras närstående inkluderades 
i denna interventionsstudie. Upplevda svårigheter, 
behov och prioriteringar, relaterade till kognition, 
identifierades genom intervjuer och bedömnings-
instrument. Utifrån deltagarnas prioriteringar 
modifierades det datorbaserade hjälpmedlet 
Tentaculus så att det kunde tillhandahålla ett 
individuellt anpassat kognitivt stöd. Hjälpmedlet 
installerades därefter i deltagarens bostad. Halv-
strukturerade intervjuer utfördes före och under 
interventionens sex månader, med syfte att fånga 
deltagarnas och de närståendes erfarenheter. 
Dessa erfarenheter analyserades genom kontinu-
erliga jämförelser av materialets olika delar.

Resultatet visade att deltagarna kunde uppleva 
ökad social delaktighet och ökad kontroll över 
värdefulla aktiviteter. Hjälpmedlet stödde också 
deltagarna i att skapa dagliga rutiner. Deltagar-
na byggde upp olika typer av rutiner kring de 
utvalda aktiviteterna ofta i nära samarbete med 
sin närstående. Detta gjorde att ansvaret för 
uppgifterna till viss del kunde omfördelas i paret. 
Resultatet i denna studie talar för att datorbas-
erade, modifierbara hjälpmedel ger användaren 
ett större inflytande för sina aktiviteter i vardagen 
och att den närstående kan få minskat ansvar för 
värdefulla uppgifter.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Aktivitetsproblem inom området kom-  
    munikation för personer med neurologisk
    funktionsnedsättning.

Författare: Kristina Pettersson, Rehabiliterings-
medicinska Kliniken, Universitetssjukhuset, 581 
51 Linköping, E-post: Kristina.A.Pettersson@lio.se

Medförfattare: Anette Kjellberg, E-post: anette.
kjellberg@liu.se

Bakgrund: För personer med behov av åtgärder 
inom området alternativ kommunikation är syftet 
att möjliggöra aktivitet och delaktighet. I det 
arbetsterapeutiska utredningsarbetet är det 
därför viktigt att få kunskap om vilka aktiviteter 
dessa personer anser som värdefulla att utföra.

Syfte: Syftet var att jämföra hur personer med 
olika neurologiska funktionsnedsättningar 
beskriver aktivitetsproblem inom kommunik-
ationsområdet avseende utförande och tillfreds-
ställelse före och efter arbetsterapeutisk inter-
vention.
   Metod: Studien är en granskning av genom-
förda bedömningar med Canandian occupational 
Performance Measure (COPM) och inkluderar 64 
personer (40 män och 24 kvinnor).
   Resultat/förväntat resultat: Totalt identifiera-
des 153 aktivitetsproblem som visade att de mest 
frekventa problemen var att kunna skicka och ta 
emot e-post, använda Internet samt att kunna 
kommunicera med närstående. En statistisk 
signifikant skillnad fanns inom diagnosgrupperna 
multipel skleros (MS), neurologisk sjukdom, stroke 
och cerebral pares (CP). Däremot fanns ingen 
statistisk signifikant skillnad mellan de fyra 
diagnosgrupperna gällande utföradne och till-
fredsställelse före och efter intervention.
   Konklusion: I diskussionen omnämns dator-
användning som jämställd med andra ADL-aktiv-
iteter och att det är arbetsterapeuters ansvar att 
uppmärksamma detta för att personer även efter 
skada och sjukdom ska kunna använda datorn. 
Stöd och support är av betydelse oavsett om 
personen använder en hög- eller lågteknologisk 
strategi. Ytterligare kunskap behöver utvecklas 
kring det pedagogiska tillvägagångssättet men 
också studier som beskriver faktorer som är av-
görande för om ett hjälpmedel accepteras eller 
inte.

Sökord: Canadian Occupational Performance 
Mesure (COPM), Alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK), arbetsterapi
   Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Delaktighet i vardagen för personer med
    lindrig utvecklingsstörning vid använd-
    ning av kognitivt stöd

Författare: Birgitta Wennberg, Klara Mera - 
Center för kognitivt stöd, SLSO, Box 17056, 104 
62 Stockholm, E-post: birgitta.wennberg@sll.se

Medförfattare: Anette Kjellberg, E-post: anette.
kjellberg@liu.se

Bakgrund: Syftet med kognitiva hjälpmedel är 
att kompensera för kognitiva svårigheter, att 
underlätta oberoende vid utförande av aktiviteter 
och att underlätta beslutsfattande i vardagslivet. 
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Det finns få studier om användning av kognitiva 
hjälpmedel, effekten av dessa och framför allt om 
hur brukarna själva upplever delaktighet.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva 
erfarenheter som personer med lindrig utveckl-
ingsstörning har av delaktighet i vardagssituation-
er vid användning av kognitiva hjälpmedel.

Metod: Deltagare var nio personer med lindrig 
utvecklingsstörning i åldern 17 – 37 år som fått 
ett kognitivt hjälpmedel förskrivet inom de 
senaste 2 åren. Data insamlades med semistrukt-
urerade intervjuer.

Resultat / förväntat resultat: Det vanligaste 
hjälpmedlet var handdatorn Handi, ibland i 
kombination med andra tids- eller planerings-
hjälpmedel. Vid analys av intervjuerna framkom 
följande teman: användbarhet, aktivitetsmönster, 
påverkan på hälsa och roller samt sociala hinder.

Konklusion: Arbetsterapeuten behöver vara 
observant på brukarnas önskemål om förändring-
ar i hjälpmedlets inställningar för att användning-
en ska var optimal. Vidare bör arbetsterapeuten 
vara vaksam på attityder som kan påverka bruk-
arens möjligheter till delaktighet. Detta är en av 
få studier om hur brukarna själva upplever del-
aktighet i vardagssituationer vid användning av 
kognitiva hjälpmedel. Det behövs mer forskning 
angående delaktighet vid långvarig användning 
av kognitiva hjälpmedel.

Sökord: Kognitiva hjälpmedel, lindrig utveckl-
ingsstörning, delaktighet

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Teknikanvändning hos äldre med och utan
    kognitiv nedsättning

Författare: Louise Nygård, Karolinska Institutet, 
Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200, 141 83 
Huddinge, E-post: louise.nygard@ki.se

Medförfattare: Anders Kottorp, E-post: anders.
kottorp@ki.se

Bakgrund: Vardagsteknik, VT, som tex. mobil-
telefoner och hemelektronik blir allt viktigare för 
oss alla och förmåga att använda VT utgör en 
förutsättning för delaktighet i samhället. Tidigare 
studier har indikerat att ökade svårigheter att 
använda VT kan visa tidiga tecken på kognitiv 
svikt eller demens. För forskning och kliniskt bruk 
behövs validerade och lättadministrerade instru-
ment.

Syfte: Syftet var att utveckla en kortversion av 
Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ, 
och pröva dess förmåga att särskilja grupper 
med olika funktionsförmåga och dess relation till 
aktivitetsförmåga.

Metod: ETUQ mäter uppfattning om svårig-
hetsgrad i användning av den VT som är relevant 
för varje respondent. Standardiserade intervjuer 
med ETUQ (92 items version) genomfördes med 
personer med Alzheimer’s sjukdom, AD (n= 37) 
eller kognitiv svikt, MCI (n= 37) och äldre utan 

kognitiv nedsättning (n= 44). ADL-bedömning 
gjordes med Frenchay Activity Index, FAI. Rasch 
analys användes för att stegvis reducera antalet 
items i ETUQ. Skillnader mellan grupperna be-
räknades med ANOVA.

Resultat / förväntat resultat: En ortversion 
av ETUQ med 33 items genererades, med för-
måga att särskilja de tre grupperna (p>0.5). Både 
uppfattning om VTs svårighetsgrad och relevans 
skiljde sig signifikant åt mellan alla grupper. En 
moderat positiv korrelation (r=0.50) mellan ETUQ 
och FAI bekräftade att minskat engagemang i 
aktivitet och ökade svårigheter i VT-användning är 
relaterade.

Konklusion: Förmågan att använda VT påverk-
as redan vid MCI, och är således ett område 
känsligt för att fånga subtila funktionsnedsätt-
ningar. Både den detaljerade 92-item versionen av 
ETUQ och den översiktliga 33-item versionen kan 
således särskilja grupper med olika förmåga.

Sökord: Bedömningsinstrument, validering, 
äldre

Typ av projekt: Forskningsarbete

Viktiga andra

    Upplevelse av egen aktivitetsförändring 
    hos manliga anhöriga till kvinnor med
    ”mild stroke”.

Författare: Eva Jakobsson, Hemsjukvård och 
rehabilitering i västra Göteborg, Mor Livas Stig 3, 
421 47 Västra Frölunda, E-post: eva.jakobsson@
frolundahogsbo.goteborg.se

Medförfattare: Susanne Gustafsson, E-post: 
susanne.m.gustafsson@vgregion.se, Gunilla 
Forsberg-Wärleby, E-post: gunilla.forsberg.
warleby@neuro.gu.se

Bakgrund: Att mitt i livet bli anhörig till en pers-
on som drabbats av stroke innebär stora kon-
sekvenser i vardagslivet. Ca 20 % av de som årlig-
en insjuknar i stroke är i arbetsför ålder och 
många är kvinnor. Ett flertal erfar lindrig fysisk 
problematik men omfattande ”dolda” funktions-
nedsättningar såsom extrem uttröttbarhet, stress-
känslighet, svårigheter till initiativ och organisat-
ion, labilitet och irritabilitet vilket påverkar aktiv-
itetsförmågan. För bättre riktad rehabilitering 
behövs kunskap även om hur männens dagliga 
aktiviteter påverkas utifrån deras eget perspektiv.

Syfte: Studiens syfte är att belysa hur män i 
arbetsför ålder upplever sina vardagliga aktiviteter 
fyra månader efter partnerns insjuknande i stroke.        

Metod: Studiegruppen utgörs av sju män 
< 65 år, samtliga makar till kvinnor med ”mild 
stroke”. Studiegruppen är dragen från en long-
itudinell studie omfattande 83 anhöriga till pers-
oner med stroke < 75 år. Data omfattar semi-
strukturerade intervjuer utförda fyra månader 
efter partnerns insjuknande, vilka analyserats med 
kvalitativ metod.
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Resultat: Männens upplevelse av sitt aktivitets-
utförande kategoriseras i termer av ansvar för 
nya aktiviteter, att göra i annan omfattning och 
att göra med annan rutin. Det nya aktivitetsutför-
andet har lett till känslor karakteriserade av 
osäkerhet, otillräcklighet, och minskad frihets-
känsla, men även av nya möjligheter.

Konklusion: Makar till kvinnor som insjuknar 
i stroke i arbetsför ålder beskriver obalans i sina 
aktiviteter, vilket medför emotionell påverkan. 
Männens känsla av osäkerhet indikerar behov av 
ytterligare kunskap. Det finns därför stort behov 
av familjecentrerade arbetsterapeutiska insatser 
för att bidra till en positiv anpassningsprocess för 
familjen som helhet.

Sökord: Stroke, anhöriga, rehabilitering.
Typ av projekt: Kandidatuppsats

    Kombinerad livstillfredsställelse hos pers-
    oner med stroke och deras närstående

Författare: Aileen Bergström, Karolinska Instit-
utet, Neurobiologi,vårdvetenskap och samhälle, 
Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200, 141 83 
Huddinge, E-post: aileen.bergstrom@ki.se

Medförfattare: Aileen Bergström, E-post: aileen.
bergstrom@ki.se, Gunilla Eriksson, E-post: gunilla.
eriksson@ki.se, Lena von Koch, E-post: lena.von.
koch@ki.se, Kerstin Tham, E-post: kerstin.tham@
ki.se

Bakgrund: Många personer efter en stroke får 
assistans av en närstående och båda personer 
riskerar nedsätt livstillfredställelse. Trots ny forsk-
ning vet vi lite om den kombinerade livstillfreds-
ställelsen hos personer med stroke och deras 
närstående. Syftet med studien var att beskriva 
den kombinerade livstillfredsställelsen och förstå 
den i förhållande till upplevd påverkan av stroke i 
vardagslivets aktiviteter, samt närstående börda.

Metod: Livstillfredsställelse mättes med 
LiSat-11, hos 81 personer och deras närstående 1 
år efter stroke. Resultatet av den globala livstill-
fredsställelsen för de 2 personerna kombinerades 
till ett mått. 3 grupper formades: de där både i 
paret var tillfredsställda, de ingen var tillfredsställd 
och de som skattade olika. Grupperna jämfördes 
avseende deras skattning på Caregiver burden 
scale och Stroke Impact Scale.

Resultat: Den grupp där båda var tillfreds-
ställda med livet utgjorde 40%. De som inte var 
tillfredsställda utgjorde 26% och de som skattade 
olika 34%. Personer med stroke i den tillfreds-
ställda gruppen upplevde en lägre påverkan av 
sin stroke. De närstående som tillhörde gruppen 
som var otillfredsställda hade en signifikant högre 
börda jämfört med de som var tillfredsställda. 
Även de närstående som var tillfredsställda, men 
vars anhöriga med stroke inte var tillfredsställda, 
upplevde en börda.

Konklusion: Att kombinera mått på livstill-
fredsställelse hos personer med stroke och deras 
närstående kan bidra till bättre förståelse av 

de två personerna sett som en klient. Studiens 
resultat bidrar med nya kunskaper angående livs-
tillfredsställelse i förhållande till närståendebörda 
och upplevd påverkan av stroke i vardagslivets 
aktiviteter. Kunskapen kan främja utvecklingen 
av nya interventioner riktade mot både personen 
med stroke och deras närstående.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Värdet av närståendes stöd inom psykia-
    trisk vård

Författare: Åsa Daremo, Psykiatriska Kliniken, 
Universitetssjukhuset, 582 22 Linköping, E-post: 
asa.daremo@lio.se

Medförfattare: Anette Kjellberg, E-post: anette.
kjellberg@liu.se, Lena Haglund, E-post: 
lena.haglund@liu.se

Bakgrund: Socialt stöd är en aspekt av delaktig-
het och det inkluderar support från en specifik 
person i det sociala nätverket. Ofta handlar det 
om någon närstående. Forskning visar att det 
sociala stödet många gånger är avgörande i åter-
hämtningsprocessen för personer med psykisk 
sjukdom.

Syfte: Syftet med denna presentation är att 
lyfta fram och beskriva hur patienter inom psykia-
trisk vård uppfattar delaktighet utifrån stöd av de 
närstående.

Metod: I en studie har 61 patienter som vård-
ats inom psykiatrisk slutenvård fyllt i enkät om 
värdet av den vård som de erhöll, där begrepp 
som delaktighet belystes. 10 patienter valdes 
sedan ut för en semistrukturerad intervju. I en 
annan studie var det 14 patienter med depress-
ionssjukdom som kontinuerligt intervjuades med 
OCAIRS-S (Occupational Circumstances and 
Rating Scale) och gjorde skattningar med OSA 
(Occupational Self Assessment).

Resultat/förväntat resultat: Patienter inom 
slutenvård uppfattar ofta ett positivt stöd från 
närstående och från kontaktpersoner inom 
kommunen. Både vid intervjuer och vid självskatt-
ningar framkommer dock problem som var relat-
erade till patientens sociala miljö. När patienten 
får behandling i öppenvård upplevde de att de 
fick lite förståelse och kände sig ibland kritiserade 
av sina närstående. De närstående kunde ha 
begränsade kunskaper om symtom på sjukdomen 
och vilka krav de kan ställa på patienten. I be-
handlingsplanerna var det få mål beskrivna kring 
patientens sociala miljö.

Konklusion: Med självskattningar och intervju-
er kan arbetsterapeuten identifiera värdet av de 
närståendes stöd i återhämtningsprocessen. 
Arbetsterapeuten bör involvera närstående i 
större utsträckning men det är viktigt att det sker 
på patientens villkor.

Sökord: delaktighet, närstående, psykiatrisk 
vård

Typ av projekt: Forskningsarbete
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Nya doktorers forskning

    The Tree Theme Method - en arbets-
    terapeutisk metod inom psykiatrisk vård

Författare: Birgitta Gunnarsson, FoU Kronoberg, 
Lt Kronoberg, Box 1223, 351 12 Växjö, E-post: 
birgitta.gunnarsson@ltkronoberg.se

Bakgrund: The Tree Theme Method® (TTM) 
bygger på skapande aktiviteter och livsberättelse 
i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär att 
klienten målar träd som representerar olika livs-
perioder. Bilderna används som utgångspunkt för 
att berätta en livshistoria med fokus på vardags-
livets aktiviteter samt att skapa en vision av fram-
tida möjligheter och mål.

Syfte: att beskriva och utvärdera TTM som 
metod för intervention. 

Metod/resultat: Den första studien, en fall-
studie, sträckte sig över en behandlingsperiod 
och en uppföljning tre år senare. Den beskrev 
TTM som metod och utgjorde ett exempel på 
en klients behandlingsprocess. Studie II var en 
före- efterstudie där arbetsterapeuter rekryterade 
klienter för TTM. Resultaten visade på goda kval-
iteter avseende terapeutiska relation, hög grad av 
patienttillfredsställelse och positiva förändringar 
avseende dagliga aktiviteter och olika hälsorelat-
erade faktorer. Studie III var en kvalitativ studie, 
där klienter som deltog i TTM i studie II intervju-
ades om sina erfarenheter av att ha genom-
gått TTM och hur de uppfattade relationen till 
arbetsterapeuten. De hade överlag en positiv 
uppfattning om TTM som de upplevde som ut-
vecklande och stödjande. Den fjärde studien var 
en fokusgruppsstudie där de arbetsterapeuter 
som genomförde interventionen i studie II deltog. 
TTM upplevdes som en strukturerad metod för 
att starta en förändringsprocess hos klienten. För 
att arbeta med TTM behöver arbetsterapeuten 
utbildning i metoden, självkännedom och vara 
klientcentrerad.

Konklusion: TTM tycks vara användbar inom 
psykiatrisk vård, som en strukturerad metod som 
möjliggör för en klient att påbörja en förändrings-
process och skapa en god relation mellan honom/
henne och arbetsterapeuten. 

Sökord: Skapande aktivitet, livsberättelse, 
utvärdering

Typ av projekt: Nya Doktorer

    Engagemang i aktiviteter för personer
    med Multipel Skleros

Författare: Eva Månsson Lexell, Skånes Uni-
versitetsjukhus, Lasarettsgatan 9, 221 85 Lund, 
E-post: eva.manssonlexell@skane.se

Bakgrund: Trots att multipel skleros är en av 
de vanligaste orsakerna till funktionshinder hos 
yngre och medelålders vuxna, finns det få studier 
som har belyst engagemang i aktiviteter hos 
personer med MS. 

Syfte: Det övergripande syftet med avhandl-
ingen var att öka och fördjupa kunskapen om 
utförande av aktiviteter och om erfarenheter av 
aktiviteter hos personer MS.

Metod: Utförandet av aktiviteter bedömdes 
med AMPS och FIM och personernas egen-
rapporterade aktivitetsproblem kartlades genom 
bedömning med COPM. Djupintervjuer genom-
fördes för att belysa hur personer med MS upp-
lever sitt engagemang i aktiviteter och hur de 
anpassar sina aktiviteter.

Resultat: Personer med MS kan vara självständ-
iga i personlig vård men kan behöva hjälp med 
hushållsgöromål. De angav själv att hushålls-
sysslor, personlig vård, förflyttning var mest 
problematiska att utföra. Deras liv förändrades 
konstant då engagemang i aktiviteter försämr-
ades vilket gjorde att de förde en kamp mot olika 
krafter. Detta försämrade deras själv/identitet 
samt tvingade dem att leva ett annat liv än de 
tänkt sig. Deras aktivitetsanpassning var en icke-
linjär, pågående process som syftade till att uppnå 
sitt själv och ett önskat familjeliv, där familjen 
drog det längsta strået.

Konklusion: Engagemang i aktiviteter är ett 
komplext fenomen för personer med MS. Alla 
aktivitetsområden kan bli påverkade och fokus 
i vården behöver därför vara på alla typer av 
aktiviteter. Personernas egna upplevelser behöver 
kartläggas så att de kan få hjälp med att hitta 
sin nya identitet genom meningsfulla aktiviteter. 
Rehabilitering för personer med MS behöver 
också innefatta åtgärder som hjälper personerna 
att anpassa sig så att de kan leva sitt liv så bra 
som möjligt.

Sökord: Multipel skleros, aktivitet, rehabili-
tering

Typ av projekt: Nya Doktorer

    Assisting Hand Assessment: fortsatt
    utveckling, psykometriska egenskaper 
    och longitudinell användning

Författare: Marie Holmefur, Örebro Universitet, 
Hälsoakademin, 701 82 Örebro, E-post: marie.
holmefur@oru.se

Medförfattare: Lena Krumlinde Sundholm, 
Jakob Bergström, Steven Hanna, Annika Kits, 
Ann-Christin Eliasson

Bakgrund: Bedömningsinstrumentet Assisting 
Hand Assessment (AHA) syftar till att mäta och 
beskriva hur effektivt barn med unilateral funkt-
ionsnedsättning i hand och arm använder sin 
påverkade hand i bimanuella uppgifter.

Syfte: Syftet med denna avhandling är att 
utvärdera AHA:s psykometriska egenskaper för 
åldern 18 mån-12 år samt att beskriva utveckling 
av handfunktion hos barn med unilateral CP.

Metod: Validiteten hos AHA prövades med 
hjälp av Raschanalys där 409 bedömningar med 
barn i åldern 18 månader till 12 år analyserades. 
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Reliabiliteten hos AHA prövades både inom och 
mellan bedömare, för test-retest och mellan olika 
versioner av AHA. Vidare användes AHA longitud-
inellt för att studera utvecklingen av handfunkt-
ion i åldrarna 18 månader till 8 år hos 43 barn 
med unilateral CP.

Resultat: Bedömningskomponenterna i AHA 
mäter tillsammans ett endimensionellt fenomen 
och den fyrgradiga skalan fungerar väl. Bedöm-
ningskomponenternas svårighetsgrad matchar 
barnens förmåga utmärkt. Reliabilitetsprövning-
arna visar höga reliabilitetskoefficienter (Intraclass 
Correlation Coefficient), som varierar mellan 
0.97 och 0.99. Test-retestprövningen visar också 
att den minsta förändring som kan mätas med 
AHA är 4 poäng och mäter samma fenomen. 
Detta gäller alltså såväl småbarns-AHA som de 
två spelen i skolbarns-AHA. Alla barn i utveckl-
ingsstudien ökade sin förmåga att använda den 
hemiplegiska handen över tid. Resultaten visar 
att den övre gränsen för utveckling skilde sig för 
barnen på Manual Ability Classification System 
(MACS) nivå I-III. Ett barns AHA-poäng vid 18 
månaders ålder kan användas för att ungefärligt 
förutsäga utveckling av hur den hemiplegiska 
handen används i bimanuella uppgifter.

Sökord: Assisting Hand Assessment, hand-
funktion, barn

Typ av projekt: Nya Doktorer

    Ny teknik i hemmiljö för personer med
    minnesnedsättning efter förvärvad hjärn-
    skada

Författare: Inga-Lill Boman, Rehabiliterings-
medicinska Universitetsklinken Stockholm, 
Danderyds Sjukhus, 182 88 Stockholm, E-post: 
inga-lill.boman@ds.se

Bakgrund: Hjälpmedel för personer med kognit-
iva funktionsnedsättningar är begränsat.

Syfte: Avhandlingen bidrar med kunskap om 
en ny typ av elektroniska minneshjälpmedels 
möjligheter att stödja personer med minnesned-
sättning efter förvärvad hjärnskada att utföra 
vardagliga aktiviteter i hemmet. 

Metod: I studie I erhöll deltagarna kognitiv 
träning i sina egna hem. Studie II en ny typ av 
minneshjälpmedel som tidigare inte använts av 
patienter med kognitiva funktionsnedsättningar 
utvecklades och installerades i en nybyggd trän-
ingslägenhet. Studie III två nybyggda lägenheter 
utrustades med minneshjälpmedel samt ny teknik 
designade för alla. Studie IV installerades ett tråd-
löst minneshjälpmedel med sensorer och talade 
påminnelser i deltagarnas egna hem.

Resultat: Studie I visade att deltagarnas 
minnes- och uppmärksamhetsförmåga förbättr-
ades, trots att de tidigare hade deltagit i rehab-
ilitering och spontanläkningen var över. Studie II, 
III och IV visade att deltagarna tyckte att minnes-
hjälpmedlen var användbara och de flesta ville 
fortsätta att använda dem. Personer med minnes-
nedsättning kan lära sig använda elektroniska 

minneshjälpmedel med intensiv träning och stöd. 
Minneshjälpmedel med ett intuitivt gränssnitt var 
enkla att lära sig. Komplexa minneshjälpmedel 
och minneshjälpmedel som krävde att befintliga 
rutiner ändrades utgjorde ett hinder för inlärning-
en och träning behövdes under en längre tid.

Konklusion: Elektroniska minneshjälpmedel 
ger nya möjligheter att stödja personer med mild 
till medelsvår minnesnedsättning att komma ihåg 
att utföra vardagliga aktiviteter, bidra till ökad 
självständighet, trygghet och säkerhet samt livs-
kvalitet. Elektroniska minneshjälpmedel ska därför 
vara tillgängliga och erbjudas till personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar.

Typ av projekt: Nya Doktorer

    Betydelse av bostadsanpassning för äldre
    personers vardag

Författare: Ingela Petersson, Karolinska Institut-
et, Alfred Nobels Allé 23, 141 83 Huddinge, 
E-post: ingela.petersson@ki.se

Bakgrund: Bostadsanpassning är en vanlig 
åtgärd där arbetsterapeuter ofta är involverade 
genom att skriva intyg om behov. Trots detta 
finns det begränsad kunskap om vilken betydelse 
som intervention har i utförandet av dagliga 
aktiviteter.

Syfte: Övergripande syftet med avhandlingen 
var att studera vilken betydelse som bostads-
anpassning har för äldre personers förmåga att 
utföra dagliga aktiviteter.

Metod: Deltagarna bestod av 114 personer 
uppdelade i en interventionsgrupp (som fick 
bostadsanpassning) och en väntelistegruppen. 
Deltagarna hade en medelålder på 75 år, de flesta 
var kvinnor och bodde i själva i lägenhet. Ansökta 
anpassningar var relaterade till att duscha och till 
att ta sig in och ut ur sin bostad. Data samlades in 
i deltagarnas hem vid tre tillfällen, före intervent-
ion, 2 och 6 månader efter med instrument 
Client-Clinician Assessment Protocol (C-CAP). 
Som komplement genomfördes öppna intervjuer 
under ett år med 8 av deltagarna.

Resultat: Resultatet visade att personer som 
fick bostadsanpassning upplevde en mindre 
svårighet och högre säkerhet i att utföra dagliga 
aktiviteter, vilket kvarstod efter 6 månader. Störst 
förändring upplevdes i aktiviteter relaterade till 
anpassningarna. Intervjuerna visade att det var 
inte bara bostadsanpassningen som möjliggjorde 
en säkrare vardag, andra aspekter som att ha 
någon person att kontakta vid behov och att 
känna sig trygg i sitt bostadsområde hade en av-
görande roll för att känna sig säker i sin vardag.

Konklusion: Avhandlingen visade att efter att 
ha fått en bostadsanpassning upplevde de flesta 
äldre personerna att de dagliga aktiviteterna blev 
lättare och säkrare att utföra. Betydelsen var 
relaterat till varje persons situation, vilket kräver 
att dess effekt studeras med en individuell 
approach.

Typ av projekt: Nya Doktorer
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Arbetslivets utmaningar

    Tidig identifiering av kvinnor som riskerar
    sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad
    stress.

Författare: Kristina Holmgren, Göteborgs Uni-
versitet/Göteborgs primärvård, Box 455, 405 30 
Göteborg, E-post: kristina.holmgren@neuro.gu.se

Medförfattare: Malin Fjällström-Lundgren, 
E-post: malin.fjallstrom-Lundgren@socmed.gu.se,
Gunnel Hensing, E-post: gunnel.hensing@socmed.
gu.se, Synneve Dahlin-Ivanoff, E-post: synneve.
dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

Upplevd ohälsa i form av psykiska besvär, utmatt-
ning och muskuloskeletala besvär i relation till 
stress i arbetet har i studier visat sig kunna predi-
cera långtidssjukskrivning. Det är angeläget att 
tidigt identifiera riskpersoner för att så snart som 
möjligt sätta in åtgärder som kan förebygga 
ohälsa och sjukfrånvaro. Med avsikten att identi-
fiera denna grupp har ett frågeformulär som 
mäter arbetsrelaterad stress, Work Stress Quest-
ionaire (WSQ), utvecklats.

Syftet med studien var att kliniskt testa formul-
äret inom primärvården och undersöka dess an-
vändbarhet i att tidigt identifiera de som riskerar 
ohälsa och sjukfrånvaro. De yrkesverksamma 
kvinnor som var mellan 18 och 60 år och som 
sökte sig till 6 utvalda vårdcentraler i Göteborg 
under hösten 2008 på grund av fysiska och psyk-
iska besvär fick en förfrågan om de vill delta i 
studien. Deltagarna fick besvara en enkät som 
innehöll frågeformuläret som mäter arbetsrelat-
erad stress, en symtomchecklista och sociodemo-
grafiska frågor. Tolv månader efter baslinjemät-
ningen fick deltagarna per post en uppföljande 
enkät som bestod av ovanstående frågor, kompl-
etterade med frågor som handlade om sjukfrån-
varo och om behandlande och rehabiliterande 
åtgärder. Totalt tillfrågades 351 kvinnor om att 
delta i studien och 246 av dessa medverkade. 
Preliminära resultat visade att en stor andel av de 
yrkesverksamma kvinnor som sökte vård på vård-
centralerna på grund av muskuloskeletala eller 
psykiska besvär rapporterade arbetsrelaterad 
stress. Analyser pågår för att utvärdera om det 
aktuella frågeformuläret har de egenskaper som 
krävs av ett screeninginstrument, dvs. att det 
identifierar riskpersonerna med så stor säkerhet 
som möjligt, och utesluter personer som inte är i 
riskzonen.

Sökord: Arbetsrelaterad stress, screeninginstru-
ment, genus

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Occupational gaps i vardagslivet hos pers-
    oner med stressrelaterad ohälsa eller
    smärta

Författare: Therese Eriksson, Karolinska Institut-
et, NVS, Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200, 
141 83 Huddinge,

Medförfattare: Hans Jonsson, E-post: hans.
jonsson@ki.se, Kerstin Tham, E-post: kerstin.tham
@ki.se, Gunilla Eriksson, E-post: gunilla.eriksson@
ki.se

Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa och smärta är 
två vanliga orsaker till långvarig sjukskrivning. 
Forskning har visat att en lång sjukskrivnings-
period inverkar negativt på en människas aktiv-
itetsrepertoar. Det saknas dock kunskap om på 
vilket sätt aktivitetsrepertoaren påverkas.

Syfte: Att beskriva delaktighet i vardagslivets 
aktiviteter hos personer med smärta och stress-
relaterad ohälsa jämfört med en referensgrupp 
från Sveriges befolkning genom att undersöka 
”occupational gaps”.

Metod: En tvärsnittsstudie där Occupational 
Gaps Questionnaire (OGQ) besvarades av 72 
personer med stressrelaterad ohälsa eller smärta 
och 497 personer i referensgruppen. OGQ är ett 
självskattningsinstrument som avser att mäta 
occupational gaps, dvs huruvida en person 
utför/inte utför de aktiviteter han/hon vill/inte 
vill utföra. Instrumentet inkluderar 28 vardagliga 
aktiviteter.

Resultat: Samtliga deltagare i studien rapport-
erade flest occupational gaps i fritidsaktiviteter. 
Personer med stressrelaterad ohälsa eller smärta 
rapporterade occupational gaps tre gånger oftare 
än referensgruppen. Över hälften av deltagarna 
med stressrelaterad ohälsa eller smärta rapport-
erade att de ville utföra sport och hobbyaktivitet-
er utan att göra det. Båda grupperna rapportera-
de oftast occupational gaps på grund av att de 
inte utförde de aktiviteter som de ville.

Konklusion: Resultatet visar att vardagslivets 
aktiviteter inte utförs till den grad personer med 
stressrelaterad ohälsa eller smärta önskar. Aktiv-
iteter som kan bidra till återhämtning, såsom 
olika fritidsaktiviteter, är speciellt påverkade. Den 
här studien visar på vikten av att inkludera stöd 
till deltagarna i rehabilitering för att hjälpa dem 
att återuppta sådana aktiviteter i vardagen.

Sökord: Stressrelaterad ohälsa, aktivitets-
mönster, delaktighet

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Vardagens störningar och uppmuntringar
    bland långtidssjukskrivna kvinnor med
    stressrelaterade besvär

Författare: Gun Johansson, Skanslidens Rehab-
ilitering, Skansgatan 28, 432 42 Varberg, E-post: 
gun.b.johansson@lthalland.se

Medförfattare: Mona Eklund, E-post: mona.
eklund@med.lu.se, Lena-Karin Erlandsson, 
E-post: lena-karin.erlandsson@med.lu.se
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Bakgrund: Balans mellan upplevelser i vardagen 
är viktigt för att uppnå välbefinnande. Upplev-
elser som uppfattas störande respektive upp-
muntrande har studerats bland friska kvinnor och 
ett negativt samband mellan många och starka 
upplevelser av störningar i vardagen och subjektiv 
hälsa har påvisats.

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 
störningar och uppmuntringar som långtidssjuk-
skrivna kvinnor med stressrelaterade besvär upp-
lever i sin vardag.

Metod: Undersökningsgruppen bestod av 74 
kvinnor, och deras upplevelser i vardagen inhämt-
ades med hjälp av instrumentet THU-5 (Targe-
ting Hassles and Uplifts). Data bearbetades med 
kvalitativ innehållsanalys men även kvantitativt. 
Studien ingick i projektet Vardagsrevidering.

Resultat: I materialet urskiljdes tre domäner av 
störningar; irritation över sig själv, över det man 
gör och över det eller dem man har runt omkring 
sig. Samma domäner framkom bland uppmuntr-
ingar. De flesta källorna till störningar var de 
människor som finns runt omkring kvinnorna 
men även kroppens funktionella brister. Männ-
iskor runt omkring var även en stor källa till posi-
tiva, uppmuntrande upplevelser. Förutom genom 
sociala kontakter upplevde kvinnorna stimulans i 
vad de gjorde, främst genom vilsamma aktiviteter.

Studien belyser de sjukskrivna kvinnornas 
påtagliga behov av socialt stöd samt den energi-
brist som förekommer och som är ett uppenbart 
hinder till aktivitet. Att stödja personerna i att 
finna aktiviteter i balans med deras nuvarande 
energinivå kan vara en väg till ökat välbefinn-
ande. Balansgången mellan att inte fastna i ett 
aktivitetsmönster fyllt med kravlösa aktiviteter 
utan att överskrida sin förmåga och åter hamna i 
ett ogynnsamt mönster, är viktig.

Sökord: Stress, aktivitetsbalans, kvinnor
Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    ”Faktorer som är associerade till sjukfrån- 
     varo vid tidig Reumatoid Artrit (TIRA-
     projektet)”.

Författare: Margit Neher, Östergötlands Läns 
Landsting, Box 66, 581 85 Linköping, E-post: 
margit.neher@lio.se

Medförfattare: Mathilda Björk, E-post: mathilda.
bjork@hhj.hj.se, Örjan Dahlström, E-post: orjan.
dahlstrom@liu.se, Mikael Thyberg, E-post: mikael.
thyberg@lio.se, Ingrid Thyberg, E-post: ingrid.
thyberg@lio.se

Bakgrund: Samhällskostnaderna för sjukfrånvaro 
vid RA är dubbelt så stora som sjukvårdskostnad-
erna. För att kunna rikta interventioner som stödj-
er patienternas fortsatta arbete och förebygga 
sjukfrånvaro, är det värdefullt att identifiera risk-
faktorer för sjukfrånvaro tidigt i sjukdomsförlopp-
et.

Syfte: Att studera hur sjukfrånvaro under året 
före diagnos är relaterad till sjukdomsaktivitet, 
aktivitetsförmåga, omgivnings- och personliga 
faktorer.

Metod: Studien baseras på data från 166 
patienter med hel- eller deltidsanställning, som 
inkluderades i TIRA-projektet (Tidiga intervention-
er vid Reumatoid Artrit). Vid diagnos bedömdes 
sjukdomsaktivitet (Disease Activity Score) och 
aktivitetsbegränsning rapporterades via Health 
Assessment Questionnaire. En enkät utformades 
med frågor gällande sjukfrånvaron under året 
före diagnos, förväntad framtida sjukfrånvaro, 
arbetets krav, omgivningens attityder till sjukfrån-
varo och sociodemografiska data.

Resultat: Sjukfrånvaro före diagnos var associ-
erad med omfattande aktivitetsbegränsning, 
höga fysiska krav i arbetet, hög ålder, låg inkomst 
och låg utbildning. I den grupp patienter som 
hade sjukfrånvaro under året före diagnos 
rapporterade signifikant fler en förväntad sjuk-
frånvaro under året efter diagnos, jämfört med 
den grupp patienter som inte hade någon sjuk-
frånvaro före diagnos. Deras kollegor och chefer 
hade också en signifikant mindre positiv inställ-
ning till RA-relaterad sjukfrånvaro.

Konklusion: Denna studie identifierar faktorer 
som kan användas för att hitta patienter med en 
hög risk för framtida sjukfrånvaro och behov av 
interventioner som förhindrar sjukfrånvaro. Fler 
studier behövs för att belysa hur de studerade 
variablerna påverkar varandra.

Sökord: ICF, omgivningsfaktorer, personliga 
faktorer.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Kvinnors erfarenheter av faktorer som
    bidrar till välgrundade beslut under sjuk-
    skrivning

Författare: Lena Mårtensson, Sahlgrenska 
Akademin/Arbetsterapi, Göteborgs univers-
itet, Box 455, 405 30 Göteborg, E-post: 
lena.i.martensson@gu.se

Medförfattare: Gunnel Hensing, E-post: gunnel.
hensing@socmed.gu.se

Bakgrund: I Sverige utgör kvinnor 2/3 av samt-
liga lång- eller korttidssjukskrivna. Att vara del-
aktig i beslut som fattas i samband med och 
under sjukskrivning kan vara viktig för att främja 
tillfrisknande och återgång till arbete, men för att
kunna vara delaktig måste den sjukskrivna kvinn-
an i någon mån ha kunskap/vara informerad om
sjukskrivningsorsak, behandlingsalternativ, var 
hjälpen finns, beslutsvägar och rättigheter/skyld-
igheter i samband med sjukskrivning. För att 
stärka kvinnors förmåga att fatta välgrundade be-
slut behövs kunskap om hur beslutsprocessen för 
sjukskrivna kvinnor kan främjas.

Syfte: Syftet med studien var att utforska 
kvinnors erfarenhet av faktorer som bidragit till 
välgrundade beslut under sjukskrivningen. 
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Metod: Explorativ, kvalitativ design med fokus-
gruppsmetodologi. Nitton kvinnor i arbetsför 
ålder och med erfarenhet av sjukfrånvaro under 
det senaste året deltog. Fyra fokusgrupper 
genomfördes. Datan analyserades kvalitativt.

Resultat: Kvinnornas hade erfarenhet av att 
tillit till, värdering av av egen intellektuell, logisk 
och social kompetens och kunskap var faktorer 
som bidrog till välgrundade beslut. De beskrev 
att egna initiativ och att själv söka information 
var avgörande vid beslutsfattande. Att få råd och 
känna stöd av anhöriga eller att bli stöttad av en 
professionell ”coach” som vägledde eller före-
trädde i myndighetskontakter och planerings-
möten hade också betydelse i deras beslutsfatt-
ande. En annan avgörande faktor för välgrund-
ade beslut var förtroendefulla och kontinuerliga 
relationer med sjukvårdspersonal, försäkrings-
kassehandläggare, facklig företrädare eller arbets-
ledare.

Konklusion: Såväl personliga och omgivnings-
mässiga faktorer hade betydelse för kvinnornas 
förmåga att fatta välgrundade beslut under tiden 
som sjukskriven.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Förhållanden som påverkar möjlighet till 
    arbete när Individual Placement and Supp-  
    ort används vid psykisk ohälsa

Författare: Ulla Nygren, Umeå Universitet, Vård-
vetarhuset, 901 87 Umeå

Medförfattare: Urban Markström, E-post: 
urban.markstrom@socw.umu.se, Bengt Svensson, 
E-post: bengt.svensson@med.lu.se, Lars Hansson, 
E-post: lars.hansson@med.lu.se, Mikael Sandlund, 
E-post: mikael.sandlund@psychiat.umu.se

Bakgrund: Det är väl känt att personer med 
funktionshinder har betydligt svårare att komma 
ut på den öppna arbetsmarknaden än personer 
utan funktionshinder. Bland dem som är i an-
ställning utgör personer med psykisk ohälsa den 
minsta andelen och är den klientgrupp som är 
mest representerad inom arbetsrehabilitering. 
Många kan idag få en effektiv hjälp genom met-
oden Individual Placement and Support (IPS), men 
det är fortfarande många som trots denna inter-
vention fortsätter att befinna sig i en oönskad 
arbetslöshet. Många studier är gjorda för att 
undersöka vad det är som påverkar möjligheterna 
att komma ut i arbete för denna grupp, men 
resultaten är väldigt varierande och delvis mot-
stridiga. I en uppföljningsstudie i norra Sverige av 
IPS kom 25% ut i arbete och det är viktigt att 
identifiera förhållanden som influerade detta ut-
fall och därigenom också kunna identifiera viktiga 
områden för intervention så att lämpliga och 
effektiva insatser kan erbjudas klienterna.

Syfte: Syftet var att undersöka sociodemograf-
iska och kliniska faktorer, liksom rehabiliterings-
förhållanden, som influerade klienternas möjlig-
heter att komma ut i en anställning under ett 

år i ett IPS-program. Speciell uppmärksamhet 
tillägnades klienternas egen uppfattning om 
aktivitetskompetens och deras värdering av 
denna.

Metod: Kvantitativ metod, där flera olika 
instrument användes för att samla in data från 
65 personer. Analyserna gjordes med hjälp av 
bl.a logistisk regression.

Resultat/förväntat resultat: Analysarbetet 
pågår fortfarande.

Konklusion: Inga slutsatser kan dras ännu, då 
analyserna inte är klara.

Sökord: Vocational outcomes, Individual place-
ment and suppport, Mental illness

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Kvinnors återgång i arbete efter rehabili-
    tering med Vardagsrevidering

Författare: Mona Eklund, Lunds Universitet, Box 
157, 221 00 Lund, E-post: mona.eklund@med.
lu.se

Medförfattare: Lena-Karin Erlandsson, E-post: 
lena-karin.erlandsson@med.lu.se

Bakgrund: Vardagsrevidering (VR) är ett arbets-
rehabiliteringsprogram utformat för personer 
med stressrelaterade problem och syftar till att ge 
klienten redskap att själv analysera och åtgärda 
problem i sin totala vardagssituation. Där är 
arbetet en del, men hemsituationen och övriga 
aktiviteter ses som lika viktiga.

Syfte: Att utvärdera effektiviteten i VR under 
16 veckor beträffande återgång i arbete.

Metod: 41 kvinnor som påbörjat VR (varav 38 
fullföljde) jämfördes med en matchad jämförelse-
grupp gällande återgång i arbete vid tre tidpunkt-
er – efter avslutad rehabilitering samt vid 6- och 
12-månadersuppföljningar. Jämförelsegruppen 
fick traditionell handläggning vid FK.

Resultat/förväntat resultat: Efter intervent-
ionsperioden hade kvinnorna i jämförelsegrupp-
en återgått i arbete i större utsträckning än VR-
gruppen. Vid uppföljningen efter 6 månader 
hade grupperna utvecklats likartat, medan det 
efter 12 månader var en avsevärt brantare ökning 
i VR-gruppen än i jämförelsegruppen gällande 
återgång i arbete. Då hade 85% i VR-gruppen 
och 81,5% i jämförelsegruppen återgått i arbete.

Konklusion: De två grupperna uppvisade 
mycket olika mönster vad gäller återgången i 
arbete, vilket delvis torde bero på att VR-gruppen 
hade en stipulerad rehabiliteringsperiod under 
vilken de var sjukskrivna, medan jämförelsegrupp-
en kunde återgå mer successivt. Den starkt ökade 
återgången i VR-gruppen mellan uppföljningstill-
fällena kan dock inte förklaras med detta. Result-
aten visar på att VR kan vara en effektiv metod, 
men ytterligare forskning behövs, som även 
inkluderar längre uppföljningsperioder.

Sökord: Aktivitetsmönster, aktivitetsbalans, 
sjukskrivning,

Typ av projekt: Forskningsarbete
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    Förändring av aktivitetsvärde – del i 
    utvärdering av Vardagsrevidering

Författare: Lena-Karin Erlandsson, Lunds 
Universitet, Box 157, 221 00 Lund, E-post: 
lena-karin.erlandsson@med.lu.se

Medförfattare: Mona Eklund, E-post: mona.
eklund@med.lu.se

Bakgrund: Vardagsrevidering (VR) är ett arbets-
rehabiliteringsprogram för kvinnor med stress-
relaterade problem. Målsättningen är att ge 
klienten redskap att själv analysera och åtgärda 
problem i sin vardagssituation. Genom utförandet 
av olika aktiviteter upplever människan olika 
aktivitetsvärden. Ett teoretiskt och till viss del 
empiriskt bekräftat antagande är att en balans 
mellan olika aktivitetsvärden såsom konkret, 
symboliskt och självbelönande värde, är viktigt 
för att uppnå välbefinnande. Hur upplevelser av 
aktivitetsvärde förändras över tid och vad som 
påverkat sådana förändringar är inte känt.

Syfte: Att undersöka utvecklingen av aktivitets-
värde över tid hos långtidssjukskrivna kvinnor 
med stressrelaterade problem och vilka faktorer 
som har betydelses för en positiv utveckling av 
upplevelse av aktivitetsvärde. Ett ytterligare syfte 
var att utvärdera effekterna av arbetsrehabiliter-
ingsprogrammet VR genom att undersöka den 
aktivitetsbaserade interventionen inverkade på en 
sådan utveckling.

Metod: Studien genomfördes inom ramen för 
projektet VR och undersökningsgruppen bestod 
av 38 kvinnor som deltagit i VR och lika många 
i en matchad jämförelsegrupp. Data samlades in 
via självskattningsinstrument och instrumentet 
Oval-18 för att fånga aktivitetsvärde. Ingångs-
data samt från 6 och 12 månaders uppföljning 
användes. Multivariata logistiska regressionsana-
lyser används för att identifiera olika variablers 
samvariation med förändring i aktivitetsvärde.

Resultat/förväntat resultat: Studien förvänt-
as belysa viktiga samband mellan aktivitetsvärde 
och andra faktorer i vardagen och möjligheten att 
påverka utvecklingen av upplevelse i aktivitet med 
arbetsterapeutisk intervention.

Sökord: aktivitetsvärde, stress, vardagsrevid-
ering

Typ av projekt: Forskningsarbete

Interventionsstudier

    Daglig sysselsättning för personer med
    psykiskt funktionshinder; resultat från en
    interventionsstudie

Författare: Mona Eklund, Lunds Universitet, 
Box 157, 221 00 Lund, E-post: mona.eklund@
med.lu.se

Medförfattare: Birgitta Gunnarsson, E-post: 
birgitta.gunnarsson@ltkronoberg.se, Christel 
Leufstadius, E-post: Christel.Leufstadius@med.
lu.se

Bakgrund: Meningsfull daglig sysselsättning 
(DS) för personer med psykiskt funktionshinder 
är sedan länge kommunernas ansvarsområde, 
men både nationell och internationell forskning 
saknas om hur just meningsfullhet ska uppnås i 
dessa sammanhang. Tidigare forskning har inte 
heller indikerat att personer som går i DS har en 
bättre livssituation vad gäller välbefinnande och 
livskvalitet än de som inte gör det. Därför görs en 
interventionsstudie där DS-verksamheter erbjuds 
en specialanpassad intervention som syftar till att 
öka den grad av meningsfullhet som deltagarna 
upplever i samband med att de deltar i DS.

Syfte: Syftet var att utvärdera denna intervent-
ion.

Metod: Åtta DS-verksamheter medverkade. 
Fyra lottades till interventionsbetingelsen och fyra 
till att utgöra jämförelsegrupp. Interventionen 
pågick i sju månader och datainsamling gjordes 
före och efter interventionen samt vid en sex-
månadersuppföljning. Utvärderingen speglar två 
nivåer: 1) enhetsnivå, där den grad av menings-
fullhet som verksamheten generar undersöks; 
2) individnivån, där deltagarnas livskvalitet, väl-
befinnande, tillfredsställelse med aktivitet, sociala 
nätverk mm studeras.

Resultat/förväntat resultat: De första 
resultaten på enhets- och individnivå ska kunna 
presenteras vid AT-forum 2011, med fokus på 
skillnader mellan interventions- och jämförelse-
enheterna i ovan nämnda avseenden.

Konklusion: Fynden kommer att visa om inter-
ventionen varit effektiv eller ej, dvs. om den lett 
till att mer meningsfulla upplevelser genereras vid 
interventionsenheterna och att en större grad av 
tillfredsställelse och välbefinnande återfinns bland 
deltagarna där än vid jämförelseenheterna.

Sökord: Meningsfull aktivitet, livskvalitet, 
kommunal psykiatri

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Målsättningar och självskattad aktivitets-
    förmåga vid träning i grupp av hand-
    skadade patienter

Författare: Marianne Neving, SUS Malmö, 
Handkirurgiska Kliniken, 205 02 MALMÖ, E-post: 
marianne.neving@skane.se

Bakgrund: Poliklinisk träning i grupp för komp-
lexa handskadade patienter har under drygt 10 år 
funnits vid handkirurgisk specialistklinik. Patient-
erna remitterades till träningsgruppen utifrån be-
dömning av kolleger/läkare att ha ett stort behov 
av träning och stöd under sin rehabilitering. 
Gruppverksamheten var unik Sverige och har 
aldrig tidigare vetenskapligt kartlagts. 

Syfte: Att beskriva rehabiliteringsmålsättningar 
och självskattad svårighetsgrad av utförandeför-
måga av vardagliga aktiviteteter hos handskad-
ade, samt undersöka om aktivitetsförmågan 
förändrades över tid.

Metod: Alla gruppatienter 63(n) under januari 
2004-juni 2007 har deltagit i studien. Innehålls-
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analys av patientjournal genomfördes för under-
sökning av rehabiliteringsmålsättningar. För 
undersökning av självskattad svårighetsgrad i 
aktiviteter användes DASH. Svårighetsgrad för 
varje aktivitet inför träningsperiod kalkylerades. 
DASH användes också för undersökning av effekt 
för träningsperioden. Deskriptiva analyser, samt 
Wilcoxen sign test utfördes.

Resultat/förväntat resultat: Huvudkategorier 
av målsättningar som framkom var; fritidsintr-
essen 21 %, P-ADL 18%, hemaktiviteter 17 %, 
arbete 15 %, klara sig i samhället 14 %, fysiska 
funktioner 10 %, psykiska funktioner 5 %. Högst 
svårighetsgrad visade aktiviteter som tar upp viss 
kraft genom arm, axel eller hand, 5p(md). Fritids-
aktiviteter, smärta, sömn och självförtroende var 
självskattade till svårighetsgrad, 4p(md). Förändr-
ing av självskattad aktivitetstsförmåga över tid 
visade på en signifikant ökning (p< 0.001).

Konklusion: Studien visar god trovärdighet. 
Resultaten kan användas för klinisk utveckling 
inom handrehabilitering. Hänsyn bör tas till stor-
lek på studien. Studie med matchande kontroll-
grupp föreslås.

Sökord: Hand rehabilitering grupp.
Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    MiA-studien, Mätning i Aktivitet-energi-
    besparande arbetsmetoder för personer
    med KOL

Författare: Carina Göransson, Arbetsterapin 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bruna Stråket 
11 B, 413 45 Göteborg, E-post: carina.goransson
@vgregion.se; ann.wingardh@vgregion.se

Bakgrund: Arbetsterapeuter arbetar utefter en 
energibesparande metod i sitt arbete med pers-
oner med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
Energibesparing innebär bl a arbetsförenkling, 
andningsteknik, användande av hjälpmedel samt 
bostadsanpassning.

Syfte: Att undersöka om energibesparings-
metoden leder till minskad energiförbrukning i 
aktivitet.

Metod: Studiedeltagarna randomiseras till 
interventions eller kontrollgrupp. Samtliga del-
tagare i KOL skolan som anger andfåddhet vid 
personlig vård och vid självvald hastighet vid gång 
tillfrågas om deltagande. De som accepterar, 
inkluderas av studieansvarig läkare. Försökspers-
onen får välja mellan fem standardiserade aktiv-
iteter. Personerna mäts före och efter träning i 
energibesparande metoder. Energiförbrukningen 
under aktivitet studeras med utrustning som via 
mask samlar upp information om bl a saturation, 
kilojoule och METS. Data överförs med telemetri 
till en central. Mätningarna kan på detta sätt 
göras under utförandet av vardagliga aktiviteter. 
En grupp genomför samma mätningar men er-
håller däremellan träning i energibesparande 
arbetsmetoder (interventionsgrupp). En grupp 
genomför först en mätning av energiförbrukning 

vid en aktivitet, mätningen upprepas efter två 
veckor utan mellanliggande träning (kontroll-
grupp). Kontrollgruppen kommer efter två 
genomförda mätningar erhålla samma träning 
som interventionsgruppen. Önskvärt antal deltag-
are är 40, 20 i varje grupp.

Förväntat resultat: Att användandet av 
energibesparande metoder leder till mindre för-
brukning av energi. För närvarande har 22 pers-
oner inkluderats, preliminära resultat redovisas.

Förväntad konklusion: Energibesparande 
arbetsmetoder är en effektiv behandlingsmetod 
för personer med KOL

Sökord: COPD, occupation therapy, energy 
conservation method

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete.

    Projekt Walder. Ett interventionsprojekt
    för kognitivt sviktande patienter på Akut-
    centrum, SUS Malmö

Författare: Jenny Cappelin, Akutcentrum Skånes 
Universitetssjukhus, Malmö, 205 02 Malmö, 
E-post: jenny.cappelin@skane.se

Medförfattare: Sofia Raccuia, E-post: sofia.
raccuia@skane.se

Bakgrund: Vid Akutcentrum på Universitetssjuk-
huset SUS i Malmö finns fyra stycken närsjuk-
vårdsavdelningar. Patientklientelet består av multi-
sjuka äldre, snittålder 80 år. Social svikt är vanligt 
och många patienter har behov av en samordnad 
vårdplanering. Tidigare projekt har visat att 38% 
av patienterna på närsjukvårdsavdelningarna har 
en kognitiv svikt, definierat efter ett resultat på 
MMT (Mini Mental Test) < 24. Dessa patienter 
hade en högre vårdkonsumtion än de som var 
kognitivt bevarade.

Syfte: Utarbeta ett interventionsprogram för 
omhändertagande av patienter med kognitiv 
svikt.

Metod: Materialet består av 200 patienter, 100 
i en kontrollgrupp samt 100 i en interventions-
grupp. Samtliga patienter har genomgått: Patient 
och anhörigintervju, MMT, Klocktest, Livskvalitets-
skattning QoL-AD (Quality of Life-Alzhemiers 
Disease), GBS-bedömning (Gottfries-Bråne-Steen 
scale), mätning av ortostatiskt blodtryck. Inter-
ventionen bestod av:
1. Utveckla och förbättra kommunikationen med 
primärvård och kommun. Överrapporteringar 
samt uppföljningsförslag.
2. Förbättrad kvalitet på vårdplanering, tydligare 
kognitivt fokus.
3. Kontaktsjuksköterska inom slutenvården.
4. Läkemedelsintervention av apotekare.

Resultat/förväntat resultat: Datan är under 
analys gällande kognitiva resultat, vårdkonsumt-
ion, livskvalitetsuppföljning etc.

Konklusion: Projektet påvisade att kognitiv 
svikt är ett växande problem som korrelerar till 
ett ökat vårdbehov och som kräver ett utökat 
samarbete och informationsutbyte mellan olika 
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vårdinstanser. Projektet kommer att mynna ut i 
förändrade arbetsrutiner kring omhändertag-
andet av patienter med kognitiv svikt vid Akut-
centrum.

Sökord: Närsjukvård, kognitiv screening, 
arbetsterapi.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    EMG biofeedback en effektiv tränings-
    metod vid nack/skulder besvär efter WAD
    gällande ADL/smärta?

Författare: Cecilia Ehrenborg, Rehabkliniken, 
EFRO, SÄS, 501 82 Borås, E-post: 
cecilia.ehrenborg@vgregion.se

Medförfattare: Birgitha Archenholtz, E-post: 
birgitha.archenholtz@vgregion.se

Bakgrund: Ca 30.000 personer rapporterar 
skador varje år pga whiplash relaterat våld (WAD) 
Tidig intervention uppmuntrar till delaktighet i 
det dagliga livet. En rekommenderad intervention 
vid smärta i nacke/skuldra/rygg är EMG biofeed-
back som ger omedelbar feedback på muskel-
aktiviteten. Metoden har inte tidigare utvärderats 
gällande konsekvenserna för ADL.

Syfte: Utvärdera effekten av elektromyografi 
(EMG) biofeedback träning som komplement till 
interdisciplinär rehabilitering avseende konsekv-
enser för ADL/smärta. Studiedesign: Randomis-
erad kontrollerad icke blindad studie.

Metod: Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM) användes för utvärdering av 
förändringar i ADL förmåga och EMG för utvärd-
ering av muskeltonus, vid inskrivning, utskrivning 
och efter sex månader. Multidimensional Pain 
Inventory, svenska versionen (MPI-S), användes 
för att fånga den multifacetterade dimensionen 
av smärta vid inskrivning samt efter sex månader.

Resultat: Sextiotvå personer fullföljde studien. 
Båda grupperna förbättrade sin förmåga signifi-
kant gällande COPM vid utskrivning och resultat-
et kvarstod efter sex månader. Subskalan inom 
MPI-S ”Störningar i vardagslivet” hade förbättrats 
för behandlingsgruppen (TG) (p<0.001) ingen 
sådan förändring kunde ses för kontrollgruppen 
(CG). En tendens till minskad smärta hos TG 
(p= 0,016) samt till minskad muskeltonus på 
vänster sida för TG (p=0,024). Ingen sådan för-
ändring fanns hos CG. Mellan behandlings- och 
kontrollgrupp kunde inga skillnader påvisas 
gällande ADL förmåga och smärta.

Konklusion: Det fanns inget stöd för en add-
erande effekt av EMG biofeedback träning som 
ett komplement till ett interdisciplinärt rehabili-
teringsprogram för personer med långvarig 
smärta efter WAD.

Sökord: EMG biofeedback, ADL, nacksmärta.
Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    En randomiserad kontrollerad studie av en
    klientcentrerad intervention 12 månader  
    efter stroke

Författare: Susanne Guidetti, Karolinska Instit-
utet, Sektionen för arbetsterapi samt Karolinska 
Universitetssjukhuset, Arbetsterapikliniken, Fack 
23 200, 141 83 Huddinge, E-post: 
susanne.guidetti@ki.se

Medförfattare: Charlott Ytterberg, E-post: 
charlott.ytterbeg@ki.se

Bakgrund: Att behöva hjälp och att vara bero-
ende i dagliga aktiviteter är vanligt efter man har 
drabbats av en stroke. Studier visar att personer-
na ofta upplever ett behov av uppföljande rehab-
ilitering och att deras anhöriga lika ofta upplever 
att de behöver ge stöd i vardagens aktiviteter. För 
att kunna utveckla rehabiliteringen behövs mer 
kunskap om vilken effekt olika insatser har på 
patienters och de närståendes vardagsliv. Träning-
en syftar ofta till att patienten ska bli självständig 
och oberoende av assistans, vilket kan bidra till 
minskad upplevelse av börda i vardagen för när-
stående.

Syfte: Syftet med denna randomiserade kont-
rollerade pilotstudie var att utvärdera effekten av 
en ny klientcentrerad intervention i personlig 
vård för personer med stroke avseende (i) studie-
design (ii) effekten upp till 12 månader avseende 
aktiviteter i dagliga livet (ADL), närståendebörda 
samt användandet av annan vård/hemtjänst. 
Interventionen utvecklades i nära samarbete av 
forskaren och behandlande arbetsterapeuter. 
Deltagarna randomiserades till en interventions-
grupp (IG) som fick den nya interventionen eller 
en kontrollgrupp (KG) som fick konventionell 
träning. 40 personer med stroke (IG n=19, KG 
n=21) inkluderades. Data samlades in vid inklus-
ion, 3,6 och 12 månader. Efter 12 månader fanns 
det 24 personer kvar i studien (IG=10, KG=14).

Resultat: Resultatet visade ingen skillnad i ADL, 
användandet av annan vård/hemtjänst samt när-
ståendebörda. Båda grupperna visade en signifik-
ant och klinisk förbättring med 80 % i IG och 71 
% i KG avseende ADL. Resultatet är beräknat på 
få antal personer men interventionen verkar lov-
ande för återtagandet av ADL efter stroke vilket 
har lett till en pågående randomiserad kontroll-
erad multicenter studie i Stockholm, Gävleborg 
och Uppsala med liknande design och metod.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Resultat av arbetsminnesträning efter
    förvärvad hjärnskada.

Författare: Kerstin Grundström, Rehab med klin, 
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, E-post: 
kerstin.grundstrom@lio.se

Medförfattare: Anna Lundqvist, E-post: anna.
lundqvist@lio.se, Kersti Samuelsson, E-post: kersti.
samuelsson@lio.se
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Bakgrund: Begränsad arbetsminnesfunktion är 
ett vanligt symtom efter förvärvad hjärnskada. 
Även patienter med sk lätt hjärnskada lider ofta 
av nedsatt arbetsminnesfuntion, vilket t ex visar 
sig som bristande koncentration och svårt att 
hålla flera bollar i luften. Svårigheterna påverkar 
återgång i arbete, framgång i studier och dagligt 
socialt liv. Vid Rehabiliteringsmedicinska klinik-
en, Universitetssjukhuset i Linköping provades 
under hösten 2008 till våren 2009 ett datoriserat 
program för träning av arbetsminnesfunktion 
på patienter med lätt till medelsvår förvärvad 
hjärnskada.

Syfte: Beskriva kort- och långtidseffekt av 
datoriserad arbetsminnesträning. Studera om 
träningseffekten påverkar resultatet i komplexa 
arbetsminnesuppgifter. Studera på vilket sätt 
träningseffekten påverkar utförande och tillfreds-
ställelse i arbetsminnesrelaterade aktiviteter samt 
livskvalitet och uppskattad hälsa.

Metod: Studien var en kontrollerad studie med 
cross-over design. Tjugoen vuxna personer med 
nedsatt arbetsminne efter förvärvad hjärnskada 
deltog. Träningen skedde med programmet 
Cogmed, QM. Personerna tränade på kliniken 5 
dagar/v under 5 veckor. Utvärdering skedde med 
neuropsykologiska bedömningar, självskattning 
av arbetsminnesrelaterade aktivitetsproblem 
med hjälp av COPM samt skattning av livskvalitet 
och hälsa (EQ-5D), före och 20 v efter avslutad 
träning.

Resultat / Konklusion: Arbetsminnesträning 
förbättrade personernas arbetsminnesfunktion 
signifikant. Aktivitetsutförande och tillfredsställ-
else med aktivitetsutförande förbättrades också, 
liksom upplevd hälsa. Sannolikt kan träningen 
även ha en positiv inverkan på patienters möjlig-
heter till återgång i arbete, allmänt välbefinnande 
och självkänsla.

Sökord: Aktivitet, kognition, utvärdering. 
Typ av projekt: Forskningsarbete

TORSDAG 7 april

Meningsfull vardag

    Utveckling och validering av Occupat-
    ional Gaps Questionnaire

Författare: Gunilla Eriksson, Akademiska Sjuk-
huset, Arbetsterapi, Ingång 85, 751 85 Uppsala, 
E-post: gunilla.m.eriksson@akademiska.se

Bakgrund: Det är vanligt att personer upplev-
er inskränkningar i sin delaktighet i vardagens 
aktiviteter efter sjukdomar/skador. Målet för 
arbetsterapeutiska insatser är att göra det möjligt 
för personer att delta i de aktiviteter han/hon vill 
kunna utföra. Occupational Gaps Questionnaire 

(OGQ) fångar klientens perspektiv på vilka aktiv-
iteter han/hon utför och vill utföra.

Syfte: Att beskriva utveckling och validering av 
Occupational Gaps Questionnaire.

Metod: OGQ mäter förekomst av occupational 
gaps (aktivitetsgap) i 28 aktiviteter; I-ADL, sociala 
och fritidsaktiviteter samt arbets/arbetsliknande 
aktiviteter. Ett occupational gap definieras som 
det gap som skiljer mellan vad en person vill och 
behöver göra och vad han/hon faktiskt gör. För 
prövning av olika aspekter av validitet har bedöm-
ningar av 601 vuxna med varierande diagnoser 
och funktionshinder undersökts med Raschanalys.

Resultat/förväntat resultat: Raschanalysen 
visade att OGQ har en endimensionell konstrukt-
ion och kan anses mäta gap i delaktighet i 
vardagens aktiviteter. Instrumentet har accept-
abel reliabilitet och validitet och kan differentiera 
undersökningsgruppen i två grupper; de som har 
respektive inte har inskränkningar i delaktigheten 
i vardagens aktiviteter.

Konklusion: De psykometriska egenskaperna 
är acceptabla för att använda OGQ till att screena 
för hur personer som har funktionsnedsättningar 
och aktivitetsbegränsningar uppfattar sin del-
aktighet i vardagens aktiviteter. OGQ rekom-
menderas för användning i klinik som underlag 
för målformulering och planering av insatser och 
som screeninginstrument i forskning.

Sökord: instrumentutveckling,delaktighet, 
aktivitet

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Daglig sysselsättning för personer med
    psykiskt funktionshinder – upplevelsen 
    av daglig aktivitet

Författare: Elisabeth Argentzell, Lunds Univers-
itet, Box 157, 221 00 Lund, E-post: Elisabeth.
Argentzell@med.lu.se

Medförfattare: Christel Leufstadius, E-post: 
Christel.Leufstadius@med.lu.se, Mona Eklund, 
E-post: Mona.Eklund@med.lu.se 

Bakgrund: Den subjektiva upplevelsen av daglig 
aktivitet, här operationaliserad som värde och 
tillfredsställelse, är viktiga för välbefinnandet hos 
personer med psykiskt funktionshinder och 
varierar med faktorer såsom att gå i daglig syssel-
sättning eller ej, grad av aktivitetsnivå, upplevelse 
av kontroll i livet samt olika sociodemografiska 
och kliniska faktorer.

Syfte: Att undersöka den subjektiva upplev-
elsen av aktivitet för personer som går i daglig 
sysselsättning jämfört med de som inte gör det 
samt undersöka faktorer som påverkar aktivitet-
upplevelser för hela gruppen. 

Metod: 175 personer deltog i studien; 93 
personer gick i daglig sysselsättning och 82 
gjorde det inte. Data som samlades in berörde 
den subjektiva upplevelsen av daglig aktivitet, 
aktivitetsnivå, mastery samt sociodemografiska 
och kliniska data.
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Resultat: De personer som går i daglig syssel-
sättning upplever högre nivå av både upplevt 
värde i aktivitet samt aktivitetsnivå, medan grupp-
erna uppvisade liknande nivå av tillfredsställelse 
med daglig aktivitet. För hela gruppen visade sig 
mastery ha samband med upplevelser av både 
värde och tillfredsställelse i daglig aktivitet, medan 
aktivitetsnivå var relaterat endast till värdeupplev-
elser. Tillfredsställelse med daglig aktivitet ökade 
med ålder och både upplevelse av värde och 
tillfredsställelse ökade med lägre nivåer av psykia-
triska symptom.

Konklusion: Deltagande i sysselsättning var 
förknippat med att uppleva aktiviteter som högt 
värderade och hög grad av aktivitetsnivån. Dock 
indikerar avsaknaden av skillnad mellan grupp-
erna gällande tillfredsställelse med aktivitet att 
de befintliga enheterna ej täcker alla relevanta 
aktivitetsbehov hos målgruppen, vilket pekar på 
att enheternas förändringspotential bör studeras.

Sökord: Kommunpsykiatri
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Daglig sysselsättning för personer med
    psykiska funktionshinder – analys av
    utbudet av aktiviteter

Författare: Carina Tjörnstrand, Lunds Universitet, 
Box 157, 221 00 Lund, E-post: carina.tjornstrand
@med.lu.se

Medförfattare: Ulrika Bejerholm, E-post: Ulrika.
Bejerholm@med.lu.se, Mona Eklund, E-post: 
Mona.Eklund@med.lu.se

Bakgrund: Dagliga sysselsättningsenheter för 
personer med psykiskt funktionshinder, med 
ansvar för att erbjuda meningsfulla dagliga 
aktiviteter, är en viktig länk i målgruppens rehab-
ilitering.

Syfte: Var att få kunskap om utbudet av aktiv-
iteter vid dagliga sysselsättningsenheter.

Metod: 88 personer med psykiskt funktions-
hinder på 6 olika dagliga sysselsättningsenheter 
med inriktning på träffpunktsverksamhet eller 
arbetsinriktad daglig sysselsättning fyllde i en tids-
dagbok. Dagboken gällde den senaste dagen de 
deltagit i den dagliga sysselsättningen, med fokus 
på vad brukarna gjorde, med vem och var samt 
hur de uppfattade aktiviteterna som utfördes. 
Data analyserades med innehållsanalys.

Resultat: Den dagliga sysselsättningsverksam-
heten fungerade som en social mötesplats och 
gav möjlighet att vara engagerad i aktiviteter 
med olika kravnivåer. Resultatet sammanfattades 
i sex kategorier av aktiviteterna som utförts samt 
ett huvudtema. En andra analys visade sju olika 
nivåer av aktivitetsrelaterade krav, bestående av 
sex underliggande komponenter som tillsammans 
byggde upp dessa krav.

Konklusion: I studien presenteras den centrala 
roll daglig sysselsättning skulle kunna spela vid 
rehabilitering av personer med psykiskt funktions-

hinder, och den potential som ligger i att nyttja 
kunskapen om olika aktiviteters krav för att möta 
de individuella aktivitetsbehoven vid exempelvis 
planering för aktuella insatser. Studien diskuterar 
att arbetsterapeutisk teori/praktik kan bidra med 
kunskap om samspelet mellan aktivitet, person 
och miljö för att designa meningsfulla aktiviteter 
och öppna upp för en diskussion kring vad som 
kan vara aktuell daglig sysselsättning i framtiden.

Sökord: kommun, psykiatri, daglig sysselsätt-
ning

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Meningsfullheten av att delta i work-
    shops vid en offentlig kulturinstitution

Författare: Anna Berglund, Arbetsterapi och 
fysioterapi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs 
Universtitet, Box 455, 405 30 Göteborg, E-post: 
anna.berglund@neuro.gu.se

Bakgrund: Occupational justice syftar till männ-
niskors rätt att välja och att ingå i aktiviteter som 
upplevs meningsfulla. En grupp i samhället som 
ofta lider av diskriminering och social exkludering 
är personer med psykisk ohälsa. Konstprojekt för 
personer med psykisk ohälsa i offentlig miljö har 
visats fungera som en bro som länkar till och 
möjliggör inkludering i samhället. Under hösten 
2009 utformades ett försök till att bygga en 
bro mellan psykiatrisk verksamhet och offentlig 
kulturell verksamhet, i form av workshops vid 
Göteborgs Konstmuseum.

Syfte: Studera upplevelse av meningsfullhet 
vid ett deltagande i workshops vid en offentlig 
kulturinstitution för personer med psykisk ohälsa, 
utifrån de arbetsterapeutiska begreppen gör-
andet, varandet, tillhörandet och blivandet.

Metod: Studien anknyter till aktionsforskning 
och datainsamling består av frågeformulär, skrift-
liga fria reflektioner samt fältanteckningar från 
en deltagande observation. Ansatsen är kvalitativ 
med en deduktiv analys, utifrån de fyra begrepp-
en.

Resultat: De fyra begreppen ses samtidigt 
separerbara och sammanhängande, vilket illustr-
eras med en figur. Upplevelse av meningsfullhet 
i görandet beskrivs genom associationer till egna 
erfarenheter, inspiration, lekfullhet och bekräft-
else. Meningsfullhet i varandet ses vara kopplat 
till koncentration, aktivitetens innehåll och aktiv-
itetens form. Meningsfullhet i tillhörandet ses 
vara kopplat till platsens betydelse, tillträde, sam-
hörighet och självständighet. Ett meningsfullt 
blivande beskrivs genom personlig utveckling, 
förväntan och ett steg vidare.

Konklusion: Brobygge mellan psykiatrisk verk- 
samhet och offentlig verksamhet kan leda till 
upplevelse av meningsfullhet och occupational 
justice.

Sökord: Occupational justice, skapande aktiv-
itet

Typ av projekt: Kandidatuppsats
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Lärande om aktivitet

    Occupational gaps ett år efter stroke

Författare: Aileen Bergström, Karolinska Institut-
et, Neurobiologi,vårdvetenskap och samhälle, 
Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200, 141 83 
Huddinge, E-post: aileen.bergstrom@ki.se

Medförfattare: Aileen Bergström, E-post: aileen.
bergstrom@ki.se, Susanne Guidetti, E-post: 
Susanne.Guidetti@ki.se, Lena von Koch, E-post: 
lena.von.koch@ki.se, Kerstin Tham, E-post: 
kerstin.tham@ki.se, Gunilla Eriksson, E-post: 
gunilla.eriksson@ki.se

Bakgrund: Delaktighet i vardagliga aktiviteter är 
ett viktigt mål i rehabilitering. Dock finns begräns-
ad kunskap om vad som förutsäger delaktighet i 
vardagens aktiviteter, både i tidigt och sent skede 
efter stroke. Ett instrument utvecklats som anses 
fånga individens delaktighet i vardagens aktivitet-
er. Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) mäter 
diskrepansen mellan vad en person vill göra och 
faktiskt gör.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva före-
komsten av occupational gaps ett år efter stroke 
och utforska relationen mellan occupational gaps 
och upplevd ADL-förmåga, fysiska förmågor, 
humör, delaktighet, grad av återhämtning samt 
livstillfredställelse både vid 3 och 12 månader 
efter stroke.

Metod: 200 personer som hade haft stroke 
följdes under 1 år. De besvarade frågor om 
ADL-förmåga, fysisk förmåga, humör, delaktighet 
och grad av återhämtning (Stroke Impact Scale), 
skattade sin livstillfredsställelse (LiSat-11) och gap 
i vardagens aktiviteter (OGQ). Regressionsanalys 
användes för att ta fram prediktorer för occupat-
ional gaps 1 år efter stroke.

Resultat: Vid 3 månader förutsäger variabler-
na, att vara invandare, delaktighet samt ADL 
förmåga i vilken utsträckning man upplever occu-
pational gaps 1 år efter stroke. Vid 12 månader 
förutsäger att vara invandare, strokens svårighets-
grad, tillfredställelse med livet, delaktighet samt 
hur man hade uppfattat sin återhämtning i vilken 
utsträckning man upplever occupational gaps 1 år 
efter stroke.

Konklusion: Kunskap om vilka faktorer som 
vid olika tidpunkter påverkar en persons delaktig-
het i vardagens aktiviteter 1 år efter en stroke 
är viktiga för att kunna utveckla interventioner 
inom rehabilitering som kan minimera risken för 
minskad delaktighet.

Sökord: stroke, delaktighet
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Hälsolitteracitet – betydelsefull faktor i
    klientcentrerad arbetsterapi?

Författare: Lena Mårtensson, Sahlgrenska 
Akademin/Arbetsterapi, Göteborgs univers-
itet, Box 455, 405 30 Göteborg, E-post: 
lena.i.martensson@gu.se

Medförfattare: Gunnel Hensing, E-post: gunnel.
hensing@socmed.gu.se

Bakgrund: Arbetsterapilitteratur betonar ett 
klientcentrerat förhållningssätt, baserat på 
respekt för individers värderingar, delat ansvar 
och förmåga att fatta egna beslut. Begreppet 
hälsolitteracitet (HL), dvs. individers förmåga att 
förvärva, förstå, värdera och använda information 
för att fatta beslut med mål att främja eller bibe-
hålla hälsa, är trots det sällsynt i arbetsterapi-
sammanhang. HL, sedan länge använt inom 
hälso- och sjukvård i USA och Kanada introdu-
ceras nu i Sverige. Låg HL kan innebära att indi-
vider avstår önskade aktiviteter eller går miste om 
interventioner som främjar aktivitetsutförande.

Syftet med studien var att i en litteraturöver-
sikt undersöka hur HL var beskrivet och använt i 
vetenskapliga artiklar och policydokument. 

Metod: Underlaget för översikten var veten-
skapliga artiklar publicerade 2000 – 2008. Data 
analyserades kvalitativt.

Resultat: Två olika förhållningssätt framträdde, 
HL som ett statiskt, polariserat fenomen och HL 
som ett dynamiskt, fluktuerande fenomen. I det 
förstnämnda betonas funktionella förmågor som 
behövs för att tillgodogöra sig information. Syn-
sättet har använts för att identifiera grupper med 
låg HL, t.ex. invandrare och personer med oav-
slutad skolgång. Det andra förhållningssättet som 
betonar interaktiva och kritiska förmågor visar 
att HL är kontextberoende och att HL-nivån för 
samma individ kan variera beroende på situation 
och sammanhang. Detta förhållningssätt visar att 
hälso- och sjukvård har ett ansvar för att skapa 
sammanhang som främjar individers HL.

Konklusion: Det finns anledning att inom 
arbetsterapi integrera begreppet HL för att 
säkerställa att individer har tillgång till och kan 
värdera information så att de genom välgrundade 
beslut klarar att utföra önskade och nödvändiga 
vardagsaktiviteter.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Aktivitetens betydelse för upplevelse av
    hälsa och livskvalité ur ett resursteoretisk
    perspektiv.

Författare: Viktor Pettersson, Kommunrehab, 
Ekedalsgatan 14, 541 35 Skövde, E-post: 
viktor.a.pettersson@skovde.se

Medförfattare: Carin Fredriksson, E-post: carin.
fredriksson@oru.se, Ann-Britt Ivarsson, E-post: 
ann-britt.ivarsson@oru.se

Bakgrund: Litteratur inom aktivitetsvetenskap 
och arbetsterapi beskriver en tydlig relation 
mellan aktivitet, hälsa och välbefinnande men få 
studier har gjorts för att påvisa denna relation, 
främst vad gäller den sociala delen av hälsa.

Syfte: Att beskriva aktivitetens roll i det sociala 
utbytet utifrån Resursteorins klassifikation av 
sociala resurser.
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Metod: Studiens design var kvalitativ med en 
hermeneutisk ansats. Urvalet var ändamålsenligt 
och fyra informanter med olika bakgrund och 
social situation, som befann sig i någon form av 
parrelation inkluderades. Datainsamling genom-
fördes med öppna intervjuer som strukturerades 
utifrån Resursteorins klassifikation av resurser 
(Tjänster, kärlek, status, information, saker och 
pengar). Intervjuerna tolkades systematiskt i flera 
steg och avslutades med en erfarenhetsöverskrid-
ande tolkning.

Resultat: Resultatet visade att aktivitet kunde 
ge upphov samtliga resurser indirekt vilket inne-
bar att aktivitet generade utbyte av sociala resurs-
er på olika sätt. Resurserna kärlek och tjänster 
utbyttes direkt genom aktivitet vilket innebar att 
aktiviteten i sig tolkades som en resurs. Aktivitet-
ens inneboende egenskaper påverkade även ut-
bytet av sociala resurser och resultatet visade att 
aktiviteter kunde utbytas i olika former. 

Diskussion: Studien bekräftade tidigare forsk-
ning där det framkommit att aktivitet har en 
viktig social betydelse men gav en djupare och 
mer omfattande beskrivning. Sociala aktiviteter 
kan ur ett resursteoretiskt perspektiv vara alla 
typer av aktiviteter som påverkar andra personer.

Konklusion: Beskrivningen av aktivitetens roll 
i resursutbytet gav en ny och nyanserad bild av 
aktivitetens betydelse för social hälsa och välbe-
finnande.

Sökord: Aktivitetsvetenskap, Aktivitet, Arbets-
terapi, Hälsa, Välbefinnande

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

Tillgänglighet i samhället

    Bilkörning efter hjärnskada - teambaserad
    trafikmedicinsk bedömning inom rehab-
    ilitering.

Författare: Ingalill Modig-Arding, Rehabiliter-
ingsmedicinska Kliniken, Universitetssjukhuset, 
581 85 Linköping, E-post: inga-lill.modig-arding
@lio.se

Bakgrund: Frågan om en person kan återuppta 
bilkörning efter en hjärnskada kommer ofta upp 
under en rehabiliteringsperiod. Det kan i vissa fall 
vara mycket svårt att ta ställning till detta och en 
multiprofesionelloch speciellt utformad bedöm-
ningsrutin kan då vara nödvändig.

Syfte: Att beskriva erfaranheter och resultat 
från uppbyggnaden av en semistrukturerad 
process, vid ett specialicerat multiproffessionellt 
bedömningsteam (trafikmedicinsk mottagning).

Metod: En klinisk bedömningsprocedur, 
baserad på forskning och klinisk erfarenhet 
från bedömningar av 43 personer med kognitiv 
dysfunktion efter hjärnskada eller sjukdom, har 
utvecklats. Jämförelser av bedömningsresultat 
mellan de som ansågs kunna fortsätta köra bil 

respektive de som ej ansågs kunna fortsätta, har 
jämförts med deskriptiv statistik.

Resultat: Den trafikmedicinska mottagningen 
inkluderar ett team med medicinsk, neuropsyko-
logisk, arbetsterapeutisk och trafiklärar- kompet-
ens. Bedömningen av bilkörningsförmågan 
inkluderar både kvalitativa och kvantitativa under-
lag. Arbetsterapeuten ansvarar för aktivitetsutred-
ning, sensomotorisk bedömning och kognitiv 
screening. Arbetsterapeuten medverkar också i 
den praktiska körbedömningen med en bedöm-
ning kopplat till patientens kognitiva nedsättning-
ar. Även om vissa kognitiva tester kan användas 
som en del i grunden för beslut så är teamets 
diskussion ofta avgörande för att kunna fastslå 
om funktionsnedsättningarna ger konsekvenser 
vid bilkörning.

Konklusion: Bedömningen av en persons 
lämplighet att köra bil efter hjärnskada bör i svåra 
fall göras av ett multiprofessionellt team och vara 
individuellt anpassad. Arbetsterapeutens viktig-
aste roll är att kartlägga personens aktivitetsför-
måga och medvetenhet/insikt.

Sökord: Bedömning bilkörning, förvärvad 
hjärnskada.

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Betydelsen av användning av bil med
    automatiska växellåda för äldre bilförare

Författare: Ingrid Bolin, Mobilitetscenter, F O 
Petersons gata 32 B, 421 31 Västra Frölunda, 
E-post: ingrid@mobilitetscenter.se

Bakgrund: Det av stor betydelse för både sam-
hälle och individ att äldre personer kan bibehålla 
sin förmåga att köra bil säkert. Möjlighet och 
förmåga att vara bilförare ger en självständig 
mobilitet som har stor betydelse för utförande 
av aktiviteter, välbefinnande, hälsa och utförda 
transporter långt upp i åldrarna.

Syfte: Syftet med projektet är att undersöka 
hur användning av bil med automatisk växellåda 
påverkar körförmåga och körbeteende hos äldre 
friska bilförare samt hur bilförarna upplevde skill-
naden mellan bilkörning i manuellt och automat-
iskt växlad bil.

Metod: 31 personer, äldre än 70 år, 18 män 
och 13 kvinnor, samtliga aktiva bilförare i bil med 
manuell växellåda, har kört en förutbestämd 
slinga i manuellt växlad bil och i bil med automat-
isk växellåda. Arbetsterapeut från Mobilitets-
center och trafiklärare har utfört en praktisk kör-
bedömning vid varje körtillfälle. Efter körningarna 
har försökspersonerna svarat på ett frågeformulär 
för att kartlägga försökspersonens upplevelse av 
skillnaden mellan bilkörning med manuellt växlad 
bil jämfört med bil med automatisk växellåda.

Resultat/förväntat resultat: Användning av 
automatisk växellåda hade en betydande effekt 
på körbeteendet hos försökspersonerna i studien. 
Hastighetsanpassningen förbättrades avsevärt, 
uppmärksamheten förbättrades, kapaciteten för 
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distraktionsmoment ökade och säkerheten i kors-
ningar förbättrades. Majoriteten av deltagarna, 
både kvinnor och män, upplevde att bilkörningen 
underlättades i sådan utsträckning att använd-
ning av automatisk växellåda sågs som det bästa 
valet vid ett bilbyte.

Konklusion: Användning av automatisk växel-
låda framstår som ett effektivt sätt att förbättra 
mobilitet och trafiksäkerhet för äldre bilförare.

Sökord: Mobilitet, bilkörningsförmåga
Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Vägen till körkort för ungdomar med 
    neuropsykiatriska diagnoser.

Författare: Maria Almberg, Mobilitetscenter, 
F O Petersons gata 32 B, 421 31 Västra Frölunda, 
E-post: maria@mobilitetscenter.se

Bakgrund: Bilkörning är en komplex aktivitet 
som ställer krav på vår förmåga till att fokusera, 
kunna tolka flera samtidiga intryck samt lösa 
problem. Vid neuropsykiatriska funktionshinder 
kan nedsättningar inom dessa förmågor före-
komma, vilket kan göra individen olämplig att 
inneha körkort. På Mobilitetscenter i Göteborg 
genomför arbetsterapeuter utredningar av lämp-
lighet för körkortstillstånd efter remiss från läkare. 
Det finns inte mycket forskning inom området 
och frågan som uppkommer i den kliniska var-
dagen är om våra bedömningsinstrument fångar 
ungdomarnas problem.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur 
de ungdomar med ADHD eller Asperger syndrom 
som fått sitt körkortstillstånd klarar att genomföra 
sin körkortsutbildning.

Metod: Via telefon görs en strukturerad inter-
vju med frågor kring hur körkortsutbildningen 
genomförts och vilka moment var svårast att lära 
sig. Samma frågor ställs till trafikläraren för att se 
om det finns en samstämmighet vari svårigheter-
na ligger för dessa ungdomar.

Resultat/förväntat resultat: En mindre pilot-
studie har visat att ungdomar med goda resultat 
i en utredning ändå har bekymmer som gör det 
svårt att klara körkortsutbildningen. Ungdomar 
med Asperger syndrom kan ha svårt att applicera 
teorin i verkligheten. Ungdomar med ADHD kan 
ha svårt att samordna uppgifter och att få ihop 
helheten.

Konklusion: Resultatet kan bli en hjälp i 
utvecklandet av bedömningsmetoder som fångar 
svårigheter bättre än vad dagens bedömningar 
gör. Med fördjupad kunskap kan vi ge bättre tips 
och råd till både ungdomarna och deras föräldrar 
i samband med utredningen.

Sökord: ADHD/Aspergersyndrom, lämplighets-
bedömning, körkortsutbildning

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Tillgänglighet i offentlig miljö utifrån 
    personer med Alzheimers sjukdoms-
    erfarenheter

Författare: Anna Brorsson, NVS. Sektionen för 
arbetsterapi,KI, Fack 23200, 141 83 Huddinge, 
E-post: anna.brorsson@ki.se

Medförfattare: Annika Öhman, E-post: annika.
ohman@ki.se, Stefan Lundberg, E-post: stefan.
lundberg@sth.kth, Louise Nygård, E-post: louise.
nygard@ki.se

Bakgrund: Många personer med Alzheimers 
sjukdom (AD) fortsätter att bo hemma lång 
tid efter diagnos och aktiviteter sker inte bara 
inom hemmet utan även i den offentliga miljön. 
Forskning om tillgänglighet har hittills haft fokus 
på fysiska aspekter för personer med fysiska 
funktionshinder, men det finns en kunskapsbrist 
om hur personer med AD upplever tillgänglighet i 
den offentliga miljön.

Syfte: Att belysa hur personer med AD upplev-
er tillgänglighet i den offentliga miljön med fokus 
på platser, situationer och aktiviteter som de finn-
er viktiga för dagligt liv.

Metod: Kvalitativ studie med Grounded Theory 
ansats, där sju hemmaboende informanter inter-
vjuats upprepade gånger.

Resultat: Tillgänglighet beskrevs som en ständ-
ig föränderlig erfarenhet och karaktäriserades av 
en ständig förändring i relationen mellan person 
och offentlig miljö. Förändringar skedde i relation 
till välkändhet och bekvämlighet, individuella 
motiv och intressen, planering och säkerhet. 
Förändringar skedde också vid platser och pro-
blematiska situationer och var då kopplade till 
vardagsteknik, platser med högt tempo och ljud 
och förändring av riktmärken. Dessa förändringar 
påverkade hur informanterna upplevde tillgäng-
lighet och möjligheten att utföra aktiviteter i den 
offentliga miljön. Tillgänglighet beskrevs vidare 
som en transaktionell erfarenhet baserad på filo-
sof John Dewey’s teori där personen och miljön är 
delar av varandra och skapar oskiljaktiga förbind-
elser mellan sig.

Konklusion: Att förstå tillgänglighet som en 
ständig föränderlig erfarenhet kan vara till hjälp 
vid utformning av stöd och vid planering för att 
skapa en offentlig miljö som kan upplevas som 
mer tillgänglig för personer med Alzheimers sjuk-
dom eller andra kognitiva nedsättningar.

Sökord: arbetsterapi.demens,miljö.
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Körförmågan hos äldre friska bilförare.

Författare: Helena Selander, Mobilitetscenter/ 
Hälsohögskolan i Jönköping, F O Petersons gata 
32 B, 421 31 Västra Frölunda, E-post: helena@
mobilitetscenter

Bakgrund: Vid bedömningar gällande patienters 
körkortslämplighet kan körbedömningar, i verklig 
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trafik, användas som komplement till de kliniska 
undersökningarna. En arbetsterapeut är oftast 
ansvarig för bedömningen och skall observera om 
det eventuellt finns några särdrag i patienternas 
körbeteende som kan härledas till sjukdomen 
eller skadan. Dock kan det ibland vara svårt att 
med säkerhet bedöma om vissa körbeteenden 
verkligen utgör symtom från sjukdomen/skadan 
eller kan hänföras till färdighetsbrister eller 
”dåliga vanor”.

Syfte: Syftet med denna studie var att under-
söka friska äldre personers körförmåga för att få 
en referensnivå avseende vad som kan anses vara 
ett ”normalt” körbeteende och körprestation.

Metod: 85 friska äldre bilförare deltog i 
studien. Alla deltagare fick genomgå en syn-
undersökning, en kognitiv screening och en 
praktisk körbedömning. En arbetsterapeut 
bedömde körningarna med stöd av observations-
protokollen P-Drive (Performance Analysis of Driv-
ing Ability) och ROA (Ryd On-road Assessment).

Resultat/förväntat resultat: Resultaten 
gällande körbedömningarna visar på att hela 
21 % blev underkända, detta trots att de inte 
hade några trafikfarliga sjukdomar. Oftast anses 
äldre bilförare köra sakta men i denna studie 
var motsatsen vanligt förekommande, dvs. de 
körde oftast över gällande hastighet eller hade 
en för hög hastighetsanpassning. Brister gällande 
uppsikt, följa vissa trafikregler och växla var andra 
vanliga problem.

Konklusion: Resultaten visar att specifika 
körbeteenden faktiskt kan vara ”normala” kör-
beteenden för äldre bilförare. Denna kunskap 
men även de kognitiva testresultaten kan använd-
as som referensvärden vid körkortsmedicinska 
bedömningar.

Sökord: Körförmåga, körbedömning, körkorts-
lämplighet.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Målet är körkort och bil!

Författare: Maria Almberg, Mobilitetscenter, 
F O Petersons gata 32 B, 421 31 Västra Frölunda, 
E-post: maria@mobilitetscenter.se

Bakgrund: Bilkörning är en aktivitet som har stor 
påverkan på vår möjlighet till arbete och social 
delaktighet. För unga personer med rörelsehinder 
är körkort och bil en förutsättning för ett själv-
ständigt vuxenliv. Forskningsstudier har för dessa 
ungdomar visat på starka samband mellan en 
självständig mobilitet i egen bil, yrkesarbete och 
god livskvalité. Då möjligheten att övningsköra 
privat är liten om man har behov av anpassad bil, 
krävs ofta fler lektioner på trafikskola för ung-
domar med rörelsehinder.

Syfte: Att undersöka om träning i körsimulator 
har någon effekt i körkortsutbildningen för 
personer med rörelsehinder.

Metod: En singel-subject studie, där varje 
person är sin egen kontroll. Baslinjen bestod av 

en körlektion med träning på manöverbana samt 
en kort körbedömning i mycket lugn trafikmiljö. 
Färdigheter och brister dokumenterades av 
arbetsterapeut och trafiklärare. Interventionen 
bestod i praktisk träning i körsimulator motsvar-
ande ca 5 körlektioner. Vid uppföljningen upp-
repades samma moment som vid baslinjen. Del-
tagarna fick fylla i den självupplevda effekten av 
träningen.

Resultat/förväntat resultat: Protokollen från 
manöverbanan och körbedömningen påvisade en 
förändring mellan baslinjen och uppföljning till 
det bättre. På både körslinga och manöverbana 
gjordes endast hälften så många avvikelser vid 
uppföljningen jämfört med baslinjen. Det visade 
sig att ungdomarna även skattade sin egen kör-
förmåga bättre.

Konklusion: De moment som hade tydligast 
förändring var position på vägbanan, användning 
av blinkers och trafikregler. Antalet deltagare i 
studien är få men resultaten är samstämmiga. 
Träning i körsimulator har god effekt i körkorts-
utbildningen för personer med behov av bilan-
passning.

Sökord: Bilanpassning, körsimulator, körkorts-
utbildning

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

Nyorientering i livet

    Dagliga aktiviteter beskrivet av kvinnor
    med emotionellt instabil personlighets-
    störning

Författare: Ingrid Falklöf, Psykiatriska Kliniken, 
Universitetssjuhuset, 581 85 Linköping, E-post: 
ingrid.falklof@lio.se

Medförfattare: Lena Haglund, E-post: 
lena.haglund@liu.se

Bakgrund: Personer med diagnosen Emotionellt 
instabil personlighetsstörning är en vanlig pati-
entgrupp inom psykiatrisk specialist vård. Det är 
en problematik som ofta ger stora konsekvenser
i vardagen och i hög grad påverkar upplevelsen 
av livskvalitet. Trots detta är gruppens aktivitets-
status bristfälligt undersökt och dokumenterad i 
arbetsterapilitteraturen.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur 
kvinnor med Emotionellt instabil personlighets-
störning uppfattar sin aktivitetssituation och 
anpassning till vardagslivets aktiviteter.

Metod: Data från de nio personer som ingick 
i studien, samlades in genom det semi-struktur-
erade intervjuinstrumentet OCAIRS-S som sedan 
analyserades utifrån innehållsanalys.

Resultat/förväntat resultat: Informanterna 
beskriver ett dagligt liv med få organiserade aktiv-
iteter och en bristande känsla av att själv kunna 
åstadkomma förändringar i livet som innebar en 
bättre anpassning till vardagslivet. Utifrån analys-
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en identifierades två kategorier: utförande och 
självbild. Under dessa identifierades två subkate-
gorier: kompetens i utförandet, inkompetens i 
utförandet, positiv självbild samt bristande själv-
bild.

Konklusion: Studien belyser de omfattande 
svårigheter denna patientkategori har i att få 
vardagen och dess aktiviteter att fungera samtid-
igt som de ofta har bristande tilltro till sin egen 
förmåga att förändra denna situation. Den ger 
oss arbetsterapeuter viktig kunskap hur vi på ett 
bättre sätt kan stödja dessa personer i att för-
ändra sin livssituation.

Sökord: Emotionellt instabil personlighetsstör-
ning, OCAIRS-S, innehållsanalys

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Aktivitetsbesvär, strategier och livstill-
    fredsställelse efter bröstcanceroperation

Författare: Lena Larsson, Arbetsterapienheten, 
Sjukhuset i Gävle, 801 87 Gävle, E-post: 
lena.l.larsson@lg.se

Bakgrund: Bröstcanceroperation innebär oftast 
ett ingrepp i armhålan för att utesluta spridning 
till lymfkörtlar. Tidigare var ALND (axillary lymph 
node dissection) vanligast. Numera görs ofta 
ett mindre ingrepp, SLNB (sentinel lymph node 
biopsy). En avsikt med valet av SLNB i stället för 
ALND är att minimera behandlingsassocierade 
besvär i armen på opererad sida.

Syfte: Att studera bröstcanceropererade kvinn-
ors upplevelse av besvär i dagliga aktiviteter, sym-
tom, strategier och livstillfredsställelse relaterat till 
valet av ingrepp i armhålan.

Metod: En enkät skickades ut till 99 kvinnor 
opererade för bröstcancer.

Resultat: Studien visade att kvinnor som 
opererats med ALND rapporterade symtom i 
högre grad än kvinnor som opererats med SLNB 
men när det gällde aktivitetsbesvär i vardagen var 
skillnaden mellan grupperna inte statistiskt signi-
fikant. Tyngdkänsla och trötthet i armen fanns i 
lika stor utsträckning hos kvinnorna oavsett typ 
av ingrepp i armhålan. Strategier som användes 
var planera yrkesarbete, hemarbete och fritid, ta 
täta pauser samt ta hjälp av andra. Kvinnornas 
tillfredsställelse med livet i allmänhet låg i nivå 
med en referensgrupp ur en normalpopulation 
svenska kvinnor. Varken aktivitetsbesvär eller sym-
tom samvarierade med kvinnornas tillfredsställelse 
med livet i allmänhet.

Konklusion: Studien indikerar att också kvinn-
or opererade med SLNB upplever aktivitetsbesvär 
i vardagen och kan riskera lymfödem. Därför 
har även kvinnor opererade med SLNB nytta av 
arbetsterapiinsatser.

Sökord: Activities of daily living, breast cancer, 
lymphedema

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Lärande inom rehabilitering för personer
    med synnedsättning

Författare: Inger Berndtsson, Göteborgs Univers-
itet, Institutionen för pedagogik och specialpeda-
gogik, Box 300, 405 30 Göteborg, E-post: Inger.
Berndtsson@ped.gu.se

Bakgrund: En stor del av det arbete som person-
er i vuxen ålder genomgår då de får en omfatt-
ande synnedsättning inbegriper ett lärande. 
Centralt är att inom rehabilitering observera och 
erhålla kunskap om personers behov av lärande 
och hur det kan mötas inom olika verksamheter.

Syfte: En studie har genomförts med syfte att 
studera och tydliggöra pedagogiska processer 
inom rehabiliterande verksamheter med fokus på 
personers med synnedsättning lärande.

Metod: Studien har genomförts med grund i 
en livsvärldsansats med fokus på personers med 
synnedsättning upplevelser och erfarenheter 
av att lära nya färdigheter samt på vilket sätt 
lärandet kommer till uttryck i olika personers 
livssituationer. Sex personer har deltagit i studien 
och återkommande kvalitativa intervjuer/samtal 
där berättelser har eftersträvats har använts i 
kombination med deltagande observationer av 
träningstillfällen och gruppverksamhet vid en 
rehabiliteringsenhet. Materialet har bearbetats 
hermeneutiskt.

Resultat: Presentationen avser att belysa 
centrala aspekter av det lärande som personer 
genomgår i samband med att de lär sig hantera 
en ny livssituation. Lärandet ges här både en 
individuell och en kollektiv aspekt; samtidigt 
som jag ska lära mig att hantera min nya kropp 
handlar det också om vem jag har blivit i en 
social kontext. Begreppet horisont används som 
en metafor för lärande och progression och ges 
sin särskilda betydelse i begreppen tidshorisont, 
möjlighetshorisont och handlingshorisont, vilka 
inbegriper tolkningar av särskild betydelse för del-
tagarna. Aktivitet kommer särskilt att lyftas fram 
och betonas som en väsentlig aspekt av lärandet.

Konklusion: Lärande med grund i människors 
livsvärld bidrar med ny kunskap till rehabilitering-
en.

Sökord: rehabilitering, lärande, synnedsättning
Typ av projekt: Forskningsarbete

    En kvinnas berättelse om sitt vardagliga
    liv efter en ryggmärgsskada

Författare: Gunilla Isaksson, Luleå Tekniska 
Universitet, Inst för hälsovetenskap, 971 87 Luleå, 
E-post: gunilla.isaksson@ltu.se

Medförfattare: Maria Prellwitz, E-post: maria.
prellwitz@ltu.se

Bakgrund: Tidigare forskning har kritiserat 
personal inom hälso- och sjukvård för att defini-
era behov hos personer med funktionshinder 
utan att lyssna till deras subjektiva upplevelser. 
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Ett sätt att fånga deras upplevelser är att lyssna 
till klienters narrativ om deras liv och genom 
dessa få en förståelse för hur de upplever sitt 
vardagliga liv.

Syfte: Att beskriva och ge en förklaring till hur 
en kvinna upplever sitt vardagliga liv efter en 
ryggmärgsskada.

Metod: Studien har en narrativ ansats inspirer-
ad av Polkinghorne. Data samlades genom tre 
intervjuer vid olika tidpunkter med en kvinna. 
Intentionen var att fånga kvinnans egen berätt-
else om sitt vardagliga liv från skadan och fram 
till idag.

Resultat: Analysen visade att olika händelser 
inverkade på kvinnas vardagliga liv efter rygg-
märgsskadan. Dessa händelser influerade hennes 
identitet, vanor och delaktighet i aktiviteter. Vid-
are, hur hon över tid gick från en upplevelse av 
hopplöshet strax efter skadan till att omvärdera 
sin identitet, etablera vanor samt återigen känna 
delaktighet i aktiviteter. I den tolkande analysen 
var intentionen att erbjuda en möjlig förklaring till 
varför denna förändring kom att ske. En förklar-
ing som är relaterad till att hon under de två år 
som gått efter skadan fått en ny insikt genom en 
komplex och dynamisk förändringsprocess.

Konklusion: Utifrån ett klient centrerat pers-
pektiv är det av vikt att fånga klientens upplevel-
ser och kunskap för att få en mer komplett bild 
och djupare förståelse för klienten. Genom att 
använda en narrativ ansats finns förutsättningar 
till att nå det, vilket även innebär att profession-
ella inom rehabilitering får en berättelse som är 
mer fokuserad på individen, istället för på diagnos 
eller funktionsnedsättning.

Sökord: Narrative, ryggmärgsskada,
Typ av projekt: Forskningsarbete

    ”Orkar jag inte, måste jag hitta på ett
      annat sätt”, att klara aktiviteter som
      äldre hjärtsviktssjuk

Författare: Eva-Britt Norberg, Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi, 
Umeå universitet, Vårdvetarhuset, 901 86 Umeå, 
E-post: evabritt.norberg@gmail.com

Medförfattare: Britta Löfgren, E-post: britta.
lofgren@occupther.umu.se, Kurt Boman, E-post: 
kurt.boman@vll.se, Margareta Brännström, 
E-post: margareta.brannstrom@nurs.umu.se

Bakgrund: Tidigare studier beskriver personers 
erfarenhet av att leva med hjärtsvikt i teman som 
påfrestande symtom, nedsatt fysisk funktion, 
känslan av kraftlöshet och hopplöshet, påverkan 
på socialt liv och roller samt genusskillnader. Trots 
det verkar gruppen uppvisa en stark önskan att 
leva ett så normalt liv som möjligt, bo kvar i sin 
invanda miljö och vara självständiga. Det finns 
därför ett behov av en dokumenterad kunskap 
om hur äldre hjärtsviktssjuka själva beskriver sitt 
sätt att hantera sina dagliga aktiviteter.

Syfte: Att beskriva hur äldre personer med 
kronisk hjärtsvikt hanterar sina dagliga aktiviteter. 
Frågeställningar om hur undersökningsgruppen 
hanterar aktiviteter som personlig vård, hushålls-
sysslor, fritidsaktiviteter och social samvaro är 
aktuella.

Metod: Intervjuer genomfördes med tio pers-
oner, sju kvinnor och tre män, mellan 74 och 91 
år gamla (medelvärde 81 år). Respondenterna, 
som alla bodde i eget boende, hade en säker-
ställd hjärtsviktsdiagnos sedan minst 6 år tillbaka 
och beskrev sig uppleva symtom under aktivitet 
(NYHA-klass II-IV). Nio av tio respondenter rapp-
orterade multisjuklighet. Intervjuerna genomför-
des i personernas hem och analyserades efter 
transkribering med kvalitativ innehållsanalys.

Förväntat resultat: Analysarbetet pågår för 
närvarande. Resultaten förväntas ge förståelse 
och en fördjupad kunskap om personernas erfar-
enheter, vilket kan utveckla arbetsterapeutens 
interventioner hos patientgruppen.

Sökord: Aktiviteter, hjärtsvikt, intervjuer.
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Strategier i dagliga aktiviteter hos immigr-
    anter med funktionshinder

Författare: Iolanda Tavares, Sahlgrenska Univers-
itetssjukhuset, Box 30110, 400 43 Göteborg, 
E-post: iolanda.santos-tavares@vgregion.se

Medförfattare: Anna-Lisa Thorén-Jönsson, 
E-post: anna-lisa.thoren-jonsson@neuro.gu.se

Bakgrund: Global migration har inneburit för-
ändrad befolkningssammansättning. Sverige har 
blivit ett mångkulturellt land vilket ställer krav på 
samhällets bemötande och inte minst på sjukvård-
en. Immigranter har visat sig ha sämre hälsa och 
livsvillkoren än svenskar. Om personen dessutom 
har ett funktionshinder kan det leda till ytterligare 
påfrestning och ökad risk för begränsningar av 
delaktighet i dagligt liv. Antalet immigranter med 
funktionshinder beräknas vara 80 000 – 90 000 
personer i Sverige. Bland poliodrabbade finns ett 
ökande antal yngre personer, som kommit genom 
migrantion och adoption. Kunskap om immigr-
anter med funktionshinder efterfrågas i dagens 
mångkulturella Sverige.

Syfte: Att beskriva hur immigranter med sena 
effekter efter polio resonerar och gör för att klara 
dagligt liv.

Metod: Kvalitativ forskningsansats enligt 
grounded theory. Intervjuer med tolv personer 
(20-42år) från Östafrika med sena effekter efter 
polio. Dataanalys pågår, studien kommer att vara 
avslutad januari 2011.

Resultat: Sex grupper av strategier visar hur 
personerna strävar efter att få kroppen att fung-
era; förebygga aktivitetsbegränsningar och 
bemästra sina dagliga aktiviteter samt hur de 
agerar för att skapa och uppehålla sociala relat-
ioner för att komma in i det svenska samhället.
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Konklusion: Strategierna i personernas dagliga 
aktiviteter visar på en strävan efter att upprätt-
hålla människovärde och normalitet. Strategierna 
är relaterade till att personerna ska kunna 
bemästra dagliga aktiviteter, uppehålla sociala 
relationer och att finna sig till rätta i det svenska 
samhället.

Sökord: dagliga aktiviteter, invandrare, post-
polio syndrom

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Anpassa, upptäcka och sysselsätta; en
    intervjustudie om behov hos personer
    med långvarig smärta.

Författare: Åsa Skjutar, Mälardalens Högskola, 
Box 325, 631 05 Eskilstuna, E-post: asa.skjutar@
mdh.se

Medförfattare: Maria Müllersdorf, E-post: 
maria.mullersdorf@mdh.se

Bakgrund: Långvarig smärta är vanligt före-
kommande och kan påverka människors liv nega-
tivt. Om aktivitetsbegränsningar uppstår till följd 
av smärtan kan det finnas behov av rehabilitering. 
Tidigare forskning har visat att patienters egna 
uppfattningar spelar en stor roll för intervention-
ers utfall, något som understryker att studier 
kring patienters behov ur ett patientperspektiv är 
viktigt. Att känna till hur patienter upplever sina 
behov relaterat till smärthantering kan leda till 
klientcentrerade arbetsformer och därmed effekt-
ivisering av olika rehabiliteringsprogram.

Syfte: Fördjupa kunskapen kring behov relat-
erade till smärthantering genom att beskriv 
dessa behov så som de upplevs av personer med 
långvarig smärta. 

Metod: Data samlades in genom intervjuer 
med tio vuxna som lever med långvarig smärta. 
Data analyserades genom tematisk innehålls-
analys.

Resultat: Tre teman kunde identifieras: Behov 
att hantera den smärtsamma kroppen och det 
ivriga sinnet, behov att förändra självbilden och 
behov av bekräftelse genom gemenskap och 
glädje. Det första temat beskriver hur kroppen 
och sinnet är i konflik med varandra och hur 
informanterna överväger konsekvenserna av sitt 
handlande. Det andra temat tydliggör behov av 
att upptäcka ett nytt ”jag”. Det tredje temat 
illustrerar behov av socialt engagemang och 
meningsfulla aktiviteter som inger hopp och stöd.

Konklusion: Informanterna upplever både inre 
behov och behov som kan mötas genom inter-
aktion med omgivningen. Upplevda behov som 
motsäger varandra till viss del kan också orsaka 
en inre konflikt. I ett kliniskt sammanhang bör 
patienterna ges stöd att hantera eventuellt mot-
stridiga behov och att prioritera aktiviteter som 
genererar energi och tillfredsställelse.

Sökord: behov, kvalitativ forskning, smärthant-
ering

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Kvinnors alkoholkonsumtion; spelar aktiv-
    iteter i vardagen någon roll?

Författare: Christina Andersson, Göteborgs 
Universitet, Avd för Samhällsmedicin och folk-
hälsa/Socialmedcin, Box 453, 495 30 Göteborg, 
E-post: christina.andersson@socmed.gu.se

Medförfattare: Mona Eklund, E-post: mona.
eklund@med.lu.se, Kajsa-Lena Thundal, E-post: 
kajsa.thundal@telia.com, Valter Sundh, E-post: 
valter.sundh@socmed.gu.se, Fredrik Spak, E-post: 
fredik.spak@socmed.gu.se

Bakgrund: Tidigare forskning har påpekat 
behovet av mer komplexa teorier för att förklara 
sambanden mellan kvinnors levnadsförhållanden 
och kvinnors drickande. Både inom och utanför 
arbetsterapiforskningen har kritik förts fram mot 
det ofta tudelade sättet att dela in kvinnors liv 
(t.ex. i betalt och obetalt arbete) när man under-
söker hur vardagslivet påverkar hälsan. Studier av 
kvinnors totala livssituation och sambandet med 
alkoholkonsumtion är fortfarande ett outforskat 
fält.

Syfte: Att undersöka sambandet mellan kvinn-
ors vardagliga aktivitetsmönster och alkoholkon-
sumtion.

Metod: Tvärsnittsstudie från en populations-
studie om kvinnor och alkohol, “Women and 
Alcohol in Gothenburg” (WAG). Studiegruppen 
bestod av 851 kvinnor, intervjuade år 2001, ålder 
20-55 år. Klusteranalys, en individorienterad 
analysmetod, användes för att identifiera grupper 
avseende faktorer rörande vardagens aktiviteter 
(sysselsättning, fritidsaktiviteter, fördelning av 
hemarbete, tid för egna aktiviteter samt tillfreds-
ställelse med dessa fyra områden). Vidare analys-
erades sambandet mellan grupptillhörighet och 
förekomsten av riskfull alkoholkonsumtion.

Resultat/förväntat resultat: Distinkt åtskilda 
grupper identifierades beträffande aktivitets-
mönster, liksom signifikanta skillnader mellan 
grupperna vad gäller problemkonsumtion. Kvinn-
or med mer tid över för egna behov som samtid-
igt var mindre aktiva på sin fritid hade i högre 
grad en riskfull alkoholkonsumtion.

Konklusion: Resultaten understryker vikten 
av att vid preventiva insatser uppmärksamma 
de olika behov alkoholdrickande tillfredsställ-
er i individens vardag. Betydelsen av att ha en 
engagerande fritid behöver också lyftas som en 
alkoholpreventiv åtgärd.

Sökord: Vardagliga aktivitetsmönster, alkohol-
konsumtion, klusteranalys

Typ av projekt: Forskningsarbete
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Erfarenhet av intervention

    Hur några kvinnor med stressrelaterad
    ohälsa upplever rehabilitering i en hälso-
    trädgård

Författare: Therese Eriksson, Karolinska Institut-
et, NVS, Sektionen för arbetsterapi, Fack 23 200, 
141 83 Huddinge, E-post: therese.eriksson@ki.se

Medförfattare: Yvonne Westerberg, E-post: 
yvonne.westerberg@telia.com, Hans Jonsson, 
E-post: hans.jonsson@ki.se

Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa, såsom utmatt-
ningssyndrom och akut reaktion på stress, är en 
av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskriv-
ning. En lång sjukskrivningsperiod inverkar nega-
tivt på en människas aktivitetsrepertoar vilket 
man behöver ta hänsyn till i planering av rehab-
iliteringsåtgärder. För att kunna utveckla en god 
och effektiv rehabilitering behövs mer kunskap 
om hur personer med stressrelaterad ohälsa upp-
lever olika former av rehabilitering. 

Syfte: Att beskriva hur kvinnor med stressrelat-
erad ohälsa upplever rehabiliteringsprocessen i en 
hälsoträdgård och hur dessa upplevelser kopplas 
samman med deras vardagliga liv.

Metod: En longitudinell studie som inspirerats 
av grounded theory. Fem kvinnor har intervju-
ats med tre veckors mellanrum under deras 10 
veckors långa rehabiliteringsperiod. De har även 
intervjuats tre månader efter avslutad rehabiliter-
ing. Materialet har analyserats med konstant 
komparativ metod.

Resultat: Att vistas i en trygg fysisk miljö under 
rehabiliteringen tycks bidra till att deltagarna 
tillåter sig själva att ge sig egen tid och fokusera 
på sig själva i praktiska hantverksaktiviteter. 
Kvinnorna beskriver att aktiviteterna väcker lust-
fyllda känslor och symboliska tankar. Det i sin tur 
tycks bidra till en ökad aktivitetsbalans då deltag-
arna börjar prioritera aktiviteter som de finner 
lustfyllda och avkopplande även i sin vardag.

Konklusion: Studien visar att deltagarna tar 
med sig sina positiva upplevelser från hälsoträd-
gården till sitt vardagliga liv genom att försöka 
återskapa samma känsla som de upplevde i 
trädgården. Detta resultat framhäver betydelsen 
av att bedriva rehabilitering för personer med 
stressrelaterad ohälsa i en miljö som upplevs som 
trygg.

Sökord: rehabilitering, stressrelaterad ohälsa, 
aktivitetsbalans

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Erfarenheter av Vardagsreviderings-
    projektet. En intervjustudie med kvinnor
    sjukskrivna för stress

Författare: Birgitta Wästberg, Avd för arbets-
terapi och gerontologi, Lunds universitet, 
Box 157, 221 00 Lund, E-post: 
birgitta.wastberg@med.lu.se

Medförfattare: Lena-Karin Erlandsson, E-post: 
lena-karin.erlandsson@med.lu.se, Mona Eklund, 
E-post: mona.eklund@med.lu.se

Rehabiliteringsprogrammet ”Vardagsrevidering” 
(VaR), utvecklades och genomfördes som ett 
forskningsprojekt i två primärvårdsområden. 
Programmet vände sig till kvinnor som hade ett 
arbete men var sjukskrivna på grund av stress. 
Målet med VaR var att hjälpa deltagarna att bli 
medvetna om sina aktivitetsmönster samt att 
stödja dem i att förändra sina dagliga aktiviteter 
för att må bättre och kunna återgå i arbete. 
Två arbetsterapeuter i varje område genomförde 
programmet, som bestod av en teoretisk del om 
tio veckor och en praktisk del (arbetsprövning) 
om sex veckor. Ett kvällsseminarium för närstå-
ende och arbetsledare ingick i den teoretiska 
delen. En viktig del av projektutvärderingen är 
att undersöka hur programmet uppfattas och 
upplevs av deltagarna.

Syfte: Att undersöka några deltagares erfaren-
heter av Vardagsrevidering och det stöd de har 
fått.

Metod: Åtta av de 38 kvinnor som genomgick 
VaR intervjuades vid tre tillfällen: före projektet, 
efter den teoretiska delen/före arbetsprövningen 
och efter avslutat projekt. En av kvinnorna valde 
att avbryta efter första intervjun. Intervjuerna 
håller i skrivande stund på att analyseras med 
kvalitativ innehållsanalys.

Förväntat resultat: Resultatet förväntas ge 
svar på hur deltagarna upplevde Vardagsrevid-
ering, om de tyckte att de fått stöd, hur de 
upplevde specifika moment såsom hemuppgifter, 
kvällsseminarium, arbetsprövningen, samt hur de 
såg på framtiden efter Vardagsrevidering.

Konklusion: Resultatet kommer hjälpa oss att 
förstå hur Vardagsrevidering kan upplevas av dem 
som deltagit i programmet. Detta kan vägleda oss 
i det fortsatta arbetet med Vardagsrevidering; om 
informationen till deltagarna bör förändras, vad 
man ska tänka på inför arbetsprövningen etc.

Sökord: Vardagsrevidering, sjukskrivna kvinnor, 
stress

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Kognitiv rehabilitering i grupp – en 
    genväg till ett förändrat liv efter mild
    förvärvad hjärnskada

Författare: Charlotte Nilsson, Rehabiliterings-
medicinska Universitetskliniken Stockholm, 
Danderyds Sjukhus, Danderyds Sjukhus, 182 88 
Stockholm, E-post: charlotte.nilsson@ds.se

Medförfattare: Aniko Bartfai, E-post: aniko.
bartfai@ds.se, Monika Löfgren, E-post: monika.
lofgren@ki.se

Bakgrund: Patienter med mild förvärvad hjärn-
skada får ofta samma behandling ämnad för 
patienter med måttlig och svår förvärvad hjärn-
skada. Denna behandling kan vara ineffektiv för 
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patienter med mild hjärnskada. Därför utveckla-
des en kognitiv grupprehabilitering för patienter 
med mild hjärnskada. Utvärderingar har gjorts, 
men ingen har fokuserat på vilka aspekter i 
programmet deltagarna själva upplever är effekt-
ivt och på vilket sätt.

Syfte: Att utforska och få förståelse för vad 
patienter med mild förvärvad hjärnskada upplever 
är de mest effektiva ingredienserna i ett grupp-
rehabiliteringsprogram och hur deltagandet i pro-
grammet påverkar deras rehabiliteringsprocess.

Metod: I studien användes en kvalitativ metod 
med ”emergent” design. 10 patienter i åldern 
33-59 år med mild förvärvad hjärnskada och som 
deltagit i ett kognitivt grupprehabiliteringspro-
gram inkluderades. Datainsamling gjordes med 
en tematiskt strukturerad intervjuguide. Data 
analyserades med ”constant comparative” metod 
enligt grounded theory.

Resultat: Resultatet indikerar att programmets 
innehåll; teoretisk information med illustrativa 
modeller, kompensatoriska strategier, praktisk 
tillämpning och basal kroppskännedom samt 
gruppgemenskap bidrog till medvetenhet om 
svårigheter i det dagliga livet. Detta innebar 
möjlighet till förändring i hantering av problem 
i dagliga livet och en effektivare anpassning till 
”det förändrade livet” efter hjärnskadan.

Konklusion: Kognitiv rehabilitering i grupp kan 
fungera som en genväg till förändring. Rehab-
iliteringen ökar medvetenhet och påskyndar 
anpassning av förändringar i det dagliga livet som 
uppstått efter en mild förvärvad hjärnskada.

Nyckelord: mild acquired brain injury; group 
rehabilitation; awareness

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Upplevelsen av arbetsterapeutisk rehab-
    ilitering – en kvalitativ studie med pers-
    oner med handskada

Författare: Anna-Karin Jansson, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Handkirurgen, Blå Stråket 3, 
413 45 Göteborg, E-post: anna-karin.i.jansson@
vgregion.se

Bakgrund: Handskador är vanligt förekommande 
i Sverige och rehabiliteras oftast i öppenvård av 
arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Traditionellt 
sett fokuseras rehabiliteringen på handens funkt-
ion men patienterna kan komma att behöva stöd 
inom fler områden till exempel hur de ska klara 
dagliga aktiviteter. För att varje patient ska få det 
stöd den behöver bör rehabiliteringen individ-
ualiseras och bli klientcentrerad. Det finns ett 
behov av studier som beskriver patienters upp-
levelser för att öka förståelsen för vilka faktorer 
som är av betydelse för rehabiliteringen. Detta 
kan i sin tur förbättra kvalitén på den arbetstera-
peutiska behandlingen.

Syfte: Att få kunskap om hur personer med 
handskada upplever den arbetsterapeutiska 
rehabiliteringen.

Metod: En kvalitativ ansats där åtta kvinnor 
och två män intervjuades. Samtliga hade nyligen 
avslutat en rehabiliteringsperiod efter en hand-
skada. Datamaterialet analyserades enligt Groun-
ded Theory.

Resultat/förväntat resultat: Patienternas upp-
levelser är beskrivna i en kärnkategori: trygghet 
och tillit med tre kategorier: kunskap, feedback 
och dialog. De tre kategorierna är beroende av 
varandra och bidrar tillsammans till att skapa 
trygghet och tillit.

Konklusion: Genom att arbetsterapeuten har 
en dialog med patienterna, ger kunskap och 
feedback skapas trygghet och tillit hos personer 
med handskador. Trygghet och tillit ligger till 
grund för hela rehabiliteringen och bör därför 
eftersträvas i alla behandlingssituationer

Sökord: Handrehabilitering, kvalitativ metod, 
klientcentrerat

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Aktivitetsförändring och meningsskap-
    ande hos personer med svårt psykiskt 
    funktionshinder

Författare: Maria Lindström, Umeå Universitet, 
Inst.för samhällsmedicin och rehabilitering, 
arbetsterapi, 901 87 Umeå, E-post: maria.
lindstrom@occupther.umu.se

Medförfattare: Margareta Lindberg, E-post: 
margareta.lindberg@occupther.umu.se, Stefan 
Sjöström, E-post: stefan.sjostrom@socw.umu.se

Bakgrund: Aktivitetsbalans, delaktighet och 
engagemang i meningsfulla aktiviteter antas vara 
centralt för hälsa, välmående och utveckling. I 
motsats till det lever ett stort antal personer med 
svåra psykiska funktionshinder ett vardagsliv som 
är präglat av passivt aktivitetsmönster, isolering, 
stagnation och nedsatt förmåga att ta initiativ.

Syfte: Syftet med denna studie var att förstå 
deltagares meningsskapande av aktivitetsförändr-
ing i relation till deras vardagsliv och historia.

Metod: Som en del i ett interventionsprojekt 
erbjöds arbetsterapi med guidning av OTIPM som 
modell för träning i vardagslivets utmaningar i 
hem och närmiljö till personer med psykosrelat-
erat psykiskt funktionshinder. Data samlades in 
via kvalitativa intervjuer och fältobservationer 
med 16 personer som deltagit i individuella inter-
ventioner. Materialet analyserades med narrativ 
analys, varefter fyra personer som representerade 
en variation av olika rehabiliteringsprocesser, 
valdes ut för djupare narrativa analyser.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet 
består av teman som härrör från samtliga deltag-
are men presenteras i form av narrativ från de 
fyra utvalda deltagarna, för att ge röst och 
utrymme åt deras reflektioner och meningsskap-
ande.

Konklusion: Att anta någon av verkliga livets 
utmaningar i hem eller närmiljö verkar innebära 
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både aktivitets- och identitetsförändring. Dessa 
berättelser, från en marginaliserad grupp personer 
med psykiskt funktionshinder, kan ge en viktig 
och nyanserad kritik av vårt system och fungera 
som vägledning inför framväxande strategier för 
arbetsterapi- och socialpsykiatripraxis.

Sökord: narrativ analys, psykiskt funktionshind-
er, arbetsterapi

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Förändringar i vardagen efter utskrivning
    från dagrehabilitering och möjliga förklar-
    ingar till dessa

Författare: Anita Tollén, Örebro Universitet, 
Hälsoakademin, 701 82 Örebro, E-post: anita.
tollen@oru.se

Medförfattare: Kitty Kamwendo, E-post: 
kittykamwendo@gmail, Ann-Britt Ivarsson, 
E-post: ann-britt.ivarsson@oru.se

Bakgrund: Kommunal dagrehabilitering vänder 
sig till äldre personer med fysiska funktionsned-
sättningar och har som målsättning att underlätta 
för äldre att bo kvar hemma och att fortsätta 
utföra sina dagliga aktiviteter. Kunskap om utfall-
et för de som deltar är begränsad liksom kunskap 
om vad i programmen som bidrar till utfallet.

Syfte: Studiens syfte var att beskriva deltagar-
nas upplevda förändringar i vardagen efter 
utskrivning från kommunal dagrehabilitering och 
att ge möjliga förklaringar till dessa förändringar.

Metod: Utifrån ett ändamålsenligt urval inter-
vjuades 15 personer efter utskrivning från dag-
rehabilitering. Analysen av intervjudata utfördes 
med en narrativ metod.

Resultat: Analysen resulterade i fyra fallbeskriv-
ningar. Den första beskriver återupptagande av 
aktiviteter vilket gjorde vardagen mer innehållsrik 
och meningsfull. Den andra beskriver hur vardag-
liga aktiviteter användes i träningssyfte vilket 
skapade tillförsikt inför framtiden. Den tredje 
beskriver att ökad trygghet och säkerhet i aktiv-
itetsutförandet gav upphov till ökad verksam-
hetslust. Den fjärde beskriver både vistelsen på 
dagrehab och löftet om en ny period som upplyft-
ande vilket gjorde vardagen lättare att hantera. 
Avseende möjliga förklaringar till förändringarna 
visade resultatet att det var en kombination av 
”händelser” på dagrehabiliteringen som varit 
bidragande, t ex fysisk träning, friskvårdscirkel 
och samvaron med andra patienter.
Konklusion: Resultatet tyder på att kommunal 
dagrehabilitering är ett värdefullt komplement till 
mer individuella rehabiliteringsformer för äldre 
personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Sökord: kommunal dagrehabilitering, äldre, 
utfall

Typ av projekt: Forskningsarbete

Nya doktorers forskning

    Vardagslivet för de allra äldsta – beskriv-
    ningar av görande och innehav och an-
    vändning av teknik

Författare: Åsa Larsson, Linköpings Universitet, 
Campus Norrköping, 601 74 Norrköping, E-post: 
asa.larsson@liu.se

Bakgrund: Det finns begränsad forskning om de 
allra äldsta i samhället, speciellt om de som bor 
och klarar sig utan eller med minimala hjälpinsats-
er från samhället. Samtidigt finns stora förhopp-
ningar på att teknisk utveckling och nya tekniska 
produkter ska leda till ökade möjligheter för äldre 
personer att förbli oberoende och kunna delta i 
samhällslivet. Det finns endast marginella kun-
skaper om hur de allra äldsta som lever och klarar 
sig oberoende av samhällsinsatser relaterar till och 
använder den teknik de har.

Syfte: Att öka kunskapen om det dagliga livet 
för de allra äldsta som bor i eget boende samt att 
förbättra och fördjupa förståelsen för deras gör-
anden och innehav och användning av vardags-
teknik.

Metod: Intervjuer och observationer genomför-
des med 18 personer över 85 år. 

Resultat: Att bevara sina dagliga göranden 
är viktigt då det bidrar till upplevelser av välmå-
ende och hjälper till att strukturera dagen. För 
att tekniska objekt ska införlivas i det dagliga 
livet behöver de integreras i de dagliga vanorna, i 
det dagliga görandet. Om detta inte sker kanske 
tekniken inte används överhuvudtaget. Även om 
teknikrummet varit liknande över tid, från barn-
domshemmet till familjetiden, för åldersgrupper-
na under och över 85 år så framkommer skillnad-
er som pensionärer år 2005. Den äldre gruppen 
har då mindre tillgång till nyare teknik, speciellt 
informations- och kommunikationsteknik. I högre 
åldrar framkommer en ”åldervändning” där 
åldern i sig blir ett argument för att dra ner på 
både sina dagliga aktiviteter och sitt teknikrum.

Konklusion: Avhandlingens slutsatser är att 
bilden av de allra äldsta i samhället som hjälp-
behövande behöver utmanas och revideras då 
många av de allra äldsta bor och klarar sitt dag-
liga liv självständigt.

Sökord: Äldre vardagsliv teknik D
Typ av projekt: Nya Doktorer

    Förändringar i vardagslivet efter stroke: 
    Äldre individers och pars dagliga aktivitet-
    er första året hemma efter stroke.

Författare: Lisa Ekstam, Karolinska institutet, 
Huddinge, E-post: lisa.ekstam@ki.se

Bakgrund/Syfte: Det övergripande syftet med 
avhandlingen var att utifrån ett aktivitetsperspek-
tiv undersöka, beskriva och förstå förändring i 
vardagslivet bland äldre personer och par under 
det första året hemma efter stroke.
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Metod: Deltagarna i de 4 studierna är alla över 
65 år och bor hemma efter en stroke. I studie 3 
och 4 inkluderar och make/maka till personen 
med stroke. Avhandlingen innefattar olika per-
spektiv och metoder för att studera longitudinella 
förändringar i fyra delstudier. Olika typer av 
kvantitativa och kvalitativa metoder användes 
för att på olika sätt beskriva och analysera data.

Resultat: Resultatet visade att de flesta deltag-
arna ökade sin aktivitetsnivå under första året 
efter stroke, även om de inte uppnådde samma 
nivå av utförande och engagemang som innan 
stroke. Aktivitetsmönster förändrades även för 
make/maka till personen som drabbats av stroke. 
Olika aktivitetsmönster bland individer och par 
kommer att presenteras samt strategier för hur de 
förändringar som uppstod efter stroke hanterades 
av de studerade individerna och paren.

Diskussion: En diskussion kommer föras kring 
arbetsterapeutiska insatser som möjliggör aktiv-
itetsutförande samt deltagande i aktiviteter och 
social gemenskap med fokus på äldre individer 
och par efter stroke.

Typ av projekt: Nya Doktorer

    Dynamisk mekanisk allodyni vid perifer
    neuropatisk smärta; psykofysiska observ-
    ationer

Författare: Monika Samuelsson, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Arbetsterapikliniken, 171 
76 Stockholm, E-post: monika.samuelsson@
karolinska.se

Bakgrund: Patienter med perifer neuropatisk 
smärta kan, förutom en ständigt pågående 
spontansmärta, utveckla en smärtsam överkänsl-
ighet för lätt strykning av huden s.k. dynamisk 
mekanisk allodyni. Beröringsutlöst smärta är ett 
påtagligt symtom som påverkar många situation-
er i det dagliga livet då lätt beröring av t.ex. 
klädesplagg, duschstrålar och sängkläder inom 
den överkänsliga kroppsdelen ger upphov till 
smärta.

Syfte: Syftet med avhandlingsarbetet var att 
undersöka psykofysiska karaktäristika avseende 
dynamisk mekanisk allodyni med hjälp av en 
standardiserad metod.

Metod: Kartläggning av psykofysiska förhåll-
anden kring smärtintensitetsutveckling och dess 
relation till olika typer av stimuleringar utgör 
basen i undersökningsmetodiken. Den berörings-
utlösta smärtan i området med neuropatisk 
smärta hos patienterna framkallades genom att 
med olika breda penslar lätt stryka huden olika 
långa sträckor samt genom att variera antalet 
strykningar, penseltryck och strykningshastighet. 
I alla studier skattade försökspersonerna/patient-
erna intensitet och varaktighet av den berörings-
utlösta smärtan med hjälp av en datorbaserad 
visuell analog skala.

Resultat: Signifikant ökad total beröringsutlöst 
smärtintensitet kunde påvisas med ökad stryk-

ningslängd, ökat antal strykningar, ökat pensel-
tryck och lägre strykningshastighet men inte då 
penselbredden varierades. En mycket hög grad 
av repeterbarhet av den totala beröringsutlösta 
smärtintensiteten påvisades med den använda 
metodiken vid upprepad mätning inom och mell-
an dagar.

Slutsatser: Resultaten visar att dynamisk mek-
anisk allodyni är ett graderat fenomen. Samman-
fattningsvis kan undersökningsmetodiken anses 
användbar vid longitudinella behandlingsstudier 
av dynamisk mekanisk allodyni.

Sökord: Smärta, allodyni
Typ av projekt: Nya Doktorer

    Navigera genom tekniklandskapen: 
    Erfarenheter hos personer med demens 
    eller MCI och deras närstående

Författare: Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, 
Alfred Nobels Allé 23, 141 52 Huddinge, E-post: 
lena.rosenberg@ki.se

Den pågående teknikutvecklingen medför att 
användning av vardagsteknik krävs i allt fler 
aktiviteter. Många av dessa aktiviteter ställer stora 
krav på användaren och utvecklingen av nya 
produkter och tjänster går snabbt. I detta för-
änderliga tekniklandskap lever personer med MCI 
och mild till medelsvår demenssjukdom. Frågor 
kring vad som händer i samspelet mellan dessa 
personer, deras närstående och tekniklandskapen 
var utgångspunkten för denna avhandling.

Avhandlingens övergipande syfte var att öka 
kunskapen om personer med MCI eller demens 
och deras anhöriga, framför allt som användare 
av vardagsteknik och hjälpmedel. Syftet var också 
att öka kunskapen om interaktionen mellan pers-
oner med demens och teknik.

Data samlades in genom strukturerade intervju-
er med bedömningsinstrumentet Everyday Tech-
nology Use Questionnaire, ETUQ (studie 1 och 
2), deltagande observationer och djupintervjuer 
(studie 3) samt fokusgruppsintervjuer (studie 
4). Analysmetoderna var Rasch analys (studie 1 
och 2), ANOVA (studie 2) och Grounded Theory 
(studie 3 och 4).

Avhandlingen bidrar med nya kunskaper om 
upplevd relevans av och svårighet i användning av 
vardagsteknik hos äldre med MCI eller demens. 
Resultaten indikerar också att ETUQ har goda 
psykometriska egenskaper och kan användas 
för att jämföra grupper när det gäller svårighet 
i användning av vardagsteknik. Vidare bidrar 
avhandlingen med ny kunskap om den komplexa 
situationen när ett hjälpmedel introduceras i 
hemmet hos en person med demens vilket föder 
kravet på en mer flexibel och processinriktad 
förskrivningsprocess för denna grupp. Slutligen 
bidrar avhandlingen med kunskap om design-
relaterade principer och villkor som kan vara 
avgörande i interaktionen mellan personer med 
demens och teknik.

Typ av projekt: Nya Doktorer
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    Measuring the impact of body functions
    on occupational performance: Validation
    of the A-ONE

Författare: Gudrún Árnadóttir, Landspítali Uni-
versity Hospital, Grensás - Occupational Therapy, 
- Reykjavik, Island, E-post: gudrunar@landspitali.is

Background: The ADL-focused Occupation-
based Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) can 
be used to evaluate both ADL performance in 
natural context (ADL scale) and the underlying 
neurobehaviors that cause diminished ADL task 
performance (Neurobehavioral scale). The scales 
of the instrument are of ordinal type, and in their 
existing form, do not have the measurement 
properties required by evidence-based and quality 
assured rehabilitation services. Aim: The overall 
aim of this four-study doctoral project was to 
further develop and validate the A-ONE.

Methods: Rasch analyses, was used to examine 
internal validity of the scales and the reliability 
of the A-ONE measures. ANCOVA was used to 
explore between group differences. Pearson corr-
elation coefficients were used to explore relations 
between person measures from the different 
A-ONE scales.

Results: A study of 209 persons diagnosed 
with CVA and dementia provided support for 
converting the ADL scale to an interval scale. 
Two studies, including 206 and 422 persons 
respectively, indicated that it is possible to constr-
uct several unidimensional versions of a new 
impact scale from the neurobehavioral items of 
the instrument, each with different item content 
and hierarchical item structure. Further, some of 
these NBI scales could be used across different 
diagnostic groups. When exploring differences 
between 215 persons with RCVA and LCVA, 
results of the ANCOVA indicated that there is no 
significant difference between groups in their 
mean NBI measures, despite known differences in 
patterns of neurobehavioral impairments.

Conclusions: The A-ONE now has the possi-
bility to be used to measure change and compare 
diagnostic groups, this enhancing both clinical 
and research potential of the instrument.

Key words: ADL, Rasch, neurobehavior
Typ av projekt: Nya Doktorer

Experternas perspektiv

    Delaktighet för personer med förvärvad
    hjärnskada – en studie med frågeformu-
    läret IPA

Författare: Eva Hallquist, Arbetsterapin Rehab, 
EFRO, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås, 
E-post: eva.hallquist@vgregion.se

Medförfattare: Karina Sundberg, E-post: karina.
sundberg@vgregion.se

Bakgrund: Genom att vara delaktig i aktiviteter 
utvecklas färdigheter och en känsla av kompet-
ens, samspel med andra personer och med vårt 
samhälle. I det dagliga arbetet i Polikliniska hjärn-
skadeteamet (PHT), Rehabiliteringskliniken, SÄS, 
Borås, finns behov av ytterligare underlag inför 
målsättning och planering av åtgärder. Teamet 
beslöt att pröva om frågeformuläret ”The Impact 
on Participation and Autonomy” (IPA), i svensk 
översättning ”Inverkan på delaktighet och själv-
bestämmande”, kunde vara ett komplement.

Syfte: Syftet med den här studien var att 
undersöka hur personer med förvärvad hjärn-
skada skattar sin delaktighet i det dagliga livet 
samt användbarheten av IPA ur ett klientperspek-
tiv.

Metod: Enkätundersökning med kvantitativ 
ansats. Frågeformuläret IPA tillsammans med upp-
följande frågor skickades ut till 54 personer med 
förvärvad hjärnskada, inskrivna i PHT. Enkäten 
besvarades av 42 personer. Data analyserades i 
SPSS och genom innehållsanalys.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet av hur 
respondenterna skattar sin delaktighet i vardag-
liga aktiviteter visar på störst delaktighet inom 
frågeområdet personliga bestyr. Minst delaktighet 
skattar de inom frågeområdena yrkesverksamhet 
och utbildning. Inom frågeområdet personliga 
bestyr upplever kvinnor mindre delaktighet än 
män. Studien visar även på att frågeformuläret 
IPA är ett användbart instrument då respondent-
erna upplevt formuläret som relativt lätt att fylla 
i, att deras besvär i stort överensstämmer med 
frågorna samt att frågorna känns viktiga utifrån 
livssituationen.

Konklusion: IPA kan i framtiden komma att 
bli ett användbart tillägg till existerande bedöm-
ningsinstrument i PHT.

Sökord: Delaktighet, rehabilitering, dagliga 
aktiviter

Typ av projekt: Kandidatuppsats

    Bostadsanpassningsprocessen – de 
    boendes upplevelser och erfarenheter

Författare: Cecilia Pettersson, Lunds Universitet, 
medicinska fakulteten, CASE, Box 117, 221 00 
Lund, E-post: cecilia.pettersson@med.lu.se

Medförfattare: Agneta Malmgren Fänge, 
E-post: agneta.fange@med.lu.se

Bakgrund: Resultaten av bostadsanpassningar 
genomförda i svenska kommuner har utvärderats 
i flera studier, men det saknas kunskap om hur 
situationen för personer som fått bostadsanpass-
ningsbidrag förändras över längre tid. Studiens 
syfte: Att undersöka vilka erfarenheter och upp-
levelser personer som fått bostadsanpassnings-
bidrag har av processen samt hur de upplever sin 
situation idag.

Metod: I en longitudinell fallstudie kombin-
erades djupintervjuer med kvantitativa data rör-
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ande bostadens tillgänglighet och användbarhet, 
personens beroende i ADL och dennes upplevda 
livskvalitet. Tre personer deltog, rekryterade ur 
en tidigare studie med fokus på utvärdering av 
bostadsanpassningar. Kvantitativa data från tre 
bedömningstillfällen i den tidigare studien fanns 
att tillgå och inkluderades i analyserna för den 
här studien.

Resultat: Dataanalyser pågår men preliminära 
resultat från intervjuerna indikerar att personerna 
upplever ett mycket komplext samband mellan 
anpassningar, tekniska hjälpmedel, förändringar i 
funktion och aktivitetsförmåga och genomförda 
eller planerade flyttningar till annan bostad. Pers-
onernas behov av stöd och hjälp genom bostads-
anpassningsprocessen skilde sig åt väsentligt, från 
att arbetsterapeuten fungerar som coach, till att 
personen själv navigerar sig fram i systemet. Pers-
onerna var medvetna om vilka krav de skulle 
ställa på bostaden för att möjliggöra tillgänglig-
het och delaktighet och de övervägde nya 
anpassningar mot flytt till annan bostad. Data 
från senaste bedömningstillfället visar att person-
ernas uppfattning om utformningen av bostad-
ens tillgänglighet och användbarhet skattades 
mycket högt likaså skattades välbefinnandet högt 
förutom hälsa, sömn och kondition som skattades 
lägre. Personerna var i stor utsträckning obero-
ende i ADL.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Strokepatienters erfarenheter av delaktig- 
    het i planering och målformulering i sin
    rehabilitering

Författare: Brita Lestander Dorsch, Piteå Älvdals 
Sjukhus, Box 715, 941 28 Piteå, E-post: 
Brita Laestander Dorsch@nll.se

Bakgrund: Patientens aktiva medverkan i plan-
ering av sin rehabilitering, inklusive att sätta mål, 
betonas av svenska lagar och arbetsterapeutisk 
litteratur. När patientens medverkan i planeringen 
studeras, används begreppet delaktighet. Det 
saknas studier som beskriver strokepatientens 
subjektiva erfarenhet av delaktighet i planering 
och målformulering, åtminstone i det inledande 
skedet av sin rehabilitering.

Syfte: Denna kvalitativa studie syftade till att 
belysa strokepatientens erfarenhet av delaktig-
het i planeringen inklusive målformulering i sin 
rehabilitering.

Metod: En intervjuguide med semi-struktur-
erade frågor om delaktighet användes, varefter 
intervjuerna analyserades enligt de inledande 
stegen i Grounded theory.

Resultat: Deltagare till studien rekryterades 
från både öppen och sluten vård vid ett sjukhus, 
tills mättnad uppnåddes vid 14 patienter. De 
intervjuades vid ett eller två tillfällen och med 
öppna frågeställningar. Resultatet visade att 
strokepatienters delaktighet i rehabiliteringsplan-

ering inklusive målformulering, kunde delas in 
i fyra olika kategorier och ses som ”hindrad”, 
”självstyrd”, ”understödd” och ”överlämnad” 
delaktighet. Dessa kategorier bestod av subkate-
gorier, som beskrev strokepatienternas erfarenhet 
av samarbetet med rehabiliteringspersonalen och 
deras individuella förutsättningar till delaktighet.

Konklusion: Arbetsterapeuter och annan 
rehabiliteringspersonal behöver anpassa sig till 
strokepatienters olika behov av och förutsätt-
ningar för delaktighet, eftersom de är så olika. 
Studien ger också kunskap om aspekter som 
underlättar och hindrar strokepatienters delaktig-
het i rehabilitering.

Sökord: goal-setting, client participation, 
stroke.

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Smärta och dagliga aktiviteter vid Reuma-
    toid artrit ur ett patientperspektiv

Författare: Inger Ahlstrand, Hälsohögskolan, 
Box 1026, 551 11 Jönköping, E-post: inger.
ahlstrand@hhj.hj.se

Medförfattare: Torbjörn Falkmer, E-post: 
T.Falkmer@curtin.edu.au, Ingrid Thyberg, E-post: 
Ingrid.Thyberg@lio.se, Mathilda Björk, E-post: 
mathilda.bjork@hhj.hj.se, Björn Börsbo, E-post: 
bjorn.borsbo@liu.se

Bakgrund: Smärta vid Reumatoid artrit (RA) är 
ett välkänt symtom som orsakar lidande och 
aktivitetsbegränsning. Traditionellt mäts smärta 
inom reumatologin som smärtintensitet på en 
Visuell Analog Skala (VAS). Kunskapen kring hur 
patienter med RA upplever smärta och dess kon-
sekvenser är begränsad. Patientens egen 
beskrivning behövs som underlag för behandl-
ingsplanering och för att utveckla nya metoder 
för att beskriva problematiken.

Syfte: Syftet med studien är att beskriva smärta 
vid RA ur ett patientperspektiv med fokus på hur 
smärtan påverkar dagliga aktiviteter.

Metod: Patienter med diagnostiserad RA i syd-
östra Sverige identifierades via Svenska Reuma-
tologiregistret. Urvalet baserades på minst 5 års 
sjukdomsduration och minst 40 mm smärtintens-
itet på VAS vid de två senaste besöken på reuma-
tologklinik. Sammanlagt 33 patienter, 7 män och 
26 kvinnor, deltog i sju fokusgrupper. Grupperna 
formades utifrån kön och ålder. Intervjuguiden 
innehöll frågor som: Hur beskriver patienter med 
RA sin smärta? Vad påverkar smärtan? Vilka 
konsekvenser har smärtan för aktivitetsutförande, 
aktivitetsbalans och undvikande av aktivitet? En 
kvalitativ innehållsanalys görs.

Resultat/förväntat resultat: Analyser hit-
tills visar patienternas frustration över att inte 
klara det man vill eller behöver göra, beroende 
av andra, minskade möjligheter till delaktighet 
i sociala sammanhang. Och närståendes betyd-
else. Analyserna visar att smärtan är relaterad till 
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trötthet, stress och sinnesstämning och att arbete 
eller andra aktiviteter medverkar till att glömma 
bort smärtan och uppehålla förmåga. Analysen 
slutförs under hösten.

Konklusion: Denna studie förväntas generera 
ny angelägen kunskap om och förståelse för 
smärta.

Sökord: Fokusgruppsdiskussioner, smärta
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Våra patienters önskemål och förvänt-
    ningar

Författare: Inga-Britt Lindström, Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 
Nacka, E-post: ibli.fsa@akademikerhuset.se

Medförfattare: Chris Henriksson, E-post: 
chrishenriksson@gmail.com

Bakgrund: En landsomfattande undersökning 
av vilka problem patienterna upplevde i sitt möte 
med arbetsterapeuten visade att bemötande, del-
aktighet, information, resurser tillgänglighet och 
yrkeskunskap var de mest frekventa. Med denna 
studie som utgångspunkt har FSA undersökt vilka 
problem patienter upplevde som mest angelägna 
och därmed viktigast att åtgärda.

Syfte: Att undersöka patientens/kundens 
åsikter om arbetsterapeuten och den offent-
liga vården och vilka av följande frågeområden 
patienten/kunden ansåg som mest angelägna; 
bemötande, delaktighet, information, resurser, 
tillgänglighet och yrkeskunnande.

Metod: Totalt delades 1000 enkäter ut till 
patienter under behandling av arbetsterapeut. 
Frågeformuläret innehöll 12 frågeområden, varje 
fråga med ett antal underfrågor. Patienten om-
bads ange de 2 påståenden de ansåg vara mest 
angelägna.

Resultat/förväntat resultat: Totalt har 417 
svar inkommit. Patienterna är generellt sett, 
mycket positiva i sina omdömen om sin arbets-
terapeut och genomgående mer nöjda med sin 
arbetsterapeut än med den offentliga vården i sin 
helhet. Arbetsterapeutens bemötande anger 
70 % av patienterna att de är mycket nöjda med, 
23 % är ganska nöjda och 5 % uppger att de är 
ganska missnöjda. Över hälften är mycket nöjda 
med arbetsterapeutens yrkeskunskap (59 %), 
delaktighet i behandlingen (53 %), information 
gällande behandlingen (51 %), samt sekretess/
integritet (51 %). Det område som patienterna 
riktar ett tydligt missnöje mot är de resurser som 
samhället lägger ner på arbetsterapi och där 
endast 15 % är mycket nöjda och 21 % miss-
nöjda. Delfrågor som detaljerat gäller de olika 
frågeområdena och som av patienterna anses 
som mest angelägna kommer att presenteras.

Konklusion: Patienttillfredsställelsen generellt 
hög men studien pekar på brister som kan och 
bör åtgärdas.

Sökord: Kvalitet, utvärdering, kundtillfreds-
ställelse.

Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-
arbete.

    Uppfattningar om bilstödsprocessen hos 
    föräldrar till barn med funktionsnedsätt-
    ning.

Författare: Linda Sjödin, Barn och ungdoms-
habiliteringen, Kungshögsgatan 25, 341 82 
Ljungby, E-post: linda.sjodin@ltkronoberg.se

Bilstöd är ett ekonomiskt bidrag från Försäkrings-
kassan som föräldrar till barn med funktions-
nedsättning kan få för att anpassa sin bil så att 
barnet kan åka säkert. De olika aktörerna som blir 
inblandade i bilstödsprocessen är habiliteringen, 
hjälpmedelscentralen, andra familjer, Försäkrings-
kassan, föreningar och bilanpassningsfirmor. 

Syftet med denna studie var att beskriva ansök-
ande föräldrars uppfattningar om bilstödsprocess-
en i Sverige samt att ta reda på om uppfattning-
arna skiljer sig åt mellan föräldrar till barn med 
rörelsehinder och föräldrar till barn med annan 
funktionsnedsättning än rörelsehinder. 

Enkäter skickades ut till 1000 föräldrar som 
sökt och fått bilstöd under åren 1997-2007, varav 
52,6 % svarade. Av dessa hade 23 % av barnen 
annan funktionsnedsättning än rörelsehinder. 

Resultatet visar på att de flesta föräldrarna 
ansåg att anpassningen i bilen blev bra. Föräldrar-
na upplevde att habiliteringen och Försäkrings-
kassan bistod med stöd i liten utsträckning. Det 
var vanligare bland föräldrar till barn utan rörelse-
hinder att det fått information om bilstöd samt 
hur man kan anpassa en bil från andra familjer än 
föräldrar till barn med rörelsehinder. Det verkar 
finnas en kunskapsbrist hos de olika aktörerna i 
bilstödsprocessen, framförallt hur de kan hjälpa 
föräldrar till barn med annan funktionsnedsätt-
ning än rörelsehinder. Föräldrarna uppfattade att 
aktörerna i processen samverkade i liten utsträck-
ning. Det saknas idag en samordnad funktion för 
de olika aktörerna i bilstödsprocessen.

Nyckelord: Barn med funktionsnedsättning, 
Bilanpassning och Samverkan

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Klientperspektiv på neuropsykiatrisk 
    utredning och intervention

Författare: Caroline Sandell, Neuropsykiatriska 
Utredningsenheten, Linnegatan9/US, 581 85 
Linköping, E-post: caroline.sandell@lio.se

Bakgrund: Neuropsykiatriska utredningsenheter 
har ökat i Sverige men få studier belyser effekten 
av dem.

Syfte: undersöka neuropsykiatrisk utredning 
och interventions betydelse och effekter ur ett 
klientperspektiv i förhållande till vardagligt liv för 
vuxna personer som genomgått utredning och 
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fått diagnos ADHD och/eller Autismspektrumtill-
stånd.

Metod: 15 personer intervjuades enligt instru-
mentet OPHI-II S. Manifest innehållsanalys har 
använts för att analysera intervjuerna vilket 
resulterade i tre kategorier utredningens betyd-
else för den egna identiteten, konkreta intervent-
ioner som effekter av utredning samt omgivnings-
faktorers påverkan på individen efter utredning 
och intervention.

Resultat/förväntat resultat: Personerna 
beskriver positiva erfarenheter gällande den egna 
personen, legitimitet att vara sig själv även om 
det också finns en sorg över att diagnosen kom 
sent i livet. De har fått insatser kring personlig 
vård, produktivitet och fritid, samt i form av an-
passade aktiviteter och miljö, hjälpmedel, medicin 
och ibland av en stödperson. Diagnosen ger möj-
lighet till samhällsinsatser i förhållande till arbete 
och försörjning och i vissa fall LSS. Risker med 
diagnos uppges som minskade möjligheter på 
arbetsmarknaden och möjlighet att ta körkort.

Konklusion: Utredningen har varit betydelse-
full. Bemötande med respekt delaktighet och 
bekräftelse av svårigheter och att få upprättelse 
för tillkortakommanden var viktigt. Svårigheter 
löser sig ofta inte bara genom diagnos som 
förklaring. Ofta behövs även bearbetning av att 
ha fått diagnos och av den sorg det innebär då 
förståelse och hjälp kommer väl sent i livet. Inter-
vention i vardagen för att livet ska fungera bättre 
och möjlighet till medicinering var också viktigt.

Sökord: ADHD autismspektrumtillstånd arbets-
terapi

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

Seniorers delaktighet

    Mobilitet och delaktighet ur äldre person-
    ers perspektiv

Författare: Sofi Fristedt, Hälsohögskolan, Box 
1026, 551 11 Jönköping, E-post: frso@hhj.hj.se

Medförfattare: Anita Björklund, E-post: bjan@
hhj.hj.se, Torbjörn Falkmer, E-post: T.Falkmer@
curtin.edu.au, Anders Wretstrand, E-post: anders.
wretstrand@tft.lth.se

Bakgrund: En aktiv livsstil som möjliggör fortsatt 
delaktighet i meningsfulla aktiviteter, till exempel 
utanför bostaden är hälsofrämjande på äldre dar. 
Delaktighet i aktiviteter utanför bostaden är 
beroende av individens mobilitet, dvs möjlighet 
att transportera sig i samhället. Mobilitet är där-
med en betydelsefull aktivitet, som även främjar 
andra aktiviteter. Bilen anses ofta vara det bästa 
transportmedlet, men även andra transportmedel 
kan tillfredsställa äldres behov av mobilitet.

Syfte: Identifiera och beskriva äldre personers 
perspektiv på mobilitet och delaktighet.

Metod: Datainsamling har skett med Q-meth-
odology, vilket innebär att deltagarna sorterar 
en samling kort enligt en given mall. På varje 
kort finns ett påstående angivet, som hämtats 
från relevant forskning inom området. För denna 
studie formulerades 45 påståenden med fokus 
på mobilitet och delaktighet i aktiv-iteter utanför 
bostaden. Deltagarna instruerades att lägga de 
påståenden som passade mest in på deras nuvar-
ande situation till höger i mallen, de som passade 
minst till vänster och påståenden som de var 
neutrala inför i mitten. 20 män och 16 kvinnor, 
mellan 77 och 90 år gamla, deltog i studien. 
Dataanalys skedde i enlighet med Q-method-
ology, och tre faktorer erhölls.

Resultat: De tre faktorerna gavs innehålls-
beskrivande benämningar enligt följande “vara 
mobil med bil”, “vara mobil med kollektivtrafik” 
samt ”ha tillgång till arenor för meningsfulla 
aktiviteter”. Deltagarna delade uppfattningen 
att delaktighet i aktiviteter utanför bostaden är 
betydelsefullt och var tillfredställda med dessa 
aktiviteter. Deras syn på mobilitet var dock mer 
skiftande, liksom vilket färdmedel de föredrog. 
Insatser som görs för att främja äldre personers 
mobilitet behöver beakta dessa variationer för att 
nå framgång.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Hjälpmedel – ambivalenta erfarenheter

Författare: Carina Skymne, Sahlgrenska Univers-
itetssjukhuset, Arbetsterapienheten Östra, Smör-
slottsgatan 1, 416 85 Göteborg, E-post: carina.
skymne@vgregion.se

Medförfattare: Kajsa Eklund, E-post: kajsa.
eklund@neuro.gu.se, Synneve Dahlin Ivanoff, 
E-post: synneve.dahlin-ivanoff@fhs.gu.se

Bakgrund: Idag är 17% av den svenska befolk-
ningen pensionärer och de förväntas vara 21% 
2020. Av dessa personer är de 80 år och äldre 
den snabbast växande gruppen. De äldre äldre 
(80+) beskrivs ofta som en ”skör” grupp särskilt 
utsatta för sjukdomar och funktionsbegränsning 
samt löper risk att förlora sin förmåga att klara 
dagliga aktiviteter självständigt. Förskrivning av 
hjälpmedel är ett strategiskt sätt att förebygga 
beroende och främja oberoende. Tillhandahåll-
andet av hjälpmedel fokuserar på individens 
behov, möjliggör att den äldre ska kunna bo kvar 
i sin hemmiljö och bibehålla eller öka aktivitets-
nivån och delaktigheten.

Syfte: Syftet var att undersöka erfarenheterna 
hos sköra äldre personer i användandet av hjälp-
medel och hur hjälpmedel påverkar självständig-
heten i de dagliga aktiviteterna.

Metod: Fokusgrupper användes där deltagarna 
var 80 år och äldre med multipla hälsoproblem. 
Fem fokusgrupper genomfördes med 18 person-
er, 14 kvinnor och 4 män.
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Resultat: Två teman framkom; Tilltro till kun-
skap och erfarenhet och vänja sig vid hjälpmedel 
i det dagliga livet. Tilltro till kunskap och erfaren-
het bildar kategorierna; att lita på experten och 
att lita på dig själv, och ha tilltro till att ha rätt 
information. Vänja sig vid hjälpmedel i det dag-
liga livet består av fem kategorier av ambivalenta 
erfarenheter vid hjälpmedelsanvändning; skapar 
möjligheter och begränsningar, ger trygghet men 
väcker även oro, behovet ses som övergående 
eller bestående, den sociala omgivningen både 
uppmuntrar och begränsar samt den fysiska om-
givningen både underlättar och komplicerar.

Konklusion: Sköra äldre personer (80+) be-
höver speciellt utvecklat stöd i processen för att 
bli hjälpmedelanvändare och förslag har gjorts.

Sökord: Aktiviteter i dagliga livet,hjälpmedel,
occupational science

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Aktivitetsmässigt välbefinnande bland
    mycket gamla

Författare: Ingeborg Nilsson, Umeå Universitet, 
Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå, E-post: ingeborg.
nilsson@umu.se

Medförfattare: Anna-Sofia Lundgren, E-post: 
annasofia.lundgren@kultmed.umu.se, Marianne 
Liliequist, E-post: marianne.liliequist@kultmed.
umu.se

Bakgrund: I Sverige ökar medellivslängden och 
framförallt andelen mycket gamla ökar, det är 
även inom äldreområdet som många arbetstera-
peuter arbetar idag. Vi har dock begränsad kun-
skap om hur mycket gamla skapar och arrangerar 
sitt aktivitetsliv för att känna välbefinnande, en 
sådan kunskap skulle kunna vara ett bidrag vid 
arbetsterapeutens arbete att stödja äldres hälsa.

Syfte: Att belysa hur mycket gamla beskriver 
och resonerar om sitt aktivitetsengagemang och 
dess relation till känslan av välbefinnande.

Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med 
48 män och kvinnor mellan 90 och 98 år. Data 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Mycket gamla beskriver ”aktivitets-
engagemang i relation till det omgivande 
samhället” liksom ”aktivitetsengagemang i en 
tidsrymd” som viktiga för välbefinnande. Aktiv-
itetsengagemang genom observerbara, kulturellt 
och socialt beroende aktiviteter beskrivs som 
viktiga för välbefinnande. Mycket gamla beskriver 
också aktivitetsengagemang som innebär mera 
meditativa aktiviteter värdefulla för välbefinn-
ande, här beskrivs reflektion och tankar och hur 
berättelser skapar och omskapar den aktivitets-
mässiga identiteten.

Konklusion: Denna kunskap kan guida och 
vidga begreppet aktivitetsengagemang för arbets-
terapeuter som arbetar med mycket gamla.

Sökord: aktivitetsengagemang, hälsa, äldre
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Att flytta på ålderns höst. Samband mell-
    an hälsa, boende och flyttningar bland 
    ensamboende 80-89-åringar.

Författare: Marianne Granbom, Lunds Univers-
itet, CASE, Inst f HVS, box 117, 221 00 Lund, 
E-post: marianne.granbom@med.lu.se

Medförfattare: Marianne Granbom, E-post: 
marianne.granbom@med.lu.se, Charlotte 
Löfqvist, E-post: charlotte.löfqvist@med.lu.se, 
Vibeke Horstmann, E-post: vibeke.hostmann@
med.lu.se, Maria Haak, E-post: maria.haak@med.
lu.se, Susanne Iwarsson, E-post: 
susanne.iwarsson@med.lu.se

Bakgrund: Boendet blir allt viktigare när vi blir 
äldre. De allra äldsta tillbringar ca 80% av sin tid 
i hemmet. Kvarboendeprincipen har länge varit 
grundläggande i svensk äldrepolitik, men när 
hälsan försämras kan boendet påverka livskval-
iteten negativt. Tidigare studier kring flyttningar 
har mestadels fokuserat på yngre-äldre personer, 
sociala förhållanden eller äldres hälsa. När det 
gäller studier från andra länder är resultaten 
ibland svåra att omsätta till svenska förhållanden.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
flyttmönster bland ensamboende, äldre personer,
med fokus på boende och hälsa genom att be-
skriva och jämföra karaktäristika hos flyttare och 
icke-flyttare samt att undersöka aspekter som 
påverkar flyttning.

Metod: Inom ramen för projektet ENABLE-AGE 
intervjuades 353 deltagare i Sverige om boende 
och hälsa (2002/2003). Under de följande två 
åren följdes byte av bostad upp via folkbokföring-
ens officiella register. Skillnader mellan personer 
som flyttat och de som inte flyttat samt prediktor-
er för flyttning studerades med hjälp av statistiska 
analyser.

Resultat: 37 personer flyttade inom 2 år efter 
den första intervjun. Statistiskt säkerställda skill-
nader mellan de som flyttat och de som inte 
flyttat konstaterades, bl a gällande depressions-
symtom, ADL-förmåga, användning av förflytt-
ningshjälpmedel, livstillfredställelse och bostadens 
tillgänglighet. Preliminära resultat indikerar också 
att vissa specifika ADL-områden och deltagarnas 
subjektiva uppfattning om boendet kan förutsäga 
flyttning.

Konklusion: Kunskap om hur olika hälso- och 
boendeaspekter inverkar på flyttning och kvar-
boende är en viktig pusselbit för att befrämja 
hälsa och livskvalitet hos den ökande andelen 
äldre i befolkningen.

Sökord: Flyttning, de allra äldsta, boende
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Delaktighet i dagliga aktiviteter genom
    sociala interaktioner

Författare: Anneli Nyman, Luleå Tekniska Uni-
versitet, Universitetsområdet Porsön, 971 87 
Luleå, E-post: anneli.nyman@ltu.se
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Medförfattare: Gunilla Isaksson, E-post: gunilla.
isaksson@ltu.se, Staffan Josephsson, E-post: 
staffan.josephsson@ki.se

Bakgrund: Psykisk ohälsa såsom depression 
betraktas idag som ett folkhälsoproblem. Socialt 
stöd framhålls i aktuell forskning som en viktig 
preventiv faktor för att motverka utvecklandet 
av depression hos äldre personer. Den forskning 
som finns om sociala interaktioner och socialt 
stöd för personer med funktionshinder har visat 
att tillgången till och kvaliteten på socialt stöd 
är av central betydelse för möjligheter att utföra 
dagliga aktiviteter. Det finns dock ett behov av 
mer kunskap om hur sociala interaktioner på olika 
sätt påverkar möjligheter till och upplevelser av 
delaktighet i dagligt liv. Det är därför av betydelse 
att få en ökad kunskap om hur äldre upplever att 
sociala interaktioner kan främja deras möjligheter 
till aktivitet och delaktighet.

Syfte: Att identifiera och beskriva hur sociala 
interaktioner kan stödja delaktighet i dagliga 
aktiviteter hos äldre personer med depression.

Metod: Fem äldre personer med depression 
har följts longitudinellt. Data har samlats in via 
upprepade intervjuer och deltagande observation-
er i deras vardagliga miljöer. Data analyseras uti-
från narrativ metod i syfte att skapa teman som 
återspeglar gemensamma delar från olika berätt-
elser samtidigt som det unika i varje berättelse 
lyfts fram. En tolkande analys baserat på narrativ 
teori kommer att genomföras för att få en djup-
are förståelse för hur och varför de upplever att 
sociala interaktioner kan stödja deras delaktighet i 
dagliga aktiviteter.

Förväntat resultat: Studien pågår och förvänt-
as ge kunskap om hur sociala interaktioner kan 
bidra till delaktighet i dagliga aktiviteter. Analysen 
avser att fånga dynamiken och komplexiteten 
som karaktäriserar sociala interaktioners inverkan 
på delaktighet i dagliga aktiviteter.

Typ av projekt: Forskningsarbete

Ungas vardag

    Två instrument blev ett - verktyget ALP 
    för skattning av att ’lära sig använda 
    verktyg/elrullstol’

Författare: Lisbeth Nilsson, Barn- och ungdoms-
habiliteringen, Gällivare Sjukhus, (tjänstledig) 
Gällivare, E-post: lisbeth.nilsson@kiruna.nu

Medförfattare: Josephine Durkin, E-post: 
Josephine.Durkin@SouthDowns.NHS.UK

Bakgrund: Två arbetsterapiforskare genomförde 
oberoende av varandra forskarstudier inom om-
rådet personer med komplexa/multipla/kognitiva 
funktionsnedsättningar och träning i elrullstol. 
Durkin presenterade sin avhandling om ”Moving 
forward” i England 2006, och Nilsson presentera-

de sin avhandling om ”Köra för att Lära” i Sverige 
2007. Båda hade använt metoden grundad teori 
för sin samtidiga insamling och analys av data; 
samlat in videodata; studerat typiskt utvecklade 
spädbarn; och utvecklat ett instrument för att 
skatta deltagarnas utveckling av förmåga att 
använda elrullstol. De träffades och jämförde 
sina arbeten under en dag 2008, finansierade 
samarbete och arbetade med utveckling av sina 
instrument under tre intensiva veckor sommaren 
2009.

Syfte: Att jämföra och re-analysera tidigare 
forskningsresultat och teoretiska referensramar 
för att sedan omskapa, modifiera och expandera 
två befintliga instrument till ett.

Metod: Grundad teori med utvidgad konstant 
jämförelse och re-analys av tidigare insamlade 
videodata, resultat och ny litteratur.

Resultat: Jämförelser och re-analys verifierade 
att processen ’lära sig använda verktyg/elrullstol’ 
har åtta säkert urskiljbara faser. En ny upptäckt 
var att faserna kan delas in i tre distinkta stadier. 
Med de två gamla instrumenten som grund 
utvecklades det nya verktyget ALP (Avgöra fas i 
Lärande Processen). Till varje fas och stadium i 
processen kopplades förslag på träningsstrategier 
som kunde främja lärandet.

Konklusion: Samarbetet ledde till verifieringen 
av en lärprocess med åtta faser och tre stadier 
samt utvecklingen av ett modifierat, expanderat 
verktyg för att avgöra fas i lärande processen att 
’lära sig använda verktyg/elrullstol’

Sökord: Instrumentutveckling, lärande, verk-
tygsanvändning

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Hur får barn hjärnskakning – i vilka aktiv-  
    iteter, miljöer och under vilka omständig-
    heter?

Författare: Elisabeth Elgmark Andersson, Hälso-
högskolan i Jönköping, Högskolan Jönköping, 
Box 1026, 551 11 Jönköping, E-post: elisabeth.
elgmark@hhj.hj.se

Medförfattare: Josefine Lund, E-post: josefine.
lundh@jonkoping.se, Josefine Månsson, E-post: 
josefinemansson@hotmail.com

Bakgrund: En av de vanligaste orsakerna till att 
barn uppsöker sjukhus är att de fått en hjärnskak-
ning.

Syfte: Kartlägga i vilka aktiviteter, miljöer och 
under vilka omständigheter barn får hjärnskak-
ning.

Metod: En kvantitativ metod har använts 
genom att journaler på barn mellan sju till tolv år 
som inkommit till sjukhus på grund av hjärnskak-
ning, har studerats. Barnen har valts ut genom ett 
målinriktat urval och sammanlagt studerades 257 
journaler som tidigare insamlats från Södra Älvs-
borgs sjukhus under åren 1997-2000. Materialet 
matades in i Statistical Package for the Social 



Göteborg
6-8 april 2011

38

Sciences (SPSS) där resultatet framställdes i form 
av diagram och frekvenstabeller.

Resultat/förväntat resultat: I resultatet fram-
kom att flest hjärnskakningar skedde i skolmiljö 
och minst hjärnskakningar ägde rum i hemmet. 
Aktiviteten som flest barn skadade sig i var lek 
och av alla de barn som fått hjärnskakning var 
störst andel pojkar. Flest hjärnskakningar inträff-
ade i mars månad och minst antal under 
sommarmånaderna.

Konklusion: En hjärnskakning kan leda till mer 
eller mindre bestående symtom, såsom huvud-
värk och koncentrationssvårigheter, vilket i sin tur 
kan få konsekvenser i skolan. Arbetsterapeuten 
med sitt aktivitetsinriktade och individfokuserade 
arbetssätt skulle kunna bidra till förebyggande 
arbete samt individuella insatser för barnet i 
skolan.

Sökord: arbetsterapi, barn, lätt traumatisk 
hjärnskada

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Är barns mål och uppfattning om sin 
    aktivitetsförmåga stabil?

Författare: Kristina Vroland Nordstrand, Barn 
och Ungdomshabiliteringen i Gästrikland, Folk-
parksvägen 5, 806 33 Gävle, E-post: kristina.
vroland.nordstrand@lg.se

Medförfattare: Lena Krumlinde-Sundholm, 
E-post: lena.krumlinde.sundholm@ki.se

Bakgrund: The Percieved Efficacy and Goal 
Setting System (PEGS) är ett bildbaserat självskatt-
nings och målsättningsinstrument för barn från 
fem år, som utvecklats i Kanada. PEGS ger barn 
med funktionsnedsättning möjlighet att själva 
skatta sin aktivitetsförmåga samt använda sina 
skattningar för att prioritera och sätta egna mål 
för behandling. PEGS har översats och anpassats 
för svensk kultur. Den svenska versionen har visat 
god innehållsvaliditet för barn mellan fem och 
tolv år, inom Barn och ungdomshabiliteringen.

Syfte: Syftet med den här studien var att 
utvärdera den svenska versionen av PEGS för test-
retest och målstabilitet samt att jämföra barnens 
och föräldrarnas uppfattning av barnets aktiv-
itetsförmåga och mål.

Metod: Studien bestod av tre delar. Del ett och 
två utvärderade test-retest och målstabilitet. I del 
tre jämfördes barnens och föräldrarnas uppfatt-
ning av barnets aktivitetsförmåga och mål. PEGS 
intervjuer gjordes med 47 barn med funktions-
nedsättning mellan 5 och 12 år, deras föräldrar 
besvarade föräldrar enkäten i PEGS. Barnen 
delades upp i två grupper test-retest/målstabilitet. 
Två veckor efter första intervjun gjordes självskatt-
ningen om i test-retest gruppen och mål formul-
eringen upprepades i målstabilitets gruppen

Resultat/förväntat resultat: Resultatet tyder 
på att barnen i studien bidrar med ett eget 
perspektiv och en personlig uppfattning om den 

egna aktivitetsförmågan. Deras behandlingsmål 
skiljer sig från föräldrarnas. Barnen var stabila 
över tid i sin uppfattning om aktivitetsförmåga 
och mål för behandling.

Konklusion: För att följa de nationella riktlinjer 
om barns delaktighet i behandling, som finns för 
Barn och Ungdomshabiliteringen, är det viktigt 
att använda metoder som gör det möjligt att 
fånga barnens perspektiv.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Personlig vård och rörelseförmåga hos 
    barn med cerebral pares relaterat till
    MACS och GMFCS nivå.

Författare: Ann-Marie Öhrvall, Karolinska Instit-
utet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 
Enheten för neuropediatrik, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus Q2:07, 171 76 Stockholm, E-post: 
ann-marie.ohrvall@ki.se

Medförfattare: Ann-Christin Eliasson, E-post: 
ann-christin.eliasson@ki.se, Kristina Löwing, 
E-post: kristina.lowing@ki.se, Pia Ödman, E-post: 
piaod@ihs.liu.se, Lena Krumlinde-Sundholm, 
E-post: lena.krumlinde-sundholm@ki.se

Bakgrund: Självständighet i personlig vård 
utvecklas gradvis under förskoletiden. Många 
barn med cerebral pares (CP) har begränsad 
möjlighet att uppnå självständighet. Instrumentet 
Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) 
beskriver vad barnet vanligtvis gör självständigt 
inom personlig vård, rörelseförmåga och social 
förmåga. Klassificering utifrån Manual Ability 
Classification System (MACS) och Gross Motor 
Function Classification System (GMFCS) ger 
beskrivningar av barns förmåga att hantera före-
mål i vardagsaktiviteter samt deras grovmotoriska 
förmåga.

Syfte: Att undersöka sambanden mellan 
utveckling av färdigheter i personlig vård och 
rörelseförmåga hos barn med CP utifrån deras 
MACS och GMFCS nivåer. Metod:195 barn med 
CP i åldern 3-15 år, MACS och GMFCS-nivå I-V 
deltog. Funktionella färdigheter i personlig vård 
och rörelseförmåga ur PEDI analyserades utifrån 
MACS- och GMFCS-nivå.

Resultat/förväntat resultat: MACS- och 
GMFCS-nivå har ett starkt samband med grad 
av självständighet i personlig vård och rörelseför-
måga. För barn med MACS I och II samt GMFCS I 
finns en åldersrelaterad ökning av förmågan i 
personlig vård och rörelseförmåga. som når själv-
ständighet vid 9-12 års respektive 6-års ålder. 
Detta är senare än för barn med typisk utveckling. 
I övriga nivåer sågs inte någon åldersrelaterad 
utveckling. MACS var den starkaste prediktorn 
för utveckling av färdigheter inom personlig vård, 
och förklarade 66% av variationen. GMFCS, den 
starkaste prediktorn för rörelseförmåga, förklar-
ade 76%.



Göteborg
6-8 april 2011

39

Konklusion: Barn i MACS och GMFCS nivåer-
na I och II har långsam men stadigt ökande ut-
veckling i personlig vård och rörelseförmåga 
medan övriga barn inte uppvisar någon ålders-
relaterad utveckling. Detta är viktigt vid mål-
formulering och planering av insatser.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Jämförelse av motor- och processfärdig-   
    het bedömt med AMPS mellan nordiska
    och nordamerikanska barn

Författare: Marie Peny-Dahlstrand, Institutionen 
för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska 
Akademin, Göteborgs universitet, Box 455, 405 
30 Göteborg, E-post: marie.peny-dahlstrand@
neuro.gu.se

Medförfattare: Gunilla Gosman-Hedström, 
E-post: Gunilla.gosman-hedstrom@neuro.gu.se, 
Lena Krumlinde-Sundholm, E-post: 
lena.krumlinde.sundholm@ki.se

Bakgrund: Många studier har påvisat kulturellt 
betingade skillnader i åldersnormerade värden för 
barn i instrument som mäter självständighet i var-
dagliga aktiviteter. Instrumentet ”Assessment of 
Motor and Process Skills” (AMPS) har bedömts ha 
god kulturell validitet vid användning för vuxna, 
men ingen tidigare studie har undersökt om det 
finns kulturellt betingade skillnader i åldersrelat-
erad färdighet vad gäller de ADL inriktade motor-
iska- och /eller processfärdigheter som instru-
mentet mäter inom det dagliga livets aktiviteter.

Syfte: Att undersöka om det finns skillnader 
i åldersrelaterade ADL-färdigheter bedömt med 
AMPS mellan barn från Norden och barn från 
Nordamerika och att utvärdera användbarheten 
av de åldersnormerade färdighetsvärden som be-
skrivs i AMPS dataprogram, för barn från dessa 
två regioner.

Metod: Mätvärden från 4613 barn, 3-15 år 
gamla, utan kända funktionsnedsättningar, från 
de två regionerna jämfördes statistiskt. Medel-
värdena från respektive region och åldersgrupp 
jämfördes också med de existerade normvärdena.

Preliminärt resultat: Inga relevanta skillnader i 
åldersrelaterade AMPS värden fanns mellan barn-
en från de två geografiska regionerna i studien. 
Studien visade att de åldersnormerade färdighets-
värdena i AMPS dataprogram var kulturellt valida 
och användbara för barn från båda regionerna.

Konklusion: AMPS kan, enligt de preliminära 
resultaten i denna studie, anses ha god kulturell
 validitet och är användbar både för klinisk an-
vändning och i forskningssyfte för barn från 
Norden och Nord Amerika.

Sökord: AMPS, barn, kulturell validitet
Typ av projekt: Forskningsarbete

Professionell utveckling och 
lärande

    Nationella modellen för prioriteringar – 
     erfarenheter från regionalt samarbete
     inom arbetsterapi

Författare: Birgitta Rosberg, Akademiska Sjuk-
huset, Arbetsterapin, Ing 79, 4 tr, 751 85 
Uppsala, E-post: birgitta.rosberg@akademiska.se

Medförfattare: Nordlund Annette, E-post: 
annette.tjernberg.nordlund@lg.se

Bakgrund: Idéen att tillsammans utarbeta en 
prioriteringslista initierades av en samverkans-
grupp för arbetsterapeuter i ledningsposition vid 
5 sjukhus i Mellan-Sverige, det så kallade fem-
klövernätverket. Fördelen med ett samarbete är 
att dela klinisk erfarenhet, fördela arbetsuppgifter 
och att skapar en samsyn i regionen.

Syfte: Utforma gemensamma prioriteringar 
grundade i patientnytta, evidensbaserade insatser 
och kostnadseffektivitet

Metod: Arbetsmetoden som använts är nation-
ella modellen för öppna vertikala prioriteringar 
inom svensk hälso- och sjukvård.
Steg 1 - Definiera område för prioritering. 
Begränsningen gjordes till reumatoid artrit (RA).
Steg 2 - Identifiering av prioriteringsobjekt. Tänk-
bara prioriteringsobjekt (hälsotillstånd och åtgärd) 
identifierades och valdes bland de arbetsterapeut-
iska åtgärder som görs samt insatser som skulle 
kunna utvecklas.
Steg 3 - Faktainsamling och värdering av fakta. 
Arbetet bestod i att värdera tillståndets svårig-
hetsgrad, patientnyttan, kostnad samt att söka 
vetenskaplig evidens för att få stöd för effekt av 
åtgärd.
Steg 4 - Sammanvägning av fakta och rangordn-
ing. 16 prioriteringsobjekt hade utförts och dessa 
rangordnades till en rangordningslista.

Resultat: Det har fastställts en rangordnings-
lista med 16 prioriteringsobjekt, där patientnytta, 
evidens och kostnad för åtgärderna är beaktade. 
Utvärdering kommer att ske hösten 2010.

Konklusion: Strukturen och terminologin i 
nationella modellen underlättar för att tydligare 
kommunicera om prioriteringar. Modellen är 
användbar, men det tar tid att lära sig använda 
modellen och genomföra ett prioriteringsarbete. 
Innan ett arbete påbörjas definiera syfte och tids-
ramarna samt om möjligt ta hjälp av någon som 
är förtrogen med modelen.

Sökord: prioriteringar, arbetsterapi
Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-

arbete
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    Nationell kartläggning av arbetsterapeut-
    ers erfarenheter av kognitiva hjälpmedel
    inom psykiatrin

Författare: Kajsa Holmqvist, Örebro Universitet, 
Enheten för aktivitet och hälsa, 701 82 Örebro, 
E-post: kajsa.holmqvist@oru.se

Medförfattare: Maria Yilmaz, E-post: maria.
yilmaz@oru.se, Margaretha Olstam, E-post: 
margaretha.olstam@orebroll.se, Ingvor Petter-
sson, E-post: ingvor.pettersson@oru.se, Ann-Britt 
Ivarsson, E-post: ann-britt.ivarsson@oru.se

Bakgrund: Förskrivning av kognitiva hjälpmedel 
har sedan länge använts till andra klientgrupper 
än personer med psykiska funktionsnedsättning-
ar. Omfattningen av kognitiva hjälpmedels 
användning för personer med psykiska funktions-
nedsättningar är otillräckligt belyst. En nationell 
kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen inom 
kognitionsområdet visade att det fanns brister 
i kompetens angående förskrivningsprocessen 
(Dahlberg 2008). Sortimentet av kognitiva hjälp-
medel har utvecklats under de senaste fem åren 
och det förskrivningsbara sortimentet har ökat 
(Blomquist 2005). Genom att undersöka omfatt-
ningen av användningen till personer med psyk-
iska funktionshinder, samt hur arbetsterapeuter 
bedömer behov och väljer dessa hjälpmedel kan 
ytterligare kunskap om hur kognitiva hjälpmedel 
bidrar till förbättrad aktivitetsförmåga hos denna 
grupp fördjupas.

Syfte: Att kartlägga arbetsterapeuters förskriv-
ning av kognitiva hjälpmedel inom psykiatrin. 

Metod: En postenkät skickades ut till samtliga 
arbetsterapeuter inom psykiatrisk verksamhet i 
Sverige (N=590). Enkäten berörde arbetsterapeut-
ernas kompetens inom kognitionsområdet, 
bedömning och interventioners genomförande, 
vilka kognitiva hjälpmedel som förskrivits samt 
andra strategier än hjälpmedel för att kompens-
era för kognitiva svårigheter. Materialet bearbeta-
des med deskriptiv statistik.

Resultat: Dataanalys pågår. Resultatet komm-
er att vara klart att presenteras på AT-forum. 

Konklusion: Genom att studera förskrivning av 
kognitiva hjälpmedel och strategier för kognitivt 
stöd ur förskrivarens perspektiv förväntas kun-
skapen i förlängningen komma personer med 
psykisk funktionsnedsättning tillgodo. Resultatet 
kan vidare ge en grund till utbildningsinsatser för 
förskrivare.

Sökord: psykisk funktionsnedsättning, kognit-
ion, hjälpmedel

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Samlad kunskap om konsekvenserna av
    extrem fetma med fokus på mobilitet, 
    rörelse och förflyttning

Författare: Kicki Reifeldt, Hjälpmedelsinstitutet 
Göteborg, Esperantoplatsen 5, 411 19 Göteborg, 
E-post: kicki.reifeldt@hi.se

Bakgrund: När en människa som lider av extrem 
fetma söker vård saknas ofta bra rutiner för att ta 
emot patienten på ett professionellt sätt. Person-
alen saknar kunskap i att stödja patienten i 
dennes speciella omvårdnadsbehov och förflytt-
ningar.

Syfte: Få en ökad kunskap om konsekvenserna 
av extrem fetma med fokus på mobilitet, rörelse 
och förflyttning, skriva en bok i ämnet och se om 
det finns bra hjälpmedel som klarar högre brukar-
vikter än standard.

Metod: Intervjuer med 16 personer i åldrarna 
30-72 år. 14 av dem har BMI 41-102. Intervjuerna 
genomfördes i hemmet och tog upp fetmans 
konsekvenser i ADL situationer och rörelser 
(förflyttning). Vissa förflyttningar filmades. Sam-
talen visade att många lider av långvarig smärta 
varför intervjuerna följdes upp med en enkät 
omkring smärta.

Resultat/förväntat resultat: Boken ”Förflytt-
ning med övervikt”, HjälpmedelsCenter Väst, 
2008. Skrifterna ”Funktionell utvärdering av 
hjälpmedel för personer med svår övervikt” och 
”Hjälpmedel för personer med svår övervikt” 
Hjälpmedelsinstitutet 2008 med råd om vad man 
ska tänka på vid val av hjälpmedel. Ett exempel 
på vårdrum utrustat för personer med extrem 
fetma på Hjälpmedelsinstitutet Göteborg. I miljön 
med dockan Mr Big som träningsobjekt genom-
förs fortbildningskurser i förflyttning och risk-
bedömning. Ett nationellt nätverk för dem som i 
sin profession möter personer med extrem fetma.

Konklusion: Det finns behov av samlad kun-
skap inom området extrem fetma och kanaler för 
att sprida kunskapen på ett effektivt sätt.

Sökord: Fetma, förflyttning, övervikt
Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-

arbete

    Arbetsterapeuters erfarenheter vid ned- 
    satt medvetenhet om funktionsnedsätt-
    ningar efter stroke.

Författare: Ann-Charlotte Lindström, NärRehab, 
Södra Ringgatan 34 B, 441 83 Alingsås, E-post: 
ann-charlotte.lindstrom60@vgregion.se

Medförfattare: Gunnel Carlsson, E-post: gunnel.
carlsson@neuro.gu.se, Kajsa Eklund, E-post: kajsa.
eklund@neuro.gu.se

Bakgrund: Nedsatt medvetenhet är ett vanligt 
problem efter stroke och finns väl beskrivet inom 
litteraturen. Då patienter inte är medvetna om 
sina problem efter hjärnskada samt vilka konsekv-
enser som det innebär påverkar det patientens 
delaktighet i sin rehabilitering på olika sätt. Det 
kan föra med sig att patienten har låg motivation 
till träning, och har orealistiska förväntningar 
samt sätter orealistiska mål för rehabiliteringen. 
Patienter som inte är medvetna om sina svårig-
heter har svårt för att kompensera för dessa och 
kan försätta sig i situationer som de inte hanterar. 
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Multidisciplinära team arbetar med strokerehabili-
tering, arbetsterapeuterna möter patienten i olika 
aktiviteter där patientens problem efter stroke 
blir synliga och har en viktig uppgift i teamet 
att bedöma och medvetandegöra patienten om 
strokens konsekvenser.

Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet 
av rehabilitering för patienter som har nedsatt 
medvetenhet om sina funktionshinder efter 
stroke.

Metod: 5 fokusgrupper med 3-6 arbetstera-
peuter som har diskuterat sina erfarenheter. 
Diskussionerna har skrivits ut ordagrant och 
analyserats kvalitativt.

Resultat/förväntat resultat: Analysen är i sin 
slutfas och en övergripande kategori har fram-
trätt: att det är en arbetsterapeutisk balansgång 
att synliggöra patientens resurser och patientens 
problem efter stroke. I denna kategori finns 
undergrupper som beskriver deltagarnas erfaren-
het att de utövar en balansgång i aktivitetens 
utmaning och en balansgång i miljöns utmaning 
samt att de har en terapeutisk balansgång i hur 
mycket och när de synliggör för patienten.

Konklusion: Arbetsterapeuter har en viktig 
roll i att medvetandegöra patienten och det krävs 
balansgång för att få ett gott resultat.

Sökord: arbetsterapi, medvetenhet, stroke
Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Kvalitet i bostadsanpassningsprocessen
    sett ur arbetsterapeuters perspektiv.

Författare: Agneta Malmgren Fänge, Lunds 
Universitet, Inst Hälsa, vård och samhälle, Box 
157, 221 00 Lund, E-post: agneta.malmgren_
fange@med.lu.se

Medförfattare: Katarina Lindberg, E-post: 
katarina.lindberg@sbk.malmo.se, Susanne 
Iwarsson, E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Bakgrund: Varje år genomförs ca 75000 
bostadsanpassningar i svenska kommuner, till en 
kostnad av nästan 1 miljard kronor. Vid majoritet-
en av dessa är arbetsterapeuter involverade, men 
det finns ingen samlad kunskap kring bostads-
anpassningsprocessens kvalitet och genomför-
ande.

Syfte: Studiens syfte var att undersöka bostads-
anpassningsprocessens kvalitet och genomför-
ande, sett ur arbetsterapeuters perspektiv.

Metod: En webbaserad enkät skickade ut till 
ca 2 700 arbetsterapeuter, varav 1 676 svarade. 
Frågorna strukturerades utifrån bostadsanpass-
ningsprocessens olika steg. Såväl slutna som 
öppna svarsalternativ användes.

Resultat: Relativt få arbetsterapeuter genom-
förde strukturerade bedömningar av personen 
och bostaden som underlag för intygsskrivning 
och planering, och få strukturerade utvärderingar 
av åtgärdens resultat genomfördes. Funktion 
och aktivitet bedömdes och utvärderades i större 

utsträckning än bostadens användbarhet och 
tillgänglighet. Strukturerade och raka kommunik-
ationskanaler mellan olika aktörer saknades, vilket 
ledde till frustration och känsla av ineffektivitet. 
Det rådde också delade meningar om huruvida 
det var arbetsterapeutens ansvar att utvärdera 
åtgärden eller inte. Trots det upplevde arbetstera-
peuterna att kvaliteten i processen var god.

Konklusion: Det finns ett behov av att strukt-
urera bedömning och utvärdering i samband med 
bostadsanpassningar, både rörande personens 
funktion och aktivitet och rörande aspekter av 
bostaden. De finns även ett behov av att strukt-
urera kommunikationsrutinerna mellan olika akt-
örer i en bostadsanpassningsprocess, något som 
skulle effektivisera arbetet betydligt.

Sökord: evidens, struktur, process
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Nya insikter: Tillämpbarhet av tidsgeograf-
    isk metod för att synliggöra vardagliga
    aktivitetsmönster

Författare: Kristina Orban, Lunds Universitet, 
vårdalinstitutet, Box 157, 221 00 Lund, E-post: 
kristina.orban@med.lu.se

Medförfattare: Lena-Karin Erlandsson, E-post: 
lena-karin.erlandsson@med.lu.se, Anna-Karin 
Edberg, E-post: anna-karin.edberg@med.lu.se

Bakgrund: Tidsdagböcker har vid tidigare forsk-
ning visat sig vara användbara för att undersöka 
viktiga aspekter i det dagliga livet. I denna studie 
provade vi ett nytt sätt att använda det tidsgeo-
grafiska synsättet som metod med fokus på att 
uppmuntra individer till att reflektera över sitt 
aktivitetsutförande i vardagen.

Syfte: Vårt syfte var att undersöka tillämpbar-
heten av tidsgeografisk metod i kombination med 
intervjuer, för att belysa hur vardagliga aktivitets-
mönster förändras över tid samt orsakerna som 
ligger bakom dessa förändringar.

Metod: Studien hade en kvalitativ forsknings-
design för att beskriva och få en fördjupad förstå-
else för när, var, hur och varför människors dag-
liga aktivitetsmönster utvecklas med tiden. Data 
som samlats in med tidsdagböcker, omvandlades 
till illustrerande mönsterdiagram som komplett-
erades med öppna intervjuer. Informanterna var
två kvinnor. Analysen utfördes genom att an-
vända kvalitativ innehållsanalys.

Resultat/förväntat resultat: Fyra kategorier 
med underkategorier framkom under analys-
processen. Temat ”Nya insikter blev synliga 
beträffande komplexiteten i vardagliga aktivitets-
mönster” formulerades baserat på innehållet i 
kategorier. Flera av de förändringar som beskrevs 
var tidigare inte uppmärksammade av informant-
erna.

Konklusion: Resultatet visar att metoden gav 
deltagarna en möjlighet att reflektera över sitt 
görande i vardagen samt identifiera förändringar. 
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Metoden föreslås vara kliniskt användbar för 
arbetsterapeuter som möter individer vilka är i 
behov av att förändra sin livsstil.

Sökord: vardagsliv, livsstilsförändring, tidsan-
vändning

Typ av projekt: Forskningsarbete

    ICF ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv: 
    resultat från en integrerad litteraturstudie

Författare: Margot Frisk, Örebro Universitet, 
Hälsoakademin, Box 1252, 701 82 Örebro, 
E-post: margot.frisk@oru.se

Medförfattare: Ingvor Pettersson, E-post: ingvor.
pettersson@oru.se, Viktor Pettersson, E-post: 
viktor.pettersson@hotmail.com

Bakgrund: WHO:s ” International Classification 
of Functioning, Disability and Health” (ICF) 
erbjuder ett standardiserat språk och en modell 
för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd 
som kan användas av olika professioner inom 
vården.

Syfte: Att presentera en integrerad litteratur-
sammanställning av nuvarande kunskap om 
tillämpning av ICF i relation till arbetsterapi. 

Metod: En systematisk litteratursökning, av 
vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2001-
2008, genomfördes i databaserna AMED, CINAHL 
och MEDLINE. Sökorden ICF (OR) International 
Classification of Functioning, Disability and Health 
kombinerades med (AND) centrala begrepp i 
WFOT:s definition av arbetsterapi. När dubletter 
tagits bort återstod 929 titlar och abstrakt att 
granska och 333 artiklar granskades i full längd. 
Utifrån framtagna inklusions- och exklusions-
kriterier inkluderades 109 artiklar, vilka analysera-
des enligt specifika frågeställningar.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet visade 
att ICF använts för att beskriva och diskutera 
aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuter hade 
varit involverade i olika expertgrupper vid beslut 
om standardurval (Core Set). Vidare visade result-
atet att ICF hade tillämpats som metod för att 
klassificera resultat baserade på existerande 
bedömningsinstrument och vid konstruktion av 
nya instrument. ICF användes inom olika om-
råden och såväl fördelar som förslag till förbättr-
ingar av ICF framkom.

Konklusion: ICF har anammats av arbetstera-
peuter inom så väl arbetsterapipraxis som inom 
utbildning och forskning. ICF kan vara till nytta 
för patienten då arbetsterapeuten tillsammans 
med övriga i teamet får ett gemensamt språk och 
en modell att använda vid t ex dokumentation 
och bedömning, val och utvärdering.

Sökord: arbetsterapi, ICF, litteraturstudie
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Arbetsterapeuters insatser i boendemiljön
    hos äldre personer

Författare: Jane Holstein, Linköpings Universitet, 
Kungsgatan 40, 601 74 Norrköping, E-post: jane.
holstein@liu.se

Bakgrund: Gruppen äldre i samhället ökar och 
de behov som uppstår i samband med åldrandet 
i boendemiljön. En persons boendemiljö är kom-
plex och kan var både hindrande och möjliggör-
ande för meningsfulla aktiviteter. Möjligheten till 
kvarboende för den äldre personen kan ske med 
hjälp av bostadsanpassning och hjälpmedel.

Syfte: Syftet är att kartlägga på vilka sätt och 
vilka slag av åtgärder arbetsterapeuter använder i 
sina insatser i boendemiljön hos äldre personer.

Metod: Enkäter skickades till 632 arbetstera-
peuter i Sverige vilket gav en svarsfrekvens på 
69 %. Data analyserades med deskriptiv statistik.

Resultat: De flesta arbetsterapeuter arbetar 
inom kommunal äldreomsorg, primärvård och 
länssjukvård. Den vanligaste tiden arbetsterapeut-
er använder för att göra bedömningar i den 
äldres boendemiljö är 31-60 minuter och denna 
tid anses rimlig. Kunskapen som arbetsterapeut-
erna använder är inhämtad från grundutbildning-
en (74 %) och arbetsterapeutkollega (64 %). 
Åtgärderna som arbetsterapeuter mest använder 
är förskrivning av hjälpmedel (62 %) samt rådgiv-
ning kring omorganisation av möbler i boende-
miljön (17 %).

Konklusion: Arbetsterapeuter bör främja 
förändringar som göra att den äldre individens 
personlighet bevaras. Vikten av att delge kunskap 
rörande arbetsterapeutiska insatser i boende-
miljön till blivande arbetsterapeuter under grund-
utbildningen diskuteras. Vidare forskning bör 
undersöka samverkansvinsten mellan de olika 
parterna i bostadsanpassningsprocessen.

Sökord: arbetsterapi, äldre personer, boende-
miljön

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Hälso- och sjukvårdspersonalens syn på
    sårbarhet hos äldre personer

Författare: Susanne Gustafsson, Södra Älvsborgs 
Sjukhus, Brämhultsvägen 23, 501 82 Borås, 
E-post: susanne.m.gustafsson@vgregion.se

Medförfattare: Anna-Karin Edberg, E-post: 
anna-karin.edberg@med.lu.se, Synneve Dahlin-
Ivanoff, E-post: sydi@fhs.gu.se

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal som 
arbetar med äldre personer använder ofta termen 
sårbarhet för att beskriva äldre personer vars 
hälsa sviktar. Sårbarhet har uppmärksammats 
allt mer inom forskning de senaste åren med en 
konsensus definition saknas. Ökad kunskap om, 
och förståelse för, sårbarhet behövs och lite är 
känt om hälso- och sjukvårdspersonalens syn på 
sårbarhet hos äldre personer.



Göteborg
6-8 april 2011

43

Syfte: Att belysa hälso- och sjukvårdspersonal-
ens syn på sårbarhet (frailty) hos äldre personer.

Metod: En explorativ, kvalitativ design. Fyra 
fokusgrupper med 21 personer, yrkesverksamma 
inom hälso- och sjukvården, genomfördes. Dis-
kussionerna analyserades enligt metod utarbetad 
av Kreuger.

Resultat: Som övergripande tema framstod: 
“Sårbarhet – ett komplext begrepp”. Sårbarhet 
visade sig bestå av sju kategorier: “att vara 
kroppsligt svag och sjuk”, “att påverkas negativt 
av personliga egenskaper”, “att ha obalans i 
aktiviteter”, “att vara beroende i vardagen”, “att 
utestängas från samhörighet”, “att hindras av 
fysisk miljö och bristande samhällsservice” samt 
“att ha ett otillräckligt socialt nätverk”.

Konklusion: Hälso- och sjukvårdspersonalens 
syn på sårbarhet skiljer sig från den i dagsläget 
tongivande definitionen av begreppet. Sårbarhet 
ses som ett komplext och multidimensionellt be-
grepp med flera samverkande aspekter inom den 
äldre personen, i den äldre personens vardagliga
aktiviteter och omgivning. Som en konsekvens 
bör forskning kring sårbarhet beakta hälso- och 
sjukvårdspersonalens uppfattning i syfte att för-
djupa förståelsen av sårbarhet hos äldre person-
er och i utvecklingen av en kliniskt användbar 
definition.

Sökord: Sårbarhet, skörhet, kvalitativ metod
Typ av projekt: Forskningsarbete

Mervärden i samverkan

    SeKunden - med ett individanpassat för-
    hållningssätt

Författare: Linda Antonsson, Rehabenheten, 
Gävle Kommun, Fleminggatan 17, 802 61 Gävle, 
E-post: linda.antonsson@gavle.se

Medförfattare: Carina Forsling, E-post: carina.
forsling@gavle.se, Ingrid Svedlund, E-post: ingrid.
svedlund@gavle.se, Ylva Herrström, E-post: ylva.
herrström@gavle.se

Bakgrund: SeKunden projektet började som en 
idé att följa upp rehabenhetens förflyttnings-
utbildning som riktats mot omvårdnadspersonal. 
I planeringsskedet gled diskussionerna ofta in på 
förhållningssätt, hur jag lyckas möta en person 
som i det här fallet behöver stöd att förflytta 
sig. Vi kom fram till att det är här det brister och 
bestämde oss för att starta upp forum där vi både 
kunde diskutera förhållningssätt och i det prakt-
iska arbetet följa upp förflyttningsutbildningen. 
Målgruppen var till en början omvårdnadsperson-
al inom Omvårdnad Gävle, men har utökats och 
vänder sig nu även till chefer, Ssk och rehabpers-
onal. SeKunden har hittills bedrivits med medel 
från socialstyrelsen.

Syfte: Det handlar om att alla i organisationen 
arbetar för att stärka kundens identitet, förmåga 
och makten över sitt liv.

Metod: Studiecirkelform, 6 tillfällen á 2 timm-
ar, 8-12st i grupperna. Grupperna ges möjlighet 
att föra diskussioner om individanpassat förhåll-
ningssätt utifrån olika synvinklar, ex KASAM 
samt hur vi skapar förutsättningar för varandra i 
organisationen. Vi har utarbetat ett material med 
fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Studie-
cirkelledaren är även med ute i verksamheten och 
handleder varje vecka.

Resultat/förväntat resultat: Öka förståelsen 
i personalgruppen kring individanpassat förhåll-
ningssätt och vikten av en god förflyttningsteknik. 
Att det individanpassade förhållningssättet blir 
implementerat som ett sätt att arbeta i Omvård-
nad Gävle, där SeKunden erbjuder utbildning, 
ständig uppföljning och riktade insatser.

Konklusion: Ett projekt som arbetar för att 
stärka kundens identitet, förmåga och makten 
över sitt liv. I mindre grupper får personal möjlig-
het att reflektera, diskutera och utbyta erfaren-
heter.

Sökord: SeKunden, Identitet, Studiecirkel
Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-

arbete

    Utprovning av hjälpmedel för munvård 
    vid funktionsnedsättning - ett tvärpro-
    fessionellt samarbete

Författare: Marika Persson, Regionhabilitering-
en, Box 21062, 418 04 Göteborg, E-post:
marika.u.persson@vgregion.se

Medförfattare: Bitte Ahlborg, E-post: ahlborg.
bitte@vgregion.se, Annette Carlsson, E-post: 
carlsson.annette@vgregion.se, Mia Zellmer, 
E-post: zellmer.mia@vgregion.se, Anna-Karin 
Kroksmark, E-post: kroksmark.anna-karin@
vgregion.se, Eva Lundälv, E-post: evalundälv@
yahoo.se

Bakgrund: Mun-H-Center är ett nationellt 
orofacialt kompetenscenter för sällsynta diagnos-
er och resurscenter för orofaciala hjälpmedel som 
även vänder sig till andra diagnosgrupper än de 
sällsynta. I hjälpmedelsteamet ingår fem yrkes-
grupper, arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast, 
tandhygienist och tandläkare. Kroppens hälsotill-
stånd återspeglas i munhålan. Munslemhinneför-
ändringar och avvikelser i tänder och bettfunktion 
har alltid en orsak. Om man uppmärksammar 
förändringar i munhålan i tid, kan man ofta före-
bygga allvarliga skador. När har arbetsterapeuten 
en viktig funktion vid munvård? Förändringar i 
munhålan som dålig andedräkt, smärta, svårig-
heter bearbeta mat och dryck och att prata, kan 
bero på svårigheter att skölja rent i munnen, in-
flammerad slemhinna, muntorrhet, tandvärk, 
nedsatt nerv och muskelfunktion. Vilket innebär 
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stor risk för isolering, näringsbrist mm. Genom 
arbetsterapeutens bedömning av aktivitetsför-
mågan vid personlig vård med kunskap om för-
ändringar i munhålan, skulle man kunna vara 
observant på dessa förändringar, för vidare 
åtgärder inom tandvården. Arbetsterapeutens 
förmåga i observation och bedömning i aktivitet 
är också ett betydelsefullt komplement till tand-
vårdspersonal, när det gäller att anpassa uppgift-
er och krav efter förutsättningar hos patienten, 
hans/hennes miljö och för inlärning av nya rutiner 
och vanor.

Syfte: Råd och stöd till patienter, anhöriga, 
tand- och vårdpersonal.

Metod: Praktisk handledning med beskrivning-
ar i text och bild med anpassning till olika funkt-
ionsnedsättningar och patientfall.

Resultat/förväntat resultat: Handbok om 
utprovning av hjälpmedel för munvård vid funkt-
ionsnedsättningar.

Konklusion: Munhälsan kan förbättras vid 
funktionshinder genom samarbete mellan
tandvård och sjukvård.

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Multidisciplinära team, för äldre personer 
    som bor i eget boende - en systematisk
    litteraturstudie

Författare: Gudrun Johansson, Göteborgs 
Universitet, Sahlgrenska Akademin/Arbetsterapi, 
Box 455, 405 30 Göteborg, E-post: 
gudrun.johansson@gu.se

Medförfattare: Kajsa Eklund, E-post: 
kajsa.eklund@gu.se, Gunilla Gosman-Hedström, 
E-post: gunilla.gosman-hedstrom@gu.se

Bakgrund: Antalet äldre personers med multipla 
sjukdomsstillstånd och komplexa behov av insats-
er av vård och rehabilitering ökar i samhället. För 
att möta detta behov har teamarbete riktat mot 
äldre personer allt mer uppmärksammats. Arbets-
terapeuten har en viktig roll i teamarbetet. Det 
saknas emellertid forskning som visar vilken be-
tydelse teamarbete riktat mot äldre personer har.

Syfte: Syftet med denna studie var att utforska 
publikationer avseende multidisciplinärt team-
arbete för äldre som bor i eget boende.

Metod: En systematisk litteraturstudie genom-
fördes och sammanlagt har 33 artiklar analys-
erats.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet be-
skrivs i tre teman; teamorganisation, intervention-
er i team samt faktorer som påverkar teamarbete. 
Team för äldre i eget boende fanns beskrivet i 
tre olika kontexter; akutsjukhus, primärvård samt 
kommunal vård. Omfattande geriatriska bedöm-
ningar kombinerat med interventioner förbättr-
ade äldre personers kapacitet och förmåga att 
klara sig i hemmet. Medvetenhet om ömsesidiga 
principer för att arbeta i team samt medverkan 
från den äldre personen var positiva för team-

arbetet. Hinder för ändamålsenligt arbete i team 
fanns i litteraturen beskrivet på individ- grupp- 
och organisationsnivå.

Konklusion: Att arbeta i team är komplext och 
beroende av många faktorer. Det är betydelsefullt 
att öka medvetenheten om faktorer som påverkar 
teamarbete. Det är också mycket betydelsefullt 
att förbättra själva teamprocessen. Denna studie 
presenterar faktorer för att utveckla effektivt och 
ändamålsenligt teamarbete.

Sökord: Geriatrik, kommunal vård, teamarbete
Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Svälj rätt, bli mätt på säkert sätt - Ett 
    samarbetsprojekt runt ätproblem efter
    stroke

Författare: Gunilla Bergerson, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset Östra, Smörslottsgatan 1, 
416 85 Göteborg, E-post: gunilla.bergerson@
vgregion.se

Bakgrund: ca 50 % av alla som insjuknar i stroke 
får någon form av ät/sväljproblematik. Kunskapen 
i teamet om ätproblem och orsaker till ätproblem 
är mycket viktig för att patienterna ska kunna 
komma igång med sin rehabilitering så snart som 
möjligt.

Syfte: Att höja kompentensen hos avdelning-
ens sjuksköterskor att göra en initial screening 
utifrån sittställning, huvudposition, kognition, 
oralmotorik och sväljfunktion hos alla stroke-
patienter.

Metod: en återkommande tredagarskurs ges 
varje termin av arbetsterapeut, logoped, tand-
hygienist och dietist inom sittande, kognition, 
hjälpmedel, oralmotorik, munvård och närings-
intag.

Resultat/förväntat resultat: Utbildningen som 
ges kontinuerligt för att täcka även nattpersonal 
och nyanställda och resulterat i att sjuksköterskor-
na känner sig säkra vid bedömningar då logoped 
och arbetsterapeut inte finns till hands. Aspirat-
ioner förekommer inte längre bland patienter 
med sväljproblem.

Konklusion: Kompetenshöjningen har skapat 
en ökad teamkänsla och större trygghet för 
patienten.

Sökord: Dysfagi, stroke och ätproblem
Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Spisvakt för äldre med demens: olika
    professionella aktörers resonemang och
    handlingar

Författare: Louise Nygård, Karolinska Institutet, 
Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200, 141 83 
Huddinge, E-post: louise.nygard@ki.se

Bakgrund: Spisvakten är en av de mest vanligt 
förekommande bostadsanpassningarna i hemm-
et hos äldre med kognitiv svikt eller demenssjuk-
dom. Ofta är många olika professionella aktörer 
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involverade i dessa ärenden, och sannolikt influ- 
erar deras perspektiv och resonemang deras 
handlingar – men detta vet vi mycket litet om.

Syfte: Studiens syfte var att belysa olika pro-
fessionella aktörers resonemang och perspektiv 
vid ansökan, introduktion och stöd i användning 
av en spisvakt i hemmet hos dessa äldre, samt 
hur aktörernas perspektiv och resonemang kan 
inverka på deras handlingar.

Metod: Studien hade en Grounded Theory 
ansats och data insamlades i fem fokusgrupper, 
två grupper med blandade professioner inklusive 
arbetsterapeuter, och tre grupper med vård-
biträden (totalt n= 23).

Resultat/förväntat resultat: Alla deltagare var 
ense om att det viktigaste syftet med spisvakten 
var att ge säkerhet, att den måste komma i rätt 
tid och att klienten måste vara motiverad. Där-
emot skiljde sig deras resonemang då det gällde 
de äldre klienterna som användare av spisvakten, 
speciellt relaterat till a/ frågor som handlade om 
att lära sig/lära ut, b/ ansvarsområden, c/ vem 
som egentligen var användare av spisvakten, 
och d/ vad en spisvakt är. Kärnkategorin ”Från 
ett gemensamt syfte att skydda - till osäkra mål” 
formulerades.

Konklusion: Liten uppmärksamhet ägnades åt 
hur klienterna med demens skulle bli användare 
av spisvakten då den väl var på plats. Därmed 
kunde insatsen föra med sig oönskade konsekv-
enser snarare än det avsedda skyddet.

Sökord: demens, bostadsanpassning, multipro-
fessionella insatser

Typ av projekt: Forskningsarbete

POSTERS Onsdag 6 april
    Fatigue och dess inverkan på dagliga
    aktiviteter hos en grupp äldre personer
    med hjärtsvikt.

Författare: Eva-Britt Norberg, Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering, Arbetsterapi, 
Umeå Universitet, Vårdvetarhuset, Umeå univers-
sitet, 901 86 Umeå, E-post: evabritt.norberg@
gmail.com

Medförfattare: Britta Löfgren, E-post: britta.
lofgren@occupther.umu.se, Kurt Boman, E-post: 
kurt.boman@vll.se

Bakgrund: Begreppet fatigue, ett karakterist-
iskt symtom vid hjärtsvikt, beskriver en trötthet 
och svaghet i både fysisk, mental och emotionell 
bemärkelse.

Syfte: Att undersöka sambandet mellan fatigue 
och utförande av dagliga aktiviteter, bruk av tekn-
iska hjälpmedel, hemtjänst och färdtjänst hos en 
grupp äldre personer med hjärtsvikt.

Metod: Fyrtio personer över 65 år (medelålder 
81 år) deltog i studien. Gruppen skattade sin 
ADL-förmåga med ADL-trappan, syndromets 
svårighetsgrad i NYHA-klasser (New York Heart 
Association), sin upplevelse av fatigue med MFI-
20 (Multidimensional Fatigue Inventory) samt 
uppgav sitt bruk av hjälpmedel, hemtjänst och 
färdtjänst. Slutligen genomfördes en AMPS-
bedömning i personernas hem.

Resultat: Personerna självskattade höga nivåer 
av generell fatigue, fysisk fatigue och nedsatt 
aktivitet men låg mental fatigue och reducerad 
motivation. Var fjärde person uppgav maximal 
fysisk fatigue. Resultaten visade ett samband 
mellan de fysiska dimensionerna av fatigue och 
gruppens beroende och försämrad kvalitet vid 
aktivitetsutförandet. Inget samband hittades 
mellan fatigue och inköp. Bruk av tekniska hjälp-
medel var omfattande, hemtjänst något mindre 
vanligt och båda uppvisade ett samband med 
fatigue. Inget samband fanns mellan fatigue och 
nyttjande av färdtjänst.

Konklusion: Fatigue påverkade gruppens dag-
liga aktiviteter, huvudsakligen utifrån de fysiska 
dimensionerna i MFI-20. Vi rekommenderar där-
för att äldre personer med hjärtsvikt kompenserar 
för sin fatigue genom att använda ett energi-
besparande arbetssätt.

Sökord: Fatigue, ADL-förmåga, hjärtsvikt.
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Innehållsvaliditet och interbedömar relia-
    bilitet av instrumentet Executive Function
    Performance Test

Författare: Marie Cederfeldt, Göteborgs Univers-
itet, Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, 405 30 Göte-
borg, E-post: marie.cederfeldt@neuro.gu.se

Medförfattare: Yvonne Widell, Gunnel Carlsson,
Synneve Dahlin Ivonoff, Gunilla Gosman-Hed-
ström

Bakgrund: Studier har visat att nedsatt exekutiv 
funktion är vanligt hos personer som fått stroke. 
Arbetsterapeuter som arbetar inom akutvården 
bedömer hur patienten klarar aktiviteter i det 
dagliga livet, men de flesta instrumenten som 
används är inom personlig vård. Instrument som 
bedömer mer komplexa aktiviteter har visat sig 
vara de mest effektiva avseende att upptäcka 
nedsatt exekutiv funktion. Eftersom instrumentet 
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) 
kan vara allt för omfattande att göra i den akuta 
fasen, skulle det kunna vara användbart att ha ett 
instrument som är mer lätthanterbart i det akuta 
skedet. Executive Function Performance Test 
(EFPT) är ett bedömningsinstrument som nyligen 
introducerats i Sverige. Studier saknas avseende 
validitet och reliabilitet utifrån Svenska förhåll-
ande. När ett nytt instrument skall användas är 
det viktigt att det har god validitet och reliabilitet.
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Syfte: med denna studie var att utvärdera inne-
hållsvaliditet och inter-bedömar validitet.

Metod: Metoden innefattar en “forward” 
och en “backward” översättning av EFPT och en 
utvärdering av interbedömar reliabilitet genom 
att sjutton patienter från en stroke enhet har 
bedömts av två oberoende arbetsterapeuter. 
Studien är ett samarbete med kärnsjukhuset i 
Skövde.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet håller 
på att analyseras och preliminära resultat kommer 
att presenteras på AT-forum.

Sökord: Exekutiva funktioner, EFPT, Innehålls-
validitet, Instrumentella aktiviteter, Interbedömar 
reliabilitet, Stroke

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Utvärdering av visuella screening instru-
    ment för äldre sårbara personer.

Författare: Lisbeth Claesson, Göteborgs Univers-
itet, Sahlgrenska Akademin, Box 455, 405 30 
Göteborg, E-post: lisbeth.claesson@neuro.gu.se

Medförfattare: Johanna Blomstrand, E-post:
 johanna.blomstrand@hotmail.com, Kristina 
Eriksson, E-post: kristina.eriksson@capio.se, 
Synneve Dahlin-Ivanoff, E-post: 
synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

Bakgrund: Synnedsättning är en av de vanligaste 
funktionshinder som drabbar äldre personer och
är en markör för ”sårbarhet” i en åldrande popul-
ation, men synförmågan undersöks sällan i forsk-
ning och vid vård av äldre personer.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
validitet samt beskriva sensitivitet, specificitet och 
prediktion hos två visuella screening instrument 
för att finna ett instrument som kan screena och 
upptäcka tidig, moderat eller svår synnedsättning 
hos äldre personer.

Metod: 43 personer > 65 år, med någon form 
av diagnostiserad åldersrelaterad ögonsjukdom 
samt boende i ordinärt boende, inkluderades i 
studien. 75% av deltagarna hade mer än en 
ögonsjukdom. En oftalmolog undersökte individ-
ernas synskärpa och en forskningsassistent under-
sökte dessa individers synskärpa med två screen-
ing instrument, 1 m KM chart och Visual Acuity 
screening test, vid ett hembesök.

Resultat: Alla personer (n=27) med en syn-
skärpa på < 0.5 identifierades av båda instru-
menten. Det positivt prediktiva värdet för person-
er med synskärpa < 0.5 var 73% för 1 m KM 
chart och 69% för Visual Acuity screening test. 
Validiteten mellan instrumenten var god, men det 
fanns ett mönster i bedömningarna där oftalmo-
logen bedömde att individerna hade bättre syn-
skärpa jämfört med den nivå som forsknings-
assistenten bedömde.

Konklusion: Instrumenten har god validitet 
med tanke på att de utfördes i personernas hem 
och ett bra prediktivt värde för att screena ut 

personer med synskärpa < 0.5. 1 m KM chart 
visade bäst överensstämmelse med 5 m KM chart, 
som användes som ”golden standard”.

Sökord: Sårbara äldre, synnedsättning, screen-
ing instrument.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Självbestämmande och sårbara äldre pers-
    oner – en begreppsanalys

Författare: Christina Ekelund, Göteborgs Uni-
versitet, Arvid Wallgrens Backe, Hus 2, Box 455, 
405 30 Göteborg, E-post: christina.ekelund@
neuro.gu.se

Medförfattare: Kajsa Eklund, E-post: kajsa.
eklund@neuro.gu.se, Synneve Dahlin-Ivanoff, 
E-post: synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

Bakgrund: Begreppet självbestämmande 
(self-determination) är centralt inom arbetsterapi. 
Inom hälso- och sjukvården har begreppet kom-
mit att betyda att personer mer och mer tar eget 
ansvar för sin vård och rehabilitering. Fler och 
fler äldre vårdas och rehabiliteras idag i hemmet, 
vilket gör att fokus då mer blir på meningsfulla 
dagliga aktiviteter och hur personen kan klara 
utföra dem. Rehabiliteringen i egna hemmet kan 
också göra att deras självbestämmande stärks. 
När människan blir äldre ökar risken att bli sårbar. 
Sårbarhet sammanfattar ett tillstånd med reduc-
erad reservkapacitet, vilket gör det lättare att 
drabbas av sjukdomar och nedsatt aktivitetsför-
måga. Men hur är det med de sårbara äldres rätt 
till självbestämmande när de kanske blivit bero-
ende i sina dagliga aktiviteter? I litteraturen finns 
en otydlighet hur man beskriver självbestämm-
ande, autonomi och klientcentrering, vilka ofta 
beskrivs med liknande betydelse. Därför är det 
viktigt att klargöra vad dessa begrepp står för.

Syfte: Syftet är att klargöra betydelsen av be-
greppet självbestämmande och tydliggöra det 
gentemot närliggande, samt beskriva det ur ett 
historiskt perspektiv.

Metod: En begreppsanalys är påbörjad som 
bygger på Walker & Avants metod av analys. 
Litteratursökningar görs i flera databaser. Fokus 
ligger på sårbara äldre personer i eget boende.
Förväntat resultat: Preliminära resultat visar att 
begreppsanalysen kan komma att tydliggöra be-
tydelsen av självbestämmande för sårbara äldre 
personer gentemot autonomi, självständighet och 
klientcentrering.

Sökord: Självbestämmande, sårbara äldre
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Äldre i riskzon - ett hälsofrämjande inter-
    ventionsprogram: 1-årsuppföljning av
    vardagliga aktiviteter

Författare: Susanne Gustafsson, Enheten för
Rehabilitering och Ortopedteknik, Södra Älvs-
borgs Sjukhus, 501 82 Borås, E-post: susanne.
m.gustafsson@vgregion.se
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Medförfattare: Anna-Karin Edberg, E-post: 
anna-karin.edberg@med.lu.se, Boo Johansson, 
E-post: boo.johansson@psy.gu.se, Synneve 
Dahlin-Ivanoff, E-post: sydi@fhs.gu.se

Bakgrund: Ett multiprofessionellt hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande interventionsprogram 
Äldre i riskzon har 2007-2009 implementerats 
för äldre hemmaboende personer i Göteborg. 
Programmet har som övergripande syfte att före-
bygga eller bromsa upp utveckling av sårbarhet så 
att hälsa och livskvalitet kan bevaras och konsum-
tion av sjukvård minimeras. Ett flertal utfallsvari-
abler har undersökts, bl.a. vardagliga aktiviteter 
som är fokus i föreliggande delstudie.

Syfte: Att utvärdera Äldre i riskzon med avse-
ende på vardagliga aktiviteter. 

Metod: Äldre i riskzon är en trearmad random-
iserad, kontrollerad och singelblind studie med; a) 
förebyggande hembesök, b) utbildning och upp-
följande hembesök samt c) kontrollgrupp. Var-
dagliga aktiviteter mäts med ADL-trappan och 
ADL-trappan säkerhet. Deltagarna valdes ut 
genom slumpmässigt systematiskt urval från 
kommunens register i två stadsdelar på grundval 
av preciserade inklusionskriterier. Totalt tillfråga-
des 1122 personer av vilka 546 personer intervju-
ades och bedömdes. Av dessa randomiserades 
459 personer som kom att ingå i studien. Data 
analyseras i SPSS enligt intention to treat princip-
en. Förväntat resultat:Bearbetning av insamlad 
data pågår och ett preliminärt resultat förväntas 
kunna presenteras vid AT-forum.

Konklusion: Det är angeläget att ur ett såväl 
individuellt som samhällsekonomiskt perspektiv 
finna verksamma och kostnadseffektiva intervent-
ionsprogram för hemmaboende äldre personer. 
Förhoppningsvis kommer delstudien visa att Äldre 
i riskzon kan förebygga aktivitetsbegränsning.

Sökord: Äldre, ADL, kvantitativ utvärdering
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Äldre i riskzon – förebyggande intervent-
    ioners påverkan på hjälpmedelsanvänd-
    ning och fall

Författare: Kristina Nilsson, Göteborgs Univers-
itet/Vårdalinstitutet, Box 455, 405 30 Göteborg, 
E-post: kristiina.ma.nilsson@vgregion.se

Medförfattare: Kajsa Eklund, E-post: kajsa.
eklund@neuro.gu.se, Gunilla Gosman-Hedström, 
E-post: gunilla.gosman-hedström@neuro.gu.se, 
Synneve Dahlin Ivanoff, E-post: 
synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

Bakgrund: Mot bakgrund av en snabbt växande 
andel äldre i Sverige är hälsofrämjande åtgärder 
och förebyggande insatser viktiga och det finns 
en brist på utvärderingar som i en randomiserad 
design utvärderar effekt av hjälpmedelinsatser. 
Hjälpmedel strävar efter att förebygga och komp-
ensera funktionsnedsättningar och sociala förlust-

er. I Göteborg har ett tidigare oprövat förebyg-
gande interventionsprogram (Äldre i riskzon) på-
gått under 2007-2009. ”Äldre i riskzon” riktar 
sig mot hemmaboende äldre personer och en del 
i detta program består av att ge information om 
hjälpmedel och belysa att hjälpmedlets funktion 
är att främja hälsa genom ökad aktivitet, delaktig-
het och trygghet.

Syfte: Syftet med delstudien är att utvärdera 
vilken effekt interventionsprogrammen har på 
användning av hjälpmedel och på aktivitetsför-
måga och fall 12 månader efter intervention.

Metod: Studien är en randomiserad och kont-
rollerad studie med uppföljning 3,12 och 24 
månader efter genomförd intervention. 459 pers-
oner lottades slumpmässsigt in i två intervention-
er (förebyggande hembesök och seniorträffar) 
och en kontrollgrupp. I denna studie kommer 12 
månaders uppföljningen analyseras utifrån syftet 
och bearbetas i SPSS.

Resultat: Bearbetning av insamlad data pågår 
och ett preliminärt resultat förväntas kunna pre-
senteras vid AT-forum i april 2011.

Diskussion: Förhoppningsvis har hjälpmedels-
användandet ökat i ett förebyggande och kom-
penserade syfte och på så sätt även minskat fall 
och aktivitetsbegränsningar i interventionsgrupp-
erna. Interventionen ska förhoppnigsvis även ha 
ökat risktänkandet.

Sökord: vardagsteknologi, 80+
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Äldre i riskzon - De äldre äldres syn på
    vardagsteknologi

Författare: Kristina Nilsson, Göteborgs Univers-
itet/Vårdalinstitutet/Västra Götalandsregionen, 
Box 455, 405 30 Göteborg, E-post: kristiina.
ma.nilsson@vgregion.se

Medförfattare: Ulla Sonn, E-post: ulla.sonn@
neuro.gu.se, Synneve Dahlin-Ivanoff, E-post: 
synneve.dahlin-ivanoff@neuro.gu.se

Bakgrund: Dagens samhälle ställer krav på 
ombytlighet och nödvändigheten av att kunna 
använda teknologi, gammal som ny, ökar då vi 
möter den överallt i våra dagliga liv. Samtidigt 
ökar befolkningen och inom de närmsta åren ses 
främst en ökning bland personer över 80 år. Flera 
tidigare studier som handlar om vardagsteknologi 
fokuserar på hela gruppen äldre och har inte av-
gränsat sig till personer över 80 år vilket visar på 
en avsaknad av forskning riktad mot äldre äldre.

Syfte: Syftet med denna delstudie var att få en 
förståelse för hur en grupp äldre äldre (80+) erfar 
och ser på vardagsteknologi.

Metod: Studien var kvalitativ och hade en 
narrativ ansats. Deltagarna skulle vara över 80 år 
och vara hemmaboende utan hjälpinsatser. Sju
personer intervjuades i sina hem varav fyra var 
kvinnor, åldersspannet var 84-90 år med en medi-
an och medel ålder på 86 år.
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Resultat: Personerna talade om att använda 
teknik där tekniken underlättade vardagen och 
gav en trygghet. De berättade också om att välja 
bort teknik där teknik genererade krav, skapade 
osäkerhet och ett icke användande ledde till en 
känsla av utanförskap. Användandet av vardags-
teknologi var alltså motsägelsefullt och det var 
främst personens behov som styrde användandet. 
Personerna var dessutom kritiska mot det utan-
förskap som ny teknik kan bidra till.

Konklusion: För att på bästa sätt kunna guida 
äldre personer till en större delaktighet i sam-
hället och en större självständighet samt att öka 
deras kunskap om vardagsteknologi behövs mer 
information, introduktion och träning. Inte bara 
för att personen ska kunna välja teknik utan även 
för att aktivt kunna välja bort teknik.

Sökord: 80+, miljö
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Att leva med en annan man - äldre kvinn- 
    ors erfarenheter som anhöriga till sin man
    efter stroke

Författare: Gunilla Gosman-Hedström, 
Göteborgs universitet och Vårdalinstitutet, Box 
455, 405 30 Göteborg, E-post: 
Gunilla.Gosman-Hedstrom@neuro.gu.se

Medförfattare: Synneve Dahlin-Ivanoff, E-post: 
Synneve.Dahlin-Ivanoff@neuro.gu.se

Bakgrund: Merparten av de som får stroke är 
äldre. Många har kvarstående funktionsnedsätt-
ningar och behöver stöd och personlig hjälp i 
vardagen. Alltfler skrivs ut tidigt till den egna 
bostaden med stöd av anhöriga. Med alltmer 
begränsande resurser som tidig hemskrivning, 
kortare rehabiliteringsperioder och begränsad 
hemtjänst läggs alltmer ansvar på äldre kvinnor. 
Flera studier har visat att svensk anhörigvård 
överskrider kommunal hemtjänsten. Det saknas 
studier om hur äldre kvinnor upplever sin livssitu-
ation som anhörig till en äldre man efter stroke.

Syfte: Syftet med denna studie var att under-
söka hur de äldre kvinnorna upplevde sina er-
farenheter av sin vardag och att hjälpa sin man 
efter stroke.

Metod: Fokusgruppsmetod har använts i 
studien. Fyra fokusgruppsdiskussioner som varade 
ca 1.5 tim vardera genomfördes med 16 äldre 
kvinnor, medianålder 75 år. Männens median-
ålder var 81 år.

Resultat: Kvinnorna upplevde att de var 
bundna till hemmet och var ständigt rädda för 
att deras man skulle få en ny stroke. De försökte 
att kontrollera sin vardag genom att vidta olika 
försiktighetsåtgärder. De upplevde att deras man 
hade förändrats och hade blivit ”en annan man” 
än den man de en gång gift sig med. Kvinnorna 
var trots det nöjda med att ha sin man hemma 
och att de kunde bo i eget hem tillsammans.

Konklusion: Denna studie ger oss en insikt om 
de äldre kvinnornas situation med bundenhet, 
oro, rädsla för en ny stroke men också av positiva 
erfarenheter. Kvinnorna efterlyste mer formellt 
stöd och studien konkluderar att det finns ett 
stort behov av att utveckla ett kontinuerligt stöd. 
Rätt stöd, information och kunskap vid rätt tid-
punkt är viktigt för att underlätta för de anhöriga 
under såväl akuttiden som i ett långsiktigt per-
spektiv på såväl individ- familj- som på gruppnivå.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Sökord använda av hälso- och sjukvårds-
    personal i ett elektroniskt patientjournal-
    system

Författare: Annika Terner, Uppsala Universitet, 
Box 564, 751 22 Uppsala, E-post: annika.terner
@pubcare.uu.se

Medförfattare: Helena Lindstedt, E-post: helena.
lindstedt@pubcare.uu.se, Karin Sonnander, 
E-post: karin.sonnander@pubcare.uu.se

Bakgrund: Den elektroniska patientjournalen 
(EPJ) kräver en enhetlig struktur som omfattar en
etablerad och gemensam terminologi för att 
hantera och utbyta information effektivt. Det är 
därför av intresse att undersöka hur olika vård-
professioner som enligt lag är skyldiga att för 
patientjournal använder terminologin t.ex. sök-
orden i ett EPJ-system.

Syfte: Att beskriva användningsfrekvensen av 
yrkesspecifika och gemensamma sökord i ett 
EPJ-system för de åtta olika vårdprofessionerna 
arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, 
läkare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköt-
erskor.

Metod: Sökord som använts av åtta olika 
vårdprofessioner (n = 5509) för sina anteckningar 
i fördefinierade sökordsmallar i ett gemensamt 
EPJ-system i ett mellansvenskt landsting under 
en period av 12 månader hämtades, sorteras och 
analyseras med hjälp av beskrivande statistik. Den 
regionala etikprövningsnämnden i Uppsala har 
godkänt den aktuella studien (nr 2009/186).

Resultat: Totalt har 3596 sökord använts med 
en total användarfrekvens på 20398104. Sjuk-
sköterskor och läkare har använt flest antal sök-
ord, medan dietister och psykologer har använt 
minst antal sökord. Andelen sökord gemen-
samma för alla yrken var 1,7% medan 56% av 
alla sökord var professions-specifika.

Konklusion: Frekvensen använda sökord 
varierade avsevärt mellan de åtta vårdprofession.
erna. Andelen gemensamma sökord för alla åtta 
vårdprofessionerna var mycket begränsad.

Sökord: Elektronisk patientjournal, terminologi
Typ av projekt: Forskningsarbete
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    Implementering av ett genusperspektiv
    på ett arbetsterapeutprogram.

Författare: Gunilla Liedberg, LiU, HU, Arbets-
terapeutprogrammet, Kungsgatan 40, 601 74 
Norrköping, E-post: gunilla.liedberg@liu.se

Medförfattare: Annika Lindh falk, E-post: 
annika.lindh.falk@liu.se

Bakgrund: Det är viktigt att utbildning också 
genomsyras av ett genusperspektiv. Kvinnor och 
män formas genom sin livscykel av kultur, sam-
hälle och interaktioner mellan människor enligt 
genussystemet. Detta påverkar mäns och kvinn-
ors livsstil och levnadsförhållanden och därmed 
också hälsa, livskvalitet och dagliga aktiviteter. De 
gränser som genus sätter för män och kvinnor 
förhandlas på tre nivåer; individuell, organisator-
isk och samhällsnivå. Som en följd av detta förstås 
att möten inom hälso- och sjukvården också är 
situationer där genus konstrueras. Begreppet 
”konstruera genus” baseras på en förståelse av 
genusbegreppet som en social konstruktion, inte 
enbart som biologiskt kön definierat av naturen 
och förutbestämd till specifika beteenden som en 
konsekvens av biologin.

Syfte: Att implementera ett genusperspektiv på 
Arbetsterapeutprogrammet. 

Metod: En utsedd person ansvarig för imple-
menteringen har gått igenom bl a referenslitter-
atur, föreläsningar och examinationer. Förslag till 
föreläsningar, seminarier och examinationer har 
framkommit. Diskussionsseminarier bland person-
nalen har också genomförts.

Resultat: Begreppet genus är tydliggjort i kurs-
planer med hjälp av specifika lärandemål och ex-
aminationer. Frågor om kön och genus är inklud-
erade i programutvärderingen.

Diskussion: Trots det klientcentrerade arbets-
sättet inom arbetsterapi leder inte detta automat-
iskt till ett genusmedvetet förhållningssätt vid 
möten med klienter. Ett medvetet förhållningssätt 
resulterar i att båda könen får behandling utifrån 
sina specifika behov och att arbetsterapeuten kan 
bortse från egna värderingar/traditionella köns-
roller. Forsknings- och utbildningsinsatser behövs 
för att öka kunskapen om genus inom arbets-
terapi.

Sökord: genus, förhållningssätt, värderingar
Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-

arbete

    IP – början på något nytt och bättre!

Författare: Miina-Maria Garystone, Psykiatrisk 
mottagning Härryda, Åvägen 1, 435 44 Möln-
lycke, E-post: miina-maria.garystone@vgregion.se

Medförfattare: Kerstin Klinte-Granlund, E-post: 
kerstin.klinte-granlund@vgregion.se, Kristina 
Nilebrand, E-post: kristina.nilebrand@vgregion.se

Bakgrund: Case management/Vård- och stöd-
samordning utgör ledstjärnan i det förändrings-

arbete som startade vid Psykiatriska mottagning-
en i Härryda 2008.

Syfte: Syftet med förändringsarbetet är att 
medverka till en ökad livskvalitet och ett ökat in-
flytande i utformningen av den egna livssituation-
en för patienter/klienter med psykiska funktions-
hinder.

Metod: Brukarmöten, resursgruppsmöten samt 
psykopedagogiska insatser hämtade huvudsaklig-
en från Integrerad Psykiatri (IP) erbjöds vid starten 
i liten skala till våra patienter. En väsentlig del i 
förändringsprocessen utgjordes av ett utökat 
samarbete med boendestödjare och annan pers-
onal i Härryda kommun. Tillsammans har personal 
inom psykiatri och kommun gått kurs i vård- och 
stödsamordning med hög grad av klient/brukar-
medverkan.

Resultat/förväntat resultat: Utvecklings-
arbetet (förändringsarbetet) pågår än idag, fler-
talet klienter/brukare har erbjudits IP och de flesta 
har tackat ja. Klienten/brukaren har en Case Man-
ager som vägleder och stöttar denne i samverkan
med andra myndigheter. Vi arbetar enligt klient-
ens/brukarens personliga mål i sk. resursgrupps-
möten. Ett samverkansavtal mellan psykiatri och 
kommun garanterar ramarna och kontinuiteten i 
arbetet.

Konklusion: Sammantaget kan sägas att för-
ändringsprocessen fött många nya tankar och 
gett oss ett konkret arbetsmaterial, tydliga be-
slutsvägar och nya samverkansformer. Vägen har 
varit mödan värd! Ny mark har röjts och vi kom-
mer inte att vända åter!

Sökord: Integrerad Psykiatri, Samverkan, Case 
Management, klient/brukarinflytande, psykiska 
funktionshinder

Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-
arbete

    Vårdprogram - Sjukgymnastik och Arbets-
    terapi för vuxna med brännskador på
    plastikkirurgisk klinik

Författare: Marie Erickson, Sahlgrenska Univers-
itetssjukhuset, Arbetsterapienheten, Bruna 
Stråket 11 B, 413 45 Göteborg, E-post: marie.
erickson@vgregion.se

Medförfattare: Anneli Lernestål, E-post: anneli.
lernestal@vgreion.se, Linda Moberg, E-post: linda.
moberg@vgregion.se, Kristina Nilsson, E-post: 
kristiina.ma.nilsson@vgregion.se, Lotte Segerdahl, 
E-post: lotte.segerdahl@vgregion.se

Bakgrund: På Sahlgrenska universitetssjukhuset 
vårdas årligen 30-50 patienter med vårdkrävande 
brännskador. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska 
dessa patienter vårdas av ett multiprofessionellt 
team för optimalt resultat. Rehabiliteringen syftar 
till att möjliggöra maximal rörlighet och aktivitet 
och minimera riskerna för kontraktur och ärrtill-
växt. Inom Västra Götalandsregionen finns ett 
regionalt vårdprogram som saknar riktlinjer för 
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rehabilitering vilket har medfört otydligheter i 
vem som gör vad under behandlingen.

Syfte: Att formulera gemensamma behandl-
ingsriktlinjer för arbetsterapeuter och sjukgym-
naster vid rehabilitering av brännskador.

Metod: Litteratursökning har genomförts i 
databaserna Scopus och Pubmed. 

Resultat: Ett gemensamt program för arbetste-
rapeuter och sjukgymnaster har formulerats. Det 
saknas randomiserade studier för brännskade-
behandling bland annat beroende på svåra etiska 
ställningstaganden vid val av behandlingsmetod. 
Grunden i detta program utgörs istället av be-
prövad erfarenhet. Utifrån individanpassad god 
vård har ICF använts som teoretisk struktur vilket 
ökar möjligheten till kvalitetssäkrad vård under 
hela behandlingstiden. Programmet innehåller 
fotografier för positionering och rörelseträning 
och checklistor för bedömning och behandling 
såsom exempelvis andningsträning, smärtbe-
handling, ADL-träning, rörelseträning samt ödem- 
och ärrbehandling. Diskussioner kring teamsam-
verkan och konsensus runt behandlingsprinciper 
har påbörjats vid APT på vårdavdelningarna och 
vid möte med läkargruppen.

Konklusion: Programmets struktur tydliggör 
vem som gör vad i teamet vilket kvalitetssäkrar 
den akuta behandlingen och utgör samtidigt 
underlag för ökad tydlighet i vårdkedjan vid över-
rapportering.

Sökord: Brännskada, rehabilitering
Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Arbetsterapeutens roll inom rehabilitering 
    och habilitering för personer med synned-
    sättning

Författare: Inger Berndtsson, Göteborgs Univers-
itet, Institutionen för pedagogik och specialpeda-
gogik, Box 300, 405 30 Göteborg, E-post: Inger.
Berndtsson@ped.gu.se

Medförfattare: Ulla Kroksmark, E-post: ulla.
Kroksmark@oft.gu.se, Ewa Nielsen, E-post: ewa.
nielsen@ltdalarna.se, Ingeborg Löfgren, E-post: 
ingeborg.lofgren@skane.se

Bakgrund: Arbetsterapeuter möter inom sin 
yrkesutövning personer med synnedsättning inom 
en rad olika verksamhetsfält.

Syfte: Syftet är att visa på och ge en översikt 
över nuvarande och möjliga arbetsuppgifter för 
arbetsterapeuter inom rehabiliterings- och habilit-
eringsarbete för personer med synnedsättning i 
olika åldrar, dels som en separat funktionsned-
sättning, dels i relation till andra funktionsned-
sättningar. Ett ytterligare syfte är att visa på möj-
liga utbildnings- och utvecklingsvägar för att 
förkovra sig inom området.

Metod: För att samla in och sammanställa rele-
vant information har vi använt oss av våra egna 
kunskaper och erfarenheter av yrkesarbete, ut-
bildningsinsatser och ledningsfunktioner. Där-

utöver har vi sammanställt och granskat befint-
liga utbildningsplaner, kurser vid universitet och 
högskolor samt övriga kurser/workshops etc. som 
kan vara aktuella för arbetsterapeuter som vill 
vidareutbilda sig inom synområdet.

Resultat/förväntat resultat: Olika verksam-
hetsområden för arbetsterapeuter kommer att 
belysas och jämföras med varandra. En samman-
ställning kommer att göras över 1) arbetstera-
peutens roll och funktion inom kommunal- och 
primärvård, och 2) arbetsterapeutens roll och 
funktion inom rehabilitering och habilitering av-
seende barn, unga, vuxna och äldre med synned-
sättning eller blindhet. Utbud av program, kurser, 
workshops, etc. som idag finns tillgängliga samt 
möjliga utbildningsvägar för arbetsterapeuter som 
önskar arbeta med och/eller fördjupa sin kunskap 
om personer med synnedsättning kommer att 
presenteras. Vidare kommer framtida behov av 
forskning och utveckling inom synområdet att 
belysas.

Konklusion: Vi menar att det är centralt att 
kunskap om personer med synnedsättning lyfts 
fram inom arbetsterapi.

Sökord: synnedsättning, utbildning
Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-

arbete

    Betydelsen av grupprehabilitering för
    personer med förvärvad hjärnskada

Författare: Kerstin Ohlsson, Skånes universitets-
sjukhus, Rehabiliteringsmedicinskakliniken, 
Orupssjukhuset, 221 85 Lund, E-post: 
inga-kerstin.olsson@skane.se

Medförfattare: Ann-Kristin Alkhed, E-post: 
ann-kristin.alkhed@skane.se, Eva Månsson-Lexell, 
E-post: eva.manssonlexell@skane.se

Bakgrund: En hjärnskada medför ofta begräns-
ningar i livsföringen till följd av fysiska och kognit-
iva funktionsnedsättningar, känslomässiga reakt-
ioner eller beteendeproblem. Dessa funktionsned-
sättningar försvårar ofta återanpassningen i det
dagliga livet. Därför är det vanligt att dessa per-
soner är i behov av långvarig rehabilitering.

Syfte: Att få kunskap om deltagarnas upplev-
else av grupprehabiliteringens betydelse i ett 
längre perspektiv.

Metod: Kvalitativ intervjustudie med 11 pers-
oner som deltagit i grupprehabilitering. Data 
analyserades med latent innehållsanalys.

Resultat/förväntat resultat: Deltagarna 
upplevde sig ha fått kunskap och verktyg till att 
förändra vardagen efter sina nuvarande förutsätt-
ningar. De beskrev vikten av att använda strategi-
er såsom planering, pauser och teknikstöd för att 
få en fungerande vardag. De såg också rehabilit-
eringen som en process med team och deltagare 
i samverkan.

Konklusion: Det framkom att rehabilitering-
ens inriktning behöver tydliggöras och att upp-
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följningen kan förbättras. Numera används tiden 
före grupprehabiliteringen till att påbörja en mål-
inriktad individuell rehabilitering med rehabiliter-
ingsplan för varje enskild person. Resultatet av 
denna studie har också använts som utgångs-
punkt för att ta fram en utvärdering för komm-
ande grupper. Slutsatsen från denna studie är att 
grupprehabilitering för personer med förvärvad 
hjärnskada har betydelse även flera år efter 
utskrivning.

Sökord: Hjärnskada, grupprehabilitering, 
kognition

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Utvärdering 12 månader efter rehabiliter-
    ing, med instrumentet Stroke Imapct
    Scale.

Författare: Siv Karlsson, Rehab.med.kliniken, 
Orupssjukhuset, 221 85 Lund, E-post: 
siv.a.karlsson@skane.se

Bakgrund: På Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Orup (SUS), används Functional Independence 
Measure (FIM) generellt för uppföljning och ut-
värdering under och efter rehabiliteringsperiod-
en. För uppföljning över längre tid är det önskvärt 
att ett instrument även innehåller frågor kring 
aktivitet och delaktighet.

Syfte: För att förbättra uppföljningen av stroke-
patienter på Rehabmecidicinska kliniken Orup 
(SUS) efter 12 månader, ville vi undersöka om 
Stroke Impact Scale (SIS), som har frågor på 
funktion-, aktivitet- och delaktighetsnivå, var ett 
användbart instrument.

Metod: Under hösten 2005 och våren 2006 
användes SIS vid utskrivningen samt skickades 
hem till till personerna efter sex veckor och 12 
månader. Totalt ingick 49 personer i studien.

Resultat/förväntat resultat: Generellt skatt-
ade personerna sig vid 12 månader lägst inom 
de tre domänerna; styrka, att använda den hand 
som påverkats mest av stroken samt sociala aktiv-
iteter/delaktighet. Efter 12 månader skattade man 
en färbättring i sin styrka i påverkad ben/arm, 
aktiviteter en vanlig dag samt deltagande i sociala 
aktiviteter.

Konklusion: Studien har gett indikationer på 
att gruppen som helhet har bibehållit eller ökat 
sin uppnådda fysiska funktion och ökat sin för-
måga i olika dagliga och sociala aktiviteter, 12 
månader efter utskrivning från rehabiliterings-
klinik. Den låga skattningen av delaktighet efter 
12 månader indikerar att vi bör penetrera dessa 
frågor bättre bl.a vid uppföljning i stroke-grupp.

Sökord: rehabilitering, stroke, Stroke Imapct 
Scale

Typ av projekt: Organisations- och kvalitets-
arbete

    Träffpunkt stroke-Strokeutbildning i sam-
    verkan mellan SÄS och Primärvårdsrehab
    Borås- Bollebygd

Författare: Emma Skoglund, Södra Älvsborgs 
Sjukhus, Arbetsterapin, Rehab, EFRO, 501 82 
Borås, E-post: emma.skoglund@vgregion.se

Medförfattare: Rebecca Martell, E-post: 
rebecca.martell@vgregion.se, Åsa Nordin, E-post: 
asa.nordin@vgregion.se, Erica Svensson, E-post: 
erica.svensson@vgregion.se

Bakgrund: Tillgången till arbetsterapi och sjuk-
gymnastik bör vara säkerställd första året efter 
insjuknande i stroke via ett adekvat samspel 
mellan sjukhus, primärvård och kommun. Då 
Riks- strokes uppföljning och en lokal journal-
granskning visade att flera strokedrabbade ej följ-
des upp med rehabilitering efter sjukhusvistelsen 
samt saknade kunskap om sin situation, sattes 
fokus på samverkan och behov av patientutbild-
ning. Med stöd av stimulansmedel startades ett 
samverkansprojekt med arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster från Södra Älvsborgs Sjukhus och 
Primärvårdsrehab Borås- Bollebygd.

Syfte: Att enligt Socialstyrelsens riktlinjer ge 
ökad kunskap till strokedrabbade och närstående 
gällande stroke och dess konsekvenser, via sam-
verkan mellan sjukhus och primärvård.

Metod: Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 
håller tillsammans fyra utbildningstillfällen. Här 
utbildas strokedrabbade och närstående om 
stroke, vidare rehabilitering samt ges möjlighet 
att diskutera förmågor och problem i vardagliga 
aktiviteter. Deltagarna ges även tillfälle att utbyta 
erfarenheter i mindre grupper samt att träffa 
representanter från intresseföreningar. 

Resultat: En lämplig samverkan med naturliga 
knutpunkter både för arbetsterapeuter i de olika 
organisationerna samt med sjukgymnaster. För 
patient och närstående skapas en mötesplats med 
möjlighet att få information samt för att utbyta 
erfarenheter. Arbetet är efter projekttidens slut 
implementerat i ordinarie verksamheter.

Konklusion: Träffpunkt stroke är en samverk-
ansform som bidrar till att eliminera de gränser 
som finns mellan vårdgivare, med möjlighet till 
vidare samverkan. Det är ett för patienten giv-
ande och uppskattat möte med personer i samma 
situation samt en värdefull utbildning om stroke.

Sökord: Stroke, utbildning, samverkan
Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete
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POSTERS Torsdag 7 april
    Aktivitetsutförande förbättras efter 
    kirurgisk behandling av spasticitet i den
    tetraplegiska handen

Författare: Johanna Wangdell, Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset, Arbetsterapienheten, 
413 45 Göteborg, E-post: johanna.wangdell@
vgregion.se

Medförfattare: Jan Fridén, E-post: jan.friden@
orthop.gu.se

Bakgrund: Att kirurgiskt förlänga spastisk musk-
ulatur kan vara ett alternativ till Botoxinjektioner 
för att uppnå en långvarig påverkan av spastici-
teten i handen.

Syfte: Utvärdera skillnader över tid gällande 
patientens utförande och tillfredsställelse av prio-
riterade aktivitetsmål efter handkirurgisk korriger-
ing av spasticitetsrelaterade deformiteter.

Metod: 13 personer med spasticitetsproblem-
atik i handen relaterat till tetraplegi producerade
62 aktivitetsmål med operationen. Målen identifi-
erades med COPMintervjuer (Canadian Occupat-
ional Performance Measure) preoperativt. Uppfölj-
ningar utfördes 6 och 12 månader efter operation. 
Målen grupperades enligt International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health (ICF). 
Träning av funktion och rörelsemönster påbörja-
des dagen efter operation, efter 4 veckor påbörja-
des träning i aktivitet.

Resultat: Aktivitetsmålen finns representerade 
i 7 av ICF:s 9 kapitel för aktivitet och delaktighet. 
Flertalet mål var relaterade till ”personlig vård” 
(45%). Tio procent var direkt relaterat till arbete. 
”Hemliv” och ” mellanmänskliga interaktioner 
och relationer” representerade 7% vardera. Både 
utförandet och tillfredsställelsen ökade från 2 
till 6 steg efter 6 månader. Utvärdering efter 12 
månader indikerar att förbättringen håller på 
liknande nivåer över tid både vad gäller utförande 
och tillfredsställelse.

Konklusion: Kirurgisk korrigering på grund av
spasticitet i den tetraplegiska handen har stor och
långvarig effekt på individens möjlighet att utföra 
sina prioriterade aktiviteter. Den långvariga effekt-
en ger förutsättningar att lära in nya sätt att hant-
era sin vardag och ger patienten en hög tillfreds-
ställelse att utföra de aktiviteter som är viktiga för 
individen.

Sökord: spasticitet,aktivitet,tetraplegi
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Aktivitetsförmåga hos individer med hals-  
    ryggmärgsskada i samband med rekon-  
    struktiv handkirurgi

Författare: Annika Dahlgren, Arbetsterapienhet-
en, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bruna 
Stråket 11, 413 45 Göteborg, E-post: annika.
dahlgren@vgregion.se

Medförfattare: Ann-Katrin Karlsson, E-post: 
ann-Katrin.Karlsson@neuro.gu.se, Lisbeth 
Claesson, E-post: lisbeth.claesson@neuro.gu.se

Bakgrund: Utvärdering av rekonstruktiv hand-
kirurgi har länge skett på funktionsnivå såsom 
motorik, känsel och greppstyrka. Bedömning av 
aktivitetsnivå kan dock ge ett värdefullt bidrag 
till att vidga synen på hur en ryggmärgsskada 
påverkar individens förmåga att vara självständig i 
vardagsaktiviteter.

Syfte: Att utvärdera förändring i dagliga livets 
aktiviteter hos personer med halsryggmärgsskada 
vid rekonstruktiv handkirurgi.

Metod: 71 personer med skadenivå C5-C8 
har genomgått rekonstruktion av handfunktion 
respektive armbågssträckning. Personerna har 
intervjuats avseende förmågan att utföra dagliga 
livets aktiviteter enligt Klein-Bell ADL Skala före 
ingreppet samt efter 12 månader. Data har be-
arbetats med Ranginvariant metod.

Resultat: Gruppen som enbart genomgått 
handoperationer (n=47) har förbättrats inom om-
råden för manipulation, greppförmåga, såsom att 
utföra en- och bimanuella aktiviteter. Exempel på 
statistiskt signifikanta förbättringar är aktiviteter 
som knäppa knappar, dra dragkedja, hantera 
klysma, utföra övre toalett, hantera kniv och 
gaffel. Förbättringar har även skett inom förflytt-
ning in/ur bil. I gruppen som genomgått armbåg-
sträckning (n=24) har även 18 personer genom-
gått handoperation. Dessa har utökat sin räckvidd 
och förbättrat sin greppfunktion i enhandsaktiv-
iteter. Exempel på statistiskt signifikanta förbättr-
ingar är påklädning av plagg, tvätta/torka sig vid 
dusch, hantera ett bestick. Förbättringar har även 
skett vid rullstolsmanövering och att förflytta sig 
in/ur bil. Försämring har skett vid olika förflytt-
ningsmoment i säng för bägge grupperna.

Konklusion: Personer med halsryggmärgs-
skada får en ökad aktivitetsförmåga i personliga 
dagliga aktiviteter efter rekonstruktiv handkirurgi.

Sökord: Aktiviteter i dagligt liv, ryggmärgs-
skada, handkirurgi

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Utförandet av vardagliga aktiviteter första  
    månaden efter steloperation av ländryggen

Författare: Annelie Persson, Centrala Arbets-
terapin. Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås, Bräm-
hultsvägen 53, 501 82 Borås, E-post: annelie.gu.
persson@vgregion.se

Medförfattare: Inger Max, E-post: inger.max@
vgregion.se

Bakgrund: Inom arbetsterapi anses människors 
aktiviteter betydelsefulla för välbefinnande och 
hälsa. Nedsatt aktivitetsförmåga är vanligt vid 
sjukdom eller skada, och kan inverka negativt på 
livskvaliteten. En vanlig orsak till ohälsa är lång-
variga ryggproblem. Steloperation utgör en av 
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behandlingsmetoderna vid svårare ländryggsmärt-
or. Det är oklart hur utförandet av de vardagliga 
aktiviteterna påverkas när en person stelopererat 
ländryggen. Det är av intresse att få kunskap om 
detta för att kunna ge patientgruppen optimal 
rehabilitering.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur 
personer som stelopererat ländryggen beskriver 
utförandet av sina vardagliga aktiviteter under 
första månaden efter operation.

Metod: Den metod som användes var en kval-
itativ intervjustudie med induktiv ansats. Under-
sökningsgruppen bestod av fem personer som 
genomgått steloperation av ländryggen vid Södra 
Älvsborgs Sjukhus, Borås. Analysen utfördes en-
ligt den kvalitativa metod som Malterud beskriver.

Resultat/förväntat resultat: Under analysen 
av intervjumaterialet framkom två huvudteman 
med sju underteman. Huvudteman var Upplevda 
svårigheter i aktivitetsutförandet samt Anpassning 
av aktivitetsutförandet. Beskrivningar av såväl 
svårigheter som olika strategier för att klara av att 
utföra aktiviteter förekom.

Konklusion: Personernas aktivitetsutförande 
har påverkats efter steloperationen, svårigheterna 
är störst vad gäller ”sittande” och hushållsaktiv-
iteter. De efterfrågar bl.a. tydligare föreskrifter för 
att inte riskera att skada sin nyopererade rygg. 
Det verkar således föreligga behov av en förändr-
ing på SÄS-Borås utav de arbetsterapeutiska 
interventionerna vidtagna för patientgruppen.

Sökord: Arbetsterapi, dagliga aktiviteter, stel-
operation

Typ av projekt: Kandidatuppsats

    Aktivitetsförmåga och hjälpmedelsbehov
    vid steloperation på grund av ländryggs-
    besvär

Författare: Carin Melin, Arbetsterapienheten, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Bruna Stråket 
11 B, 413 45 Göteborg, E-post: karin.b.melin@
vgregion.se

Bakgrund: Det upplevs idag i den kliniska verk-
samheten vid ortopeden, Sahlgrenska Univers
itetssjukhus, att det saknas kunskap om personers
postoperativa aktivitetsförmåga samt hjälpmedels-
behov efter steloperation av ländrygg. Därför be-
höver det undersökas hur personerna kan utföra 
vardagliga aktiviteter efter operation.

Syfte: Utvärdera hur aktivitetsförmåga förändr-
as över tid och hur länge personerna är i behov 
av hjälpmedel.

Metod: Enkätstudie med utvärdering av aktiv-
itetsförmåga med PS-ADL med tillägg om vilka 
hjälpmedel som används i samband med ingrepp-
et. Uppföljning har gjorts vid fyra tillfällen under 
12 månader. Samtliga personer med olika typer 
av steloperation av ländrygg har inkluderats.

Resultat/förväntat resultat: Vid 6-månaders 
utvärdering syns att större del av personerna är i 

behov av hjälpmedel. Aktivitetsnivån är fortfar-
ande begränsad men personerna är dock mer 
nöjda än innan operation. Förväntat resultat för 
12-månaders utvärdering är troligtvis att aktiv-
itetsnivån ökat, att hjälpmedelsbehovet minskat 
och att personerna är fortfarande nöjda.

Konklusion: Att personerna efter steloperation 
av ländrygg är mer nöjda än innan ingreppet, 
men har fortfarande nedsatt aktivitetsförmåga 
och behov av hjälpmedel efter ingreppet.

Sökord: Aktivitet i dagliga livet, ortopedi, 
hjälpmedel.

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Aktivitetsutförande efter ergonomisk
    undervisning hos personer med långvarig
    smärta

Författare: Agnetha Eriksson, Arbetsterapin 
EFRO, SÄS Borås, Box 850, 501 82 Borås, E-post: 
agnetha.g.eriksson@vgregion.se

Medförfattare: Malin Grenlöw, E-post: malin.
grenlow@vgregion.se

Bakgrund: En vanligt beteende hos personer 
med långvarig smärta är att avstå från aktivitet-
er som kan ge ökad smärta. I arbetsterapipro-
gram förespråkas ergonomiska råd och träning 
i arbetsbesparande arbetssätt som intervention. 
Ergonomisk patientundervisning är en del av den 
arbetsterapeutiska behandling som erbjuds på 
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Det är av intresse 
att ta reda på hur aktivitetsutförande efter deltag-
ande i interventionen beskrivs.

Syfte: Att ta reda på hur personer med lång-
varig smärta beskriver sitt aktivitetsutförande 
efter genomgången ergonomisk patientundervis-
ning.

Metod: Intervjustudie med kvalitativ metod. 
Undersökningsgruppen bestod av 3 kvinnor och 
2 män som hade deltagit i ergonomisk patient-
undervisning 3 till 6 månader före intervjutillfället. 
Intervjumaterialet transkriberades och analysera-
des enligt systematisk textanalys.

Resultat/förväntat resultat: Analysen av 
intervjumaterialet gav två huvudteman: förändrat 
aktivitetsutförande och oförändrat aktivitetsutför-
ande, med fem respektive två underteman. Inter-
vjupersonerna beskrev bl.a. ökad medvetenhet 
om fysisk belastning på kroppen, att de såg möj-
ligheter till att förändra miljön och den utrustning 
som används i aktiviteter. Vidare beskrevs svårig-
heter att ändra på sina vanor, trots medvetenhet 
om att lämpligare arbetssätt finns.

Konklusion: Personer med långvarig smärta 
beskriver att de har nytta av ergonomisk patient-
undervisning, att de förändrar sitt aktivitetsutför-
ande med de upplever också hinder för förändr-
ing.

Sökord: Patientundervisning, vanor, kvalitativ 
metod.

Typ av projekt: Kandidatuppsats
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    Aktivitetsutförande hos patienter med
    Parkinsons sjukdom efter behandling med
    elektrostimulering.

Författare: Birgitta Ekelund, Skånes universitets-
sjukhus, Neurokirurgiska Kliniken, 221 85 Lund, 
E-post: birgitta.ekelund@skane.se

Medförfattare: Birgitta Sandlund, E-post: 
birgitta.sandlund@skane.se, Anna Lena Törnqvist, 
E-post: Anna_Lena.Tornqvist@med.lu.se

Bakgrund: Parkinsons sjukdom (PS) påverkar i 
hög grad förmågan att utföra aktiviteter. Deep 
Brain Stimulation (DBS) innebär elektrostimulering
i hjärnan och används vid PS för att dämpa mot-
oriska symtom. Ur arbetsterapeutisk synpunkt 
är det av intresse att beskriva hur DBS påverkar 
aktivitetsförmågan hos PS patienter över tid.

Syfte: Att undersöka om aktivitetsförmågan 
förändrats hos patienter med Parkinsons sjukdom 
efter ett års DBS behandling.

Metod: Arbetsterapeutisk bedömning med 
COPM och AMPS har utförts före och ett år efter
operation. 48 patienter (12 kvinnor och 36 män) 
i åldrarna 40-76 år (61±8) inkluderades konsek-
utivt i studien, efterhand som de bereddes möj-
lighet för operation. Bedömningarna skedde med 
patienten inneliggande på vårdavdelning, och när 
patienten genom medicinering hade så god rör-
lighet som möjligt. Postoperativt hade patienten 
även sin DBS igång.

Resultat: AMPS visade att medelvärdet för 
både motorisk färdighet (2,3 ± 0,85) och process-
färdighet (1,8 ± 0,69) trots 50% medicinreducer-
ing förhöll sig oförändrat (P>0,05). COPM visade 
att medelvärdet för utförande ökade från 5,2 ± 
1,3, till 7,4 ± 1,4, medan tillfredsställelsen ökade 
från 4,3 ± 1,7 till 7,3 ± 1,6 (P<0,00011) Konklus-
ion: AMPS resultaten visar att patienterna bibe-
håller samma förmåga till aktivitetsutförande 
under första året, trots att sjukdomen är progredi-
erande och trots medicinreducering. Läkemedels-
biverkningarna minskar och patienterna får större 
frihet i sitt aktivitetsutförande samt bättre aktiv-
itetsbalans. COPM resultaten visar att patienterna 
är mer nöjda med förmågan att utföra aktiviteter. 
De känner även större tillfredsställelse med aktiv-
itetsutförande efter ett års DBS behandling.

Sökord: Parkinson, DBS, aktivitetsutförande
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Aktivitetsutförande är inte korrelerat med
    fysisk funktion efter grepprekonstruktion
    vid tetraplegi

Författare: Johanna Wangdell, Sahlgrenska 
Universitets sjukhuset, Arbetsterapienheten, 
413 45 Göteborg, E-post: johanna.wangdell@
vgregion.se

Medförfattare: Jan Fridén, E-post: jan.friden@
orthop.gu.se

Bakgrund: Det övergripande målet efter en 
grepprekonstruktion är att personen ska kunna 
använda sin hand på ett bättre sätt i sin vardag. 
Historiskt har dock utvärderingarna fokuserat på 
styrkan som mått på en lyckad operation.

Syfte: Undersöka samband mellan patientens 
skattade aktivitetsvinster i prioriterade aktiviteter 
med fysiska förutsättningar ett år efter operation.

Metod: 47 grepprekonstruktioner utfördes på 
41 personer mellan 2002 och 2009. I syfte att 
identifiera personens aktivitetsmål användes 
Canadian Occupational Performance Measure-
ment. Skillnaden mellan skattat utförande före 
operationen och efter ett år användes som en 
indikator på personens förändring av prioriterade 
aktivietesmål. Generella fysiska faktorer var; ålder, 
tid efter skada, skadans omfattning och känsel. 
För möjligheten att greppa mättes; pinch, grepp-
styrka och knytdiastas. För möjligheten att släppa/
öppna handen; öppning mellan tumme och pek-
finger, handledsböjarens styrka och rörelseom-
fång. Personens medelförändring av COPM kor-
relerades med dessa faktorer.

Resultat och Konklusion: Det finns tydliga 
förbättringar för både fysiska faktorer och skattat 
aktivitetsutförande ett år efter grepprekonstrukt-
ion men något samband mellan personens skatt-
ade aktivitetsförändring och någon av de fysiska 
faktorerna finns inte eller är mycket svagt (R=max 
0.2). Fysiska faktorer som greppstyrka och känsel 
är naturligtvis viktiga förutsättningar för aktivitet 
men en enskild funktion kan inte ensamt förklara 
aktivitetsförändring. Aktivitet är en komplex 
sammansättning av funktioner, speciellt för en 
tetraplegiker, som även efter grepprekonstrukt-
ionen måste utföra aktiviteter på ett anpassat 
sätt. Det är därför viktigt att utvärdera på både 
funktions- och aktivitetsnivå.

Sökord: tetraplegi, aktivitet
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Köra för att lära. Att öka medvetandet om
    verktygsanvändning – en grundad teori
    om lyft över platåer

Författare: Lisbeth Nilsson, Barn- och ungdoms-
habiliteringen, Gällivare Sjukhus, (tjänstledig) 
Gällivare, E-post: lisbeth.nilsson@kiruna.nu

Bakgrund: Personer med djupa kognitiva funkt-
ionsnedsättningar får mycket sällan möjlighet 
att praktisera i elrullstol. Det beror på att omgiv-
ningen saknar förväntningar att de ska lära sig 
säker och skicklig körning – vilket är en förutsätt-
ning för förskrivning av elrullstol som individuellt 
hjälpmedel.

Syfte: Att undersöka om utvecklingen hos 
personer med djupa kognitiva funktionsnedsätt-
ningar kan påverkas genom att de ges möjlighet 
att praktisera i elrullstol med styrspak. Att under-
söka vad som främjar deras utveckling av förstå-
else för hur verktyget/elrullstolen kan användas.
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Metod: Klassisk grundad teori med konstant 
jämförande analys av insamlade data. Målgrupp: 
45 barn och vuxna med djupa kognitiva funkt-
ionsnedsättningar Referensgrupper: En grupp 
med 17 spädbarn med normal utveckling. En 
grupp med 64 personer med andra grader av 
kognitiva funktionsnedsättningar. Genomförande: 
Praktik i elrullstol med styrspak mittplacerad i 
plexiglasbord. Datakällor: videoinspelningar, fält-
noteringar, intervjuer och jämförelser med litter-
atur.

Resultat: Identifiering av en lärprocess med 
åtta faser, med tillhörande faciliterande strategier. 
Utveckling av ett instrument för skattning av 
aktuell fas. Utveckling av träningselrullstolen 
TIRO. I målgruppen uppnådde 6 av de 45 deltag-
arna fas sex att ’köra målriktat’ eller högre – 
vilket var överraskande. Upptäckt av den grund-
ade teorin om hur man kan ’lyfta över platåer’.

Konklusion: Praktik i elrullstol kan användas 
för att utveckla förståelse av orsak-verkansamband
och verktygsanvändning. Genom att öka sin för-
ståelse för samband och verktygsfunktioner fick 
personer i målgruppen en växanded förmåga att 
påverka sin situation och styra sin omgivning.

Sökord: Intervention, lärande, verktygsanvänd-
ning

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Tematiskt Rum Stroke - ett webbaserat
     kunskapsforum

Författare: Gunilla Gosman-Hedström, Göteborgs 
universitet och Vårdalinstitutet, Box 455, 405 30 
Göteborg, E-post: Gunilla.Gosman-Hedstrom@
neuro.gu.se

Bakgrund: Användningen av webben för att 
söka kunskap har ökat under senare år. Möjlig-
heterna att ta del av forskning och aktuell kun-
skap om sjukdomar och dess konsekvenser i var-
dagslivet är stora för professionella, patienter, 
anhöriga och allmänhet. Publikationer av forsk-
ning är inte alltid lätta att förstå och resultaten 
kan vara svåra att tolka och värdera. Vårdalinstit-
utet har därför satsat på nio webbbaserade tema-
tiska rum varav Tematiskt rum Stroke är ett. Syftet 
med ”Strokerummet” är att publicera forskning 
på ett lätt tillgängligt och lättskrivet språk.

Metod: Forskare och specialister bjuds in för 
att publicera aktuell kunskap på ett populärveten-
skapligt sätt. Två projektledare har funktionen
som editors och tillsammans med en bibliotekarie 
sker ett kontinuerligt samarbete med forskare och 
verksamheter inom stroke för att hålla webbsidan 
uppdaterad,

Resultat: Sedan starten 2007 har ett trettio-
tal forskare, varav ett flertal arbetsterapeuter, 
publicerat och uppdaterat sina textavsnitt inom 
nationell strokeforskning. Forskningsfältet täcker 
områden från prevention, akut omhändertagande 
till rehabilitering och vardagslivet efter stroke. Till 

webbsidan hör också ett studiecirkelledarmate-
rial som kan laddas ner i pdf form. Tanken är att 
stimulera till ett lärande i olika verksamheter som 
materialet kan anpassas till.

Konklusion: Strokerummet används i hög 
utsträckning av olika vård- och rehabiliterings-
professioner som laddar ner textavsnitt för eget 
lärande, undervisning och information till anhör-
iga. Allmänheten använder också Strokerummet. 
Mer utveckling erfordras för att få kunskap om 
hur informationen blir till användbar kunskap, till 
nytta för de personer som fått stroke.

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Kan arbetsterapeutisk verksamhet för-
    bättras och effektiviseras med hjälp av 
    telemedicinska möten

Författare: Agneta Carlsson, Norrlands Univers-
itetssjukhus, Hand och Plastikkirurgiska Kliniken, 
905 90 Umeå, E-post: agneta.carlsson@vll.se

Medförfattare: Helena Millkvist, E-post: helena.
millkvist@vll.se, Lena Eliasson, E-post: 
lena.eliasson@vll.se

Bakgrund: I juni 2009 startade medarbetarna 
vid Handkirurgiska klinikens Rehabenhet NUS, 
tillsammans med kollegor vid fem Hälsocentraler 
(HC) i länet, ett utvecklingsarbete med telemedi-
cinska åtgärder som konsultationer, uppföljningar 
och rapporteringar. Arbetssättet prövades för att 
uppnå Landstings övergripande mål om ”Bättre 
och jämlik hälsa, Trygg och säker vård och Lär-
ande miljö” Frågan var, kunde detta uppnås, 
utan försämrad kvalité och utan ökad kostnad? 
Telemedicinsk utrustning fanns vid HC men in-
köptes till kliniken.

Syfte: Att undersöka om telemedicinska möten 
kunde utveckla arbetsterapeutisk verksamhet 
med bibehållen kvalité för patienten utan ökad 
kostnad?

Metod: Samtliga telemedicinska möten registr-
erades under ett år med basfakta som typ av åt-
gärd, resor som undvikits, närstående och medar-
betare som deltagit. Patienters, närstående och 
kollegors åsikter om arbetssättet samlades in gen-
om en enkätundersökning och dagboksanteck-
ningar från varje möte. En ekonomisk beräkning 
av kostnader och vinster genomfördes. En fokus-
grupp för att samla kollegors upplevelser av 
arbetssättet planeras till hösten 2010.

Resultat/förväntat resultat: Nittiotvå tele-
medicinska kontakter vid Rehabenheten genom-
fördes under perioden. Förutom de fem ursprung-
liga hälsocentralerna blev fler enheter intresser-
ade och deltog. Rehabenhetens tidsåtgången 
bedömdes vara densamma för telemedicinska- 
som för direkta möten. Femtiofem resor t.o.r >5 
mil till NUS undveks, sammanlagt 2518 mil, en 
kostnadsminskning på 63.364 kr. Patienter och 
närstående med långa resor till NUS, multisjuka, 
äldre med svårigheter att resa var ffa positiva till 
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arbetssättet, likaså kollegor som upplevde större 
säkerhet vid rapporteringar och en god kunskaps-
överföring. Telemedicinska möten upplevdes av 
ett fåtal som begränsande.

Konklusion: Telemedicinska möten kommer att 
fortgå att utvecklas vid enheten, men kan ej helt 
ersätta direkta besök. Djupgående ekonomiska 
analyser kommer att genomföras.

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Specialutvecklade dataspel i virtuell miljö 
    som träningsmetod för personer med
    hjärnskada

Författare: Ingrid Nilsson, Rehabiliteringsmedic-
inska Kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 
Linköping, E-post: ingrid.s.nilsson@lio.se

Medförfattare: Kersti Samuelsson, E-post: 
kersti.samuelsson@lio.se

Bakgrund: Att ständigt utveckla och utvärdera 
nya metoder för kognitiv träning är en viktig del 
av många arbetsterapeuters kliniska arbete efter-
som kognitiva nedsättningar ofta får mycket sotra 
konsekvenser inom alla aktivitetsområden.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
om träning i virtuell datormiljö påverkar kognitiva 
funktioner hos vuxna personer med kognitiva 
nedsättningar efter hjärnskada.

Metod: Studien är en kvasiexperimentell 
observationsstudie med en före- och efter design 
och resultatet baseras på åtta vuxna personers 
deltagande. BNIS (Barrow Neurological Institute 
Screen) har använts före och efter träningsperiod-
en för att bedöma kognitiv förmåga. Efter trän-
ingsperioden har även två öppna frågor ställts för 
att ta reda på personernas allmänna upplevelse av 
träningen och om det påverkat personernas aktiv-
itetsförmåga. Träningen genomfördes under en 
tre-veckors period med tre träningtillfällen/vecka.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet från 
BNIS visade en signifikant positiv förändring av 
kognitiva funktioner för sju av de åtta personer 
som deltog. Den största förbättringen var i visuo-
spatiala funktioner. Personerna upplevde träning-
en mycket positivt men några uttryckte en ökad 
trötthet i samband med träningen. En person ut-
tryckte förbättring i vardagsaktivitet, medan fyra 
personer inte upplevde någon skillnad i aktivitets-
utförande.

Konklusion: Resultatet av studien har visat att 
kognitiva funktioner sannolikt kan förbättras av 
virtuell datorträning, ett större material är dock 
nödvändigt för att kunna dra mer generella slut-
satser.

Sökord: BNIS, kognition, virtuell verklighet
Typ av projekt: Kandidatuppsats

    Utprovning och introducering av ögonstyr- 
    ning för personer med svåra motoriska
    funktionsnedsättningar

Författare: Eva Holmqvist, DART, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Kruthusgatan 17, 411 04 
Göteborg, E-post: eva.holmqvist@vgregion.se

Medförfattare: Margret Buchholz, E-post: 
margret.buchholz@vgregion.se

Bakgrund: För personer med svåra rörelsehinder 
kan ögonstyrning av dator möjliggöra självständig 
aktivitet. COGAIN har varit ett nätverksprojekt 
inom EU, som givit information till brukare och 
professionella samt dokumenterat metodologi 
kring personer där det varit svårt att hitta lämpligt 
styrsätt.

Syfte: Utveckla nya tekniker och system, för-
bättra redan existerande och ta fram strategier 
för användande i vardagen. Det huvudsakliga 
engagemanget för DART har varit brukarutvärd-
ering, utveckling och spridning av applikationer 
för utprovning med personer med svåra motor-
iska nedsättningar, ibland också med kognitiva 
och visuella.

Metod: Brukarutvärderingen har innefattat 52 
brukare med varierande diagnoser, i åldern 2½ till 
62. De flesta har varit barn, tonåringar och unga 
vuxna. 15 % använde inte alls dator tidigare på 
grund av svårighet att hitta fungerande styrsätt. 
För övriga var de vanligast styrsätten manöver-
kontakt och huvudmus. I princip alla behövde 
assistans för att kunna använda dator.

Resultat/förväntat resultat: Användning av 
ögonstyrning kräver inte så mycket kontrollerad 
motorisk funktion jämfört med andra styrsätt. Det 
är dock viktigt med bra arbets- och sittställning. 
Användare med ofrivilliga rörelser och spänningar 
är ofta mer avslappnade när de använder ögon-
styrning. Att använda rätt programvara, person-
ligt anpassade för att möta brukarens behov och 
möjligheter är avgörande. Alla brukare har initialt 
haft nytta av “enkla” anpassningar, som givit 
brukaren möjlighet att lyckas och öka självförtro-
endet, och givit motivation att gå vidare med mer 
krävande uppgifter.

Konklusion: Postern tar upp viktiga aspekter 
vid utprovning av ögonstyrningssystem och ger 
exempel på anpassningar. Faktorer i omgivningen 
och ergonomiska aspekter diskuteras.

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Hur patienter, nyinsjuknade i stroke, upp- 
    lever användningen av virtual reality som  
    behandlingsredskap

Författare: Berit Fritzin, Arbetsterapiverksamhet-
en Sahlgrenska Sjukhuset, Bruna Stråket 11, 413 
45 Göteborg

Bakgrund: En stroke kan innebära att drabbas av 
aktivitetsnedsättningar av varierande art och 
grad. Strokerehabiliteringens fokus bör vara upp-
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giftsbaserat lärande i stimulerande miljö och på 
vad som känns meningsfullt för patienten, vilket 
anses understödja en person ta aktiv del i sin 
rehabilitering. Svårigheter finns dock att erbjuda 
detta i sjukhusmiljö. En speciell virtualrealitytekn-
ik, VR, kan erbjuda anpassade datorspel som 
träning. Datorn har en förmåga att interagera i 
en 3-dimensionell bild med möjlighet till kraft-
överföring genom sensorer kopplade till datorn. 
Spelen ger omedelbar feedback och möjlighet att 
utveckla nya nivåer av utmaning och skicklighet.

Syfte: Att undersöka hur patienter, nyinsjuk-
nade i stroke orsakad av infarkt, upplever använd-
ningen av vitual reality som behandlingsredskap.

Metod: Tio män intervjuades med kvalitativ 
metod.

Resultat/förväntat resultat: Majoriteten av de 
intervjuade patienterna förmedlade positiva upp-
levelser. Ett tema visade på upplevelser med en 
känsla av flyt. Träningen gav fysiskt och mentalt 
engagemang. Två teman förmedlade positiva 
upplevelser av stimulans och delaktighet. Patient-
erna blev medvetna om sina problem och resurs-
er, och gav en träningsmedvetenhet som gjorde 
patienten aktiv och kreativ. Två patienter upp-
levde inte något engagemang men en hade ändå 
ett positivt helhetsintryck. Några fysiska obehag 
upplevdes inte.

Konklusion: Att uppleva en känsla av flyt är 
det optimala när någon typ av aktivitet eller trän-
ingsmoment skall utföras. Patienternas upplevel-
ser visar att VR kan vara ett behandlingsredskap 
för patienter nyinsjuknade i stroke orsakad av in-
farkt.

Sökord: Stroke, virtual reality, behandlingsred-
skap

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Messa med symboler - en möjlighet för 
    personer med kommunikativa och kognit-
    iva svårigheter

Författare: Margret Buchholz, DART, Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Kruthusgatan 17, 411 04 
Göteborg, E-post: margret.buchholz@vgregion.se

Medförfattare: Ingrid Mattson Müller, E-post: 
ingrid.mattson-muller@vgregion.se

Bakgrund: Under senare år har handdatorer och 
olika typer av specialtelefoner blivit allt vanligare i 
vårt samhälle. Dessa används för kommunikation 
på olika sätt, och som kognitionsstöd i vardagen. 
Personer med nedsatt kognitiv och kommunikativ 
förmåga behöver också denna typ av vardags-
hjälpmedel, men kan inte alltid använda befintliga 
produkter.

Syfte: Att personer med kognitiva funktions-
hinder, på egna villkor, ska få ökade möjligheter 
att använda SMS och utföra andra aktiviteter som 
blivit självklarheter för andra samhällsmedborgare 
utan funktionshinder. Målgruppen har varit pers-

oner i olika åldrar med olika typer av kognitiva 
funktionshinder, som påverkar förmågan att göra 
sig förstådd samt förmågan att förstå skriftlig 
kommunikation.

Metod: Sju personer i Göteborgs- och Örebro-
området fick använda handdatorbaserade kom-
munikationshjälpmedel med SMS-funktion under
ett års tid. Varje person fick ett individuellt utprov-
at hjälpmedel. Metoden Talking MatsTM (Murphy 
& Cameron 2006) med en noggrant utarbetad 
metodik för ändamålet har använts i målsätt-
ningsarbetet.

Resultat: Projektets genererade erfarenheter 
redovisas på projektets hemsida, som i första 
hand riktar sig till presumtiva användare. På hem-
sidan kan man prova att själv skicka SMS med 
symboler. En första analys av intervjusvaren visar 
på positiva till mycket positiva uppfattningar kring 
symbol-SMS. Projektets slutrapport finns att ladda 
ned från projektets hemsida.

Konklusion: Projektet påvisar stora fördelar 
med att använda symbol-SMS. Dock beror fram-
gången - som i all annan användning av AKK och 
hjälpmedel – på omgivningens möjligheter att 
stötta användaren och se till att det finns lämpliga 
symboler och fraser som kontinuerligt uppdat-
eras.

Sökord: Kommunikation, hjälpmedel
Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Aktivitetsutförandets betydelse för den
    subjektiva hälsan – uppfattningar hos
    kvinnliga reumatiker

Författare: Isabelle Ottenvall Hammar, Arbets-
terapienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Bruna Stråket 11 B, 413 45 Göteborg, E-post: 
isabelle.ottenvall-hammar@vgregion.se

Medförfattare: Carita Håkansson, E-post: carita.
hakansson@hhj.hj.se

Bakgrund: Det finns ett samband mellan utför-
andet av meningsfulla aktiviteter och upplevelse 
av hälsa. Utförandet av dagliga aktiviteter kan 
påverkas för personer som har en kronisk sjuk-
dom. Personer som har diagnoserna Reumatoid 
Artrit (RA) eller Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) kan 
uppleva svårigheter med utförandet av både pers-
onlig vård (ADL), arbete och fritid.

Syfte: Syftet med studien var att identifiera 
och karaktärisera vad kvinnor med diagnoserna 
Reumatoid Artrit (RA) och Juvenil Idiopatisk 
Artrit (JIA) uppfattar som viktigt i utförandet av 
dagliga aktiviteter för upplevelse av hälsa trots sin 
sjukdom.

Metod: Studien har en kvalitativ deskriptiv 
design. Semistrukturerade intervjuer användes 
som datainsamlingmetod och insamlad data 
analyserades med en fenomenografisk analys. 
Sammanlagt deltog nio kvinnor i åldern 42-65 år, 
två var diagnostiserade med JIA och sju med RA.
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Resultat: En förutsättning för att deltagarna 
skulle kunna uppleva hälsa trots sin sjukdom var 
att de kunde vara aktiva och utföra meningsfulla
 aktiviteter. De aktiviteter vilka var viktigast för 
dem var att kunna utföra personlig vård och hem-
arbete. Deltagarna upplevde det även viktigt att 
kunna utföra aktiviteter av social karaktär och 
aktiviteter vilka var relaterade till deras olika intr-
essen. Arbetsterapeutisk behandling med hand-
träning och hjälpmedelsutprovning spelade stor 
roll för att deltagarna skulle kunna bibehålla och 
öka aktivitetsutförandet.

Konklusion: Genom att deltagarna använde 
sig av bland annat hjälpmedel och anpassade 
dagliga aktiviteter utifrån hur mycket de orkade 
utföra kunde de uppleva hälsa trots sin kroniska 
sjukdom.

Sökord: aktivitetsutförande, arbetsterapi, men-
ingsfull aktivitet

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

    Aktivitetsbegränsning hos kvinnor med
    tidig handartros.

Författare: Eva Hällås, Primärvården Södra Älvs-
borg, Ekenäsgatan 15, 504 55 Borås, E-post: 
eva.hallas@vgregion.se

Medförfattare: Ulla Nordenskiöld, E-post: ulla.
nordenskiold@medfak.su.se

Bakgrund: Artros är den dominerande ledsjuk-
domen och handartros, HOA, drabbar fler kvinn-
or. Få undersökningar är gjorda som studerar i 
vilken omfattning kvinnor, i en tidig fas av HOA, 
har aktivitetsbegränsningar i dagligt liv och behov 
av rehabilitering.

Syfte: Kartlägga aktivitetsbegränsningar i dag-
liga aktiviteter hos kvinnor, i arbetsför ålder, med 
HOA i tidig fas. Undersöka sambandet mellan 
aktivitetsbegränsning och smärta/stelhet/trötthet/
rörelseinskränkning samt påverkan på handkraft 
och ledengagemang.

Metod: Klinisk studie i primärvård. Trettio 
kvinnor, konsekutivt utvalda ingick. Evaluation of 
Daily Activity Questionaire, EDAQ, bedömnings-
instrument som består av 102 dagliga aktiviteter 
indelade i 11 dimensioner. Handkraft mättes med 
Grippit. Smärta/stelhet/ trötthet/rörelseinskränk-
ning skattades med VAS.

Resultat/förväntat resultat: Antalet aktivitet-
er som skattades svåra/omöjliga var i medeltal 34 
(9 – 76). Dimensionen Äta/Dricka, Matlagning 
och Städning innehöll de svåraste aktiviteterna, 
att öppna flaska med vridlock, öppna glasburk, 
lyfta ner sockerpaket, bära stekpanna och vrida 
trasa. Endast tre aktiviteter utfördes utan svårig-
het, 15 aktiviteter bedömdes omöjliga att utföra. 
Kvinnorna hade 71 % av friska kvinnors hand-
kraft i motsvarande åldergrupp. Rörelsesmärta/
stelhet/trötthet uppgavs av samtliga. Ledenga-
gemang, 83 % i CMC I och 57 % i PIP och/eller 
DIP. Statistiskt signifikant samband förelåg mellan 

svårigheten att öppna flaska med vridlock och 
vrida ur trasa och symtom som smärta/stelhet/
rörelseinskränkning/trötthet. Signifikant samband 
med handkraft fanns ej.

Konklusion: Studien visar att kvinnor med 
HOA i ett tidigt stadium, har aktivitetsbegräns-
ningar, försämrad handkraft, smärta och stelhet.

Typ av projekt: Kliniskt utvecklingsarbete

    Kliniskt resultat av multimodal smärt-
    rehabilitering, med fokus på aktivitets-
    utförande

Författare: Malin Hesselstrand, Smärt- och 
Rehabcentrum, Universitetssjukhuset, 581 85 
Linköping, E-post: malin.hesselstrand@lio.se

Medförfattare: Ulla Carlberg, E-post: ulla.carlberg
@lio.se, Elisabet Ölander, E-post: elisabet.olander@
lio.se, Ewa Wressle, E-post: ewa.wressle@lio.se, 
Kersti Samuelsson, E-post: kersti.samuelsson@lio.se

Bakgrund: Det är viktigt att stödja klienten att 
ta eget ansvar i sin rehabiliteringsprocess. De 
arbetsterapeutiska interventionerna i multimodalt 
smärtrehabiliteringsprogram är att främja klient-
ens möjlighet att leva ett meningsfullt liv i över-
ensstämmelse med dennes önskan och behov och 
i förhållande till omgivningens krav. Att uppnå 
optimalt utförande av aktiviteter som är viktiga 
för individen. Det är av vikt att utvärdera rehab-
iliteringen. Aktivitetsbaserad och klientcentrerad 
praxis är kärnbegrepp för arbetsterapeuter.

Syfte: Utvärdera effekten av multimodalt 
smärtrehabiliteringsprogram, utifrån klientens 
uppfattning om aktivitetsutförande och tillfreds-
ställelse med utförande.

Metod: Deltagarna i studien var alla klienter 
(n=85) som under 1 år inkluderades i multimodalt 
smärtrehabiliteringsprogram. Canadian Occupat-
ional Performance Measure (COPM) användes 
som utfallsmått. Varje deltagare intervjuades vid 
tre tillfällen; före program, i slutet och 6 månader 
efter avslutat program.

Resultat: Intervjuerna resulterade i 555 individ-
uellt prioriterade aktivitetsproblem. Poängen för 
aktivitetsutförande och tillfredsställelse med ut-
förande förbättrades från före och i slutet av 
program så väl som vid uppföljning 6 månader 
senare, p < 0.001 för utförande och p < 0.0001 
för tillfredsställelse med utförande. Före intervent-
ion var totalt medelvärde för tillfredsställelse med 
utförande signifikant lägre än det för utförande. 
Framförallt tillfredsställelsen med utförandet 
ökade över tid och vid 6 månaders uppföljning 
var det inte längre någon skillnad mellan tillfreds-
ställelse och utförande poäng.

Konklusion: Resultatet från COPM visar, fram-
förallt, att tillfredsställelsen med utförandet ökar 
över tid.

Sökord: Aktivitet, klient-centrerat, kliniskt 
utfallsmått

Typ av projekt: Forskningsarbete
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    Aktivitetsförmåga och livskvalitet hos 
    personer med reumatisk sjukdom efter 
    rehabilitering

Författare: Åsa Anden Abrahamsson, Akadem-
iska Sjukhuset, Arbetsterapi, Ingång 79, 751 85 
Uppsala, E-post: asa.anden.abrahamsson@
akademiska.se

Medförfattare: Sofia Otterström, E-post: sofia.
otterstrom@akademiska.se

Bakgrund: Personer med reumatisk sjukdom har 
svårt att vara delaktiga i vardagens aktiviteter, 
och därför begränsas i tidigare roller. Oavsett hur 
stora begränsningar sjukdomen ger, påverkas den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Rehabilitering för 
personer med reumatiska sjukdomar har länge 
bedrivits som teambehandling men evidens sakn-
as för dess effekt. På Akademiska sjukhuset be-
drivs teamrehabilitering i öppenvård där deltagar-
na erbjuds rehabilitering i olika former för att 
tillgodose individuella behov.

Syfte: Syftet med studien är att mäta effekten 
av teamintervention avseende förmågan att klara 
vardagliga aktiviteter och hälsorelaterad livskval-
itet för personer med reumatisk sjukdom.

Metod: Urvalet var konsekutivt och deltagare 
från 3 grupper (n= 20) samt kontrollgrupp från 
väntelista (n=7) inkluderades. Instrumenten 
PS-ADL och SF-36 besvarades vid 3 tillfällen; 
före och efter intervention och 3 månader efter 
avslutad intervention. Kontrollgruppen besvarade 
formulären när de placerades på väntelista och 
före intervention. Jämförande analys av data gen-
omförs med icke-parametriska statistiska metoder 
vid de 3 mättillfällena samt skillnader mäts mellan 
interventions- och kontrollgrupp.

Resultat/förväntat resultat: Preliminär analys 
av 2 grupper visar viss förbättring av arbetsför-
måga hos några av deltagarna, samt tendens till 
förbättring i aktivitetsförmåga och något större 
förbättring av hälsorelaterad livskvalitet.

Konklusion: Studiens resultat är viktigt för 
kvalitetssäkring av teamrehabilitering och utgör 
en bas för vidareutveckling av rehabilitering vid 
reumatiska sjukdomar på Akademiska sjukhuset.

Sökord: Reumatiska sjukdomar, aktivitetsför-
måga, livskvalitet

Typ av projekt: Kandidatuppsats

    Aktivitetsbegränsning, smärta och hälsa
    hos RA patienter i Sverige och i USA - en
    5-årsuppföljning

Författare: Mathilda Björk, Hälsohögskolan, 
Box 1026, 551 11 JÖNKÖPING, E-post: bjom@
hhj.hj.se

Medförfattare: Ingrid Thyberg, E-post: ingrid.
thyberg@lio.se, Patricia Katz, E-post: patti.katz@
ucsf.edu, Laura Trupin, E-post: laura.trupin@ucsf.
edu, Edward Yelin, E-post: Ed.Yelin@ucsf.edu

Bakgrund: Reumatoid Artrit (RA) leder ofta till 
funktionshinder. I en internationell standard för 
vad som bör utvärderas vid RA, understryks pati-
entperspektivet genom användandet av tex själv-
rapporteringsinstrument. Trots att rekommendat-
ionerna är internationella saknas tillräckligt under-
lag för hur nationaliteten påverkar patientens 
självrapporterade funktionshinder.

Syfte: Att jämföra aktivitetsbegränsning, smärt-
intensitet och upplevd hälsa hos patienter med 
RA i Sverige och i USA och att identifiera skillnad-
er relaterade till nationalitet.

Metod: Longitudinella data användes från pro-
jektet ”Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit” 
(TIRA) (n=149) och från den amerikanska kohort-
en vid University of California, San Francisco 
kallad UCSF RA panel study (n=85). Data för varje 
patient registrerades årligen (1999-2004) gällande
medicinering, morgonstelhet, antal ömma eller 
svullna leder. Tre självrapporterade instrument 
användes; smärtintensitet (0-100 mm), aktivitets-
begränsning enligt Health Assessment Questionn-
aire Score (HAQ) and upplevd hälsa (0-100mm). 
För att analysera data användes t-test och Gene-
ralised Estimating Equations (GEE).

Resultat: Nationalitet var signifikant relaterat 
till HAQ och smärtintensitet, även när analysen 
kontrollerades för kovariater och TIRA-patienterna 
rapporterade mer aktivitetsbegränsningar enligt 
HAQ och en högre smärtintensitet än patienterna 
i UCSF-kohorten. Nationalitet var inte signifikant 
relaterad till upplevd hälsa.

Konklusion: Patienter med RA bör bedömas 
i relation till den kulturella kontexten eftersom 
funktionshinder är relaterat till nationalitet. Vidare 
forskning inom området kan förbättra överförbar-
heten av interventioner vid RA mellan olika nat-
ionaliteter.

Sökord: ledgångsreumatism, kultur, funktions-
hinder

Typ av projekt: Forskningsarbete

    Sjukdomsaktivitet och funktionshinder
    vid reumatoid artrit, en 8 års-uppföljning
    (TIRA-projektet)

Författare: Ingrid Thyberg, Reumatologkliniken, 
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, E-post: 
ingrid.thyberg@lio.se

Medförfattare: Eva Hallert, E-post: eva.hallert@
lio.se, Mathilda Björk, E-post: mathilda.bjork@hhj.
hj.se, Örjan Dahlström, E-post: orjan.dahlstrom@
liu.se

Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk 
inflammatorisk sjukdom ofta associerad till funkt-
ionshinder. Dagens strategi är tidigt insatt behandl-
ing för att minska sjukdomsaktivitet och funkt-
ionshinder.

Syfte: Att beskriva sjukdomsaktivitet och funkt-
ionshinder under 8 år från diagnos av RA och att 
analysera skillnader mellan män och kvinnor.
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Metod: De 149 patienter (68% kvinnor) som 
genomförde 8 års uppföljningen i ”Tidiga insatser 
vid Reumatoid Artrit” (TIRA) inkluderades här. Sjuk-
domsaktivitet analyserades med ”Disease Activity 
Score” (DAS). Funktionshinder mättes avseende 
smärtintensitet (VAS), handkraft (Grippit), grepp-
funktion ”Grip Ability Test” (GAT), rörlighet ”Signal 
of Functional Impairment” (SOFI-hand, övre och 
nedre extremitet) och gångförmåga (sek). Aktiv-
itetsbegränsning rapportera-des med ”Health 
Assessment Questionnaire” (HAQ). Förskrivning 
av sjukdomsmodifierande läkemedel registrera-
des.

Resultat: Sjukdomsaktiviteten minskade över 
tid. Rörligheten förbättrades under år 1 men för-
sämrades år 7 och 8. Smärta, handkraft och 
greppfunktion förbättrades år 1 och var därefter 
stabilt. Kvinnor hade lägre handkraft än män. 
Ingen könsskillnad sågs avseende sjukdomsaktiv-
itet, smärta, greppfunktion eller rörlighet i hand 
och nedre extremiteter. Aktivitetsbegränsningen 
minskade under år 1 och var därefter stabil hos 
män medan kvinnor försämrades. Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män 
i förskrivning av läkemedel.

Konklusion: Trots tidigt insatt medicinering 
och minskning av sjukdomsaktivitet har patienter-
na avsevärda funktionshinder 8 år efter diagnos 
vilket indikerar ett fortsatt behov av rehabiliter-
ingsinsatser, särskilt hos kvinnor, för att minska 
funktionshinder vid RA.

Sökord: Reumatoid artrit, funktionshinder, kön
Typ av projekt: Forskningsarbete

    Tankar om behov av framtida kompetens
    för arbetsterapeuter inom reumatologi

Författare: Ann-Christin Thorell, Lasarettet 
Trelleborg Rehabilitering och stödenheten, Hed-
vägen 46, 231 85 Trelleborg, E-post: ann-christin.
thorell@skane.se

Bakgrund: Utvecklingen inom medicinsk forsk-
ning har resulterat i nya effektiva läkemedel för 
de personer som drabbats av reumatoid artrit. 
Organisations- och samhällsförändringar samt en 
ny generation patienter har betydelse för arbets-
terapeutens framtida kompetens. Behandlingen 
består i dagsläget av farmakologisk behandling 
och rehabilitering av reumateam. Forskning har 
gett nya arbetsterapeutiska modeller och arbets-
terapeuten ser numera interaktionen mellan 
individen, omgivningen och utförande av aktiv-
iteten som sitt speciella område. Behov av arbets-
terapeutisk behandling kan därmed ha förändrats 
och frågan är vilken kompetens behöver arbets-
terapeuter ha i framtiden för att fungera profess-
ionellt i sin yrkesutövning?

Syfte: Att undersöka behov av kompetens för 
arbetsterapeuter inom reumatologisk specialist-
vård.

Metod: Studien är deskriptiv och prospektiv. 
Datainsamlingen gjordes genom en semistruktur-

erad intervju. Tolv personer deltog. Materialet be-
arbetades med innehållsanalys.

Resultat/förväntat resultat: Resultatet visade 
att framtida yrkesteknisk kompetens behövs inom 
handens rehabilitering, ergonomi, datateknik, 
hjälpmedel, arbetsbedömningar samt stresshant-
ering. Strategisk kompetensutveckling behövs för 
utveckling av rutiner och samarbete i verksamhet-
en. Funktionell kompetensutveckling behövs för 
förbättring av teamarbete och patientinform-
ation. Personlig kompetensutveckling behövs för 
att hjälpa patienten få balans i livet.

Konklusion: Arbetsterapeuternas framtida 
arbetsuppgifter förändras ständigt. Resultatet i 
denna studie ger inte några klara indikationer på 
vad som behöver utvecklas, men det finns vissa 
tendenser i materialet.

 Sökord: Kunskapsutveckling, framtidens 
rehabilitering, kompetens

Typ av projekt: Magister- / masteruppsats

MINISEMINARIER 
Onsdag 6 april
    Hur långt sträcker sig förskrivarens ansvar
    och gränsdragning till patientens egenan-
    svar

Författare: Inga-Britt Lindström, Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter, Box 760, 131 24 Nacka, 
E-post: ibli.fsa@akademikerhuset.se

Medförfattare: Dina Jacobsson, E-post: dija.
fsa@akademikerhuset.se, Christina Lundqvist, 
E-post: chlu.fsa@akademikerhuset.se

Bakgrund: Den teknologiska utvecklingen där fler 
och fler produkter får större och större betydelse 
för den äldres aktivitet och delaktighet leder till nya 
utmaningar för arbetsterapeutens arbete. Allt fler 
produkter kan ge både möjligheter och svårigheter 
för den äldre. Detta gäller till exempel mobiltele-
foner, tv-apparater eller datorer. Dessa produkter 
räknas vanligen inte som tekniska hjälpmedel. Fler 
och fler brukare väljer att själv köpa sina hjälp-
medel eller hänvisas till detta när hjälpmedel tas 
bort från hjälpmedelsförteckningarna. I flera land-
sting och kommuner erbjuds även ”Fritt val hjälp-
medel” där brukarna kan välja utanför det ordin-
arie hjälpmedelssortimentet. Allt detta ställer nya 
krav på arbetsterapeuten och leder till flera nya 
frågor som arbetsterapeuter ställer sig; Vilket an-
svar har jag som legitimerad arbetsterapeut att 
informera patienten om olika produkter som finns 
att köpa på marknaden om produkten inte längre 
förskrivs? Vilket ansvar har jag att följa upp råden? 
Vad gäller vid egenvård och egenansvar?

Syfte: Belysa skillnaderna mellan råd och för-
skrivning av hjälpmedel och diskutera arbetstera-
peutens ansvar kontra brukarens ansvar. 
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Upplägg av miniseminariet: Seminariet in-
leds med en kort orientering i ämnesområdet. I 
ett panelsamtal mellan brukare, förskrivare och 
sakkunniga diskuteras arbetsterapeutens ansvar 
vid förskrivning och arbetsterapeutens ansvar när 
patienten själv köper sitt hjälpmedel. Möjligheter 
och svårigheter med den teknologiska utveckling-
en reflekteras tillsammans med auditoriet.

Sökord: hjälpmedel, förskrivning, egenvård

    Bedömning av arbetsförmåga –  instru-
    ment och metod med praktiska exempel
    från Arbetsförmedlingen

Författare: Elin Ekbladh, Linköpings Universitet, 
ISV, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping, 
E-post: Elin.Ekbladh@liu.se

Medförfattare: Blenda Isaksson Mettävainio, 
E-post: blenda.isaksson-mettavainio@
arbetsformedlingen.se, Bibi Lang, E-post: bibi.
lang@arbetsformedlingen.se, Jan Sandqvist, 
E-post: Jan.Sandqvist@liu.se

Bakgrund: Arbetsterapeuter vid Avdelningen 
Rehabilitering till Arbete inom Arbetsförmedling-
en (AF) har under flera år arbetat med struktur-
erade och teoriförankrade metoder för bedöm-
ning och intervention. Adekvata bedömningar 
av individers arbetsförmåga ger förutsättningar 
för att individen erhåller lämpliga rehabiliterings-
insatser. För att kunna ge vägledning för fortsatt 
rehabilitering bör bedömningar baseras på en 
teoretisk grund som tar hänsyn till faktorer som 
påverkar arbetsförmågan. Assessment of Work 
Performance (AWP) och Worker Role Interview 
(WRI) är ett observations- respektive ett intervju-
instrument med teoretisk grund i Model of 
Human Occupation (MOHO), vilka används för 
bedömning av personers arbetsförmåga. Bedöm-
ningar utifrån AWP och WRI utgör en central del 
vid utredningar om förutsättningar för arbete, 
identifiering av rehabiliteringsbehov och imple-
mentering av olika interventionsinsatser inom AF.

Syfte med miniseminariet:
•  är att visa på hur man inom organisationen AF 
har valt att arbeta med en strukturerad metod för 
bedömning av förutsättningar för arbete
•  är att beskriva AWP och WRI
•  är att visa på kopplingen mellan teori och 
praktisk tillämpning inom området

Upplägg av miniseminariet: Seminariedel-
tagarna kommer att introduceras i AF:s struktur-
erade arbetsätt för utredning av förutsättningar 
för arbete och i bedömningsinstrumenten AWP 
och WRI. Därefter ges konkreta klientexempel 
där kopplingen mellan teori och tillämpning vid 
bedömning, intervention och utvärdering pre-
senteras. Seminariet avslutas med en gemensam 
diskussion utifrån förberedda diskussionsfrågor 
samt utifrån seminariedeltagares reflektioner.

Sökord: Arbetslivsinriktad rehabilitering, 
Assessment of Work Performance (AWP), Worker 
Role Interview (WRI)

    Nödvändigheten och behovet av att se
    och närma oss den andre i forskning och
    praktisk yrkesutövning

Författare: Yvonne Karlsson, Institutionen för 
pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Uni-
versitet, Box 300, 405 30 Göteborg, E-post: 
yvonne.karlsson@ped.gu.se

Medförfattare: Inger Berndtsson, E-post: Inger.
Berndtsson@ped.gu.se

Bakgrund: Som arbetsterapeuter inom peda-
gogisk forskning har vi särskilt ägnat oss åt att 
försöka närma oss och förstå situationen för barn 
och vuxna med funktionsnedsättning - deras möj-
ligheter till delaktighet i skola, utbildning och 
samhälle. Frågor om hur man ser på barn och 
vuxna i behov av särskilt stöd är här centrala. En 
annan utgångspunkt är att vi funnit att de met-
oder vi använt för att i forskning närma oss en 
förståelse av barn och vuxna med funktionsned-
sättning också verkar vara tillämpliga inom prakt-
isk verksamhet.

Syfte med miniseminariet: Syftet är att argu-
mentera för och diskutera hur man inom forskning 
kan studera barn och vuxna i behov av särskilt 
stöd utifrån deras eget perspektiv och menings-
skapande. Dessutom vill vi diskutera om och hur 
det är möjligt att dra nytta av dessa synsätt och 
tillvägagångssätt inom en vardaglig praktik.

Upplägg av miniseminariet: Inledningsvis 
kommer vi att belysa hur vi inom forskning har 
arbetat för att närma oss den andre, barn eller 
vuxen, för att härigenom få den aktuella situat-
ionen belyst utifrån den andres perspektiv. Ex-
empel kommer att ges från två forskningsstudier. 
Den ena studien belyser hur nyare barndoms-
sociologiska synsätt och etnometodologi har 
använts för att analysera barns deltagande och 
konkreta möjligheter till agentskap i vardaglig 
verksamhet. Den andra studien belyser hur be-
rättelser, delvis i form av livsberättelser har gett 
mening och förståelse för den förändrade livs-
situation som personer som får en synnedsättning 
hamnar i. Båda menar vi att våra studier och det 
inkluderande synsätt och arbetssätt vi använt oss 
av kan bidra till att vitalisera behandlingsarbete 
och synen på patienten.

Sökord: forskningsmetoder, praktik, inklud-
ering

    Evidensbaserad arbetsterapi - en rättighet
    för vuxna personer med utvecklingsstör-
    ning

Författare: Ida Kåhlin, Linköpings Universitet, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, 
601 74 Norrköping, E-post: ida.kahlin@.liu.se

Medförfattare: Anette Kjellberg, E-post: anette.
kjellberg@liu.se, Kristin Alfredsson Ågren, E-post: 
kristin.alfredsson.agren@liu.se

Bakgrund: Enligt FSAs statistik från 2009 arbetar 
närmare 7 % av förbundets yrkesverksamma 
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medlemmar inom kommunal handikappomsorg, 
det vill säga verksamheter som till stor del är in-
riktade på insatser till personer med utvecklings-
störning. Detta är det fjärde största arbetsområd-
et efter kommunal äldreomsorg, primärvård och 
somatisk vård. Dessutom möter arbetsterapeuter 
även personer med utvecklingsstörning inom ex-
empelvis inom barn- och vuxenhabilitering, på 
hjälpmedelscentraler, inom primärvård eller inom 
psykiatriska verksamheter.

En litteraturgenomgång visar att det finns ett 
begränsat antal studier kring utredning och inter-
vention gällande vuxna personer med utvecklings-
störning. Inriktningen på denna forskning har ett 
varierat bevisvärde vilket måste beaktas när det 
gäller möjligheten att dra slutsatser utifrån de 
resultat som framkommer. Många av dessa 
studier visar dock på resultat som kan implement-
eras i praxis.

Syfte med miniseminariet: Att stimulera till 
en diskussion om hur arbetsterapeuter som i sin 
yrkesutövning möter vuxna personer med utveckl-
ingsstörning kan främja utvecklingen av en evid-
ensbaserad verksamhet.

Upplägg av miniseminariet: Kort presentat-
ion (20-30 minuter) utifrån artikeln Arbetsterapi 
för vuxna personer med utvecklingsstörning - en 
litteraturgenomgång publicerad i tidskriften 
Arbetsterapeuten under hösten 2010 under vinj-
etten Forskning i praxis. Seminariet fortsätter med 
gruppdiskussion gällande dialogen mellan forsk-
ning och praxis samt en sammanfattande avslut-
ning.

Sökord: Evidens, Intellektuell funktionsnedsätt-
ning, kunskapsutveckling

    Gemensamt nationellt fackspråk ger oss
    nya ”Artur och Gärda”

Författare: Kerstin Hjort, FSA, 760, 131 24 
Nacka, E-post: kerstin.hjort@liv.se

Medförfattare: FSAs begrepp och termgrupp

Bakgrund: Ett nationellt arbete har skett med 
att strukturera och definiera ett gemensamt 
fackspråk för alla professioner inom hälso- och 
sjukvård. FSA har sedan lång tid tillbaka varit en 
aktiv aktör inom detta område inte minst genom 
att bedriva ett eget långsiktigt begrepp och 
termarbete.

Syfte med miniseminariet: Att ge övergrip-
ande kunskap om innehållet i nationellt fack-
språket samt dess tänkta tillämpningar inom 
vård- och omsorg, exempel ges på olika använd-
ningsområden vid dokumentation av rehabiliter-
ingsprocessen. Miniseminariet syftar också till att 
fånga deltagarnas behov och önskemål inför FSAs 
kommande arbete inom området.

Upplägg av miniseminariet: En interaktiv 
föreläsning med deltagarna där sista delen av 
seminariet av ägnas åt deltagarnas reflexioner 
över frågan vilka behov finns och hur skulle FSAs 

kommande begrepp och termarbete kunna vara 
till stöd inom arbetsterapeutiska verksamheter.

Sökord: Nationellt fackspråk, begrepp och 
termer, informatik

    Internet - ett oanvänt verktyg i arbets-
    terapeutens verktygslåda?

Författare: Ellinor Forsberg, Umeå Universitet, 
Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå, E-post: ellinor.
forsberg@occupther.umu.se

Medförfattare: Christer Larsson, E-post: christer.
larsson@vll.se, Ingeborg Nilsson, E-post: ingeborg.
nilsson@umu.se

Bakgrund: Internet är idag ett flitigt använt verk-
tyg, många ”googlar”, ”chattar” och ”bloggar” 
dagligen men hur kan Internet användas som 
professionellt verktyg? Internet kan underlätta 
arbetsterapeuters professionella utveckling, 
stimulera verksamhetsutveckling och användas 
i arbetsterapeutisk intervention. För att utnyttja 
Internets potential behövs dock engagemang, 
kunskap och nätverk.

Syfte: Miniseminariet avser att ge deltagarna 
möjlighet att diskutera Internets möjligheter för 
arbetsterapeuter, vilken kunskap och vilka strat-
egier som professionen behöver för att nyttja 
Internets potential.

Upplägg: Under seminariet ges exempel från 
olika forsknings- och utvecklingsprojekt där Inter-
net använts som ett arbetsterapeutiskt verktyg. 
Såväl nationellt som internationellt perspektiv 
kommer att belysas liksom kompletterande dis-
kussioner om Internet i arbetsterapeutens vardag 
idag och i framtiden. Diskussioner deltagarna 
emellan kommer att utgå från frågeställningar 
om hur vi som arbetsterapeuter kan stödja vår 
egen utveckling, vår verksamhetsutveckling 
liksom klientens möjligheter till aktivitetsengage-
mang genom Internet. Genom aktiva deltagare 
där erfarenheter och synpunkter diskuteras kan 
nya perspektiv för framtidens arbetsterapi gener-
eras.

Sökord: Professionsutveckling, Internet

MINISEMINARIER 
Torsdag 7 april
    Teknik för äldre - resultat från Hjälp-
    medelsinstitutets regeringsuppdrag 
    ”Teknik för äldre”

Författare: Raymond Dahlberg, Hjälpmedels-
institutet, Box 510, 161 15 Vällingby, E-post: 
raymond.dahlberg@hi.se

Medförfattare: Ingela Månsson, E-post: ingela.
månsson@hi.se
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Bakgrund: Hjälpmedelsinstitutet (HI) har under 
åren 2007-2009 genomfört regeringsuppdraget 
”Teknik för äldre”. Syftet med uppdraget har varit 
att stödja utvecklingen av produkter och tjänster 
som underlättar vardagsliv och boende för äldre 
och deras anhöriga. Att förbättra informationen 
om var äldre hittar bra produkter har också ingått 
i uppdraget. HI har gett stöd till 100 projekt som 
nu genomförts. Under 2010 har HI fått ett för-
nyat regeringsuppdrag om tre år för en fortsatt 
satsning på äldre och deras anhöriga.

Syfte med miniseminariet: Syftet med semin-
ariet är att sprida kunskap de mest intressanta 
resultaten från Teknik för äldre om nya produkter, 
tjänster och metoder som framkommit under 
uppdragstiden samt att utifrån dessa diskutera 
arbetsterapeuters framtida arbetsuppgifter och 
ansvar avseende ny teknik, produkter och tjänster 
för äldre och dess anhöriga.

Upplägg av miniseminariet: Seminariet inleds
med en presentation av vilka resultat som kommit 
fram genom regeringsuppdraget Teknik för äldre. 
Därefter kommer vi kort redogöra för vad som 
planerats inför HI:s nya uppdrag Teknik för äldre 
II som ska pågå under åren 2010-2012. Semin-
ariet avslutas med en gemensam diskussion som 
fokuserar på de utmaningar arbetsterapeuter 
kommer att stå inför när nya tekniska produkter 
lanseras på marknadens som inte tillhör kategorin 
förskrivningsbara hjälpmedel. Vilket ansvar och 
hur ska arbetsterapeueter förhålla sig till produkt-
er som t.ex. smartphones, giraffer, My Joice och 
Ippisar som kan användas för att förbättra och 
underlätta äldres vardagsliv och trygghet. 

Sökord: äldre, teknik, hjälpmedel

    Kvalitetsregister, en potential för arbets-
    terapeuters utvecklingsarbete och forsk-
    ning

Författare: Ingrid Thyberg, Reumatologkliniken, 
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping, E-post: 
ingrid.thyberg@lio.se

Medförfattare: Mathilda Björk, E-post: mathilda.
björk@hhj.hj.se

Bakgrund: Sveriges Kommuner och Landsting 
och Socialstyrelsen stödjer de nationella kvalitets-
registren som drivs av företrädare för de yrkes-
grupper som skall använda data som stöd för 
utvecklings- och förbättringsarbete (SOSFS 2005:
12). Ett av dessa register är Svenska Reumatolog-
iska kvalitetsregister (SRQ) som idag har inklud-
erat ca 20000 patienter. Inom reumatologin finns 
också ett flertal regionala register, ett av dessa 
är associerat till projektet ”Tidiga Insatser vid 
Reumatoid Artrit” (TIRA) där drygt 800 patienter 
i sydöstra Sverige har inkluderats och fått tidigt 
ställd diagnos, tidig multiprofessionell behandling 
och regelbunden uppföljning. Data för sjukdoms-
aktivitet, funktionshinder, indirekta/direkta kost-
nader och behandling från nationella RA-registret 

och TIRA registret används kontinuerligt för åter-
koppling till patient, för behandlingsuppföljning 
inför besök hos läkare och rehabiliteringsperson-
al, för verksamhetsuppföljning på klinik och för 
forskning kring funktionshinder.

Syfte med miniseminariet: Presentera verk-
samhetsutveckling och multiprofessionellt forsk-
ningssamarbete baserat på data från det nation-
ella RA-registret och TIRA-projektet.

Upplägg av miniseminariet: Presentation av 
RA-registret och TIRA-projektet. Exempel på an-
vändande av registerdata för verksamhetsuppfölj-
ning och forskning avseende sjukdomsaktivitet, 
handfunktion och aktivitetsbegränsning inklusive 
sjukfrånvaro. Frågor och diskussion om registers 
framtida potential inom områden där arbetstera-
peuter ofta är verksamma.

Sökord: Kvalitetsregister, forskning, arbets-
terapi

WORKSHOPS 
Onsdag 6 april
    Tidsgeografisk metod – anteckna dina
    aktiviteter i mobil – utvärdering av arbets-
    terapeutiska insatser

Författare: Ulla Kroksmark, Göteborgs Univers-
itet, SU/Mölndals Sjukhus, 480 31 Göteborg, 
E-post: ulla.kroksmark@oft.gu.se

Medförfattare: Gunilla Liedberg, E-post: gunilla.
liedberg@liu.se

Bakgrund: Under många år har Tidsgeografisk 
Metod använts framför allt inom forskning för att 
kartlägga människors aktiviteter, hur lång tid som 
används, var de utförs och med vem. Metoden 
använder dagbok där personerna har noterat de 
aktiviteter som utförs och samtidigt som aktivitet-
en ändras noterar man tid, plats, samvaro och 
kommentarer av upplevelser och meningen av 
aktiviteten. Metoden har använts i arbetstera-
peutisk praxis men i begränsad omfattning då det 
tillgängliga dataprogrammet har varit för komplic-
erat och tidsödande för arbetsterapeuter i praxis 
men ett nytt användarvänligt program är fram-
taget. Hittills har personerna skrivit i en anteck-
ningsbok men nu är det möjligt att i en mobiltele-
fon notera, enkelt och snabbt.

Syfte med workshopen: att visa den tidsgeo-
grafiska metodens möjligheter utvärdera arbets-
terapeutiska insatser även förebyggande.

Upplägg av workshopen:
1. Introduktion av metoden
2. Deltagarna skall skriva dagbok – egen erfaren-
het
3. Diskussion om hur metoden kan användas och 
utveckla arbetsterapi praxis
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4. Hur har metoden hittills använts inom arbets-
terapi och framtida användningsområde
5. Förebyggande arbete på individ och grupp 
nivå. Hur arbetar vi? Kan tidsgeografisk metod 
bidra i detta arbete?
6. Mobil - användning av ny teknik
7. Sammanfattning 

Sökord: tidsgeografisk metod, utvärdering, tid, 
aktivitet, plats, samvaro

    Samtalsmatta – ett åsiktsredskap för ökad
    delaktighet i vardagen!

Författare: Maria Tengel Jöborn, DART, Region-
habiliteringen Drottning Silvias Barn- och Ung-
domssjukhus, Kruthusgatan 17, vån 6, 411 04 
Göteborg, E-post: maria.tengel-joborn@vgregion.
se

Medförfattare: Eva Holmqvist, E-post: 
eva.holmqvist@vgregion.se

Bakgrund: Metoden Talking Mats™ eller Sam-
talsmatta är ett ramverk för kommunikation, en 
visuell och bildbaserad metod som gör att pers-
oner med kognitiva och/eller kommunikativa svår-
igheter kan uttrycka sina åsikter på ett effektivare 
sätt om ett särskilt ämne. Samtalsmatta är inte 
något som ersätter ett etablerat och fungerande 
kommunikationssätt, utan erbjuder ett komple-
ment för att uttrycka sig. Metoden kan användas 
inom många olika områden och tillsammans med 
både barn och vuxna. Metoden Talking Mats™ 
utarbetades i ett forskningsprojekt 1998, av Joan 
Murphy vid Stirling Universitetet, Skottland. Joan 
Murphy har i flera forskningsprojekt visat att met-
oden hjälper människor att kunna tala om sin 
åsikt. DART har inom projektet Samtalsmatta till-
verkat bilder till ICF-komponenten Aktivitet & 
Delaktighet. Materialet består av 10 pärmar med 
bilder allt från personlig vård till fysisk miljö mm.

Syfte med workshopen: Sprida kunskap, in-
formera och inspirera till användning av metod-
en Samtalsmatta, med syfte att personer med 
kognitiva och kommunikativa svårigheter ska få 
möjlighet att ta del av ett alternativt sätt att ut-
trycka sina åsikter.

Upplägg av workshopen: Metodens viktig-
aste delar tas upp med en mindmap/tankekarta 
Beskrivning av metoden och exempel på hur 
den kan användas Deltagarna får prova på att 
använda metoden Visa film som beskriver hur 
metoden används tillsammans med olika brukare 
i Sverige.

Sökord: Talking Mats, Samtalsmatta

WORKSHOPS 
Torsdag 7 april
    Balans – vad är det egentligen?

Författare: Carita Håkansson, Hälsohögskolan, 
Box 1026, 551 11 Jönköping, E-post: 
carita.hakansson@hhj.hj.se

Bakgrund: ”Balans i livet” är ett aktuellt popu-
lärvetenskapligt tema nuförtiden och ett uttryck 
som många människor verkar kunna känna igen 
sig i. Balans är också ett centralt begrepp inom 
arbetsterapi och balans anses vara en förutsätt-
ning för hälsa och välbefinnande. Men vad inne-
bär det att ha eller uppleva balans i sitt liv? En 
annan fråga är om balans i livet och aktivitets-
balans är samma sak - eller är aktivitetsbalans en 
av förutsättningarna för balans i livet?

För att få hjälp att besvara dessa frågor håller vi 
på att gå igenom hur dessa båda begrepp defin-
ieras inom arbetsterapi. I vår egen forskning har 
vi undersökt vad människor i en vanlig population 
och kvinnor med stressrelaterad ohälsa uppfatt-
ar som viktigt för att uppleva balans. Vidare har 
vi i ett par studier validerat ”Lifestyle balance 
model” som är utvecklad av Matuska och Christ-
iansen i USA. Vi håller också på att utveckla ett 
instrument som mäter balans och för att kunna 
göra detta är vi dels intresserade av hur arbets-
terapeuter tänker kring balans och dels av att få 
arbetsterapeuters synpunkter på en pilotversion 
av instrumentet.

Syfte med workshopen: Syftet med workshop-
en är därför att ha en aktiv dialog om balans.

Upplägg av workshopen: Workshopen börjar 
med att deltagarna får prova det preliminära in-
strumentet för att sedan gruppvis diskutera detta i 
förhållande till sin syn på balans. Diskussionen följs 
av en kort genomgång av hur begreppet definieras 
inom arbetsterapi och av vad våra forskningsresult-
at visar. Workshopen avslutas med en diskussion 
om vilka dimensioner eller aspekter som behöver 
finnas med i ett instrument som mäter balans. 

Sökord: Aktivitetsbalans, balans i livet, instru-
mentutveckling

    Påvisa nyttan av arbetsterapi – hur vi kan
    använda hälsoekonomiska metoder i vår
    vardag.

Författare: Magnus Zingmark, Umeå Univers-
itet, Inst samhällsmed och rehab, arbetsterapi, 
Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå, E-post: magnus.
zingmark@occupther.umu.se

Medförfattare: Ann Lund, E-post: ann.lund@
hi.se

Bakgrund: I såväl dagens som morgondagens 
samhälle kommer vi att behöva göra val mellan 
vilka vård och omsorgsinsatser som ska omfattas 
av det offentliga åtagandet. Hälsoekonomiska 
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aspekter utgör en utgångspunkt som ska tas i 
beaktande när sådana val sker. Hälsoekonomi 
handlar då förenklat om vilka insatser som ger en 
god effekt till en rimlig kostnad. För att besvara 
den frågan behöver vi kunskap om såväl vilka 
kostnader en viss insats har liksom vilka konsekv-
enser den leder till. Det är viktigt att det finns 
tillräckligt kunskapsunderlag när politiker fattar 
beslut om vilka insatser som ska prioriteras. Ex-
empel på detta kan vara att se kostnader för 
hjälpmedel som en av flera delar i en vårdprocess 
och inte en isolerad kostnad. För att skapa detta 
kunskapsunderlag behöver vi inte bara beskriva 
vad vi gör utan också förmå att kommunicera 
detta till beslutsfattare och tjänstemän. Denna 
workshop handlar om hur vi kan använda oss av
hälsoekonomiska metoder för att ta fram och 
paketera kunskap på ett nytt sätt och möjliggöra 
jämförelser av nyttan med arbetsterapeutiska 
insatser med andra insatser.

Syfte med workshopen: Att deltagarna ska få 
kunskaper om hur man kan använda sig av hälso-
ekonomiska utvärderingsmetoder för att beskriva 
nyttan med arbetsterapeutiska insatser.

Upplägg av workshopen: Författarna pre-
senterar grundläggande begrepp inom hälsoeko-
nomi och i vilka sammanhang hälsoekonomiska 
aspekter ligger till grund för rekommendationer 
och beslut om vilka insatser vården ska utföra. 
Exempel ges på hälsoekonomiska studier. Utifrån 
patientfall diskuteras sedan i mindre grupper vilka 
kostnader och konsekvenser som är relevanta ur 
ett vardagsnära perspektiv.

Sökord: Hälsoekonomi, kostnadseffeffektivitet, 
kostnadsnytta

    Aktivitet för arbetsterapi i ett svenskt
    sammanhang – utveckling av en modell

Författare: Maria Müllersdorf, Mälardalens 
Högskola, Box 325, 631 05 Eskilstuna, 
E-post: maria.mullersdorf@mdh.se

Medförfattare: Ann-Britt Ivarsson, E-post: 
ann-britt.ivarsson@oru.se

Bakgrund: Aktivitet är ett centralt begrepp inom 
arbetsterapi men som också används i dagligt tal 
och begreppet börjar bli allt mer intressant för 
andra professioner. Trots att arbetsterapeuter 
använt aktivitet som både mål och medel sedan 
professionens begynnelse, kan det vara svårt att 
tydliggöra vad som är unikt med aktivitet inom 
arbetsterapi. Internationell forskning visar att 
otydliga beskrivningar av begrepp kan det inne-
bära svårigheter att bedriva en professionell prak-
tik, utbildning och forskning. Emellertid finns det 
olika teorier och modeller som tagits fram om 
aktivitet och för arbetsterapeutisk användning, 
men de har sitt ursprung i andra kulturer än den 
svenska. I Sverige har vi haft stor nytta av dessa 
bidrag trots att det inte finns någon koncensus i 
hur begreppen beskrivs. Det finns dock ett behov 

att sätta aktivitet i ett svenskt perspektiv och vi 
vill med detta projekt fortsätta utvecklingen av 
begreppet aktivitet i ett svenskt sammanhang 
och med fokus på användning av aktivitet inom 
arbetsterapi. I projektet har fyra studier genom-
förts och en modell för begreppet aktivitet utifrån 
ett svenskt sammanhang har vuxit fram. Denna 
modell behöver vidareutvecklas och vi vill särskilt 
få ta del av synpunkter från svenska arbetstera-
peuter med erfarenheter från klinisk verksamhet.

Syfte med workshopen: Syftet med work-
shopen är att få ta del av svenska arbetsterapeut-
ers erfarenhet av att använda aktivitet som mål 
och medel inom arbetsterapi.

Upplägg av workshopen: Workshopen inleds 
med introduktion av projektets resultat varefter 
deltagarna indelas i grupper för att arbeta med 
specifika frågor kring aktivitet inom arbetsterapi 
som avslutas med en gemensam gruppdiskussion.

Sökord: aktivitet, arbetsterapi, klinisk praxis, 
åtgärd, mål

    Var är tvålen, broder - vardagstips för
    personer med synnedsättning.

Författare: Laila Asp, Syncentralen Högsbo Sjuk-
hus, Tunnlandsgatan 2A, 400 43 Göteborg, 
E-post: laila.asp@vgregion.se

Bakgrund: Nedsatt synförmåga påverkar alla 
vardagens aktiviteter. Arbetsterapeuter i olika 
verksamheter kommer i kontakt med patienter, 
anhöriga och vårdpersonal som önskar råd om 
åtgärder vid synnedsättning. Det finns en hel del 
tips och strategier som underlättar i olika aktiv-
iteter för dessa personer. Vi vill med denna work-
shop dela med oss av våra erfarenheter.

Syfte med workshopen: Ge information om 
praktiska konsekvenser av synnedsättning. Ge tips 
om åtgärder som underlättar för personer med 
synnedsättning i olika aktiviteter.

Upplägg av workshopen: Vi kommer att in-
formera om olika faktorer som påverkar synen, 
praktiska konsekvenser av synnedsättning och 
åtgärder som underlättar för personer med syn-
nedsättning i olika situationer. Därefter kommer 
deltagarna att delas in i mindre grupper som får 
arbeta med patientfall och kort redogöra före-
slagna åtgärder. Avslutas med gemensam diskus-
sion.

Sökord: synnedsättning, vardagstips

    En sak i taget - Goal Attainment Scaling
    som stöd vid formulering av mätbara mål

Författare: Helena Lindstedt, Uppsala Univers-
itet, inst för Folkhälso- och vårdvetenskap, Box 
564, 751 22 Uppsala, E-post: helena.lindstedt@
pubcare.uu.se

Medförfattare: Ann-Britt Ivarsson, E-post: 
ann-britt.ivarsson@oru.se, Maria Yilmaz, E-post: 
maria.ylimaz2oru.se, Marianne Carlsson, E-post: 
marianne.carlsson@pubcare.uu.se



Göteborg
6-8 april 2011

66

Bakgrund: Om arbetsterapeuter ska kunna be-
skriva och utvärdera interventioner krävs att mål 
för insatserna formuleras i samförstånd mellan 
arbetsterapeut och patient/klient, vara såväl kort-
siktiga som långsiktiga, vara möjliga att träna, 
mäta och uppnå och vara väsentliga för patient-
en/klienten. För att arbeta individinriktat med mål 
krävs kunskap och metoder. Måluppfyllelseskalan, 
Goal Attainment Scaling (GAS), är en känd och 
vedertagen metodik för att skriva tydliga och 
mätbara mål som systematiskt kan utvärderas. 
Metodiken är särskilt användbar inom rehabiliter-
ing för personer med funktionsnedsättning, där 
komplexa problemområden skall beaktas för att 
öka personens livskvalitet.

Syfte med workshopen: Att bidra med kun-
skap om hur mål kan mål formuleras, graderas, 
dokumenteras och följas upp inom arbetsterapi.

Upplägg av workshopen: Workshopen inleds 
med en kort presentation av pågående forsk-
ningsprojekt med GAS metodik. Därefter följer 
introduktion av GAS teoretiska bakgrund och 
metodik. Deltagarna delas sedan in i grupper för 
att praktiskt öva måluppfyllelsesskalans delmom-
ent. Grupperna kommer även att få praktiska 
övningsexempel av patientfall. Efter att resultatet 
kort redovisats från varje grupparbete kommer en 
gemensam diskussion om metodikens för och 
nackdelar att genomföras. Åhörarkopior och 
övningsexempel delas ut till deltagarna i work-
shopen. Övningsexemplen innehåller patientfall 
om personer med psykisk funktionsnedsättning.

Sökord: Goal Attainment Scaling, utvärdering, 
livskvalitet

    En checklista för dig som arbetar med 
    teknikstöd för personer med demens och
    deras anhöriga

Författare: Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, 
Alfred Nobels Allé 23, 141 52 Huddinge, E-post: 
lena.rosenberg@ki.se

Medförfattare: Louise Nygård, E-post: louise.
nygard@ki.se, Camilla Malinowsky, E-post: 
camilla.malinowsky@ki.se, Pernilla Lundh, E-post: 
pernilla.lundh@gmail.com

Bakgrund: En checklista utvecklades för använd-
ning i praxis ur resultatet från två forsknings-
studier om personer med demens, deras anhöriga 
och användningen av hjälpmedel och annan tekn-
ik i vardagen. Checklistan introducerades för och 
prövades därefter av en grupp vårdprofessionella 
med olika yrkesbakgrund som alla mötte personer 
med demens och deras anhöriga i sitt arbete. Del-
tagarna följdes med såväl fokusgruppsintervjuer 
som individuella telefonintervjuer. Prövningen 
visade bland annat att deltagarna hittade egna 
sätt att använda checklistan på även om profess-
ion och befattning påverkade möjligheterna till 
användning. Checklistan reviderades efter de 
grundliga diskussioner som fördes i fokusgrupp-
erna kring både dess innehåll och form och 

publicerades 2010 i en rapport av Hjälpmedels-
institutet.

Syfte med workshopen: Att deltagarna efter 
workshopen ska ha ett konkret verktyg, en check-
lista, att använda i situationer där de förskriver 
eller ger råd kring teknik för personer med de-
mens och deras anhöriga. Syftet är också att dis-
kussionerna ska inspirera deltagarna till att se nya 
möjligheter i sitt dagliga arbete med personer 
med demens och deras anhöriga.

Upplägg av workshopen: Inledningsvis pre-
senteras i korthet de två forskningsstudier som 
ligger bakom utvecklandet av checklistan. Där-
efter beskrivs processen då checklistan vidare-
utvecklades i samverkan med de vårdprofession-
ella. Sedan ges en kort presentation av själva 
checklistan vilken följs av diskussioner i mindre 
grupper om 5-6 personer. Diskussionerna guidas 
av frågor som rör hur deltagarna ser på använd-
barheten av checklistan i sina respektive verksam-
heter och avslutas med en gemensam diskussion i 
hela gruppen.

Sökord: hjälpmedel, vardagsteknik, demens-
sjukdom

HEL- OCH 
HALVDAGSSEMINARIER
Fredag 8 april
Seminarium 1
Kl. 09.00–12.30

    Köra för att Lära i träningselrullstolen
    TIRO och implementering av metoden i
    praktiska verksamheter

Presentatör: Nilsson Lisbeth, Svensson Eva Z
Gällivare sjukhus

Bakgrund: Studierna som ledde till utvecklingen 
av metoden Köra för att Lära i elrullstol började 
1993 och genomfördes i Norrbotten. Personer 
med djupa kognitiva funktionsnedsättningar fick 
praktisera i styrspaksmanövrerad elrullstol, för 
att utveckla sin förståelse av enkla orsak - verkan 
samband och lära sig använda styrspak. Observ-
ationer av deras aktivitet i elrullstolen ledde till 
upptäckten av faciliterande strategier och identi-
fieringen av lärprocess med åtta faser. Ett instru-
ment för skattning av aktuell fas och strategier 
kopplade till varje fas utvecklades. Träningsrull-
stolen TIRO utvecklades parallellt i samarbete med 
Permobil, dess egenskaper stödjer lärandet av 
styrspakens funktioner och användning. Resultat-
en har presenterats i en doktorsavhandling 2007. 

Implementeringen av metoden började på sär-
skolan i Luleå 1998, fortsatte på daglig verksam-
het för vuxna med utvecklingsstörning i Jokkmokk 
2003 och på  barn- och ungdomshabiliteringen i 
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Gällivare 2007. Implementeringen inom Barn- och 
ungdomshabiliteringen i Region Skåne inleddes 
med ett projekt i Hässleholm 2007 och permanent-
ades 2009. Därefter har implementeringen inom  
habiliteringen fortsatt på ytterligare två orter inom 
Region Skåne. 

 Syfte med seminariet: Att presentera metod-
en Köra för att Lära i Tiro och resultaten av imple-
menteringen i praktiska verksamheter i Norrbott-
en och Skåne.

 Upplägg av seminariet: 
•   Introduktion i metoden Köra för att Lära Strat-
egier som faciliterar utveckling och lärande av 
styrspaksanvändning 
•   Beskrivning av de åtta faserna i lärande proc-
essen 
•   Användning av verktyget ALP (Avgöra fas i 
Lärande Processen) 
•   Implementering av metoden i Norrbotten 
•   Implementering av metoden i Region Skåne 

Seminarium 2
Kl. 08.30–16.00

    Entrepreneurial approach to practice

Presentatör: Pattison Marilyn, Dip COT(UK), 
B.App.Sc.(OT), MBA

Occupational therapy like many other professions 
is being challenged to change. We are being 
challenged in this way because the expectations 
of governments, society, our clients and the 
purchasers of our services are changing. We are 
moving towards a stronger focus on health and 
well-being, concentrating on ability not disability 
and aiming for participation in full and meaning-
ful lives - isn’t this what occupational therapists 
have been talking about for years? 

These current trends provide occupational 
therapists with an enormous opportunity to raise 
the visibility of the services we can offer as well 
as developing whole new areas of practice. As 
occupational therapists we need to develop the 
capacity and power to construct our own destiny. 

An entrepreneurial approach to practice is 
about finding increasingly innovative ways to 
deliver services and make a difference to people’s 
lives, health and well being. In order to do this we 
need to challenge ourselves. 

The aim of the workshop is to introduce occu-
pational therapists to an entrepreneurial approach 
to practice within a strategic framework and 
enable them to discover the endless possibilities 
that exsist for us. 

Seminarium 3
Kl. 09.00–12.30

    Till minne av professor Gary Kielhofner: 
     MoHO i svensk arbetsterapi

Presentatörer: Henriksson Chris, docent, Borell 
Lena, professor och Haglund Lena, förbundsord-
förande, docent

SPECIALIST-
FÖRELÄSNINGAR
Torsdag 7 april
    Att nå, få och behålla ett arbete – Ett
    angeläget specialistområde för arbetstera-
    peuter

Författare: Ann Andersson, leg arbetsterapeut, 
Bräcke Diakoni, RehabCenter Göteborg, Box 
21062, Ellen Hanssons väg 15, 418 04 Göteborg, 
Tel. 031-502691, E-post: 
ann.andersson@brackediakoni.se 

Statens mål är att fler människor skall arbeta uti-
från sin förmåga, en större andel längre upp i 
ålder. Det sociala medborgarskapet tar utgångs-
punkt i människors lika rätt samt skyldighet till att 
arbete för sin försörjning. Att motivera människor 
och stimulera framväxt av hälsofrämjande miljöer 
bör vara framgångsfaktorer. I organisationen har 
vi märkt ökat intresse för kompetens som kan 
stimulera människor att nå, få och behålla ett 
arbete. Arbetsförmedling och Kommuner köper 
externa tjänster för att möta behoven. Arbets-
terapin har teorier, metoder och utredningsinstru-
ment för kvalitativa insatser. 

Anne Wilcock ger fördjupad teoretisk reflektion 
om hälsobegreppet och om utveckling till ett håll-
bart arbetsliv där både miljö och personfaktorer 
beaktas. MoHO ger valida instrument tillämpliga 
för utredning. AWP och AWC kan användas i en 
variation av arbetssituationer. AMPS med stand-
ardiserad mätning är ett verktyg för att följa en 
persons utveckling över tid. En nyanserad bedöm-
ning ska identifiera en persons arbetsstatus och 
vägleda om rimlig utmaning som kan motverka 
olycksfall och återsjukskrivningar.

Arbetsförmedlingens åtgärder möjliggör utifrån 
Supported Employment utformning av stöd på 
arbetet. Genom LSS och SoL kan vissa personer 
få långsiktigt stöd till att utveckla arbetsbered-
skap. Arbetsterapeuter kan bidra till fördjupad 
reflektion i möten mellan arbetssökande och 
arbetsgivare. Det är hur var och en tänker om 
varandra som avgör om människor inkluderas 
eller exkluderas.  

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    En resa i tid och utveckling – reflektioner
    kring kognitiva hjälpmedel.

Författare: Arvidsson, Gunnel, Leg. Arbetstera-
peut, Vuxenhabiliteringen Ekelundsgatan, 411 18 
Göteborg, Telefon: 0722-260875, E-post: 
gunnel.arvidsson@vgregion.se 

Man behöver inte gå långt tillbaka i tiden för 
att se att såväl synsätt som levnadsvillkor för de 
utvecklingsstörda genomgått en stor förändring.
 Från ett liv på institution med omsorg och vård 
till ett mer självständigt liv i egen lägenhet med 
främsta mål att bli självständig och kunna be-
stämma över sitt eget liv.
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Hand i hand med ett förändrat synsätt har kognit-
iva hjälpmedel blivit allt vanligare. Utvecklingen 
har gått framåt med stormsteg och idag har 
arbetsterapeuter inte bara möjlighet att förskriva 
hjälpmedel som timstock och kvartur utan även 
mer tekniskt avancerade och kostsamma hjälp-
medel som Handidatorer och ögonstyrd dator.
Såväl studier som praktisk erfarenhet visar att 
dessa hjälpmedel, som främst skall vara ett stöd 
för tid, minne, struktur m.m. kräver kunskap och 
tid för att kunna fungera optimalt. Utan tillräcklig 
kunskap och kontinuerligt stöd från arbetstera-
peut och omgivning är det svårt att få dessa 
hjälpmedel att fungera. 

Vad händer då arbetsterapeutens tid eller kun-
skap inte är tillräcklig? 

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Att arbeta som specialist i arbetsterapi
    inom framtidens högspecialiserade Hälso-
    och sjukvård

Författare: Johanna Ellung, Leg. arbetsterapeut, 
Arbetsterapikliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Solna, 171 76 Stockholm, Tel 08-517 
74534, E-post; johanna.ellung@karolinska.se

Stockholms läns landsting har under 2010 påbörj-
at byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS). 
Inom NKS planeras framtidens högspecialiserade 
Hälso och Sjukvård. I och med att planeringen av 
det nya sjukhuset tagit fart har också tankar upp-
kommit kring hur arbetsterapi kan komma att se 
ut i framtiden. 

Medicinska framsteg och samhällets krav har på 
olika sätt förändrat behovet av arbetsterapeutiska 
insatser inom den högspecialiserade vården. 

Det ställer krav på oss arbetsterapeuter att 
förändra och utveckla vårt arbetssätt för att möta 
samhällets behov. För att kunna möta dessa 
behov krävs att arbetsterapeuten har förankring i 
arbetsterapiteorier, god evidens för de arbetssätt 
som används men också beprövad klinisk erfaren-
het. Samarbetet med andra yrkesgrupper inom 
sjukvården är också en viktig del för att nå ett 
gott resultat i arbetet kring den enskilda klienten.

Frågor som kommer att beröras under föreläs-
ningar är: - Finns högspecialiserad arbetsterapi 
och i så fall hur definieras det? Hur kan arbetet 
som specialist i arbetsterapi se ut inom framtidens 
högspecialiserade Hälso och sjukvård? 

I min specialistföreläsning kommer jag att 
reflektera kring hur mitt arbete på Karolinska 
Universitetssjukhuset ser ut i dag och hur arbetet 
som specialist i arbetsterapi kan formas utifrån 
mitt specialistområde inom Hälso och sjukvård 
med funktionsområden Utredning samt Konsult-
ation/Handledning.

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Energibesparing – ett vägval

Författare: Ann Wingårdh, Leg arbetsterapeut, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Sahlgrenska, 
Bruna stråket 11b , 413 45 GÖTEBORG, Tel 342 
22 91, E-post; ann.wingardh@vgregion.se

Oberoende av om du är frisk eller sjuk ställs du 
inför olika val i livet som kan liknas vid vägval. 
Vägvalet att läsa kurser så att du kan bli special-
istarbetsterapeut, vägvalet att tillämpa ett energi-
besparande aktivitetsslutförande om din energi 
att utföra olika aktiviteter skulle bli en bristvara. 
Hur du hanterar den uppkomna situationen kan 
bero på personens känsla av sammanhang, det 
skall vara förståeligt, meningsfullt och hanter-
bart. Vissa väljer att bara glida med längst vägen, 
andra väljer andra vägar med sidospår, backar 
och dalar. En alternativ väg kan innebära att 
personen kanske måste ändra invanda mönster 
och vanor. Detta är svårt eftersom familjemönster 
är bekväma. För att förändra krävs motivation, 
tålamod och personen får vara beredd på att det 
kan ta tid.  Min föreläsning kommer att fokusera 
på ett energibesparande arbetsätt vid aktiviteten 
städning, vilken erfarenhetsmässigt ofta ställer till 
problem när en person har begränsad kapacitet. 
Städningen som aktivitet kommer att  beskrivas 
utifrån ValMO modellen, interventionen kommer i 
korthet att beskrivas utifrån 4 P.  

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Arbetsterapeutens utredning och inter-
    vention – min del i Vårdprocess Multisjuka

Författare: Git Wilson, Leg arbetsterapeut, 
Arbetsterapiavdelningen Somatisk rehab, Hässle-
holms Sjukhusorganisation, Box 351, 281 25 
Hässleholm, Tel 0451 – 29 66 29, E-post: Git.
Wilson@skane.se 

Förändringar i sjukvårdens organisation innebär 
nya och spännande utmaningar för alla yrkes-
kategorier. Vården ska bedrivas med hög kvalitet 
utifrån hög kostnadseffektivitet med evidens och
beprövad erfarenhet som grund. Kunskap från 
flera kompetenser ska beaktas i det dagliga 
arbetet och etiska aspekter, kvalitetspolicy, 
diagnosspecifika vårdprogram och styrdokument 
ska omsättas i praxis. Att vården organisatoriskt 
utförs av olika huvudmän ska inte märkas i ett 
klientcentrat arbete utan förutsätter väl fung-
erande kanaler för samverkan. 

Föreläsningen utgår från utvecklingen av Vård-
process Multisjuka i Region Skåne och vid Hässle-
holms sjukhus och exemplifieras genom ett kort 
patientfall inom det aktuella området. 

I patientfallet integreras den kunskap som er-
hållits genom praxis, specialistkurser och funkt-
ionskurser utifrån arbetsterapeutisk teoribildning 
med nödvändig relaterad kunskap och hur detta 
används i dagligt arbete. Inom ramen för föreläs-
ningen åskådliggörs hur arbetsterapeutens utred-
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ning och intervention tenderar att sammanfaller 
inom dagens akut somatiska sjukhusvård.

Inom föreläsningen kommer det även att be-
skriva tankar om rollen som klinisk specialist och 
hur den rollen förankras i vardagen. 

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Konsten att ge goda råd och bra inform-
    ation vid rätt tidpunkt! En hjälpmedels-
    konsulents bryderi

Författare: Karin Granbom, Hjälpmedelskonsul-
ent, Möjligheten, Björkskatans VC, Box 11064, 
976 27 Luleå. Tel 0920-71783, E-post; karin.
granbom@nll.se 

Att arbeta konsultativt har blivit allt vanligare 
för oss arbetsterapeuter. Som hjälpmedelskon-
sulent är det mycket viktigt att fundera på hur 
information/instruktion och råd ska utformas och 
förmedlas för att få bästa effekt. Hur kan jag för-
bättra min kommunikation och den information 
jag förmedlar så att jag både stödjer förskrivare 
att bli duktigare i deras förskrivarroll och samtid-
igt sörjer för att patienten får ett passande och 
kostnadseffektivt hjälpmedel som nyttjas i dagliga 
aktiviteter? 

Hur vi kommunicerar i hela vårdkedjan har stor 
betydelse för utfallet. En grundläggande faktor 
för en behandlings effektivitet är följsamhet till 
behandling och livsstilsförändringar. Men hur kan 
vi då bli bättre på att nå fram till patienten med 
råd och information? Det handlar givetvis om att 
förmedla kunskap, om förhållningssätt och be-
mötande. Men det gäller också att hitta den tid-
punkt då patienten är mottaglig för att ta till sig 
information och är motiverad till förändring. 
Arbetsterapeuter måste vara duktiga på att göra 
patienten delaktig i valet av intervention för att 
uppnå en aktiv patient med god hälsa och livs-
kvalitet. 

Inom mitt arbete som hjälpmedelskonsulent är 
det därför mycket viktigt att fundera på konsul-
tationens syfte, min roll och mina arbetsmetoder. 
Jag har en expertfunktion som innebär att jag är 
konsult och informationskanal till patienter och 
anhöriga, förskrivare av hjälpmedel, politiker och 
allmänhet. Mitt bryderi blir därför hur jag ska nå 
fram till denna brokiga skara av samverkanspart-
ners och skapa en beredskap hos dessa att vara 
motiverade och mottagliga för råd och inform-
ation.

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Bättre livskvalitet för personer med kron-
    iska neurologiska sjukdomar efter kontakt 
    med arbetsterapeut? 

Författare: Gunilla Cröde Widsell, Leg. arbets-
terapeut, Karolinska Universitetssjukhuset, Hudd-
inge, Råd – och stödverksamheten, R 83, 141 86 
Stockholm, Tel 08-585 847 8, E-post; gunilla.
crode-widsell@karolinska.se 

Vid neurologiska kliniken på Karolinska Univers-
itetssjukhuset finns en råd- och stödverksamhet 
som ska fungera som en länk mellan sjukvården 
och samhället i övrigt för personer med kroniska 
neurologiska sjukdomar. Teamets uppdrag är att 
ge råd, stöd och viss praktiskt hjälp till personer 
med komplicerad livssituation till följd av sjuk-
dom, med en diagnos med svåra sjukdomssymp-
tom som följd, såsom t.ex. ALS och Huntingtons 
sjukdom, och till de som har en ovanlig diagnos 
och därför har svårt att få adekvat hjälp på andra 
ställen. 

Teamet gör utredningar, oftast via hembesök, 
för att utifrån ADL-taxonomin kartlägga patient-
ens livssituation genom intervju och observation. 
Mål formuleras och utifrån de behov som finns 
och som inte är tillgodosedda beslutas om vilka 
insatser som ska vidtas. De arbetsterapeutiska 
interventionerna är oftast kompensatoriska och 
handlar om utprovning och anpassning av hjälp-
medel och/eller anpassning av miljön. En viktig 
uppgift är också att ge råd om strategier och 
stöd till patienterna och deras närstående. Några 
etiska dilemman kommer att belysas.

Arbetet sker i ett nära samarbete med kollegor 
inom primärvården och ASIH, avancerad sjukvård 
i hemmet. Patientutbildning och kurser för vård-
givare inom kommun och landsting är också en 
viktig del av teamets verksamhet.

I rollen som specialist ser jag det som en viktig 
uppgift att vara konsult till kollegor samt att delta 
i olika nätverk och på så sätt sprida kunskap om 
de diagnoser som jag arbetar med. Att imple-
mentera forskning i både min egen verksamhet 
och hos mina kollegor ser jag som en stor utman-
ing. 

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Hur motiverar jag barn och föräldrar att se
    nyttan av arbetsterapi? - att kommunicera
    så innebörden förstås

Författare: Ingrid Breivik, Leg Arbetsterapeut, 
Neuropsykiatriska blocket vid Barn- och Ung-
domshabiliteringen i Östersund. E-post: ingrid.
breivik@jll.se 

Neuropsykiatriska svårigheter medför ofta en 
nedsatt förmåga att utföra personliga vardag-
liga aktiviteter. A Model of Human Occupation:s 
beskrivning av den aktivitetsutförande personen i 
centrum visar på hur familjens feedback påverk-
ar barnet.  Att skapa en god kontakt för att 
lyssna både på föräldrars och barns upplevelse 
av vardagen och identifiera problem enligt den 
kanadensiska Occupational Performance Process 
Model är A och O. Detta för att kunna möjliggöra 
aktivitet och verka för att motivera förälder, barn/
ungdom att ta emot kognitivt stöd, strategier, 
tips, hjälpmedel, m m. Barnets egen motivation 
är viktig och då föräldrar ändå önskar behandling 
uppstår ett etiskt dilemma. Föräldern anpassar 
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också ofta vardagen utifrån att hjälpa och vi 
träffar tonåringar som inte har en aning vad de 
behöver kunna då de flyttar hemifrån. Det gäller 
att kunna sälja in hur viktigt det är att tänka själv-
ständighet tidigt.  

Specialistförläsningen förespråkar användande 
av TEACCH/tydliggörande pedagogik och 
Tillämpad Beteendeanalys i syfte att förbereda 
och motivera barn/ungdom att delta i och se 
vinster med utredning och behandling. Även 
sociala berättelser är användbara, att genom ord 
och bild förklara fördelar med att t ex duscha 
och/eller använda hjälpmedel.

Som specialist kommer jag mer medvetet verka 
för att evidensbaserade bedömningsinstrument 
och behandlingsmetoder används. Ofta har dock 
arbetsterapeutiska studier inom habilitering få 
deltagare, de behandlar  ofta  udda diagnoser 
och/eller  individuella mönster av svårigheter. De 
har därför sällan verklig tyngd evidensmässigt, 
även om behandlingsmetoderna givit positiv 
effekt. Inför val av behandlingsmetod räcker där-
för inte alltid vetenskapliga data  till, utan måste 
integreras med beprövad erfarenhet och det vi 
kliniskt ser fungerar. Evidensbaserat kliniskt 
arbetssätt innebär både möjlighet och utmaning. 

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Arbetsterapi över två sekel – en vandring
    från gymnasieskola till aktivitet på trafik-
    skola

Författare: Persson, Katarina, Leg arbetstera-
peut, Samrehab Rehabblocket, Västerviks Sjuk-
hus, 593 81 Västervik, 0490-862 08, 869 63. 
katarinap@ltkalmar.se  

Vandringen började på gymnasieskola med lite 
kunskap om mycket. För ett holistiskt och klient-
centrerat synsätt har arbetsterapimodellerna 
MoHO och CMOP betytt en hel del i mitt yrkes-
utövande. Via ridterapi, ergonomi och psyko-
somatik ledde mitt huvudsakliga arbetsområde 
till neurologi och traumatiska hjärnskador med 
framför allt kognitiva problem. Jag har haft för-
månen att fördjupa mig inom detta område och 
har lagt stor vikt vid att följa den evidens som 
finns. Med tiden har det utmed vandringen ut-
vecklats bedömningsinstrument för utredning av 
bilkörningsförmågan vilket jag intresserat mig för. 
Bilkörning är i högsta grad en aktivitet som är 
viktig för att uppnå livskvalitet och ett aktivt liv. 
Det är av värde att bedöma bilkörningsförmågan 
efter sjukdom både med kognitiva tester och med 
praktiskt körtest på trafikskola vilket blivit ett av 
mina områden som specialist. 

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Varför gör patienterna inte som jag säger?

Författare: Carina Göransson, Leg arbetstera-
peut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgren-
ska, Arbetsterapienheten, Bruna Stråket 11 B,
413 45 Göteborg. E-post: carina.goransson@
vgregion.se

Den frågan har nog alla som arbetar inom sjuk-
vården ställt sig många gånger. Vi tycker att vi 
sitter inne med så mycket kunskap men trots 
detta så följer patienterna inte våra råd.

Jag arbetar med personer med Kroniskt 
obstuktiv lungsjukdom (KOL). Att ha KOL innebär 
dyspné och fatigue vid aktivitetsutförande och 
ofta en påverkan på den kognitiva förmågan.
Den arbetsterapeutiska behandlingen för dessa 
patienter är energibesparing. Energibesparing 
innebär bla. planering, prioritering, att pausa, att 
använda pysandning och djupandning, att arbeta 
ergonomiskt, att använda sig av hjälpmedel samt 
bostadsanpassning. För att klara detta måste 
patienten till stor del ändra sin tidigare livsstil 
vilket naturligtvis inte är lätt.

Upplever allt för ofta att jag inte lyckas få pati-
enten tillräckligt motiverad för att utföra sina 
aktiviteter på ett energibesparande sätt, vilket har 
fått mig att fundera över vad jag gör för fel. Re-
sonerar kring detta i min föreläsning och event-
uella metoder, som skulle underlätta den arbets-
terapeutiska behandlingen. I mitt sökande efter 
möjliga metoder har jag utgått ifrån lagstiftning 
dvs vad åligger varje personal att tänka på i sin 
behandling, den canadensiska modellen, Canad-
ien Model of Occupational Performance (CMOP), 
råd angående kognitiv behandling samt pedagog-
iska råd vid handledning. 

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Det händer med händer – 40 års perspektiv

Författare: Ingrid Göransson, Leg. arbetstera-
peut, Hus 48 plan 1, Länssjukhuset, 391 85 
Kalmar, Telefon: 0480 – 81170, E-post: ingrid.
goransson@ltkalmar.se 

Mitt patientarbete består av handrehabilitering. 
Det innebär omväxling och ständigt nya utman-
ingar. Arbetet innebär också att jobba med evid-
ensbasering av behandlingsmetoder och framtag-
ande av behandlingsriktlinjer. Starten inom yrket 
var utbildningen 1968 – 1971 i Göteborg. Fort-
sättningen var jobb inom långtidsrehabilitering i 
Norrköping och i Kalmar. Fram till 2001 hade jag 
cheftjänster parallellt med patientarbetet. 

För 20 år sedan bildades nätverk för arbetstera-
peuter och sjukgymnaster inom landstinget i 
Kalmar län, bl.a. inom handrehabilitering. För 
drygt 10 år sedan bildades ett regionalt hand-
nätverk i Sydöstra hälso- och sjukvårdsregionen 
med US i Linköping som bas. Regionnätverket har 
anordnat temadagar, auskultationer och poäng-
kurser inom handrehabilitering. 

Mina funktionsområden är Intervention och 
Utvärdering inom Hälso- och sjukvård. Olika slags 
kunskap krävs: Arbetsterapeutisk teoretisk kun-
skap, klinisk kunskap, relaterad kunskap samt 
manuella färdigheter. I kandidatuppsatsen utvärd-
erades patienternas aktivitets- och funktionsför-
måga efter operation pga. Dupuytrens kontraktur. 
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Magisteruppsatsen beskrev en interventionsstudie
om desensibilisering vid hyperestesi efter operat-
ion eller skada. Arbetsterapi inom handrehabiliter-
ing anses ofta vara alltför inriktat på funktionsför-
måga i stället för aktivitetförmåga. International 
Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) beskriver sambanden. 

En specialist ska vara kunskapsbärare, kunskaps-
spridare och kunskapsutvecklare. Som exempel 
nämns att sprida och utveckla kunskap om spegel-
träning. Avslutningsvis riktas ett tack till kollegor 
och andra som generöst förmedlat kunskaper 
genom åren som gått.

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Steg för steg – från arbetsterapeut till
    specialist inom arbetsterapi

Författare: Bigelius Ulla, Leg arbetsterapeut, 
Rehabmottagningen, HRK, Länssjukhuset 391 85 
Kalmar, Tel: 0480-448096, E-post: 
ullabi@ltkalmar.se 

De aktiviteter vi människor utför har betydelse för 
utveckling av våra förmågor och av vår identitet. 
Att kunna utföra vardagens aktiviteter bidrar 
också till upplevelse av hälsa och välbefinnande. 
Ofta reflekterar vi inte något särskilt över detta 
utan tar det för givet. Insjuknande i stroke medför 
ofta en dramatisk påverkan på förmågan att ut-
föra vardagliga aktiviteter. För många blir det 
komplext att ta på sig kläder och självkänslan på-
verkas negativt. Detta samt beskrivning av hur ut-
rednings- och interventionsmetoder inom stroke 
utvecklats över tid, från att rikta sig mot funktion 
till att vara aktivitetsbaserade och inriktade mot 
meningsfull aktivitet, är fokus i denna föreläsning. 
Hur det överensstämmer med etiska koden för 
arbetsterapeuter samt teori inom arbetsterapi 
kommer också att beröras.

Patienter och närstående är idag ofta pålästa 
om sjukdom och behandling. Såväl dessa som 
ledning och styrande i vården ställer krav på att 
åtgärder ska vara baserade på evidens och vara 
effektiva från olika aspekter. Krav ställs också på 
patientens delaktighet i behandlingen. Rollen som 
specialist kan innebära att bevaka forskningen 
inom området och att stimulera för ett såväl evid-
ensbaserat som klientcentrerat arbetssätt i verk-
samheten. Ett exempel kan vara att initiera och 
delta i både framtagande och implementerande 
av lokala behandlingsriktlinjer.

Typ av projekt: Specialistföreläsning

    Lyft över platåer – om att växa och utveck-
    las över förväntan

Författare: Lisbeth Nilsson, leg arbetsterapeut, 
doktor i medicinska vetenskaper, Box 158 , 960 
33, Murjek , Tel 0976-20222, 070-5838596 
E-post; www.lisbethnilsson.se

Alla behöver göra aktiviteter som stimulerar 
tillväxt, utveckling och lärande. De kan kallas 
lärande aktiviteter och ingår i olika verksamheter 
som lek, arbete och fritid. Lärande aktiviteter 
främjar personlig utveckling av självkänsla, själv-
medvetande, agentskap, värderingar och auto-
nomi. Generellt främjar de förståelse för orsak 
– verkan, rum och tid, samspel, sociala regler och 
delaktighet i olika gemenskaper och miljöer. 

Lärande aktiviteter är särskilt betydelsefulla för 
personer med svåra och djupa kognitiva funkt-
ionsnedsättningar. De är en utsatt och sårbar 
grupp, beroende av att andra erbjuder stimulans 
till aktivitet, uppmuntrar, utmanar på en lämplig 
nivå och använder passande medel för aktivitet-
en. Väl avvägda lärande aktiviteter kan stimulera 
deras tillväxt av självkänsla, självmedvetande och 
agentskap. De egenskaperna är en förutsättning 
för att de ska utveckla intresse, lära sig att välja, 
planera och utföra meningsfulla aktiviteter. 
I arbetet med gruppen är det en professionell 
utmaning att: 
-  uppnå tålamod, känslighet och erfarenhet för 
att föra en dialog med en person som inte talar, 
har vag uppfattning om tid och rum och i stort 
sett saknar autonomi 
-  tillägna sig kunskap och erfarenhet om hur 
man kan främja ’känsla av själv’, ge valmöjlighet-
er och utmaningar på rätt nivå
-  balansera respekt för integritet och självbestäm-
mande med personliga och arbetsterapeutiska 
värderingar 
-  arbeta klient-centrerat och evidensbaserat.

Jag har antagit utmaningarna och upptäckt att 
många kan växa, utvecklas och lära över förvän-
tan. Om bara de rätta förutsättningarna finns till 
hands, så kan de allra flesta lyfta över platåer. 
Den kunskapen är användbar för olika grupper 
med funktionsnedsättningar OCH för personer 
utan funktionshinder (www.lisbethnilsson.se).

Typ av projekt: Specialistföreläsning



Göteborg
6-8 april 2011

72

A
Ahlborg, Bitte, mf 43
Ahlstrand, Inger, f 33
Alfredsson Ågren, Kristin, mf 61
Alkhed, Ann-Kristin, mf 50
Almberg, Maria, f 23, 24
Anden Abrahamsson, Åsa, f 59
Andersson, Ann, f 67
Andersson, Christina, f 27
Antonsson, Linda, f 43
Archenholtz, Birgitha, mf 18
Argentzell, Elisabeth, f 19
Árnadóttir, Gudrún, f 32
Arvidsson, Gunnel, f 67
Asp, Laila, f 65

B
Bartfai, Aniko, mf 28
Bejerholm, Ulrika, mf 20
Bergerson, Gunilla, f 44
Berglund, Anna, f 20
Bergström, Aileen, f 10, 21, mf 10, 21
Bergström, Jakob, mf 11
Berndtsson, Inger, f 25, 50, mf 61
Bigelius, Ulla, f 71
Björk, Mathilda, f 59, mf 14, 33, 59, 63
Björklund, Anita, mf 35
Blomstrand, Johanna, mf 46
Bolin, Ingrid, f 22
Boman, Inga-Lill, f 12
Boman, Kurt, mf 26, 45
Borell, Lena, mf 8, p 67
Breivik, Ingrid, f 69
Brorsson, Anna, f 23
Brännström, Margareta, mf 26
Buchholz, Margret, f 57, mf 56
Börsbo, Björn, mf 33
 
C
Cappelin, Jenny, f 17
Carlberg, Ulla, mf 58
Carlsson, Agneta, f 55
Carlsson, Annette, mf 43
Carlsson, Gunnel, mf 40, 45
Carlsson, Marianne, mf 65
Cederfeldt, Marie, f 45
Claesson, Lisbeth, f 46, mf 52
Cröde Widsell, Gunilla, f 69
 
D
Dahlberg, Raymond, f 62
Dahlgren, Annika, f 52
Dahlin Ivanoff Synneve, mf 13, 35, 42, 45, 
46, 46, 47, 47, 47, 48

Dahlström, Örjan, mf 59
Daremo, Åsa, f 10
Durkin, Josephine, mf 37

E
Edberg, Anna-Karin, mf 41, 42, 47
Ehrenborg, Cecilia, f 18
Ekbladh, Elin, f 61
Ekelund, Birgitta, f 54
Ekelund, Christina, f 46
Eklund, Kajsa, mf 35, 40, 44, 46, 47
Eklund, Mona, f 15, 16, mf 13, 16, 19, 
20, 27, 28
Ekstam, Lisa, f 30
Elgmark Andersson, Elisabeth, f 37
Eliasson, Ann-Christin, mf 11, 38
Eliasson, Lena, mf 55
Ellung, Johanna, f 68
Erickson, Marie, f 49
Eriksson, Agnetha, f 53
Eriksson, Gunilla, mf 10, 13, 21
Eriksson, Gunilla, f 19
Eriksson, Kristina, mf 46
Eriksson, Therese, f 13, 28
Erlandsson, Lena-Karin, f 16 mf 13, 15, 
28, 41
 
F
FSAs begrepp och termgrupp, mf 62
Falklöf, Ingrid, f 24
Falkmer, Torbjörn, mf 33, 35
Fjällström-Lundgren, Malin, mf 13
Forsberg, Ellinor, f 62
Forsberg-Wärleby, Gunilla, mf 9
Forsling, Carina, mf 43
Fredriksson, Carin, mf 21
Fridén, Jan, mf 52, 54
Frisk, Margot, f 42
Fristedt, Sofi, f 35
Fritzin, Berit, f 56
 
G
Garystone, Miina-Maria, f 49
Gosman-Hedström, Gunilla, f 48, 55, mf 
39, 44, 45, 47
Granbom, Karin, f 69
Granbom, Marianne, f 36, mf 36
Grenlöw, Malin, mf 53
Grundström, Kerstin, f 18
Guidetti, Susanne, f 18, mf 21
Gunnarsson, Birgitta, f 11, mf 16
Gustafsson, Susanne, f 42, 46, mf 9
Göransson, Carina, f 17, 70
Göransson, Ingrid, f 70

H
Haak, Maria, mf 36
Haglund, Lena, mf 10, 24, p 67
Hallert, Eva, mf 59
Hallquist, Eva, f 32
Hanna, Steven, mf 11
Hansson, Lars, mf 15
Henriksson, Chris, mf 34, p 67
Hensing, Gunnel, mf 13, 14, 21
Herrström, Ylva, mf 43
Hesselstrand, Malin, f 58
Hjort, Kerstin, f 62
Holmefur, Marie, f 11
Holmgren, Kristina, f 13
Holmqvist, Eva, f 56, mf 64
Holmqvist, Kajsa, f 40
Holstein, Jane, f 42
Horstmann, Vibeke, mf 36
Hällås, Eva, f 58
Håkansson, Carita, f 64, mf 57

I
Isaksson, Gunilla, f 25, mf 37
Isaksson Mettävainio, Blenda, mf 61
Ivarsson, Ann-Britt, mf 21, 30, 40, 65, 65
Iwarsson, Susanne, mf 36, 41
 
J
Jacobsson, Dina, mf 60
Jakobsson, Eva, f 9
Jansson, Anna-Karin, f 29
Johansson, Boo, mf 47
Johansson, Gudrun, f 44
Johansson, Gun, f 13
Jonsson, Hans, mf 13
Josephsson, Staffan, mf 37
 
K
Kamwendo, Kitty, mf 30
Karlsson, Ann-Katrin, mf 52
Karlsson, Siv, f 51
Karlsson, Yvonne, f 61
Katz, Patricia, mf 59
Kits, Annika, mf 11
Kjellberg, Anette, mf 8, 8, 10, 61 
Klinte-Granlund, Kerstin, mf 49
Kottorp, Anders, mf 9
Kroksmark, Anna-Karin, mf 43
Kroksmark, Ulla, f 63, mf 50
Krumlinde Sundholm, Lena, mf 11, 38, 
38, 39
Kåhlin, Ida, f 61

 

SIDREGISTER – författare, medförfattare och presentatörer
f=författare mf=medförfattare p=presentatör (seminarium)



Göteborg
6-8 april 2011

73

Nordenskiöld, Ulla, mf 58
Nordin, Åsa, mf 51
Nordlund, Annette, mf 39
Nygren, Ulla, f 15
Nygård, Louise, f 9, 23, 44, mf 66 
Nyman, Anneli, f 36
 
O
Ohlsson, Kerstin, f 50
Olstam, Margaretha, mf 40
Orban, Kristina, f 41
Ottenvall Hammar, Isabelle, f 57
Otterström, Sofia, mf 59

P
Pattison, Marilyn, p 67
Peny-Dahlstrand, Marie, f 39
Persson, Annelie, f 52
Persson, Katarina, f 70
Persson, Marika, f 43
Petersson, Ingela, f 12
Pettersson, Cecilia, f 32
Pettersson, Ingvor, mf 40, 42
Pettersson, Kristina, f 8
Pettersson, Viktor, f 21, mf 42
Prellwitz, Maria, mf 25

R
Raccuia, Sofia, mf 17
Reifeldt, Kicki, f 40
Rosberg, Birgitta, f 39
Rosenberg, Lena, f 66
 
S
Samuelsson, Kersti, mf 18, 56, 58
Samuelsson, Monika, f 31
Sandell, Caroline, f 34
Sandlund, Birgitta, mf 54
Sandlund, Mikael, mf 15
Sandqvist, Jan, mf 61
Segerdahl, Lotte, mf 49
Selander, Helena, f 23
Sjödin, Linda, f 34
Sjöström, Stefan, mf 29
Skjutar, Åsa, f 27
Skoglund, Emma, f 51
Skymne, Carina, f 35
Sonn, Ulla, mf 47
Sonnander, Karin, mf 48
Spak, Fredrik, mf 27
Sundberg, Karina, mf 32
Sundh, Valter, mf 27
Svedlund, Ingrid, mf 43
Svensson, Bengt, mf 15
Svensson, Erica, mf 51
Svensson, Eva Z, p 66

T
Tavares, Iolanda, f 26
Tengel Jöborn, Maria, f 64

Terner, Annika, f 48
Tham, Kerstin, mf 10, 13, 21
Thorell, Ann-Christin, f 60
Thorén-Jönsson, Anna-Lisa, mf 26
Thundal, Kajsa-Lena, mf 27
Thyberg, Ingrid, f 59, 63, mf 14, 33, 59 
Thyberg, Mikael, mf 14
Tjörnstrand, Carina, f 20
Tollén, Anita, f 30
Törnqvist, Anna Lena, mf 54

V
von Koch, Lena, mf 10, 21
Vroland Nordstrand, Kristina, f 38
 
W
Wangdell, Johanna, f 52, 54
Wennberg, Birgitta, f 8
Westerberg, Yvonne, mf 28
Widell, Yvonne, mf 45
Wilson, Git, f 68
Wingårdh, Ann, f 68
Wretstrand, Anders, mf 35
Wästberg, Birgitta, f 28
 
Y
Yelin, Edward, mf 59
Yilmaz, Maria, mf 65
Ytterberg, Charlott, mf 18

Z
Zellmer, Mia, mf 43
Zingmark, Magnus, f 64
 
Ö
Ödman, Pia, mf 38
Öhman, Annika, mf 23
Öhrvall, Ann-Marie, f 38
Ölander, Elisabet, mf 58

 

 

L
Lang, Bibi, mf 61
Larsson, Christer, mf 62
Larsson, Lena, f 25
Larsson, Åsa, f 30
Lernestål, Anneli, mf 49
Lestander Dorsch, Brita, f 33
Leufstadius, Christel, mf 16, 19
Liedberg, Gunilla, f 49, mf 63
Liliequist, Marianne, mf 36
Lindberg, Katarina, mf 41
Lindberg, Margareta, mf 29
Lindh falk, Annika, mf 49
Lindqvist, Eva, f 8
Lindstedt, Helena, f 65, mf 48
Lindström, Ann-Charlotte, f 40
Lindström, Inga-Britt, f 34, 60
Lindström, Maria, f 29
Lund, Ann, mf 64
Lund, Josefine, mf 37
Lundberg, Stefan, mf 23
Lundgren, Anna-Sofia, mf 36
Lundh, Pernilla, mf 66
Lundqvist, Anna, mf 18
Lundqvist, Christina, mf 60
Lundälv, Eva, mf 43
Löfgren, Britta, mf 26, 45
Löfgren, Ingeborg, mf 50
Löfgren, Monika, mf 28
Löfqvist, Charlotte, mf 36
Löwing, Kristina, mf 38
 
M
Malinowsky, Camilla, mf 66
Malmgren Fänge, Agneta, f 41, mf 32
Markström, Urban, mf 15
Martell, Rebecca, mf 51
Mattson Müller, Ingrid, mf 57
Max, Inger, mf 52
Melin, Carin, f 53
Millkvist, Helena, mf 55
Moberg, Linda, mf 49
Modig-Arding, Ingalill, f 22
Månsson, Ingela, mf 63
Månsson, Josefine, mf 37
Månsson Lexell, Eva, f 11, mf 50
Mårtensson, Lena, f 14, 21
Müllersdorf Maria, f 65, mf 27
 
N
Neher, Margit, f 14
Neving, Marianne, f 16
Nielsen, Ewa, mf 50
Nilebrand, Kristina, mf 49
Nilsson, Charlotte, f 28
Nilsson, Ingeborg, f 36, mf 62
Nilsson, Ingrid, f 56
Nilsson, Kristina, f 47, 47, mf 49
Nilsson, Lisbeth, f 37, 54, 71, p 66
Norberg, Eva-Britt, f 26, 45



Göteborg
6-8 april 2011

74

Anteckningar 






