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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att belysa arbetsterapeutiska interventioner som främjar 
delaktighet i dagliga aktiviteter för klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. En 
kvalitativ metod användes för att besvara syftet, och sju arbetsterapeuter inom primärvård 
fördelat på två landsting i Sverige har intervjuats. Arbetsterapeuterna intervjuades utifrån en 
intervjuguide innehållande semistrukturerade frågor.  Det insamlade datamaterialet analyseras 
utifrån en innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier, ”Interventioner riktade mot 
klient”, ”Interventioner riktade mot social miljö” samt ”Interventioner riktad mot fysisk 
miljö”. Det framkom i resultatet att arbetsterapeuterna riktade interventioner mot klienterna
för att tillgodose deras önskemål och behov. Interventionerna handlade då om att förskriva 
hjälpmedel, instruera samt ge hemuppgifter. Arbetsterapeuterna riktade även interventioner
mot den sociala miljön och handlade då om att stödja, ge tips och råd, instruera samt 
undervisa anhöriga och personal i hur de kunde göra klienterna mer delaktiga i vardagliga 
aktiviteter. En annan vanlig intervention som arbetsterapeuterna använde sig av riktades mot 
den fysiska miljön. Arbetsterapeuterna gav då både klienter och anhöriga förlag på olika 
anpassningar de kunde göra i miljön för att främja delaktighet i vardagliga aktiviteter. 
Sammanfattningsvis visade denna studie på att arbetsterapeuterna riktade sina interventioner 
mot klient, social- och fysisk miljö för att klienter med kognitiva funktionsnedsättningar 
skulle få ökad delaktighet i vardagliga aktiviteter.

Nyckelord: arbetsterapi, delaktighet, aktivitet, kognitiva funktionsnedsättningar.
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Abstract
The aim of this study was to illuminate occupational therapist’s interventions supporting 
participations in every day life occupation for clients with cognitive dysfunction. The authors 
used a qualitative approach to answer the purpose, and seven community occupational 
therapists were interviewed. The interviews were supported by an interview guide containing
semi structured questions. The collected data material was analyzed using content analysis. 
The analysis resulted in three categories: "Interventions aimed at the client," "Intervention 
towards the social environment" and "Interventions directed at the physical environment. The 
result showed that occupational therapist directed their interventions towards clients to satisfy 
their wishes and needs. The interventions were, for example to prescribe aids, give 
instructions and give homework. When clients no longer had the ability to affect their own 
living, the intervention were focused on the social environment. The occupational therapist 
were able to support, provide tips and advice, instruct and educate families and staff in how to 
make clients more involved in their everyday life activities. Another common intervention 
used by the occupational therapist was directed towards the physical environment. The 
occupational therapists were able to make suggestions, both to clients and to relatives, for 
adjustments in the environment to promote participation in everyday activities. In conclusion, 
this study indicated that occupational therapist directed their interventions towards the client 
and the social and physical environment so that clients with cognitive disabilities could
increase their participation in everyday activities.

Keywords: occupational therapy, participation, occupation, cognitive dysfunction.
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Inledning

Under utbildningens gång har vi fått en ökad förståelse för hur medfödda och förvärvade 

hjärnskador och sjukdomar kan leda till kognitiva funktionsnedsättningar och påverka 

aktivitetsutförandet. När vi sedan varit ute på praktik kom vi i kontakt med människor som 

hade problem med minnet, initiativförmåga eller koncentrationssvårigheter och såg hur det 

påverkade deras förmåga att ta hand om sig själv och sitt hem. För många bidrog det till 

frustration och oro både hos klienterna själva men även hos anhöriga vilket ledde till att de 

behövde hjälp av arbetsterapeuter för att kunna vara delaktiga och utföra sina vardagliga 

aktiviteter. Vi vill därför med denna uppsats öka kunskapen kring arbetsterapeutiska 

interventioner som kan främja delaktighet i vardagliga aktiviteter hos klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar.  

Bakgrund

Distriktsarbetsterapeuter arbetar inom landstingets primärvård och riktar sig mot klienter i alla 

åldrar med olika sjukdomar och skador som påverkar aktivitetsutförandet och delaktigheten 

inom alla aktivitetsområden. De vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården 

som leder till kognitiva funktionsnedsättningar är hjärnskador/sjukdomar, neurologiska och 

psykiska sjukdomar. Arbetsterapeuter har fokus på klienten, aktiviteten och miljön och arbetar 

för att främja, förebygga, rehabilitera och bibehålla människors hälsa.  Arbetsterapeuternas 

åtgärder för att öka klienters delaktighet är anpassning av den fysiska och sociala miljön (Aas 

& Grotle, 2007).

Huvudmålet och fokus i arbetsterapi är att stödja hälsa och delaktighet i livet genom 

engagemang i aktivitet (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2008). Att 

vara delaktig i sin livssituation har en positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet. Genom 

delaktighet utvecklar människan färdigheter och kompetens, lär sig samspela med 

omgivningen och finna en mening med livet (Law, 2002). Engagemang uppstår när en klient 

utför aktiviteter som är självvalda, motiverade och har ett syfte. Aktiviteter har en unik 

mening i människors liv och är viktiga för identiteten och kompetensen. Aktiviteter påverkar 

hur beslut fattas samt hur människan spenderar sin tid. När arbetsterapeuter arbetar med 

klienter för att främja engagemang i dagliga aktiviteter ser de till alla livsaspekter där 

klientens kan tänkas vara involverad. Dessa aspekter benämns i AOTA (2008) som

aktivitetsområden och innefattar arbete, fritid, vila och sömn, social delaktighet, studier, 
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aktiviteter i dagliga livet (ADL) samt instrumentella aktiviteter i dagliga livet (I-ADL). Enligt 

AOTA (2008) beskrivs ADL som de basaktiviteter en klient utför för att ta hand om sig själv 

och sin personliga hygien, sömn, vila, på- avklädning, förflyttning toalettbesök samt att kunna 

förse sig med mat och dryck.   Instrumentell ADL ses som de aktiviteter en klient utför för att 

ta hand sin egen hälsa som motion, mediciner och kost. Det innefattar även att ta hand om 

ekonomi, städning, tvätt och underhåll av hemmet samt planering, inköp och tillagning av mat 

(AOTA, 2008). 

Att ha en kognitiv funktionsnedsättning leder ofta till svårigheter i utförandet av aktiviteter 

och kan påverka klienters förmåga att organisera, välja och på ett tillfredsställande sätt utföra 

meningsfulla aktiviteter som är kulturellt definierade och åldersanpassande och som handlar 

om att ta hand om sig själv, njuta av livet samt bidra till en ekonomisk och social 

produktivitet i det samhälle man lever och verkar. Kognition ses som en utförandekomponent 

hos klienten och ger vid påverkan konsekvenser för aktivitetsutförandet.  Aktivitetsutförandet 

påverkas av relationen mellan klient, aktivitet och miljö. Sker en förändring i någon del 

kommer även de andra att påverkas (Stanton, Thompson-Franson & Kramer, 2002). 

Medfödda och förvärvade sjukdomar och skador som kan leda till kognitiva

funktionsnedsättningar är bland annat demens (Cullberg, 2005), psykisk sjukdom,

hjärnskador/sjukdomar samt utvecklingsstörning (Toglia, Golitz & Goverover, 2009) men

kognition kan även förändras med ökande ålder och bli för många ett påtagligt handikapp 

(Nyberg, 2002). Kognition kan ses som de mentala processer som sker i hjärnan då 

människan tar emot, bearbetar och förmedlar information. Att kunna tänka, resonera, komma 

ihåg och göra världen omkring oss förståelig är viktigt för att kunna utföra dagliga aktiviteter 

(Grieve & Gnanaskekarian, 2009; Toglia, & Golitz & Goverover 2009). Kognition beskrivs 

som psykiska funktioner och innefattar bland annat minne, intellekt, uppmärksamhet, 

orientering, perception, emotioner, språk, tanke- energi och driftfunktioner samt sömn.  Till 

de högre kognitiva funktionerna (exekutiva) som har betydelse för målinriktade beteenden 

och beslutsförfattande, hör abstraktion, organisering och planering, flexibilitet, förståelse, 

omdöme och problemlösning (Socialstyrelsen, 2003). 

För att kunna hjälpa klienter med kognitiva funktionsnedsättningar som har problem med att 

vara delaktiga i vardagliga aktiviteter använder sig arbetsterapeuter av olika klientcentrerade 

arbetsterapiprocessmodeller (Kiehlhofner, 2008 ; AOTA, 2009 ; Fischer & Nyman, 2007; 



7

Stanton, Thompson-Franson & Kramer, 1997). Arbetsterapiprocessen innefattar utredning, 

interventioner och utvärdering. Interventioner handlar om att upprätta en plan där 

tidsbestämda, objektiva och mätbara mål sätts upp i samarbete med klienten utifrån dennes 

önskemål och behov. Implementering handlar om att sätta planen i handling om är de åtgärder 

som utförs för att åstadkomma en förändring i klientens utförande. Utvärdering av åtgärder 

görs kontinuerligt för att se om allt går enligt planerna eller om det behövs göras några 

förändringar (AOTA, 2009).  

När arbetsterapeuter planerar interventioner med klienter som har kognitiva 

funktionsnedsättningar är det viktigt att ta hänsyn till deras säkerhet. Problem med 

uppmärksamhet, orientering eller minnesproblem kan orsaka risker i situationer som 

vanligtvis anses ha låg risk. Brist på insikt om deras förmåga kan leda till att de tar sig an 

aktiviteter som går utanför deras kapacitet och kan även orsaka stress, känslor av frustration 

och skamkänslor då klienten känner att de inte har förmågan att hantera sin livssituation. 

Detta kan leda till att klienter får låg motivation och ångest som påverkar omdömet och 

förmågan att fatta beslut (Grieve & Gnanaskekarian, 2009). Klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar har inte heller alltid förmågan att förmedla eller beskriva de aktiviteter 

de önskar kunna utföra. Arbetsterapeuten måste då söka sig till klientens familj eller andra 

viktiga personer som har kunskap och insikt om klientens önskemål och behov (AOTA, 

2009). 

De olika interventioner som arbetsterapeuter kan använda sig av för att främja delaktighet hos 

klienter med kognitiva funktionsnedsättningar riktar sig mot klient, aktivitet eller miljö. 

Interventioner riktade mot klienter innefattar metakognitiv träning, social- och funktionell 

färdighetsträning, kompensation samt träning av kognitiva funktioner. Vid interventioner 

riktade mot miljön och aktivitet väljs uppgifter ut som matchar klientens kognitiva kapacitet i 

syfte att förebygga, bevara och/eller optimera aktivitetsutförandet. För att förebygga olyckor, 

bevara eller förstärka funktioner anpassas uppgifter, miljön eller rutiner. Undervisning riktad 

mot klienter och anhöriga ges för att de ska få en ökad förståelse kring kognitiva 

funktionsnedsättningar men även lära sig hur de kan främja engagemang i aktivitet, social 

delaktighet eller minimera effekterna av kognitiva symtom. Interventioner kan även riktas 

mot att förändra eller utveckla nya uppgifter, miljöer eller rutiner i syfte att optimera 

utförandet (American Occupational Therapy Association [AOTA], 1999). Olika 

interventioner förespråkas, oavsett ansats så handlar det om de krav som ställs på klientens 
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kognitiva förmågor i syfte att lära sig nya färdigheter för första gången, återinlärning av 

tidigare färdigheter och aktiviteter, eller kompensera för förlorade förmågor (Grieve & 

Gnanaskekarian, 2009). 

  

För att klienter med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna klara sig självständigt så är 

det viktigt att samhället förser dem med den hjälp de behöver. Samtidigt minskar antalet 

särskilda boenden, och institutioner läggs ned på grund av stora kostnader (Jahlenius, 2005; 

Socialstyrelsen, 2009). Det innebär färre vårdplatser och kortare vårdtider och att människor 

skrivs ut från sjukhus till hemmet med stora vård- och omsorgsbehov. Detta medför ett större 

tryck på den öppna vården, hemtjänst och anhöriga (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Jahlenius 

(2005) så framkommer det även att personal inom vård- och omsorgsområdet har bristande 

kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar men att detta är ett område som är under 

utveckling. 

Studier visar att bekanta aktiviteter och miljöer kan främja utförandet av dagliga aktiviteter 

hos klienter minnesproblem samt bidra till skapandet av nya vanor men även återskapandet av 

tidigare vanor (Erikson, Karlsson, Borell & Tham, 2007; Boman, Lindstedt, Hemmingsson & 

Bartfai, 2004). För att klienter med minnesproblem ska komma ihåg var saker ligger eller 

vilka dagliga aktiviteterna som ska utföras kan kompensatoriska strategier utvecklas. 

Kompensatoriska strategier kan exempelvis vara att skriva upp saker i en kalender, upprätta 

ett schema, alltid förvara saker på sin bestämda plats och/eller ha en central plats i hemmet 

där viktiga saker placeras. Detta ger stöd för minnet men även struktur och kontroll (Erikson, 

Karlsson, Borell & Tham, 2007). Andra strategier för minnet kan vara att upprepa information 

för sig själv eller ställa upprepande och klargörande frågor till andra (Dirette, 2002). En annan 

studie visar att den sociala miljön kan påverka delaktigheten hos klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar. En stödjande social och fysisk miljö kan skapa trygghet. Genom att 

ställa frågor, guida, ge instruktioner, ledtrådar och/eller anpassa aktiviteter eller miljön kan 

klienten fortsätta att vara delaktig (Wikströms, Borell, Stigsdotter-Neely & Josephsson, 

2005).

Sammanfattning problemformulering

Utifrån ovanstående resonemang kan kognitiva funktionsnedsättningar ge upphov till 

påtagliga problem i utförandet av aktiviteter och påverka delaktigheten gällande personlig

vård, boende, arbete, studier, fritid och sociala relationer. Även förmågan att organisera, välja 
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och på ett tillfredsställande sätt utföra meningsfulla aktiviteter påverkas. Att inte kunna vara 

delaktig i dagliga aktiviteter påverkar hälsan och välbefinnandet. I dag när samhället minskar 

antalet vårdplatser och kortar ned vårdtider samt lägger ned särskilda boenden och 

institutioner ökar kraven på samhällets resurser att ta hand om klienter med komplexa behov 

som bor i eget boende. Jahlenius (2005) framhåller att det finns brister gällande kunskap kring 

kognitiva funktionsnedsättningar hos personal inom vård och omsorg men att det är ett 

område som är under utveckling.  Arbetsterapeuter inom primärvården arbetar mot klienter i

det egna boendet med både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Det är därför av 

intresse att lyfta fram arbetsterapeuters kunskap och erfarenhet kring interventioner som 

bidrar till att främja delaktighet i vardagliga aktiviteter för klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar. 

Syfte

Syftet var att belysa arbetsterapeutiska interventioner som främjar delaktighet i vardagliga 

aktiviteter för klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Metod

Design

För att besvara syftet har en kvalitativ ansats valts, vilket är lämpligt då människor kan 

beskriva sina erfarenheter med egna ord utifrån sin livsvärld. Vid intervjuerna används 

semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 2) för att säkerställa att liknande 

data samlas in från alla informanter (Holloway & Wheeler, 2002). Vid analys av det 

insamlade materialet tas stöd av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Denna 

analys kan användas vid kvalitativa forskningsmetoder som baseras på intervjuer. 

Urval

Urvalet sker medvetet och ändamålsinriktat för att få svar på studiens syfte (Holloway & 

Wheeler, 2002). Sju arbetsterapeuter inom primärvården verksamma på fem vårdcentraler 

intervjuades. Kriteriet för deltagande i studien var att arbetsterapeuter skulle ha minst två års 

yrkeserfarenhet av att vara legitimerade arbetsterapeuter samt ha erfarenhet av klienter med 

kognitiva funktionsnedsättningar. På grund av geografiskt avstånd mellan författarna gjordes 

ett bekvämlighetsurval och arbetsterapeuter kontaktades i Västmanland och Stockholms län. 
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Datainsamling

Intervju med semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide (bilaga 2) användes som

datainsamlingsmetod, med fokus på frågeställningar kring arbetsterapeutiska interventioner 

som främjar delaktighet hos klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. Intervjuguiden 

försäkrade att liknande data samlades in från alla arbetsterapeuter. Intervjuerna spelades in på 

band och tog mellan 20-50 minuter, med tid för eftertanke och reflektion. I samband med 

intervjutillfället bad författarna om tillåtelse att få återkomma om materialet behövdes

kompletteras. Denna intervjumetod gav en viss kontroll över intervjun och bevarade syftet 

som studien avsåg att fånga. Den säkerställde även att författarna ställde samma frågor, då

intervjuerna utfördes var för sig. Intervjuerna skrevs ut ordagrant. (Holloway & Wheeler, 

2002). 

Procedur

Namn och telefonnummer till arbetsterapeuter på vårdcentraler i Stockholms och 

Västmanlands län söktes via internet och telefonkatalog. Därefter söktes via växel 

verksamhets/enhetschef för att be om tillstånd att skicka ut en förfrågan till arbetsterapeuter 

om att delta i studien. Efter godkännande från chef skickades missivbrev (bilaga 1) ut till fem 

olika vårdcentraler i Stockholms län och fem i Västmanlands län. Sammanlagt skickades 14 

missivbrev ut till 10 vårdcentraler. Antalet arbetsterapeuter på vardera vårdcentral varierade. 

På en del vårdcentraler var de endast en arbetsterapeut medan de på andra ställen varierade 

mellan två till fem stycken. På några vårdcentraler beslöt arbetsterapeuterna gemensamt att 

det räckte om endast en av dem deltog i studien då vissa var mer inriktade mot kognitiva 

funktionsnedsättningar. En vecka efter att missivbreven skickats ut togs telefonkontakt med 

respektive arbetsterapeuter för att höra om de ville delta i studien. I de fall intresse fanns 

bokades tid och plats för intervjuer. Alla intervjuer utfördes på respektive Arbetsterapeuters 

arbetsplats. Vidare informerades författarna under telefonsamtalet att intervjuerna skulle 

spelas in på band och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande under studiens gång.

För att försäkra oss om att informanterna tagit del av och förstått informationen fick 

arbetsterapeuter underteckna ett samtycke vid intervjutillfället. Det geografiska avståndet och 

det svaga deltagarantalet i en av regionerna ledde till att en av författaren utförde sex

intervjuer och den andre författaren utförde en. Författaren som inte utfört intervjuerna skrev 

istället ut texterna ordagrant för att få en djupare insikt i vad som sagts. 
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Bortfall

Sammanlagt tillfrågades 14 arbetsterapeuter om att delta i studien. Tre av dessa tackade nej 

till att delta i studien på grund av tidsbrist. En arbetsterapeut tackade nej på grund av att hon 

saknade erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar. Två stycken arbetsterapeuter avstod 

på grund av att de ansåg att det räckte med att en av dem deltog i studien, den då med mest 

erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar. Den sista arbetsterapeuten var tillfälligt sjuk

när telefonkontakt togs. Vid senare försök var det endast telefonsvarare, där meddelande 

lämnades gällande information om studien. Fanns intresse av att delta kunde arbetsterapeuten 

kontakta någon av författarna. Ingen kontakt togs. 

Analys av data 

Det insamlade materialet analyseras utifrån Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. 

Författarna läste i genom intervjutexterna var för sig ett flertal gånger för att få en helhetsbild 

av innehållet och för att urskilja ett mönster. Sedan togs meningsbärande enheter ut och 

kondenserades till mindre enheter med det underliggande budskapet i behåll. Därefter 

träffades författarna för att jämföra likheter och skillnader i materialet. Författarna kodade 

sedan den kondenserade texten tillsammans och sorterade in koderna efter liknande innehåll. 

Koderna erlades med olika kategorinamn vilket resulterade i tre stycken kategorier; 

”Interventioner riktade mot klient”, ”Interventioner riktade mot social miljö” samt 

”Interventioner riktade mot fysisk miljö”.

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori

”Vad kan man instruera 
anhöriga i …det är kanske 
det att man ska var lite mer 
aktiv i matlagning och så 
där...Ibland kan det blir lite 
så att de blir inaktiva 
hemma…de kanske har en 
duktig man då eller…som 
tar över…men det här att 
man tar med dem…med det 
är kanske en uppgift som de 
klara av …att de får vara 
mer delaktiga…att få skära 
några gurkskivor till 
lunchen…”

”att man märker upp 
handtaget med någon färg 
… om man har svårt att 
hitta till toaletten… att man 
kan sätta på ett rött lock på 
toaletten…att man jobbar 
mycket med kontraster…”

Instruera anhöriga i att de 
ska vara mer aktiva i 
matlagning och att ta med 
dem, det är kanske en 
uppgift som de klara av  

Märka upp med handtaget 
till toaletten med färg eller 
sätta ett rött lock på 
toaletten, arbeta med 
kontraster

Instruera anhöriga om att 
göra dem mer delaktiga i 
vardagliga aktiviteter

Arbeta med färgmarkeringar 
och kontraster i miljön 

Intervention mot social 

miljö

Intervention mot miljö
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”Hon har haft svårt att 
komma ihåg och strukturera 
och hålla tråden och så och 
den klienten fick en 
handdator för att hon 
beskrev att… det var ju 
jättemycket läkartider och 
så som hon missade och 
glömde av helt och 
hållet...glömde när barnen 
hade något bokat…”

Hon hade svårt med struktur 
så hon fick en handdator för 
att hålla reda på tider hon 
glömde

Handdator för hjälp med 
struktur och minne.

Intervention mot klient

Etiska aspekter

I missivbrevet gavs information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Det 

insamlade materialet har hanterats på sådant sätt att det inte har gått att koppla resultatet till 

deltagarna. Materialet har förvarats på en säker plats och endast författarna till studien, samt i 

viss mån handledaren har haft tillgång till materialet (Holloway & Wheeler, 2002). Efter 

studiens godkännande av examinator och publicering kommer allt det insamlade 

intervjumaterialet att raderas. Känsliga situationer som kan uppstå i intervjusituation är att

arbetsterapeuter inte känner att de har tillräcklig kunskap eller resurser för att ta hand om 

klienter med kognitiva funktionsnedsättningar på ett tillfredsställande sätt. Även det faktum 

att intervjun spelas in med bandspelare kan medföra att situationen känns tillgjord och en 

känsla av obehag kan uppstå. För att motverka detta har författarna erbjudit arbetsterapeuterna 

att bestämma plats för intervju för att minimera riskerna för obehag. Författarna har även 

erbjudit tid till reflektion, visat förståelse och försökt skapa en trygg miljö i

intervjusituationen. Då det finns ett behov av att sprida kunskap kring interventioner vid 

kognitiva funktionsnedsättningar övervägde de positiva aspekterna studien ansågs kunna 

medföra. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets

biblioteks hemsida.

Resultat

Analysen av data resulterade i tre kategorier som beskriver arbetsterapeutiska interventioner 

som främjar delaktighet i daglig aktivitet. Dessa kategorier är; ”Interventioner riktade mot 

klient”, ”Interventioner riktad mot social miljö” samt ”Interventioner riktade mot fysisk 

miljö”.
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Interventioner riktad mot klient

Denna kategori handlar om hur arbetsterapeuterna arbetade med interventioner riktade mot 

klienter med kognitiva funktionsnedsättningar för att främja delaktighet i dagliga aktiviteter. 

De interventioner som användes mot klienten var att förklara, förskriva kognitiva hjälpmedel,

instruera, samt ge hemuppgifter. Att förklara var en intervention arbetsterapeuter använde sig 

av när klienten inte förstod varför de hade svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna fick då förklara på ett tydligt och konkret sätt vad problemen kunde bero 

på. Genom att lyssna och visa förståelse för klienternas svårigheter minskade deras känsla av 

att de kände sig mindre vetande. Arbetsterapeuterna beskrev också att de förklarade för 

klienten att andra med liknande problem blivit mer delaktiga i sina dagliga aktiviteter genom

att de fått ett kognitivt hjälpmedel eller att man anpassat den fysiska och/eller sociala miljön. 

Arbetsterapeuterna använde sig även av kognitiva hjälpmedel som en intervention för att 

kompensera för klienters nedsatta kognitiva funktioner. Beroende på vilka problem klienter 

hade i aktivitetsutförandet, samt vilka funktioner som var nedsatta, kunde olika hjälpmedel 

användas. Hänsyn togs även till klientens förmåga, sjukdom och prognos. Tidshjälpmedel

användes för att kompensera för klienters nedsatta förmåga att orientera sig i tid. 

Arbetsterapeuterna mötte ofta klienter som hade problem med dygnsrytm, vilket kunde 

innebära svårigheter att veta när det var dags att gå upp ur sängen eller när de skulle gå och

lägga sig. Även mattiderna kom ur rytm, inplanerade möten glömdes bort och 

favoritprogrammet på tv missades. Att inte vara orienterad i tid gav ofta upphov till frustration 

hos klienterna eftersom de gärna ville vara aktiva och delta i olika aktiviteter i och utanför 

hemmet.  En arbetsterapeut berättar:

”sen finns det ju dem som får svårt med natt och dag... allra helst på sommaren när det 
är ljust nästan hela dygnet, och sen på vintern när det är mörkt. Då går de och lägger sig 
när klockan är halv tre på eftermiddagen och tror att det är natt….och sen på sommaren 
så vaknar det kanske tre på morgonen och ser att det är ljust och  tror att det är morgon. 
Men har de då den här lilla dag- och natt kalendern så för där står det även om d et är 
natt, dag, morgon o.s.v. Då kan man se att även fast det är ljust ute så är det natt. Då ska 
de inte gå upp.”

Förskrev arbetsterapeuterna ett kognitivt hjälpmedel instruerades klienterna i hur hjälpmedlet 

fungerade, hur det skulle skötas och programmeras. Arbetsterapeuterna tog även hänsyn till 

klientens inlärningsförmåga och instruerade i ett moment i taget samt gjorde uppföljningar för 

att se att allt fungerade.  För klienter med svårigheter att orientera sig i tid och rum förekom 
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det ofta att arbetsterapeuterna förskrev handdatorer. Handdatorn var till stöd för att komma 

ihåg saker som klienten skulle ha med sig till olika aktiviteter men även en hjälp för att passa 

tider och ha en struktur över vardagen. Hjälpmedel möjliggjorde för klienten att bli mer 

delaktig i sin vardag och känslan av misslyckande och skam minskade.

En intervention riktad mot klient som också beskrevs av arbetsterapeuterna, var hemuppgifter. 

Arbetsterapeuterna gav, efter klientens behov och godkännande, hemuppgifter varje vecka till 

dem som hade svårigheter att planera sin vardag. ”Hon vill ju ha hjälp med att organisera och 

lägga upp strategier för hur hon ska få en bättre ordning i hemmet”. Arbetsterapeuterna

utarbetade då hemuppgifter över ett antal veckor som sedan följdes upp varje vecka. Beroende 

på om klienten utfört uppgifterna så gav det en grund till hur de kunde gå vidare för att 

fortsätta organisera vardagen.

Interventioner riktad mot social miljö

Denna kategori handlar om hur arbetsterapeuter använder sig av interventioner riktade mot 

den sociala miljön för att främja klienter med kognitiva funktionsnedsättningars delaktighet i 

vardagliga aktiviteter. De interventioner arbetsterapeuterna använde sig av var att stödja, ge 

tips och råd samt instruera och undervisa. 

Att vara ett stöd för anhöriga och personal i arbetet med klienter kunde handla om att lyssna 

och ta del av deras oro gällande klienterna, föräldrarna eller make/makan. Oftast var det 

anhöriga eller personal som tog kontakt med arbetsterapeuten för att klienten inte längre 

kunde klara sin vardag. Anhöriga upplevde att det fanns säkerhetsrisker då klienten hade 

svåra minnesproblem, saknade dygnsrytm, var ”rymningsbenägna” eller hade brist på insikt. 

Interventionerna riktades då mot att installera larm eller spisvakt för att anhöriga och personal 

skulle känna sig mer lugna och trygga. Att ha en bra relation och ett gott samarbete till 

anhöriga och personal var viktigt för klientens möjlighet att vara delaktig. Arbetsterapeuterna 

fick då stödja anhöriga och personal i hur de skulle förhålla sig till klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar och informera dem att det var viktigt att låta dem vara delaktiga och 

utföra de aktiviteter de kunde klara av. Arbetsterapeuten uttryckte sig så här:

…”det är kanske det att man ska var lite mer aktiv i matlagning och så där. .ibland kan 
det bli lite så att de blir inaktiva hemma… de kanske har en duktig man då eller…som tar 
över…men det här att man tar med dem. . det är kanske en uppgift som de klarar av …att 
de får vara mer delaktiga…att få skära några gurkskivor till lunchen…”
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Mycket av den information som arbetsterapeuterna gav till anhöriga och personal handlade 

om att ge råd och tips om hur klienterna kunde bli mer delaktiga. Arbetsterapeuterna kunde 

informera anhöriga och personal om hur de kunde stödja klienter genom att ändra rutiner, se 

till att miljön blev strukturerad samt hur de kunde märka upp i den fysiska miljön. Enligt 

arbetsterapeuterna framkom det att den sociala miljön var viktigt när klienter inte själva kunde 

uttrycka sig eller inte hade insikt. Utifrån det som anhöriga och personal berättade kunde 

arbetsterapeuterna ge stöd och råd. 

Att undervisa och instruera personal och anhöriga var vanliga interventioner för att främja 

delaktighet hos klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. Hade klienter minnesproblem 

kunde hjälpmedel kompensera för dessa funktioner och de kunde fortsätta vara delaktiga och 

mer självständiga i utförandet av sina dagliga aktiviteter.  Klarade de inte av att sköta 

hjälpmedlet själva så måste personal och anhöriga få utbildning och instruktioner i hur 

hjälpmedlet fungerade. En arbetsterapeut sa:

”är hemtjänster in kopplad hos en patient och den ska sköta något av det här så...man 
får ju tala om hur det är när en klient får ett sånt här hjälpmedel och så vidare…oftast är 
det ju dom som kanske ska programmera in eller så …då har man ju utbildning  eller 
instruktioner för dem och har med så många som möjligt ..jag har ju utbildat i den här 
kom ihåg klockan och så …det är både hemtjänsten och jag som har programmerat 
in…men det har ju även varit anhöriga”

Arbetsterapeuten kunde även instruera personal och anhöriga i hur de kunde använda dosor 

med inspelningsfunktion till klienter med minnesproblem. Exempelvis så kunde de spela in 

korta meddelanden medan de gick till affären eller tvättstugan.  Klienten kunde då trycka flera 

gånger för att lyssna på meddelandet. Detta skapade trygghet för klienten men även för 

anhöriga och personal. Dosor kunde även användas för klienter som ville ta sina dagliga 

promenader men inte kom ihåg att vända hemåt. Anhöriga eller personal hade då spelat in ett 

meddelande som aktiverades efter cirka en halvtimme där de talade om att det var dags att

vända och gå hem. Andra vanliga hjälpmedel som arbetsterapeuten kunde förskriva och 

instruera personal och anhöriga i vid nedsatt minnesfunktion var en storstilad almanacka eller 

en whiteboardtavla där viktiga datum eller vad som skulle hända de närmsta dagarna kunde 

skrivas in.
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Interventioner riktade mot fysisk miljö

I denna kategori beskrivs hur arbetsterapeuten använder sig av strategier riktade mot den 

fysiska miljön för att främja delaktighet i dagliga aktiviteter vid kognitiva 

funktionsnedsättningar. De strategier som arbetsterapeuterna använde sig av var 

färgmarkering/kontraster, bild- och text stöd samt struktur.

Att använda sig av färgkontraster tydliggjorde i miljön och klienten kunde lättare orientera 

sig i bostaden. Hade hjälpmedlet en stark röd färg var den lättare att utskilja bland andra 

föremål. Det framkom av arbetsterapeuterna att det var viktigt att göra observationer av de 

aktiviteter som klienten prioriterat för att få reda på orsaken till varför klienten glömde 

spisplattorna på och brände mat. I stället för att direkt begränsa aktiviteten med en spisvakt 

kunde det räcka med att färgmarkera spisplattorna och spisvreden. 

En annan intervention som arbetsterapeuten använde sig av för att förändra den fysiska miljön 

var att genom bildstöd/text markera var saker och ting skulle placeras i hyllor, skåp och lådor. 

Enligt arbetsterapeuterna underlättade detta även för familj, anhöriga och hemtjänst att 

upprätthålla samma ordning. Det bidrog även till att det blev lättare för klienten att lära in ny 

information när handlingen var konsekvent, dvs. att alla gjorde på samma sätt. Bild- och text 

stöd används även som strategi för att underlätta en aktivitet att utföras i ordningsföljd.   

Arbetsterapeuten kunde till exempel gå igenom de olika stegen vid duschsituation med 

klienten och sätta upp bilder i ordningsföljd som stöd för att inte missa ett moment. En annan 

form av checklista kunde göras med inplastade bilder eller text för att vägleda inför 

planerandet av en aktivitet. Denna kunde bäras med i fickan. En arbetsterapeut berättar:

”Han fick en liten checklista på vad han skulle packa i gympapåsen eller när han skulle 
till simhallen… för det hade han ingen uppfattning om...vad han skulle ha med….eller att 
han skulle packa några saker över huvud taget”

När arbetsterapeuten hjälpte klienten att hitta en struktur i vardagen handlade det om att rensa 

bort onödiga saker och organisera upp i lådor, skåp och hyllor så att klienten lätt hittade de 

saker de sökte efter. Att ha struktur gav ordning i klientens hem och underlättade för denne att 

vara delaktig i vardagliga aktiviteter som att plocka ur diskmaskinen, duka eller laga mat. Det 

förekom även att klienter hade fler almanackor utplacerade på olika platser i hemmet. 

Arbetsterapeuterna arbetade då för att klienten skulle rensa bort de andra och endast använda 

sig utav en almanacka. Att få en struktur i vardagen kunde även handla om att förvara viktiga 

saker som mediciner, hjälpmedel, almanackor och nycklar på en och samma plats i hemmet. 
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En plats där klienten ofta vistades och som var synlig och lättillgänglig för att de skulle bli 

påminda. En arbetsterapeut uttryckte: ”Då får man tänka på vart man placerar 

hjälpmedlet….hur klienterna är i sin bostad...är de mycket i köket eller tittar de mest på tv 

eller….”

Sammanfattning 

För att främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar använder sig arbetsterapeuter av olika interventioner. De 

interventioner som riktade sig mot klienten handlade om att förklara, förskriva hjälpmedel, 

instruera, samt ge hemuppgifter. Interventioner riktade mot den sociala miljön handlade om 

att stödja, ge råd och tips samt instruera och undervisa. Interventioner riktade mot fysiska 

miljön handlade om färgmarkering/kontraster, bild- och text stöd samt struktur.

Diskussion

Syftet med denna studie var att belysa arbetsterapeutiska interventioner som främjar 

delaktighet i vardagliga aktiviteter hos klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. I 

resultatet framkom det att de interventionerna arbetsterapeuterna använde sig riktade sig mot 

klient samt den sociala och fysiska miljön. 

Studiens resultat visar att arbetsterapeuterna i första hand riktade interventioner mot 

klienterna. Det framkom att en vanlig intervention som gjordes var att förskriva kognitiva 

hjälpmedel för att främja delaktighet i vardagliga aktiviteter. Hjälpmedlet kompenserade då 

för klientens nedsatta kognitiva funktioner. Att använda sig av kompenserande åtgärder är 

enligt Fisher (1998) att föredra eftersom det ofta har visat sig vara tidskrävande att träna upp 

de nedsatta funktionerna. Dessutom har träning en begränsad effekt när det gäller att förbättra 

utförandet i dagliga aktiviteter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I den 

aktuella studien framkom det att vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel instruerade 

arbetsterapeuterna klienterna i hur hjälpmedlet skulle skötas och programmeras. 

Arbetsterapeuterna framhöll här vikten av att vara lyhörd, ta hänsyn och anpassa sig till 

klientens inlärningsförmåga. En strategi de använde i sitt dagliga arbete var att lära ut de olika 

momenten steg för steg anpassad efter klientens nivå av mottaglighet. I en studie av 

Holmqvist, Kamwendo och Ivarsson (2009) framhävs vikten av att arbetsterapeuterna 

använder sig själv som ett terapeutiskt verktyg. Genom att ge feedback till klienterna och 
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synliggöra deras styrkor och svagheter, ökade klienters insikt, motivation vilket gav upphov 

till ett gott terapeutiskt samarbete. Vikström, Borell, Stigsdotter- Neely och Josephsson 

(2005) framhäver att det är viktig att erbjuda klienten ett stödjande klimat och understryker 

vikten av att låta aktiviteter ta den tid som behövs, uppmuntra samt erbjuda klienten tid att 

tänka och komma ihåg. Författarna av den här studien ansåg att det var viktigt att anpassa sig 

efter klientens fysiska och psykiska förmåga när en ny färdighet skulle läras in. Vid problem 

med minne- och uppmärksamhet eller vid svårigheter att ta in kunskap var det viktigt att ta sig 

tid och vara tydlig och konkret i sina beskrivningar. Uppföljningar var viktigt för att se att allt 

fungerade och att klienten klarade av att hantera hjälpmedlet. I de fall klienten inte använde 

sig av hjälpmedlet så var det av angeläget att ta reda på orsaken. 

Enligt Erikson, Karlsson, Borell och Tham (2007) kan klienter som drabbats av kognitiva 

funktionsnedsättningar få problem med att skapa ett sammanhang när de utför dagliga 

aktiviteter. Det kan också orsaka stress, känslor av frustration och skamkänslor när klienter

inte längre känner att de har förmågan att hantera sin livssituation, vilket kan leda till att 

klienten får låg motivation och ångest som påverkar omdömet och förmågan att fatta beslut

(Grieve & Gnanaskekarian, 2009). Poulsen, Rodger och Zivani (2006) menar att klienter med 

stöd från arbetsterapeuter kan påverkas till att utveckla en inre motivation som gör att de 

känner sig autonoma och kompetenta att kunna utföra olika uppgifter som i sin tur leder till att 

de blir mer engagerande och delaktiga sin vardag. När människor har en inre motivation ökar 

aktivitetsutförandet, självförtroendet, intresset och kreativiteten. Arbetsterapeuterna 

framhäver i studien att då hjälpmedel förskrevs till klienten fick de möjlighet att hantera sin 

vardag bättre och känslan av misslyckande och skam minskade. Enligt Kielhofner (2007) så 

styrs människans motivation utifrån intressen, värderingar och självuppfattning. Studier visar 

att klientcentrerat arbete utifrån klientens önskemål och behov, samt att anpassa miljön och 

uppgifter efter förmåga, är en viktig faktor för att hjälpa klienter att bli mer delaktiga i det 

dagliga utförandet av aktiviteter. Klientcentrerat arbete och anpassade aktiviteter leder till att 

klientens motoriska - och processfärdigheter utvecklas och behovet av assistans minskar 

(Graff, Vernooij-Dassen, Hoefnagels, Dekker & De Witte, 2003). Arbetsterapeuterna besitter 

kunskapen i hur de kan hjälpa klienter genom att använda olika interventioner där de utgick 

ifrån klientens prioriterade önskemål och behov.  Stanton, Thompson-Franson och Kramer 

(2002) menar att förändras någon aspekt i relationen mellan klient, aktivitet och miljö så 

påverkas klientens hela aktivitetsutförande. 
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Den aktuella studien visade att när klienterna hade nedsatt förmåga att vara delaktig i dagliga 

aktiviteter på grund av kognitiva funktionsnedsättningar kunde arbetsterapeuterna rikta 

interventioner mot den sociala miljön. När klienterna inte själva kunde uttrycka sin egen 

önskan eller inte hade insikt fick arbetsterapeuterna kontakta anhöriga eller personal som hade

viktig kunskap om klienterna. Det framkommer i Etisk kod (FSA, 2005) att arbetsterapeuten 

har ett ansvar att anhöriga ska göras delaktiga i behandlingen/åtgärderna samt att 

arbetsterapeuten gentemot personal ska verka för god laganda och samarbeta med andra 

kollegor för att på bästa sätt tillgodose klientens intressen. Arbetsterapeuternas stödjande 

arbetssätt mot den sociala miljön bidrog till att lugna oroliga anhöriga men hjälpte även 

arbetsterapeuterna att få mer information gällande klienten. Därmed kunde arbetsterapeuterna 

tillsammans med anhöriga komma fram till en lösning av problemet. I studien visades att en 

bra relation och ett gott samarbete mellan personal och anhöriga, var av vikt för att klienten 

skulle kunna vara delaktig i vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuternas etiska kod belyser att 

det är viktigt att klienten får fortsätta att vara delaktig och utföra de aktiviteter de önskar och 

har förutsättningar till har sitt stöd i arbetsterapeuternas värdegrund. Människan är av naturen 

aktiv och utvecklingsbar och är beroende av aktivitet och handling (FSA, 2005). 

Arbetsterapeuterna i den aktuella studien fick stödja anhöriga och personal i deras 

förhållningssätt gentemot klienter med kognitiva funktionsnedsättningar genom att ge råd och 

tips samt påvisa vikten av att låta klienten vara delaktiga och utföra aktiviteter de kunde klara 

av. Wikström, Borell, Stigsdotter-Neely och Josephssons (2005) studie visade att en stödjande 

trygg social miljö skapade trygghet genom att anhöriga kunde ställa frågor, guida i aktiviteter, 

ge instruktioner och anpassa aktiviteter. För att öka klienters delaktighet framkom i den 

aktuella studien att arbetsterapeuterna undervisade och instruerade anhöriga och personal i hur 

klienter kunde kompensera nedsatta kognitiva funktionsnedsättningar med hjälp av kognitiva 

hjälpmedel, samt hur hjälpmedlen fungerade och skulle skötas. Utifrån det ovan beskrivna 

anser författarna att det är av vikt att lära ut råd och tips hur anhöriga med lätta medel kan 

ändra rutiner, strukturera och märka upp i miljön. På så sätt låter arbetsterapeuten, under 

kontrollerade former, anhöriga bli en förlängd arm för att optimera aktivitetsutförandet hos 

klienter då tiden för varje klient för arbetsterapeuten är begränsad.

I den aktuella studien var interventioner riktade mot den fysiska miljön en vanligt utförd

intervention för att främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos klienter med kognitiva 

funktionsnedsättningar. Arbetsterapeuternas erfarenheter visade att struktur och organisering i 
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miljön användes för att stödja minnesproblematik. Strukturen bekräftades gärna med hjälp av 

bild- och/ eller textstöd. Arbetsterapeuterna belyste även vikten av att förvara viktiga saker på

en speciellt utvald, central plats i hemmet för att nå struktur. Detta styrktes i Fleming, Shum, 

Strong and Lightbodys (2003) studie som visar att organiserade strategier som att märka upp 

med lappar, märka hyllor, göra listor och lämna föremål synligt på en speciellt utvald plats 

optimerade förhållandet för att inte glömma. Arbetsterapeuterna i den aktuella studien menade 

att märka upp med färger skapade kontrastskillnader som tydliggjorde i den fysiska miljön 

och underlättade i orienteringssituationer. Det bekräftas i en studie av Lampinen och Tham 

(2003) där deltagarna uttryckte att de drogs mot tydliga starka färger, särskilt färgen röd.  Att 

märka upp med färger i den omgivande miljön gör det lättare att urskilja och hitta i en, för 

klienternas, förvirrande värld. Författarna av den här studien ansåg att det underlättar för 

klienter att ha en väl organiserad miljö där varje sak har sin specifika plats samt genom att 

använda bilder och/eller text kan förtydliga så att även personal eller anhöriga kan lägga 

tillbaka föremålen på rätt plats. Men även att förvara viktiga saker ex mediciner, nycklar, 

almanacka på en plats där klienter ofta vistas så att de blir påminda när de ser sakerna. 

Metoddiskussion

För att forskningsresultat ska vara trovärdigt måste den utvärderas i relation till den metod 

som använts för att få fram resultatet. För att säkerställa trovärdigheten inom kvalitativ 

forskning används begreppen tillämplighet, pålitlighet och överensstämmelse (Graneheim och 

Lundman, 2003). 

För att öka trovärdigheten valde författarna ett heterogent urval som bestod av 

arbetsterapeuter inom primärvård då de i sitt arbete kommer i kontakt med personer med

kognitiva funktionsnedsättnigar som kan vara medfödda eller förvärvade. Antalet

arbetsterapeuter som arbetade vid de utvalda vårdcentralerna varierade. På de arbetsplatser 

där de var flera valde arbetsterapeuterna ut vem eller vilka som skulle delta i studien. Deras 

kompetens och erfarenhet varierade och det framkom att många som arbetat länge hade 

erfarenhet av kognitiva funktionsnedsättningar medan några som arbetat kortare tid hade 

intresse av kognition och var därför kunniga inom området. De som arbetat länge hade 

erfarenhet av att arbeta inom sluten och kommunal hälso- och sjukvård, framförallt med 

klienter med stroke och demens men även med psykisk sjukdom. Detta gav en bred kunskap 

som stärker studiens syfte att besvara arbetsterapeutiska interventioner som riktar sig allmän 

mot kognitiva funktionsnedsättningar, oavsett diagnos.  
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Innan utskick av missivbrev tog författarna kontakt med enhetschefen för att förankra studiens 

syfte samt bad om tillstånd att kontakta arbetsterapeuter inom dennes verksamhet. På de 

vårdcentraler där det arbetade flera arbetsterapeuter kan informationen om studien uteblivit på 

grund av sjukdom eller ledighet. I Västmanlands län hade även arbetsterapeuter fått förfrågan 

om att delta i en annan studie gällande kognition vilket kan ha påverkat deltagandet. En 

svaghet var att ett flertal arbetsterapeuter inom Stockholmområdet tackade nej till att delta 

vilket kan ha påverkat resultatet. Eftersom det framkom skillnader mellan de olika 

arbetsterapeuterna i Västmanland så kunde de i Stockholms län även ha haft mycket intressant 

kunskap att bidra med. 

Tillämplighet handlar om hur väl metoden och analysen svarar mot syftet i studien 

(Graneheim & Lundman). För att säkerställa att liknande data samlades in använde författarna 

en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor utifrån en intervjuguide (Holloway 

& Weeler, 2002). Vid analys av materialet togs stöd av Graneheim och Lundmans (2004)

innehållsanalys som används vid analys av kvalitativa forskningsmetoder som baserats på

intervjuer. 

Pålitlighet handlar om att författarna följer de regler som finns och att man är medveten om 

att det finns risker att data kan förändras under datainsamling och analysprocessen 

(Graneheim och Lundman). För att minimera riskerna för att data förändras så har författarna 

följt de olika stegen i analysprocessen. Författarna till denna studie läste igenom och 

analyserade materialet var för sig och jämförde sedan skillnader och likheter. Därefter kodade 

författarna tillsammans materialet och benämnde dem med kategorinamn. Detta stärker 

studiens pålitlighet.

Överensstämmelse handlar om hur resultaten kan överföras till andra sammanhang. 

Författarna kan endast ge förslag på hur resultatet kan överföras men det är läsaren som avgör 

om resultatet är överförbart. Detta kan underlättas av en tydlig och välgjord beskrivning av 

metoden (Graneheim & Lundman, 2003). En svaghet var att författarna inte tidigare hade 

erfarenhet av att göra kvalitativa intervjuer. Författarna upplevde att de första samtalen kändes 

mer konstlade, men allt eftersom intervjuerna fortskred blev författarna mer vana och trygga i

sin roll, vilket även skapade trygghet hos informanterna. Att intervjuerna spelades in på band, 

kan ha påverkat resultatet då situationen kunde upplevas som obekväm. För att öka 

trovärdigheten i studien skrevs intervjumaterialet ut ordagrant av den person som inte utfört 
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intervjun. Det innebar en större noggrannhet och säkerställde att intervjutexten stämde med 

bandinspelningarna. 

Konklusion

De slutsatser som kan dras efter studiens resultat är att de huvudsakliga interventionerna som 

arbetsterapeuterna arbetade med var riktade mot klient, social och fysisk miljö. Kunskapen

hos varje arbetsterapeut kring kognitiva funktionsnedsättningar varierade. En del 

arbetsterapeuter hade mer kunskap kring neuropsykiatriska sjukdomar andra kring demens. 

Därför anser författarna till denna studie att det är av vikt att arbetsterapeuter delar med sig av 

sina erfarenheter och sina kunskaper för att utveckla sin egen samt sina medarbetares 

kompetens. Det vore därför bra att arbetsterapeuter hade regelbundna träffar, så kallade AT-

forum, där de kunde mötas för att byta information och uppdatera varandra gällande kurser de 

gått eller nyheter gällande kognitiva hjälpmedel. Arbetsterapiprogram kan då utvecklas för att 

säkerställa att de klienter de träffar får samma hjälp oavsett vilken arbetsterapeuter de 

kommer till. Författarna till denna studie anser att det finns många aspekter inom detta 

område som kan vara av intresse att forska vidare kring. Ett exempel på vidare forskning som 

skulle kunna vara av intresse, är att se på vilken betydelse arbetsterapeutens bemötande har 

för att göra personer med kognitiva funktionsnedsättningar mer delaktiga i daglig aktivteter. 

Tillkännagivande

Författarna till denna studie vill tacka de arbetsterapeuter som deltagit i studien och delat med 

sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Gunilla Isaksson, Universitetslektor, för all stöttning och hjälp under arbetets gång.
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Bilaga 1
2009-02-23

Information och förfrågan om medverkan i en studie

Klienter med kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt förekommande i samhället och 
arbetsterapeuter möter dem oavsett verksamhetsområde. Att ha en kognitiv 
funktionsnedsättning kan orsaka svårigheter i utförandet av dagliga aktiviteter och bidra till 
minskad delaktighet i livssituationen. Arbetsterapi handlar om att främja engagemang som 
stödjer delaktighet genom förebyggande, modifierande, bevarande eller återställande åtgärder. 
Studiens syfte handlar om att ta reda på hur arbetsterapeutiska åtgärder bidrar till ökad 
delaktighet i vardagen för klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. För att besvara 
syftet vänder vi oss till legitimerade arbetsterapeuterför förfrågan om intresse finns att delta.
Kriteriet för att delta i studien är att du ska ha varit yrkesverksam i minst två år samt ha 
erfarenhet av att arbeta med klienter som har kognitiva funktionsnedsättningar.

Datainsamling kommer att ske via intervju med semistrukturerade frågor gällande erfarenhet 
kring klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. Intervjun kommer att spelas in på band 
och beräknas ta cirka 30 min till 1 timme. Intervjun skrivs sedan ut ordagrant. Namn och ort
kommer att avidentifieras och det insamlade materialet kommer hanteras så att det inte går 
koppla resultatet till deltagarna. Allt material kommer att förvaras på en säker plats, och 
endast vi som studenter, samt i viss mån vår handledare, kommer att ha tillgång till materialet.   
Deltagandet är frivilligt och kan, om så önskas, avbrytas när som helst. Cirka en vecka efter 
att du mottagit detta missivbrev kommer kontakt tas för att höra om intresse finns att delta i 
studien. Finns intresse bestäms tid och plats för en intervju. Den färdiga studien kommer att 
finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) under juni 2009. 
Detta är en studie som utförs av två arbetsterapeutstudenter vid Luleå tekniska universitet.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar

Jenny Sahlin Lotta Sörensen 
Adress:XXX Adress:XXX
Telefon:XXX Telefon:XXX
E-post:XXX E-post:XXX

Handledare: Gunilla Isaksson, Universitetslektor. 
Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
971 87 Luleå 
Telefon växel: XXX

http://epubl.ltu.se
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Samtycke:

Jag har tagit del av informationen gällande studien och samtycker härmed till att delta.

Ort och datum:………………………………………

Namn:…………………………………………………………………
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Bilaga 2

Intervjuguide

1. Hur länge har du varit verksam arbetsterapeut?

2. Hur ser din erfarenhet ut kring klienter som har kognitiva funktionsnedsättningar?

3. Kan du berätta om de vanligaste kognitiva funktionsnedsättningar du träffar på?

4. Kan du berätta om hur dessa kognitiva funktionsnedsättningar kan ta sig i uttryck i 

vardagen?

5. Kan du berätta om hur du tänker (går till väga) när du planerar åtgärder med 

klienter? Vad är det som är avgörande för vilka åtgärder du väljer (etiskt, vetenskap, 

pragmatiskt, narrativ). Hur du kommer fram till ett beslut om vilka åtgärder som ska 

göras? 

6. Kan du berätta om olika åtgärder du använder dig av för att öka klienters delaktighet 

i vardagen? Ge gärna exempel utifrån ett/fler klientfall. 

7. Kan du berätta om det är något speciellt man bör tänka på när man möter klienter 

med kognitiva funktionsnedsättningar? 


