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Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med 

individer som har schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård. Författarna valde en 

kvalitativmetod och utförde åtta semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter som 

arbetade i södra, mellersta, och norra Sverige inom rättspsykiatrisk slutenvård. Efter 

intervjuerna transkriberades data som sedan analyserades utefter en kvalitativ 

innehållsanalys, vilket resulterade i fyra huvudkategorier och fyra underkategorier; 

Arbetsterapeutisk utredning och bedömning samt användning av 

bedömningsinstrument med patienter som har schizofreni; Faktorer och riktlinjer 

som påverkar utredningsarbetet och Bedömning och evidensbaserade 

bedömningsinstrument inom slutenvården, Styrd av säkerhet och restriktioner i en 

strukturerad miljö; Restriktionernas inverkan på förskrivning av hjälpmedel  och 

Möjligheter och utmaningar att arbeta  inom en konstlad miljö, Möjligheter att arbeta 

med aktivitet och färdigheter med patienter som har schizofreni och Arbetet med 

motivation, initiativförmågan samt aktivitetsförmåga för att öka delaktighet. 

Resultatet visade arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta inom en miljö anpassad 

efter säkerhet och restriktioner med individer som har diagnosen schizofreni. Studien 

visar betydelsen av arbetsterapeutisk kompetens i arbetet med patienter som har 

diagnosen schizofreni för att möjliggöra delaktighet samt självständighet trots miljöns 

inverkan. Det behövs mer forskning om hur arbetsterapeutisk kompetens och 

bedömningsinstrument bör anpassas utefter en strukturerad och styrd miljö för att 

möjliggöra en mer kvalitetssäkrad rehabiliterande vård för patienter som har schizofreni 

inom rättspsykiatrisk slutenvård.  
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Abstract 

The aim of the study was to explore occupational therapists experience of working with 

individuals diagnosed with schizophrenia in forensic psychiatric inpatient care. The 

authors chose a qualitative methodology and conducted eight semi-structured 

interviews with occupational therapists who worked in forensic psychiatry in south, 

middle and north of Sweden. The collected data was transcribed and analyzed according 

to a qualitative analysis method which resulted in four categories and four 

subcategories;  Occupational evaluation, assessments and the use of assessment 

instruments with patients with schizophrenia; Impacts of factors and guidelines on 

evaluation work and Assessments and evidence based assessment instruments in 

inpatient care, Security and restriction guidelines in a structured environment; 

Impacts of restriction on prescribing aids and Opportunities and challenges to work in 

a constrained environment, Opportunities to work with activity and skills with patients 

with schizophrenia and Work with motivation, initiative and activity to increase 

participation. The result showed occupational therapists' experience of working in an 

environment adapted to safety and restrictions with individuals diagnosed with 

schizophrenia. The study shows the importance of occupational therapy competence in 

working with patients who have been diagnosed with schizophrenia to enable 

participation and independence despite the impact of the environment. More research 

is required on how occupational therapeutic skills and assessment tools should be 

adapted to a structured and controlled environment to enable more quality-assured 

rehabilitative care for patients who have schizophrenia in forensic psychiatric care. 
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Inledning  

Det var under verksamhetsförlagd utbildning som författarna reflekterade över att ett stort antal 

individer dömda till rättspsykiatrisk vård även har diagnosen schizofreni. Ett intresse av att 

undersöka hur arbetsterapeuter arbetar och vilka erfarenheter det finns av att arbeta inom 

rättspsykiatrisk slutenvård med individer som har schizofreni uppstod. Dessutom upplevde 

författarna att de var svårt att urskilja att arbetsterapeuterna använde sig av en specifik 

arbetsmetod riktad till schizofrenipatienter. Efter en litteraturgenomgång framkom att det finns 

få studier och forskning som beskriver arbetsterapi inom rättspsykiatrin som även rör 

arbetsterapeutiska interventioner enbart riktade till individer med schizofreni. Vidare 

framhåller Vetenskapsrådet (2017a) forskningens betydelse inom rättspsykiatrin men påtalar 

även kunskapsluckor inom området samt lyfter att arbetsterapi är ett betydelsefullt men dock 

låg prioriterat och eftersatt område.   Författarna anser därför att det är viktigt att undersöka 

och beskriva arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta med individer som är dömda till 

rättspsykiatrisk vård samt har schizofreni.  Det finns ett behov av att studera arbetsterapeuters 

erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk 

slutenvård för att stärka och belysa arbetsterapeuters roll och betydelse inom rättspsykiatrin.  

 

Bakgrund  

Arbetsterapi 

Inom arbetsterapi är grunden att förstå och organisera mänsklig aktivitet där varje individ är 

unik med ett behov av meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuten har ett individbaserat fokus 

på aktivitet och delaktighet, vilket är en dynamisk process som sker under hela livet (Fisher & 

Marterella, 2019; Taylor, 2017). Det påverkas av individen, delaktighet i aktivitet och den 

kontextuella miljön som aktiviteten sker inom (Brown, 2009; Fisher & Marterella, 2019; 

Taylor, 2017).  Dessutom har arbetsterapeuten kunskap och förmåga att observera yttre och 

inre begränsningar som kan påverka individens möjlighet till aktivitet med målet att främja 

känslan av engagemang och tillfredsställelse (Fisher & Marterella, 2019; Taylor, 2017). En 

känsla av engagemang och tillfredsställelse i aktivitet kan utöver miljön påverkas även av 

sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.  Arbetsterapeuten har en god förmåga att skapa en 

uppfattning om individens förmågor, styrkor och vad som fungerar mindre bra som således kan 

påverka individen och generera i eventuella aktivitetsbegränsningar. Informationen som 
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arbetsterapeuten har samlat in används till att formulera mål och utforma interventioner 

tillsammans med individen för att möjliggöra ett självständigt och meningsfullt liv (Bejerholm, 

2010a; Mackenzie & Westwood, 2013; Taylor, 2017).   

Inom rättspsykiatrin arbetar arbetsterapeuten med rehabilitering för individer dömda till 

rättspsykiatrisk vård, vilket kan innebära att arbetsterapeuten ingår i teamarbete tillsammans 

med andra professioner för att individen ska få den bästa möjliga vård.  Arbetsterapeutens fokus 

är vanligen att arbeta med aktivitetsförmågebedömningar och innefattar att bedöma individen 

i en aktivitet, vilket beror på att individer inom rättspsykiatrin vanligen har en 

funktionsnedsättning (Kottorp, Heuchemer, Petersson Lie & Hellner Gumpert 2013; Strand & 

Holmberg, 2018).  Dessutom har arbetsterapeuten en god kunskap om rehabilitering inom 

psykiatri med fokus på kognitiva och sensoriska förmågor hos individen och det kan innefatta 

copingstrategier, sensoriska stimuli och hur psykiatriska tillstånd kan påverka individen 

(Brown, 2009). Arbetsterapeuten inhämtar exempelvis information via intervjuer och 

observationer av individens motoriska- och processfärdigheter samt sociala 

interaktionsfärdigheter (Strand & Holmberg, 2018; Taylor, 2017). Vid inhämtning av 

information och observation är det betydelsefullt att arbetsterapeuten använder 

evidensbaserade bedömningsinstrument för att information ska bli innehållsrik och adekvat 

(Taylor, 2017). Således tar arbetsterapeuten i beaktande hur den fysiska och sociala miljön som 

vård inom rättspsykiatrin innebär kan påverka individens aktivitetsutförande (Strand & 

Holmberg, 2018).  Interventionerna är individuellt anpassade efter individens aktivitetsmönster 

för att främja aktivitetsengagemang och minska antalet passiva aktiviteter som kan påverkas 

av den isolerade miljön (Hitch, Hii & Davey, 2016). Bejerholm (2010a) framhåller att individer 

som har psykiska funktionsnedsättningar förenar självständighet med att ofta vara isolerade 

och ensamma. Det är viktigt att arbetsterapeuten arbetar med att öka individens självkänsla och 

skapa en känsla av gemenskap utöver att uppnå självständighet. Således genom att 

arbetsterapeuten möjliggör aktiviteter och träning som resulterar i en känsla av engagemang 

hos individen till den sociala världen.   Interventionerna möjliggör slutligen att individen kan 

slussas ut och de kan vara till antingen en sysselsättning eller utslussning till eget boende eller 

ett gruppboende (Vetenskapsrådet, 2017a).  Stewart och Craik (2017) beskriver vikten av att 

arbetsterapeuter inom rättspsykiatri arbetar utefter evidens, dock belyser Vetenskapsrådet 

(2017a) att det finns lite forskning om arbetsterapi inom rättspsykiatrin både i Sverige och 

internationellt som är inriktad på rehabilitering. Vidare även hur rehabiliteringen ska 

genomföras med de olika patientgrupperna som vårdas inom rättspsykiatriska vård. Argentzell 
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och Leufstadius (2010) framhåller vikten av att det är forskning och kunskap som är en grund 

till att en god rehabilitering kan utföras. De framhåller att arbetsterapeuten har en viktig och 

betydelsefull roll inom rehabilitering för individer med psykosocial problematik med fokus på 

aktivitet och möjliggöra aktivitetsbalans.  

Inom arbetsterapi lyfts vikten av aktivitetsbalans och hur det är ett resultat av de 

aktivitetsmönster individen har bestående av mängd, variation och blandning av aktiviteter 

(Argentzell & Leufstadius, 2010; Eklund et al., 2017; Wagman, Håkansson & Björklund, 

2012).  Således är det individuella aktivitetsmönstret som medför om individen upplever en 

känsla av aktivitetsbalans. Aktivitetsmönstret baseras på aktiviteter inom kategorierna sömn, 

vila, lek och rekreativa aktiviteter samt av arbete och skola (Argentzell & Leufstadius, 2010; 

Wagman, Håkansson & Björklund, 2012).  Brown (2009) beskriver att arbetsterapeuten har en 

god förmåga och kunskap om hur de olika delarna påverkar individen med fokus på 

självständighet i det dagliga livet.  Kosma, Bryant och Wilson (2013) framhåller Wilcocks idé 

om aktivitetsbalans att det är något som påverkas av om individen utför aktiviteter efter eget 

val och att de stimulerar individens förmågor och de är först då individen upplever 

aktivitetsbalans. Således kan de påverka upplevelsen av hälsa och välbefinnande om individen 

inte kan utföra aktiviteter som den vill. Kosma, Bryant och Wilson lyfter att det är genom 

utredning som arbetsterapeuten tillsammans med klienten kommer fram till vad det finns för 

behov och för att uppleva aktivitet och delaktighet. Det kan innefatta att undersöka vad 

individen gör idag och vill göra i framtiden som påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans.   

Studien av Bejerholm och Eklund (2004) belyser att individer med schizofreni vanligen har en 

låg struktur på dagen samt spenderar större delen av dygnet hemma. Ofta utfördes stilla 

aktiviteter och majoriteten spenderade tid till att sova och var oftast själva. Dessutom beskriver 

Minato och Zemke (2004) att det är svårigheter med att skapa rutiner och få balans för individer 

med schizofreni som är institutionaliserade under en längre tid och har en avsaknad av 

arbetsliknande rutiner. Därav är det av betydelse att arbetsterapeuter som arbetar med individer 

i institutionell miljö möjliggör aktivitet och ger dem möjligheten att skapa ett schema med 

aktiviteter som känns meningsfulla. Vidare stärka och lära individerna tidshantering samt lära 

ut strategier vid organiserande av aktiviteter som möjliggör rutiner och balans i aktivitet.  
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Rättspsykiatri  

Rättspsykiatrins roll är att minska återfall i brott genom rehabilitering, vilket ska påverka 

individens psykiska status samt ska generera i förbättrat välbefinnande och hälsa (Strand & 

Holmberg, 2018; Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 2012). Den vanligaste patientgruppen som 

vårdas inom rättspsykiatrin är individer med psykossjukdomar (Socialstyrelsen, 2018; Strand 

& Holmberg, 2018; Vetenskapsrådet, 2017a).  En specifik diagnos som förekom mest under 

2018 hos både män och kvinnor är schizofreni (Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, 

2018) och det är omkring 60 procent av alla patienter som lider av schizofreni (Degl’ Innocenti 

et al., 2014).  Det är oftast långa vårdtider inom rättspsykiatrin och medellängden på vårdtiden 

är cirka 5 år (Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister 2018; Strand & Holmberg, 2018). 

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister (2018) uppger däremot att medianvärdet är 7 år för 

individer med schizofreni som är dömda till rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskrivningsprövning [SUP].  

Enligt brottsbalken (SFS 1962:700) blir en individ dömd till rättspsykiatrisk vård av domstolen 

om det föreligger en allvarlig psykisk störning under tiden när brottet utfördes. Det innebär att 

individen saknade förmåga att förstå innebörden av utförandet samt oförmåga att anpassa 

agerandet.  Enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 1991:1129) kan individen bli 

dömd till rättspsykiatrisk vård med SUP eller utan SUP. Det påverkar vilka friförmåner 

individen har under vårdtiden samt hur upplägget för vårdtiden kommer att utformas. Det kan 

bland annat innebära att individer med SUP endast får inneha elektronik och 

kommunikationsmedel som finns på enheten. Dessutom får chefsöverläkaren enbart efter 

förvaltningsrättens godkännande ge tillstånd till individen att vistas utanför sjukhuset. 

Chefsöverläkaren bestämmer däremot ifall individen får vistas utanför sjukhusområdet om 

individen vårdas utan SUP. Vidare vid rättspsykiatrisk vård ska tvångsåtgärder utföras så de 

står i skälig relation till de syftet som åtgärderna medför. Strand och Holmberg (2018) beskriver 

att åtgärderna ska vara skonsamma och med minsta möjliga inverkan på individen för att de 

ska utmynna i bra och säker vård. Dessutom är det viktigt att personalen inom rättspsykiatrin 

tänker på etiska aspekter när vården sker under tvång.  Miljön kan generera i en känsla av att 

vara inlåst vilket kan bero på att det är höga murar runt byggnaderna samt säkerhetsaspekterna 

som miljön har påverkar arbetet med individerna. Det innebär att personalen måste anpassa 

arbetet efter den fysiska och statiska säkerheten och dynamiska säkerheten i mötet med 
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individen. Vidare är det betydelsefullt att ha en balans mellan dessa säkerhetsaspekter för att 

uppnå en säker och bra vård med ett bra bemötande för att minska risken för hot och våld.  

Tomlin, Bartlett och Völlm (2018) lyfter fram att det är viktigt att ta i beaktande att individerna 

inte är dömda till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård som innebär vård trots en restriktiv och 

begränsad miljö. De framhåller att miljön kan påverka och resultera i skadliga psykiska effekter 

hos individen. Vidare kan de även medföra att individens känsla av autonomi påverkas och 

Whiteford et al., (2019) betonar att det finns risk att drabbas av berövande av aktivitet som 

påverkas av om individen vårdas i institutionella miljöer.  Således medför det att aktiviteter 

som tidigare varit meningsfulla kan vara svåra för individen att fortsätta utföra beroende på vad 

miljön erbjuder för aktiviteter och resultera i berövande av aktivitet (Hocking, 2017; Tomlin, 

Bartlett & Völlm, 2018; Whiteford et al., 2019). Individen påverkas av att miljön är isolerande 

och att vården sker under tvång (Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 2012) vilket kan påverka 

individens upplevelse av mening i livet (Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 2012; O’Connell, 

Farnworth & Hanson, 2010). Förutom den sociala isolering som miljön resulterar i påverkas 

individens engagemang i aktivitet och skapas lättare aktivitets obalans samt aktiviteterna 

genomförs oftast för att få tiden att gå (O’Connell, Farnworth & Hanson, 2010). Därav är det 

av betydelse att finna en aktivitet som individen är intresserad av för att uppnå känsla av 

meningsfullhet, vilket är ett bra utgångsläge för att arbeta med aktivitet i rehabiliterande syfte 

(Leufstadius & Argentzell, 2010).  

 

Diagnosen schizofreni 

Schizofreni är en psykiatrisk psykossjukdom utan konfusion dock med en förvrängd 

verklighetsuppfattning således upplever individen som insjuknar i en psykos gradvis 

förändring och distansering gällande självupplevda händelser (Allgulander, 2014).  Det betyder 

att vanföreställningar och hallucinationer upplevs komma utifrån och inte vara en subjektiv 

upplevelse (Irarrázaval, 2015).  Positiva och negativa symptom är en del av diagnosen, vilket 

innebär att normala funktioner såsom sinnesintryck ökar och förstärks (Allgulander, 2014; 

Nyman & Bartfai, 2016). Vidare kan känslor, agerande och motivation avta eller försvinna 

(Allgulander, 2014). Kriterier för diagnosen är vanföreställningar och hallucinationer, 

tillsammans med ett osammanhängande tal och ett rörelsemönster som ofta upplevs vara 

avvikande (Allgulander, 2014; Nyman & Bartfai, 2016). Det ingår även flera negativa 
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symptom såsom håglöshet och apati, vidare ska symptomen funnits under minst sex månader 

(Allgulander, 2014). Samsjuklighet är vanligt och depression anses vara en bidragande orsak 

till ökad suicidala tendenser (Allgulander, 2014) och det finns även en ökad risk för somatiska 

sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes vilket kan bero på livsstil och 

biverkningar på mediciner (Socialstyrelsen, 2018). Studier utförda av Socialstyrelsen visar att 

individer med psykossjukdom oftast söker vård senare och att det föreligger en risk för mindre 

ändamålsenlig behandling och att dödligheten dessutom är högre än för övrig befolkning 

(Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2018).   

I Sverige lever 30 000 – 40 000 individer med diagnosen schizofreni samtidigt är 

medellivslängden 15 år kortare. Dessutom uppges 92–93 procent ej ha ett arbete på den öppna 

marknaden (Socialstyrelsen, 2018).  Det betyder att flertalet lever med en väldigt låg 

socioekonomisk status och är mer utsatta och mer sårbara i samhället än friska individer 

(Socialstyrelsen, 2018; Nyman & Bartfai 2016; Bejerholm, 2010b). Insjuknandet kan ske 

långsamt eller akut och förekommer i alla samhällsklasser (Allgulander, 2014) och enligt 

Socialstyrelsen (2018) förekommer sjukdomen hos 0,4 procent av Sveriges befolkning men är 

högre i storstadsområden med en stor andel utlandsfödda med låg socioekonomisk status.  

Det är vanligt vid schizofreni att de exekutiva funktionerna är påverkade, (Nyman & Bartfai, 

2014; Allgulander, 2014; Socialstyrelsen, 2018) temporala minnet är nedsatt och det upplevs 

finnas svårigheter för individer med schizofreni att placera händelser och tidpunkter inom rätt 

tidsram (Nyman & Bartfai, 2014). Dygnsrytmen kan därav rubbas och vanföreställningar kan 

leda till ett undvikande beteende som påverkar rutiner och vanor vilket kan bidra till habituering 

vilket innebär minskade uppmärksamheten reflexer och reaktioner som rädsla och oro 

(Allgulander, 2014). Sociala interaktioner minskar vilket kan innebära att individen helt drar 

sig undan sitt sociala nätverk och upplever en avsaknad av meningsfulla aktiviteter.  

Tillsammans med svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter [ADL] kan det således leda till 

en ökad sårbarhet och suicidrisk (Allgulander, 2014; Irarrázaval, 2015; Socialstyrelsen, 2018). 

Det är både män och kvinnor som insjuknar och det sker oftast mellan 20 - 30 års ålder, kvinnor 

insjuknar vanligtvis senare i livet dock kan sjukdomen bryta ut mellan 15 - 35 års ålder 

(Allgulander, 2014). De individer som insjuknar i tidig ålder har påtagligt mer förändringar i 

hjärnan, tydligare nedsatt kognitiv förmåga samt generellt en sämre prognos (Nyman & Bartfai, 

2016).  Oavsett vid vilken ålder insjuknandet sker har schizofreni symptomen en signifikant 

inverkan på individen och leder till funktionsbegränsningar i vardagen (Allgulander, 2014; 
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Nyman & Bartfai; Socialstyrelsen, 2018; Irarrázaval, 2015). Dessa funktionsbegränsningar kan 

leda till en obalans av aktiviteter och en låg aktivitetsnivå på grund av passivitet och en 

ostrukturerad tillvaro (Allgulander, 2014; Bejerholm & Eklund, 2004).  

 

Arbetsterapeutiska interventioner vid schizofreni  

En rehabiliterande vård fokuserar på individens funktionsförmåga och att stärka 

förutsättningarna till ett självständigt liv (Allgulander, 2014; Strand & Holmberg, 2018). 

Arbetsterapeuter kan bidra till att öka självständighet genom att återskapa roller som individen 

tidigare upplevt som meningsfulla (Bejerholm & Eklund, 2004). Svenska Psykiatriska 

Föreningen (2009) beskriver funktionsbedömning och kartläggning av individens förmågor i 

aktiviteter i det dagliga livet som en del av arbetsterapeutens roll i ett tidigt skede av 

utredningsarbetet för individer som har schizofreni. Evidensbaserade bedömningsinstrument 

som är viktiga att använda under kartläggning är till exempel ADL-taxonomin och The 

Assessment of Motor and Process Skills [AMPS].    Arbetsterapeuten behöver i arbetet med en 

patient inom psykosocial rehabilitering kunna motivera till att delta i dagliga aktiviteter och att 

tillsammans hitta strategier som får vardagen att fungera. Kognitiva hjälpmedel kan vara ett 

stöd i processen men bör vara anpassade och utprovade för att öka individens självständighet. 

Oftast handlar det om veckoscheman, tidshjälpmedel och påminnelser för att skapa en struktur 

(Leufstadius & Argentzell, 2010). En känsla av autonomi när det kommer till interventioner 

kan stärka patienter som har schizofreni och den subjektiva känslan av att uppleva autonomi 

(Stewart & Craik, 2017), vilket även FN:s konvention för funktionshindrade nämner som en 

viktig del (Socialstyrelsen, 2018).  Autonomi innebär att själv få välja aktiviteter där en 

eventuell självupplevd kompetens finns vilket ger individen en större chans till att kunna lyckas 

med samt slutföra aktiviteten (Stewart & Craik, 2007; Socialstyrelsen, 2018; Roberts & 

Bannigan, 2018). Känslan av autonomi ger en bättre självkänsla vilket resulterar i en bättre 

hälsa (Stewart & Craik, 2007; Roberts & Bannigan, 2018). Förutsättningar till en upplevelse 

av bättre hälsa kan även påverkas av den sociodemografiska statusen och vilka 

grundförutsättningar som finns till att kunna utföra aktiviteter (Bejerholm, 2010a). Det 

föreligger en risk att individer med en låg socioekonomisk status har sämre tillgång och 

förutsättningar till att utföra meningsfulla aktiviteter (Bejerholm, 2010a; Roberts & Bannigan, 

2018). Arbetsterapeuten beskrivs i ett tidigt skede av interventioner för rehabiliterande vård 

efter psykos kunna bidra med en fördjupad kunskap om individens behov av individuella- och 
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gruppinterventioner till teamet som arbetar med individen. Detta i syfte att stödja individen i 

att utföra valda aktiviteter och uppnå hälsosamma aktivitetsroller. Dock finns en brist i 

evidensbaserad dokumenterad information om arbetsterapeutens betydelse i ett tidigt skede av 

rehabiliteringen (Lloyd, Waghorn, Williams, Harris & Capra, 2008). 

 

Problemformulering 

Det är flertalet individer inom rättspsykiatrin som har diagnosen schizofreni, vilket är en 

komplex diagnos med en bred samt svårbehandlad symptombild. En sämre levnadsstandard 

och en tidigare död kan uppstå till följd av sjukdomsförloppet. Det finns forskning som 

beskriver arbetsterapeutiska interventioner kopplat till schizofreni dock inte kopplat till 

rättspsykiatrisk slutenvård. Individer som är dömda till rättspsykiatrisk vård vistas i en 

institutionell miljö vilket kan resultera i skadliga effekter på individens hälsa. Miljön kan även 

påverka individens möjlighet till aktivitet och delaktighet. Trots detta finns det inte tillräckligt 

med forskning om arbetsterapi inom rättspsykiatrin och en kunskapslucka i hur arbetsterapeuter 

arbetar med individer som har diagnosen schizofreni. Således finns det ett behov av att 

undersöka och belysa arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har 

diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård. Vidare anser författarna att det finns 

ett behov av att studera detta för att belysa och stärka arbetsterapeuters roll och betydelse inom 

rättspsykiatrin. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer 

som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård.  

 

Metod 

Design 

Författarna valde en kvalitativdesignstudie utifrån studiens syfte att undersöka 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni inom 
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rättspsykiatrisk slutenvård. Metoden användes för att skapa en djupare förståelse av den 

subjektiva erfarenheten och ett inifrån perspektiv. Således genererade insamlat material en 

beskrivande data av det som undersöks i enlighet med Olsson och Sörensen (2013). Materialet 

transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheims, 2017).  

Urval 

Författarna valde ett strategiskt urval i sökandet av deltagare som var ändamålsenligt i 

förhållandet till studiens syfte samt även vid ett tillfälle använt snöbollsurval. Enligt Alvehus 

(2019) används ett strategiskt urval när författarna vill få fram information som är passande till 

studiens syfte således för att få fram specifik kunskap och erfarenhet inom ett område.  Ett 

snöbollsurval innebär att författarna får information via en kontakt om lämplig deltagare till 

studien.  Författarna valde inklusionskriterier för urvalsgruppen i studien vilket var att 

deltagaren skulle ha arbetat som legitimerad arbetsterapeut inom rättspsykiatrisk slutenvård 

under minst sex månader tid.  Slutligen tackade åtta legitimerade arbetsterapeuter från södra, 

mellersta och norra Sverige ja till att medverka i studien. Arbetsterapeuterna hade en varierad 

erfarenhet inom rättpsykatrin med ett medelsnittsvärde på cirka fem år och alla deltagare var 

kvinnor.  

Procedur 

Rekryteringen av deltagare till studien skedde via gruppen Arbetsterapeuter inom rättspsykiatri 

på Facebook vilket är en sluten grupp för legitimerade arbetsterapeuter inom rättspsykiatrin 

med 49 medlemmar och via gruppen Arbetsterapeuter på Facebook som har 6789 medlemmar. 

Författarna tog även hjälp av en arbetsterapeut som de tidigare hade en etablerad kontakt med. 

Arbetsterapeuten arbetade inom rättspsykiatrin och var medlem i den slutna gruppen och 

annonserade om (Bilaga 1) studien på Facebook gruppens sida och dessutom skickade ut ett 

internt mejl till samtliga arbetsterapeuter i rättspsykiatrins mejlregister. Arbetsterapeuten gav 

även ett förslag till författarna på en deltagare till studien som ville delta vilket resulterade i ett 

snöbollsurval för att identifiera deltagare som var lämplig till studien i enlighet med Alvehus 

(2019) beskrivning av snöbollsurval.  Deltagarna uppmanades att kontakta författarna inom en 

vecka via e-post eller telefon vid intresse av att delta i studien och vid eventuella frågor. Vid 

visat intresse av att medverka i studien skickade författarna ett informationsbrev (bilaga 2) och 

intervjuguide (bilaga 3) till deltagarna. Olsson och Sörensen (2011) benämnde vikten av 
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sekretess och konfindentialitet en studie för att undvika att obehöriga personer hade tillgång 

till material vilket genererade i en trygghet för deltagaren. Dessutom informerades deltagarna 

om olika intervjuformer baserade på eventuella geografiska avstånd.  

Datainsamling 

Författarna valde att använda semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod och enligt 

Bryman (2018) innebär det att intervjuer skedde med viss flexibilitet, utöver intervjuguiden 

finns det möjlighet att ställa följdfrågor baserade på information som framkom under intervjun.   

Insamlings metoden hade ett narrativt perspektiv i syfte att skapa en förståelse för deltagarnas 

erfarenheter och för att få ett rikt insamlat material (Jonsson, Nyman & Josephsson, 2017), 

vilket tillät författarna att låta deltagarna i intervjuerna få berätta om sina erfarenheter.  

Författarna intervjuade sammanlagt åtta deltagare och längden varierade mellan 40–57 

minuter, alla intervjuer skedde via telefon samt spelades in och författarna utförde fyra 

intervjuer vardera. Vid den inspelade intervjun startade författarna med att läsa upp delar från 

informationsbrevet (Bilaga 2) för att försäkra att all information hade kommit fram samt för att 

få ett muntligt samtycke att delta i studien. Informationsbrevet beskrev studiens syfte, 

tillvägagångssätt och vilken tidsåtgång intervjun beräknades att ta samt att det kommer ske 

under sekretess med en möjlighet att avbryta utan att ange skäl. Deltagarna blev även tilldelade 

en intervjuguide (Bilaga 3) vid anmälan att medverka i studien vilket gjorde att deltagarna fick 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Författarna valde att skapa en intervjuguide (Bilaga 

3) för vägledning under intervjuerna vilket resulterade i riktlinjer och struktur kring ämnet och 

insamlingen av datamaterialet.  Det möjliggjorde att den insamlade data berörde de 

frågeställningar som författarna vill undersöka (Bryman, 2018). Intervjuguiden bestod av 

öppna- och slutna frågor för att utveckla en relation och skapa ett djup samt en känsla av flyt i 

samtalet (Miller & Rollnick, 2013).  

Analys av data  

Författarna använde en kvalitativ innehållsanalys i analysarbete för att få fram likheter och 

skillnader av deltagarnas erfarenheter i materialet (Lundman & Hällgren Graneheims, 2017). 

Ett första steg i analysen var att transkribera intervjuerna ordagrant direkt efter avslutad intervju 

och författarna valde att transkribera fyra intervjuer vardera.   Materialet lästes igenom för att 

skapa en överblick och generera en helhetsbild och en förståelse till data i intervjuerna 

(Lundman & Hällgren Graneheims, 2017). Detta gjorde författarna kontinuerligt under hela 
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processen i syfte att uppmärksamma så att ingen data hade gått förlorad.  I enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) plockade författarna ut meningsbärandeenheter 

som stärker texten och motsvarade studiens syfte och kondenserades ned vilket resulterade i 

att texten blev kortare och lättare att förstå. Därefter skapas koder utefter de kondenserade 

meningsenheternas innebörd vilket möjliggjorde skapandet av kategorier med liknande 

innehåll. Sedan valde författarna att organisera koderna i kategorier och underkategorier samt 

materialet sorterades in i en tabell för varje intervju för att därefter skapa en gemensam tabell 

för alla intervjuer (Tabell 1). Under hela analysarbetet hade författarna kontakt via internet och 

telefon samt utförde analysarbetet tillsammans på de åtta intervjuerna, vilket bidrog till en bra 

överblick och förståelse för materialet.  Författarna hade en dialog med handledaren efter 

kondensering och kodning av de två första intervjuerna för att jämföra utvalda meningsbärande 

enheter utifrån studiens syfte, med en god överensstämmelse. Författarna hade dessutom en 

dialog med handledaren under hela analysarbetet. Kategorierna som till slut bildades var fyra 

kategorier och fyra underkategorier som motsvarade studiens syfte.  

Tabell 1. Exempel från analysarbetet på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

Läser man OPHI 

ska man klara det 

på 1,5h men jag tar 

ett kapitel eller del 

per gång.. Då är jag 

där 5 ggr men 

ibland pratar vi mer 

runt, skapar relation 

med patienten i 

början och sen går 

jag in på testerna. 

Då litar dem på 

mig, skapat en 

allians.  

Arbetsterapeuten 

använder OPHI ett 

kapitel per gång 

istället för 1,5h 

samtal för att lära 

känna patienten och 

skapa en allians 

inför testerna.  

Bedömningssituati

on inom 

rättspsykiatrisk 

slutenvård 

Bedömning och 

evidensbaserade 

bedömningsinstrum

ent inom 

slutenvården 

Arbetsterapeutisk 

utredning och 

bedömning samt 

användning av 

bedömningsinstrum

ent med patienter 

som har schizofreni 

Med vissa eller 

ganska många 

hjälpmedel som det 

är så med. Som 

man inte kan 

förskriva liksom för 

dem är inom 

slutenvården och då 

andra instanser som 

får förskriva det. 

Ganska många 

hjälpmedel det är så 

med.  Man inte kan 

förskriva inom 

slutenvården och 

andra instanser får 

förskriva.  

Arbetsterapeutens 

erfarenhet är att 

det är ganska 

många hjälpmedel 

som slutenvården 

inte kan förskriva 

Förskrivning av 

hjälpmedel 

Styrd av säkerhet 

och restriktioner i 

en strukturerad 

miljö 



 

 

12 
 

Utmaningar är just 

det med 

motivationen hos 

patienterna att det 

kan vara svårt att 

arbeta konstruktivt 

med någon som har 

låg motivation och 

ingen struktur. 

Utmaningar är 

motivationen hos 

patienterna, svårt att 

arbeta konstruktivt 

med låg motivation 

och ingen struktur.  

Arbetsterapeuten 

upplever det svårt 

att arbeta 

konstruktivt med 

låg motivation  

 
Arbetet med 

motivation, 

initiativförmågan 

samt 

aktivitetsförmåga 

för att öka 

delaktighet 

 

Forskningsetiska aspekter   

Det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till när det kommer till forskningsetiska aspekter. 

Dessa beskrivs innefatta informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet och är en sammanfattning av det grundläggande individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2017 b) lyfter vikten av individskyddskravet inom 

forskning, vilket betyder att deltagarna inte ska uppleva kränkningar eller komma till skada till 

följd av att delta i en forskningsstudie. Viktiga aspekter är konfidentialitet och integritet, att 

värna om deltagarnas personuppgifter och att insamlad data inte kommer ut samt att det inte 

går att härleda till någon individ.  Därför valde författarna vid rekrytering av deltagare i 

Facebook-grupper att informera deltagarna att ta kontakt med författarna via e-post eller 

telefon. Således för att stärka att deltagarna som ville medverka i studien inte lika lätt skulle 

kunna identifieras.  Det är av stor vikt att deltagarna frivilligt deltar i studien och kan avbryta 

när som helst, vilket författarna informerade om. Dessutom transkriberades det inspelade 

materialet samt avidentifierades och varje deltagare försågs med siffror som identifikations 

medel så att det inte kunde härledas till specifika personer, materialet förvarades på datorer och 

i nedladdade filer som enbart författarna och handledare hade tillgång till.    Olsson och 

Sörensen (2011) uttrycker att materialet ska även förvaras på ett säkert sätt så obehöriga inte 

har tillgång det.  

Författarna har tagit i beaktande att trots att deltagarna har godkänt att medverka i studien kan 

intervjun medföra en risk för att obehags känslor uppstår när samtalet sker över telefon eller 

om deltagaren upplever något under samtalet som känsligt.   Därför är det viktigt att utveckla 

en relation och skapa ett tryggt samtalsklimat (Olsson & Sörensen, 2011). Det gjorde att 

författarna valde en semistrukturerad intervju för att tillåta deltagarna berätta om sin erfarenhet 

och inte ha en sådan styrd samtalsform. Författarna ansåg att de skulle tillåta deltagarna att 
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lättare öppna upp och beskriva om sina erfarenheter samt författarna lade ingen värdering 

bakom deltagarnas eventuella olika erfarenheter.  

 

Resultat  

Analysen av datamaterialet utmynnade i fyra kategorier och fyra underkategorier som 

motsvarade studiens syfte, vilket var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta 

med individer som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård.  

De fyra kategorierna var; “Arbetsterapeutisk utredning och bedömning samt användning av 

bedömningsinstrument med patienter som har schizofreni ”, “Styrd av säkerhet och 

restriktioner i en strukturerad miljö ” och tredje kategorin “Möjligheter att arbeta med 

aktivitet och färdigheter med patienter som har schizofreni ” och sista kategorien “Arbetet 

med motivation, initiativförmågan samt aktivitetsförmåga för att öka delaktighet”. 

 

Arbetsterapeutisk utredning och bedömning samt användning av 

bedömningsinstrument med patienter som har schizofreni  

Kategorin beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av långa vårdtider som påverkar 

arbetsterapeutiska utredningsarbetet och remissförfarande. Erfarenheter av teamarbete och 

teoretiska utgångspunkter och riktlinjer i arbetet. Dessutom erfarenheter av arbetsterapeutiska 

bedömningar och användning av evidenssäkrade bedömningsinstrument.  

 

Faktorer och riktlinjer som påverkar utredningsarbetet  

Resultatet visade att det fanns vissa skillnader när det kom till arbetsterapeutiska utredningar 

men majoriteten av arbetsterapeuterna arbetade utefter en internremiss. Enligt flera av 

arbetsterapeuterna kom internremisser oftast från patientens team vid ett behov av 

arbetsterapeutisk utredning. Syftet med utredningen kunde vara kartläggning av patientens 

behov och ADL-förmåga samt inför utslussningen och permissionsrätten. Det framkom i 

resultatet att de arbetsterapeuter som inte arbetade utefter remissförfarande uttryckte att de ville 
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bedöma behovet av arbetsterapeutisk bedömning själva, inte att det var något som skulle 

beslutas av patienternas team eller annan personal. En arbetsterapeut beskrev att det fanns med 

i verksamhetens vårdprocess att patienterna skulle få möjlighet att träffa en arbetsterapeut inom 

en till fyra månader. Det var något som baserades på när de var mest lämpligt för patienterna 

att få träffa en arbetsterapeut.  

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att det var långa vårdtider inom slutenvården vilket 

påverkade utredningsarbetet. De flesta beskrev att utredningar var något som tog lång tid att 

arbeta med. Några arbetsterapeuters beskrev att de längre vårdtiderna möjliggjorde att de kunde 

anpassa utredningen efter patientens mående och pausa om patienten mådde dåligt. En 

arbetsuppgift som beskrevs vara omfattande och viktigt var att skriva utlåtande inför 

utslussning och en arbetsterapeut uttryckte att de var nästan all arbetstid som gick åt till det. 

Ett utlåtande var något som kommunen krävde för att de behövde veta vilket stöd eller insatser 

som individen behöver efter tiden inom slutenvården. Arbetsterapeuterna beskrev att 

informationen som de skrev i utlåtandet baserades på vilka resurser och behov som patienten 

hade för att kommunen skulle få en förståelse till hur självständig patienten var, vilket gjordes 

för att stödja i nya miljön.  

Det framkom att utredningsarbetet delvis utgick ifrån vårdplanen som fanns för patienten. 

Samtliga i teamen arbetade utifrån vårdplanen och arbetsterapeuterna beskrev att det var viktigt 

att patienten var delaktig i sin vård och var med vid skapandet av mål. Arbetsterapeuterna 

beskrev att det var en hel del samarbeten med andra professioner i teamet under 

utredningsarbetet eftersom varje patient förnyade vårdplanen var sjätte vecka. Det framkom att 

det var flera personal runt och med patienterna, vilket beskrevs resulterar i en utmaning att 

samverkan och samarbeta tillsammans. Det beskrevs av en arbetsterapeut exempelvis såhär;  

“Kanske inte alltid patienterna som är största utmaningen utan vårdpersonal på 

avdelningen som inte förstår eller är på samma tåg.”  

 

En vanlig utgångspunkt i utredningsarbetet var att arbetsterapeuterna utgick från Model of 

human occupation [MOHO] och erfarenheterna var att modellen är universell och gick att 

individanpassa oavsett patientgrupp. Några arbetsterapeuter uppgav att de utgick ifrån 

VALMO-modellen i aktivitet för den är mer aktivitetsbaserad och utöver detta beskrev några 

få arbetsterapeuter att dem utgick ifrån Occupational therapy intervention process model 
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[OTIPM]. Olika erfarenheter framkom gällande arbetsterapeuternas har möjligheter att både 

arbeta med utredning och behandling varav några arbetsterapeuter lyfte fram att det var 

avdelnings personalens ansvar att arbeta med behandling. Det berodde på att arbetsterapeuterna 

skulle prioritera att utreda ADL-förmågan hos schizofreni patienterna. Arbetsterapeuterna lyfte 

fram att arbetet med patienterna som har schizofreni inte är baserade på deras diagnos utan att 

de arbetade med patientens funktionsnedsättning, aktivitetsnedsättning och andra svårigheter. 

De flesta arbetsterapeuterna belyste problemet med samsjuklighet. Dessutom beskrevs att de 

allra flesta patienter med schizofreni hade oftast någon annan diagnos och 

missbruksproblematik var vanligt förekommande vilket försvårade arbetet. De påtalade att det 

fanns oftast en låg insikt till sjukdom som påverkade vardagslivet. En arbetsterapeut uttryckte 

att det kunde vara betydelsefullt att ta hänsyn och tänka på diagnosen i mötet med patienten 

vilket kunde påverka bemötandet. Det var även viktigt att tänka på individen bakom sjukdomen 

oavsett diagnos eller brottet som hade begåtts. Vidare beskrevs en utmaning i arbetet med 

schizofrenipatienter var samsjuklighet med missbruksproblematik. Det beskrevs av en 

arbetsterapeut exempelvis såhär;    

“Missbruksdiagnos är svårare och generellt att det är kunskapen och möjligheterna att 

behandla psykiatriska diagnosen integrerad med missbruksproblematiken, den 

kunskapen saknas” 

 

Det var ett fåtal arbetsterapeuter som beskrev att de tog stöd under utredningsarbetet ifrån 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni. En arbetsterapeut 

beskrev att dessa riktlinjer och mål vävdes in i regionen och verksamhetens mål som till slut 

vävdes in i patientens mål. De allra flesta arbetsterapeuter beskrev att det inte fanns några 

specifika riktlinjer för patientgruppen men kände till de nationella riktlinjerna från 

Socialstyrelsen men inget som var implementerat i verksamheterna. Några fåtal 

arbetsterapeuter beskrev att det fanns riktlinjer för psykos varav schizofreni var inräknat. 

Dessutom beskrev arbetsterapeuterna att det inte fanns någon specifik arbetsbeskrivning utan 

använde en generell arbetsterapiprocess oavsett diagnos. En arbetsterapeut beskrev att det hade 

kunnat medföra en trygghet och vägledning i arbetet med schizofrenipatienter om det hade 

funnits en arbetsbeskrivning för diagnosgruppen.    
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Bedömning och evidensbaserade bedömningsinstrument inom slutenvården.  

Resultatet visade att de flesta arbetsterapeuterna använde sig av bedömningsinstrumentet ADL-

taxonomin som ett första steg vid intervju med schizofrenipatienter. Det beskrevs vara ett 

instrument som passade bra vid användning av inhämtning av information från 

kontaktpersonen och patienten eftersom de möjliggjorde att likheter och skillnader i 

upplevelsen av ADL-förmågan hos patienten kom fram. Enligt arbetsterapeuterna var det 

endast evidensbaserade och kvalitetssäkrade bedömningsinstrument som användes vid 

bedömning och kartläggning av patientens funktioner och färdigheter. Det framkom dock att 

en arbetsterapeut använde ett kartläggningsmaterial som var baserat på ADL-taxonomin för att 

bedömning av patientens ADL-förmåga för att sedan planera vad patienten behöver träna på. 

En arbetsterapeut uttryckte dock att det ibland fanns behov av att vara flexibel i användning av 

bedömningsinstrument och valde ibland att inte utgå ifrån instrumenten. Det beskrevs att de 

hade medfört svårigheter i bedömningssituationer för de hade skapats frågor hos patienten 

varför arbetsterapeuten hade behövt veta allt som fanns med. En annan erfarenhet som 

framkom var att kartläggningarna och bedömningarna med patienterna var tydliga och 

strukturerade vilket krävde att arbetsterapeuten behövde arbeta strukturerat utefter 

bedömningsinstrument. Det beskrevs av en arbetsterapeut såhär;  

“Här jobbar man väldigt strukturerat, ibland behöver man läsa in på alla 

bedömningar. Tvekar lite på sin kompetens ibland.”   

 

Det framkom att några arbetsterapeuter använde Min mening och Gap i vardagens aktiviteter 

[GAP] som ett självskattningsformulär med patienterna för att ta reda på patientens 

värderingar, intressen och vad patienten ville och inte ville utföra. Efter självskattningen 

kompletterades de med en intervju och bedömningsinstrumenten möjliggjorde att 

arbetsterapeuterna fick information om patientens bakgrund utöver självskattning. Intervjuerna 

med bedömningsinstrumenten tillät även patienten att få chansen att beskriva med egna ord, de 

medförde att arbetsterapeuterna fick reda på vad patienterna ansåg och tyckte om sig själv. Det 

framkom att det varierade vilka instrument som arbetsterapeuterna använde sig av och de var; 

Bedömning av delaktighet i aktivitet [OCAIRS-S], Canadian Occupational Performance 

Measure [COPM], Bedömning av kommunikations- och interaktionsfärdigheter [ACIS-S], 

Screening av delaktighet i olika aktiviteter [MOHOST-S].  En arbetsterapeut använde 
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Occupational performance history interview [OPHI] och upplevde att instrumentet 

möjliggjorde en relation med patienten och använde instrumentet vid fem tillfällen istället för 

vid ett möte. En ytterligare skillnad var att de var få arbetsterapeuter som beskrev användning 

av Dialog om arbetsförmåga [DOA]. En arbetsterapeut beskrev att instrumentet möjliggjorde 

att patientens uppfattning om sin egen förmåga kom fram. Dessutom framkom att det var få 

bedömningsinstrument som var anpassade och specifika för att användas inom psykiatrin. 

Dock beskrev en arbetsterapeut att de flesta instrumenten som användes var universella och 

fungerade att använda utifrån flera diagnoser.  

 

En arbetsterapeut beskrev användning av Ha Koll och Aktivitet i tid med struktur [ATMS-S] 

när det behövde undersöka patientens tidsorganisation samt användning av Rivermead 

behavioural memory test [RBMT] för utredning av patientens minne.  Majoriteten av 

arbetsterapeuterna beskrev användning av bedömningsinstrument vid observation när patienten 

tvättar, lagar mat, handlar, bäddar, en aktivitet som patienten deltar i eller vid sociala 

interaktioner. Det framkom att de flesta använde sig av instrumentet Assessment of Work 

Performance [AWP] för undersökning av patientens färdigheter och självständighet i aktivitet. 

Dessutom framkom det att AWP ibland användes för att undersöka patientens motoriska 

färdigheter och det kunde vara genom att sätta ihop en IKEA-pall. En annan arbetsterapeut 

beskrev användning av Perceive, Recall, Plan, Perform, The Assessment Course [PRPP] som 

ett ostrukturerat observationsinstrument för att göra en aktivitetsanalys. Det var några 

arbetsterapeuter som uttryckte att det var enklare att använda AWP i aktivitet istället för AMPS 

för instrumentet upplevdes svårt att använda. Det var bara några få arbetsterapeuter som 

använde AMPS. Arbetsterapeuterna beskrev att instrumentet var styrd men att det var viktigt 

att patienterna själva bestämde aktiviteten som de skulle observeras i samt upplevde en trygghet 

att använda instrumentet. Det beskrevs av en arbetsterapeut exempelvis såhär;  

“Kan göra om eftersom man kalibrera, jämföra resultatet jag får ut och min kollega 

som gör AMPS bedömning så ska resultatet bli detsamma. “ 

 

Slutligen visade resultatet att det var få arbetsterapeuter som använde instrument för 

undersökning och observation av exekutiva funktioner varav en använde Sensory profile som 

självskattning med psykospatienter. Arbetsterapeuten beskrev att instrumentet var bra till att 
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undersöka om patienten var ljuskänslig eller paranoid som exempelvis gjorde att patienten hade 

neddragna persienner i rummet. Ytterligare ett instrument som en arbetsterapeut beskrev var 

The cognitive orientation to occupational performance approach [CO-OP] som användes vid 

träning av exekutiva funktioner. Fördelen med att träna exekutiva funktioner var att de ökar 

möjligheterna att patienten blev mer delaktig i aktivitet.   

 

 

Styrd av säkerhet och restriktioner i en strukturerad miljö  

Kategorin beskriver erfarenheten som arbetsterapeuterna har av att förskriva hjälpmedel i en 

miljö styrd av lagar och restriktioner. Arbetsterapeuternas erfarenheter av möjligheter och 

utmaningar att arbeta inom en konstlad miljö.   

 

Restriktionernas inverkan på förskrivning av hjälpmedel  

De flesta av arbetsterapeuterna som deltog i studien beskrev att de var tvungna att ta upp 

förskrivning av specifika hjälpmedel med teamet runt patienten, kontaktperson och med 

säkerhetsteam eller säkerhetsansvarig innan själva förskrivningen. Olika erfarenheter som 

framkom var att vissa gjorde en individuell bedömning innan och en arbetsterapeut uttryckte 

att på grund av restriktionerna var det säkerhetsteamet som hade huvudansvaret men att 

arbetsterapeuten föreskrev hjälpmedlet. Om hjälpmedlet förskrevs berodde mycket på 

patientens mående.  En arbetsterapeut beskrevs det på följande sätt;   

“Vi tar upp det på ronden… så det är liksom vårdteamet som står bakom att det här 

skulle vara bra för den här patienten.” 

 

De hjälpmedel som kunde förskrivas berodde på restriktioner och inom vilken säkerhetsklass 

patienten befann sig i. Säkerhetsklass I var svårast och även akutvårds avdelningarna. Flera 

arbetsterapeuter hade erfarenhet av restriktionernas inverkan på kognitiva hjälpmedel som 

kunde medföra att det var komplicerade att förskriva och en deltagare nämnde specifikt att 

vissa avdelningar inte fick ha elektronisk utrustning. En av deltagarna nämnde att risken att 
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schizofrenipatienter överlag ska koppla till exempel en elektronisk planeringskalender och 

använda till annat syfte var liten och att de brukade beviljas men att det alltid var 

säkerhetsaspekter och restriktionerna att förhålla sig till vilket enligt majoriteten begränsade 

utbudet. Det som fanns att tillgå enligt en arbetsterapeut var symbolix vilket liknades med en 

whiteboardtavla för att strukturera upp vardagen, även timstock nämndes av flera deltagare 

som vanligt hjälpmedel som kunde förskrivas.  En arbetsterapeut nämnde dock att KogMed 

och Lexia fanns på patienternas egna inloggningar på datorn och hade erfarenhet av att det var 

något som efter användning gav bättre minnesfunktioner.  

  

Tyngdtäcken var ett hjälpmedel som var vanligt förekommande och som dessutom förskrevs 

av de flesta arbetsterapeuter dock skiljde sig vilket sorts täcke som kunde förskrivas. En 

arbetsterapeut uttryckte att det fanns bara tyngdtäcken att låna ut för de tillhörde sjukhuset och 

lämnades tillbaka efter slutenvårdstillfället. Den typ av tyngdtäcke som var vanligast att 

förskriva berodde på restriktioner men både kedjetäcke och bolltäcke var populärt. Vidare 

beskrev en arbetsterapeut att bolltäcke kunde upplevas som obehagligt de lät mycket när 

patienten rörde på sig, fibertäcke kunde vara ett alternativ. Det fanns enligt en arbetsterapeut 

en ökad säkerhetsrisk när kedjetäcken förskrevs och att det kunde vara därför som dem bara 

lånade ut bolltäcken. Det uttryckte en arbetsterapeut såhär;  

“vi får inte ha vissa täcken på grund av säkerhetsrisk så till exempel kedjetäcken eller 

ringtäcken... Vi får inte ha några metallföremål liksom”  

 

Utöver tyngdtäcken beskrev flera arbetsterapeuter att vanliga hjälpmedel såsom rollatorer och 

rullstolar även ingick att förskrivas vid behov.  Dock upplevde enstaka arbetsterapeuter att det 

kunde vara problematiskt på grund av restriktioner och säkerhetsföreskrifter som inverkade 

över vilka hjälpmedel som gick att förskriva.   

 

Möjligheter och utmaningar att arbeta inom en konstlad miljö  

Majoriteten av arbetsterapeuterna beskrev miljön som konstlad vilket innebar att miljön var 

styrd, strukturerad och det kunde vara ett hinder. Några arbetsterapeuter belyste att 
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bedömningen påverkades av att patienten var inom slutenvården och inte i den egna hemmiljön, 

vilket genererade i att det inte blev en 100 procentig rättvis bild. De framgick att miljön 

påverkade för den var begränsad och strukturerad samt att miljön medförde mindre 

störningsmoment under bedömnings situationerna för de var tyst och lugnt. Om patienten hade 

varit i hemmiljön hade störningar av att det ringde på dörren, telefon eller andra 

störningsmoment kunnat påverkat bedömningen. Dessutom påverkades det av att miljön inte 

var vald av patienterna samt att de inte var patienternas naturliga hemmiljö. Flera 

arbetsterapeuter lyfte utmaningar med utredningsarbete och en beskrev de exempelvis såhär;  

“Så man styr inte helt efter sin boendemiljö och sen när du ska göra en observation i 

en köksaktivitet så kommer dem till ett kök som inte är deras kök” 

 

Dock nämnde några arbetsterapeuter att det fanns fördelar med en strukturerad miljö och att 

patienten fick rutiner att följa. Det som ansågs som en möjlighet var även de långa vårdtiderna 

vilket enligt flera arbetsterapeuter gjorde det möjligt att lära känna och bygga en relation med 

patienten. De flesta arbetsterapeuter i studien såg det som en utmaning att inte kunna utföra 

aktiviteter med patienterna i vanliga, vardagliga och naturliga miljöer och flera av dem 

uttryckte att de passade på att studera patienterna i mer normala situationer som i affärer när 

patienterna hade fått mer friförmåner och kunde vistas mer under vanliga förutsättningar i 

samhället. Flera av dem påtalade att det kunde vara en utmaning att arbeta med delaktighet, 

vilket berodde på att miljön och lagarna innebar begränsningar till delaktighet för patienterna.  

Det uttryckte en arbetsterapeut såhär;   

“När man tänker på delaktighet så jobbar vi i en miljö där de är svårt för patienten att 

vara delaktig i allting eftersom man vårdas under tvång.” 

 

En annan av de utmaningarna var att effektivisera vården och skapandet av ett bättre vårdflöde 

som beskrevs:   

“Vi behöver modernisera oss och vi behöver se över vård innehållet och kunna förklara 

vården för patienterna, öka patient delaktigheten” 

 



 

 

21 
 

Det framkom av arbetsterapeuterna att trots den konstlade miljön som patienterna befann sig 

inom fanns det möjlighet att välja vilken aktivitet som patienterna ville bli observerade i under 

utredningen. När det kom till köksaktivitet beskrev arbetsterapeuterna att utförandet såg olika 

ut och säkerhetsaspekterna skiljde sig åt. På en enhet var knivar fästa med vajrar medan på en 

annan var de inlåsta och räknades före och efter aktivitet. Något som också skiljde dem åt var 

om det fanns annan personal utöver arbetsterapeut med under köksaktiviteten. Det berodde på 

miljön och patientens mående, ibland kunde dessutom aktiviteter ställas in om det fattades 

personal. Dessutom kunde situationer i köksmiljö ibland bli hotfulla och arbetsterapeuterna 

uttryckte att förhållningssättet gentemot patienten är en utmaning. En arbetsterapeut beskrev 

en upplevelse så här; 

“Då står man kvar och hjärtat dunkar. Man säger, är det någon du känner att du vill 

döda, mig? Nej, avdelning personalen. Jag säger då att jag tycker att du ska lägga ner 

kniven och fortsätta med annat. De här med förhållningssättet är en utmaning” 

 

Samtidigt beskrev flera av de andra arbetsterapeuterna att möjligheter med att just arbeta och 

vistas i en strukturerad miljö underlättade för patientens mående och att fokus ändå var att göra 

patienten delaktig i den mån det gick. Dessutom upplevde flera arbetsterapeuter att det 

saknades mer målinriktad arbetsträning inför att patienten skall bli redo att vistas utanför i 

samhället. Det fanns även erfarenhet av att motivation var en utmaning särskilt när det kom till 

att utföra aktiviteter där det tillverkades saker som patienten sedan inte fick ha på sitt rum.  

Utöver utmaningar i den fysiska miljön upplevde flera arbetsterapeuter att personalen runt 

patienten kunde vara ett hinder när det kommer till att fortsätta utföra interventioner efter att 

utredning och utprovning av hjälpmedel var gjort. En arbetsterapeut beskrev att det var viktigt 

att personalen hjälpte patienten att lägga in aktiviteter samt påminnelser och att det var där som 

det kunde fallera. Vid sådana tillfällen uttryckte en arbetsterapeut att kognitiva hjälpmedel var 

prioritet ett enligt de nationella riktlinjerna för individer med schizofreni och att det var en stor 

avvikelse när det inte sköttes. Det beskrivs ibland vara en utmaning att få med avdelnings 

personalen och en arbetsterapeut uttryckte de såhär;  

“I dag är en ny dag och nu ska vi skriva memodayplanner här och sätter in dem här 

larmen, de är oftast där de faller. Dem fallen, när de blir så då brukar jag säga, hörru 

du de nationella riktlinjerna säger de här.” 
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Möjligheter att arbeta med aktivitet och färdigheter med patienter som har 

schizofreni  

Kategorin beskriver hur arbetsterapeuterna hade olika möjligheter och förutsättningar till att 

delta i patienternas aktivitet. Dessutom lyftes olika aktiviteter som erbjuds i verksamheterna 

för att träna på färdigheter och uppnå flera av patientens mål.  

Erfarenheten av vilka aktiviteter som kunde erbjudas till patienterna vid de olika 

verksamheterna skilde sig åt. En del av arbetsterapeuterna kunde erbjuda ett större utbud av 

aktiviteter på aktivitetscentret eller i aktivitetshus på verksamheten. Det framkom att en 

arbetsterapeut hade möjlighet på grund av ett projekt att erbjuda hästunderstödd terapi åt några 

patienterna vilket innebar att patienterna fick åka iväg till ett stall där de träffade hästar, hundar 

och kaniner. De vanligaste aktiviteterna som arbetsterapeuterna hade erfarenhet av att erbjuda 

var hantverk, pyssel, måleri, fysiska aktiviteter som yoga, gym, bollsport, bibliotek, 

skolverksamhet och bassäng. Vissa erbjöd dessutom hundaktivitet, trädgårdsaktiviteter samt 

vissa erbjöd några gruppinterventioner som skapande aktivitet, ett självständigt liv [ESL], “Ha 

koll” som är för tidshantering samt en gruppintervention som kallas “kompetens” och 

“vardagssamtal”. Varav en arbetsterapeut beskrev att de även kunde erbjuda gruppintervention 

Illness Management and Recovery [IMR]. Något som flera arbetsterapeuter beskrev var att 

arbeta med aktivitet både individuellt och i grupp ökade patienternas delaktighet dock var 

erfarenheten att schizofrenipatienter var i större behov av att utföra aktiviteterna i en lugnare 

miljö. Några arbetsterapeuter beskrev att gruppinterventioner var svåra att ha inom 

rättspsykiatrin till följd av bland annat gruppdynamik. En arbetsterapeut uttryckte det så här; 

“Man ska inte sätta ihop folk som smusslar. De kan hitta på saker och de måste man 

tänka på, gruppdynamiken. Alla fungerar inte och man vill inte att folk ska slå varandra 

eller smusslar droger eller byteshandel”  

 

Sociala interaktioner och nätverket runt schizofrenipatienten uttryckte flera av 

arbetsterapeuterna som bristande hos patienterna. Det kunde ha påverkats av tidigare 

sjukdomstillstånd men var svårt att avgöra om det berodde på diagnos eller hade varit så innan 

sjukdomen bröt ut. Sociala interaktioner var något som arbetsterapeuten kunde arbeta med och 

stötta patienten i dock var erfarenheterna av att erbjuda arbetsinriktad träning något som skiljde 
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sig åt mellan arbetsterapeuterna. Det var få som kunde erbjuda aktiviteter ute i samhället där 

patienterna även fick träna på sociala interaktion och att passa tider. Det fanns möjligheter att 

träna på en del färdigheter inne på verksamheten om det inte gick att vara ute i samhället. 

Arbetsterapeuterna beskrev att det kunde vara att träna på att organisera och planera en 

inköpslista eller träna på den sociala biten. En arbetsterapeut beskrev möjligheten till att träna 

sociala interaktioner i köksmiljö;   

“Då får de ju bjuda in annan personal till köket. Då har vi pratat om innan vad de ska 

träna på med ögonkontakt eller att inte gå för nära och sen så…” 

 

Samtliga arbetsterapeuters erfarenhet var att köksaktivitet var viktig och det var en populär 

aktivitet bland schizofrenipatienter och de upplevdes vara lätta att motivera till matlagning. 

Flera arbetsterapeuter beskrev även att köksaktivitet användes även vid bedömningar och som 

en intervention både individuellt och i grupp. Aktiviteten upplevdes passa till de flesta 

patienters mål som kunde vara att träna på organisation, kommunikation och interaktion, vilket 

kunde innebära att planera matlagning, skriva inköpslista och handla ingredienser. En 

arbetsterapeut uttryckte att förberedelsen inför matlagnings tillfällena nyttjades till att fokusera 

på ekonomi och patienten fick tillfälle att träna på vad ingredienser och varor kostade. Dock 

var det en aktivitet som kunde innebära svårigheter på grund av säkerhetsaspekter och det fanns 

risker med att en hotfull situation kunde uppstå.  

Veckoscheman, kognitivt stöd och möjlighet till verbalt stöd i aktivitet var verktyg som 

arbetsterapeuterna hade erfarenhet av som stödjande för schizofrenipatienter i deras 

aktivitetsutförande. Patienterna beskrevs av en arbetsterapeut vara i behov av mycket stöd och 

stöttning av arbetsterapeut och personal på avdelningen för att återuppta aktivitet om de hade 

avstannat eller liknande. Ytterligare en erfarenhet var att patienterna både blev försämrade och 

bättre under de långa vårdtiderna och antalet skov påverkade.  Patienternas färdigheter och 

förmågor försämrades med varje skov och några arbetsterapeuter beskrev att det går till en viss 

del att träna upp men inte alla.  Det beskrevs av en arbetsterapeut såhär; 

“Det är går ju som ett trappsteg nedåt för varje psykosskov så... blir det att de tappar 

och sen kommer de upp en bit men inte till den förmågan som de hade innan skovet.” 
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Några arbetsterapeuter beskrev att de hade möjlighet att vara med patienterna för att vara 

vägledande och stöttande i aktiviteten. Flera arbetsterapeuter hade erfarenhet av att det inte var 

arbetsterapeuter som utförde aktivitet tillsammans med patienterna utan att det var annan 

personal. Arbetsterapeuterna kontaktades av personalen vid behov av extra stöd och hjälp. Det 

beskrevs av några arbetsterapeuter främst berodde på tidsbrist och var en resursfråga ifall 

arbetsterapeuterna hade möjlighet att vara med i aktivitetsutförande. En av arbetsterapeuterna 

arbetade dock enbart med aktivitet tillsammans med patienterna.    

 

Arbetet med motivation, initiativförmågan samt aktivitetsförmåga för att 

öka delaktighet 

Kategorin beskriver likheter och skillnader i arbetsterapeuters arbete med motivation, 

initiativförmågan och aktivitetsnivån hos patienter med schizofreni. Dessutom beskrivs dessa 

faktorer påverkas av diagnosen och av att individerna vistas inom rättspsykiatrisk slutenvård. 

Majoriteten av arbetsterapeuterna arbetade med motivation tillsammans med patienterna men 

det var något som upplevdes kunde vara svårt att arbeta med. Arbetsterapeuterna lyfte att de 

arbetade utefter individuella behov och inte hade diagnosen i fokus dock beskrev de att 

diagnosen kunde upplevas som ett hinder för de påverkade patientens färdigheter och förmågor. 

Det beskrevs som ett problem att patienterna hade en försämring i färdigheter och svårt att 

starta upp aktiviteter på grund av en nedsatt motivation samt låg initiativförmåga till aktivitet. 

Det kunde påverkas av diagnosen och de negativa symtomen samt av en kognitiv nedsättning, 

vilket gjorde att patienterna var i behov av mycket stöd av personal och utav arbetsterapeuten. 

De vanligaste aktiviteterna som blev eftersatta för patienterna var hygien och ADL. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de arbetade med struktur, strategier och stöttning, vilket kunde 

vara att patienterna fick möjlighet att avsluta aktiviteten tidigare om patienten blev trött innan 

aktiviteten var slut. Några av arbetsterapeuterna uttryckte även att de kunde arbeta med 

stödjande insatser och anpassa aktiviteter som städning och tvättning till mindre steg. 

Arbetsterapeuterna kunde vara med ibland och städa tillsammans med patienten samt 

anpassade städningen efter patientens förmåga. Ytterligare erfarenhet var att använda bildstöd 

som hjälp och det kunde vara att fotografera patientens rum som de ser ut när det är städat, för 

att guida patienten i förståelsen till hur ett städat rum skulle se ut.  En utmaning var att 

personalen påminde om patienterna hade glömt bort att det var exempelvis lunch. Det beskrevs 
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kunde medföra att patienterna blev bekväma med att ha mycket serverat och ofta blev påmind 

vilket kunde påverka självständigheten. Det kunde även påverkas av att miljön var styrd och 

att patienterna inte ville vara i miljön vilket kunde inverka på motivationen och aktivitetsnivån. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de medförde en utmaning i bedömning av patientens 

motivation, vilket kunde påverka patientens vård. En skillnad som framkom var att en av 

arbetsterapeuterna upplevde att patienterna var lätta att motivera till gruppaktiviteter, vilket 

berodde på att patienterna ville komma ifrån tankar och annat. Arbetsterapeuterna beskrev att 

patienterna oftast var behov av stöd från personal inför aktivitet som berodde på avsaknad av 

motivation, struktur och med en låg grad av tidsuppfattning. Det beskrevs vara viktigt att arbeta 

med aktivitet och att motivera patienterna till en bättre aktivitetsnivå och till att vara mer aktiv 

för ett bättre mående. Arbetsterapeuterna beskrev att det berodde på att patienten inte skulle 

tappa förmågor under vårdtiden och förberedde dem inför ett liv på utsidan som skulle ge 

patienterna en trygghet. Det var något som arbetsterapeuterna upplevde som givande att få 

möjligheten att under en längre tid arbeta med patienternas motivation och självständighet samt 

skapa en allians för att kunna stärka dem. En arbetsterapeut beskrev även att de använde 

aktivitet för att skapa relation och allians vilket kunde innebära att träffas och prata om neutrala 

saker och spela kort.  Några få arbetsterapeuter beskrev även att de arbetade mer fokuserat med 

motiverande samtal [MI] med patienterna, vilket en uttryckte anpassades efter patientens 

förmåga.  

Erfarenheten var även att patienterna oftast till slut tog mer egna initiativ till aktivitet och var 

mer sociala när aktivitetsnivån hade förbättrats men att en del av patienterna krävde mer 

individuell kontakt. Arbetsterapeuterna beskrev att de var viktigt att patienten var delaktig i 

beslutet kring aktiviteter och själva fick välja aktivitet som skulle utföras utefter intresse. 

Patienterna skulle inte känna att det var personalen som bestämde vad de skulle göra men vissa 

uttryckte att ibland kunde finnas utmaningar med att personalen hade en större motivation till 

aktivitet än patienterna. Ytterligare en erfarenhet som framkom var dock att det ibland var svårt 

att få ut patienterna till aktivitet om de inte tyckte att aktiviteten var rolig och att en del patienter 

lyckades de inte få ut i aktivitet.  Arbetsterapeuterna lyfte fram vikten av att ha en dialog med 

patienterna för att skapa motivation om vilka utmaningar som kan uppstå och förklarade varför 

det var viktigt med aktivitet för att skapa en meningsfull tillvaro. Det beskrevs av en 

arbetsterapeut exempelvis såhär;  
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“Motivationen handlar också om det är något man vill, viljan du inte sen inte kan 

utföra. Du kanske vill en massa saker och kunna utföra dem men jag får inte, den 

begränsningen finns ju hela tiden här och då måste man styra, styra viljan. Att du ska 

vilja något som du inte vill, det är jättesvårt. Då försöker man också att försöka hjälpa 

patienterna med att tänka att det finns ett liv efteråt, att vad är bra och ha när du 

kommer härifrån?”  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att det var viktigt att personalen väntade in patientens motivation 

men framhöll betydelsen av att personalen samt arbetsterapeuterna skulle skapa en förståelse 

till varför patienterna saknade motivation. Det framkom att arbetet anpassades utefter 

patientens motivation men det hörde till arbetsuppgifterna att undersöka och fokusera på att 

motivera patienterna. En arbetsterapeut beskrev att arbetet kunde hamna på paus om patienten 

inte var motiverad och att arbetsterapeuten kunde återkomma senare. Dock beskrev några 

arbetsterapeuter att patienten hade möjlighet att prova på olika aktiviteter och att de kunde göra 

studiebesök till aktivitetshuset för att på så vis hitta motivation till att vilja utföra någon 

aktivitet. De lyfte fram behovet av att patienterna behövde ha något att utföra men med en 

lagom nivå, få balans och ibland kunde en del patienter ha för mycket motivation. Det beskrivs 

av en arbetsterapeut exempelvis såhär;   

“Ofta så är man ganska lättstressad när man har schizofreni, inte klarar hög 

belastning. Då måste vi hjälpa patienten att hitta rätt nivå på aktiviteter och på 

belastning av stress och sådär, så att dom klarar av sitt liv. För dom kan vilja för mycket 

och de kan jämföra med när dom var friska till exempel.  Att dom orkade mycket mera 

än vad dom gör när dom har den här sjukdomen. Så att det är en process det här för 

patienterna också att förstå att de kanske funkar på ett annat sätt än innan de 

insjuknade.”  

 

 

 

 



 

 

27 
 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med individer 

som har diagnosen schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård.  Analysen resulterade i fyra 

kategorier fyra underkategorier och i resultatet framkom betydelsen av arbetsterapeutisk 

kompetens i arbetet inom rättspsykiatrisk slutenvård. Detta för att möjliggöra delaktighet och 

självständighet trots den styrda och strukturerade miljön samt restriktionernas inverkan, vidare 

möjliggöra en god rehabilitering inför ett liv ute i samhället.   Arbetsterapeuter har en kunskap 

att se individens förmåga, styrkor och aktivitetsutförande och hur det kan påverka 

aktivitetsbegränsningar (Bejerholm, 2010a; Mackenzie & Westwood, 2013; Taylor, 2017) 

samt förmåga och kunskap om hur yttre och inre begränsningar påverkar individens möjlighet 

till aktivitet och delaktighet (Fisher & Marterella, 2019; Taylor, 2017). Det stärker 

arbetsterapeuternas erfarenheter av behovet av arbetsterapeutisk utredning inom 

rättspsykiatrin.  Vidare redogör Vetenskapsrådet (2017a) betydelsen av interventionerna för att 

individen sedan ska kunna slussas ut i samhället till en sysselsättning eller ett boende.   

Resultatet visade vikten av att arbetsterapeuterna skriver ett arbetsterapeutiskt utlåtande inför 

schizofrenipatienternas utslussning till följd av att kommunen behövde information om 

patientens behov och styrkor. Det beskrevs vara information som behövdes för att kommunen 

skulle planera inför att patienten skulle ut i samhället igen.  Det är i likhet med Strand och 

Holmberg (2018) som betonar rättspsykiatrins roll att arbeta med att samarbeta och samverka 

med andra instanser på bästa möjliga sätt och ta kontakt med kommunen inför utslussning.   

Således beskriver Allgulander (2014) och Strand och Holmberg (2018) för att möjliggöra en 

god rehabilitering samt främja och stärka patientens förutsättningar till ett bra och självständigt 

liv efter avslutad vård. Socialstyrelsen (2018) framhåller vikten av ett självständigt liv vilket 

medför att individer med schizofreni får en förbättrad och ökad möjlighet till att uppleva 

delaktighet ute i samhället.    Det stärker betydelsen av arbetsterapeuternas resonemang av att 

arbeta med att stödja patienten inför miljön utanför slutenvården. 

Resultatet visade att arbetsterapeuterna fokuserade på patienten och hade inte diagnosen i fokus 

och en arbetsterapeut tog upp vikten av att se människan bakom brottet. Således kunde 

författarna se att arbetsterapeuterna var klientcentrerade och hade individen i fokus och inte 

diagnos eller brottet. Det är i enlighet med Taylor (2017) och Fisher och Marterella (2019) som 
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framhåller att arbetsterapeuter ska arbeta klientcentrerat samt ha den unika individen i fokus 

och skapa en terapeutisk relation. Doyle, Qualy och Newman (2017) beskriver att det är genom 

att vara klientcentrerad som en god terapeutisk relation och klimat uppnås. Dessutom lyfter 

även Salzmann Erikson, Rydlo och Wiklund Gustin (2016) fram att riktlinjerna för individer 

som vårdas inom psykiatrisk vård beskriver att de ska behandlas utefter individuella behov och 

problem. Vidare framhåller Kumpula och Ekstrand (2013) betydelsen av att personalen inom 

rättspsykiatrin ska uppmärksamma och se individen bakom brottet och inte bara brottet utan 

att separera brottet som har begåtts och den diagnosen som individen har.  Arbetsterapeuterna 

framhåller ändå svårigheter i arbetet med schizofrenipatienter som ofta har samsjuklighet, samt 

att det inte fanns något arbetsterapiprogram eller arbetsbeskrivning för hur de skulle arbeta med 

schizofrenipatienter. En erfarenhet var att det skulle innebära en vägledning och trygghet i 

arbetet vilket Taylor (2017) beskriver att ett arbetsterapiprogram medför genom att vården blir 

effektiv samt anpassad efter patientgrupp.   Således anser författarna att det stärker resonemang 

att det skulle innebära en vägledning i arbetet med schizofrenipatienter. Dessutom skulle det 

innebära en mer kvalitetssäkrad vård för både arbetsterapeuterna och patienterna.  

Det framkom att de flesta arbetsterapeuterna använde ADL-taxonomin för personer med 

psykisk funktionsnedsättning oftast via intervjuer för att samla information om patienten. 

Dessutom beskrev arbetsterapeuterna att det var enbart evidensbaserade 

bedömningsinstrument som de använde och det stärks av Stewart och Craik (2017) tankar om 

att det är betydelsefullt att arbeta utefter evidens för arbetsterapeuter inom rättspsykiatrin. 

ADL-taxonomin och AMPS nämns av Svenska Psykiatriska Föreningen (2009) som passande 

att användas för funktionsbedömning och kartläggning av förmågor. AMPS är enligt Ayres och 

Panickacheril John (2015) ett bra komplement tillsammans med instrument för funktionell 

prestanda för att planera interventioner och stödjande insatser för individer med schizofreni. 

ADL-taxonomin som baseras på Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa [ICF] kan användas tillsammans med ICF-koder för att kartlägga 

begränsning av aktivitet och avsaknad av engagemang i den egna livssituationen (Lexell & 

Rivano Fischer, 2017).  Författarna saknar i resultatet att arbetsterapeuterna lyfter ett samband 

mellan ADL-taxonomin och ICF. Vidare hade en användning av ICF kunnat öka förståelsen 

till varje professions syn på patienten vid teamsamverkan. Dessutom uppmärksammas inget 

resonemang om hur bedömningarna av patienter med schizofreni påverkas av att instrumenten 

inte är anpassade utefter den styrda och begränsande miljön.   Arbetsterapeutiska modeller och 

instrument kan tillsammans med ICF utgöra en länk för att få en gemensam grund för 
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dokumentation och förståelse av patientens funktioner mellan olika professioner (Maritz, 

Baptiste, Darzins, Magasi, Weleschuk & Prodinger, 2018). Resultatet visade att 

arbetsterapeuters erfarenheter var att deras arbete och bedömningarna inte blir helt rättvisa 

vilket berodde på att miljön var styrd och upplevdes vara begränsande. Taylor (2017) redogör 

för att miljön är en dimension som kan både medföra ett hinder och även vara en resurs för 

individens möjlighet till aktivitet och delaktighet.   Det är betydelsefullt att arbetsterapeuterna 

kan utföra observation av individerna i hemmiljö för de möjliggör en förståelse till hur den 

sociokulturella och fysiska miljön inverkar på aktivitetsutförandet. Således framhålls att dessa 

faktorer ibland kan försvåra och påverka aktivitetsutförandet ibland mer än det psykiska 

funktionshindret Bejerholm (2010a), vilket stärker arbetsterapeuternas resonemang att 

bedömningar i institutionell miljö påverkar att resultatet inte blir helt rättvist.   Det visar på 

betydelsen av att arbetsterapeuten tar i beaktan innebörden av att utföra bedömningar i aktuell 

miljö för att ge en tydlig bild när patienten vistas i en styrd och begränsad miljö. Vidare saknas 

ett tydligt resonemang från arbetsterapeuterna hur de bör arbeta för att minska risken för att 

bedömningarna inte blir rättvisa.  

Arbetsterapeuternas möjlighet att förskriva hjälpmedel var olika och berodde på vilka 

restriktioner som patienten hade samt inom vilken säkerhetsklass som patienten vistades. Det 

framkom att säkerhetsklass 1 som är den högsta klassificeringen och akut avdelningarna var 

svårare att förskriva på och enligt Strand och Holmberg (2018) ska miljön anpassas efter den 

dynamiska fysiska och statiska säkerhet samt utefter vårdbehov. Således för att även minska 

risk för hot och våld samt medföra en säker och bra vård. De framhåller även att det är den 

tvärprofessionella kompetensen tillsammans tillför kunskap som är betydelsefull för 

bedömning av säkerheten i vårdarbetet. Enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV, SFS 

1991:1129) påverkas individen av om den blir dömd med SUP eller utan SUP och det inverkar 

på fri förmånerna, elektronik och kommunikationsmedel.  Vidare stärker de även 

arbetsterapeuternas resonemang att de var säkerhetsteamet som behövde godkänna om 

arbetsterapeuten kunde förskriva ett hjälpmedel. Det visar på betydelsen av ett samarbete av 

att komplettera olika professioners kompetenser för att möjliggöra en säker vård.  

Resultatet visade att de varierade vilka aktiviteter som arbetsterapeuterna kunde erbjuda samt 

patienternas möjlighet att gå till verksamhetens aktivitetshus eller aktivitetscenter. Enligt Wijk, 

Degl´ Innocenti, Kullgren och Alexiou (2019) är några verksamheter i Sverige utformade efter 

en evidensbaserad design för att stärka patientens rehabilitering och möjligheterna till 
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aktiviteter samt även tillgången till en trädgård.  Vidare stärker det arbetsterapeuternas 

erfarenheter att en del kunde erbjuda aktiviteter i aktivitetshuset på verksamheten samt 

möjligheterna att erbjuda andra aktiviteter så som trädgårdsaktiviteter. En orsak kan vara att 

inte alla arbetsterapeuter arbetade på en verksamhet som var utformad efter en evidensbaserad 

design.  

Flera av arbetsterapeuterna lyfter vikten av köksaktivitet som ett sätt att uppnå individuella mål 

och träna på sociala interaktioner. Social kompetens beskriver Leufstadius och Argentzell 

(2010) som ett krav i många sammanhang och upplevs viktigt att behärska.  Social träning är 

något som arbetsterapeuter länge använt i situationer i vardagen för att träna på sociala 

interaktioner. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att flera av de aktiviteter patienterna kunde 

utföra inom verksamheten hade olika betydelse för den enskilde individen och det upplevdes 

svårt att få en balans i de olika aktiviteterna. Erlandsson och Persson (2014) beskriver att 

ValMO-modellen delar in aktivitet i fyra kategorier och skiljer på aktiviteter som är skötsel-, 

arbete-, lek- och rekreativa aktiviteter. Dock lyfter de även att en uppgift som utförs blir inte 

en aktivitet före personen själv väljer det. Taylor (2017) beskriver aktivitet och delaktighet i 

aktivitet samt upplevelsen av engagemang i aktivitet är något som kommer från individens vilja 

och motivation vilket resulterar i delaktighet samt en känsla av meningsfullhet.  Hitch, Hii och 

Davey (2016) lyfter att interventionerna inom rättspsykiatrin ska vara utformade för att främja 

aktivitetsengagemang och förbättra aktivitetsbalansen som den isolerade miljön kan påverka.  

Arbetsterapeuternas resonemang i resultatet visade på betydelsen av att arbeta med den 

nedsatta motivationen och försämrade initiativförmågan för att förbättra aktivitetsbalasen hos 

patienterna inom rättspsykiatrisk slutenvård. Kosma, Bryant och Wilson (2013) betonar vikten 

av att främja och stimulera förmågor samt att individen får välja aktiviteter utifrån egen vilja 

vilket resulterar i en känsla av aktivitetsbalans. Vidare framhåller Minato och Zemke (2004) 

vikten av att arbetsterapeuter i en institutionell miljö arbetar för att främja aktivitetsbalans och 

skapandet av rutiner för upplevelsen av meningsfullhet.  Det visar på betydelsen av att 

arbetsterapeuterna tar i beaktan patientens vilja och motivation till aktivitet för att stärka 

känslan av autonomi.  

Motivationsarbetet lyfte arbetsterapeuterna som en viktig aspekt för att stötta patienten i 

aktivitetsutförande och för att stödja delaktighet i aktivitet. Några av dem tog särskilt upp 

motiverande samtal som en metod som de använde sig av.   MI är en metod som stödjer 

autonomi och att förändring behövde komma inifrån (Miller & Rollnick, 2013; Holm Ivarsson, 
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Ortiz &Wirbing,2010).  Holm Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2010) beskriver anpassningar av 

MI metoden som viktigt i samtal med personer som hade kognitiva svårigheter. Det kan till 

exempel vara att begränsa öppna frågor, vara extra tydlig, använda sig av bilder och att även 

rita samt skriva under samtalets gång för att stödja upprätthållande av fokus. Dessutom finns 

belägg för att MI kan leda till bättre behandlingsresultat och en större insikt till diagnosen hos 

patienter som har schizofreni (Ertem & Duman, 2018).   Anpassning av metoden var inget som 

arbetsterapeuterna i studien nämnde dock är det något som är betydelsefullt för att kunna 

tillgodose och ge patienten bästa möjliga vård. Det saknades även i resultatet ett tydligt och 

konkret resonemang om arbetsterapeuternas metod av att arbeta med motivation förutom 

genom att samtala. Vidare uttrycker Strandberg och Holm (2018) att motivationsarbete inom 

rättspsykiatrin är viktigt för att främja patientens rehabilitering för att uppnå en god psykisk 

hälsa.  

 

Metoddiskussion  

I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) valde författarna en kvalitativdesign för att studera 

arbetsterapeuternas erfarenheter av att arbeta med individer som har diagnosen schizofreni 

inom rättspsykiatrisk slutenvård. Det resulterade i ett inifrån perspektiv samt en förståelse till 

arbetsterapeuternas subjektiva erfarenheter. Författarna valde i enlighet med Alvehus (2019) 

att använda strategiskt urval och ett snöbollsurval för att möjliggöra att deltagarna var 

ändamålsenliga till studiens syfte.  Det finns få legitimerade arbetsterapeuter som arbetar inom 

rättspsykiatrin vilket medförde att författarna valde att inte ha en geografisk avgränsning samt 

inklusionskriterier att ha arbetat inom rättspsykiatrisk slutenvård i 6 månader. En mer specifik 

avgränsning samt en längre arbetslivserfarenhet från rättspsykiatrin hade kunnat riskera 

begränsningar i antal deltagare och riskerat att påverka variationen i materialet. Författarna har 

även reflekterat över att det finns en risk att variationen av materialet påverkades av att det var 

få arbetsterapeuter inom rättspsykiatrin och variationen i erfarenheten. Det finns även en risk 

att det har påverkat hur många arbetsterapeuter som hade tid att delta i studien baserat på hur 

många arbetsterapeuter som finns på verksamheterna. Dessutom lät författarna deltagarna 

bestämma hur intervjun skulle ske, för att inte begränsa deltagandet i studien samt öka 

flexibiliteten.  
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Rekryteringen av deltagare skedde via en Facebook grupp för arbetsterapeuter och via en sluten 

Facebook för arbetsterapeuter inom rättspsykiatrin och författarna tog hjälp av en 

arbetsterapeut som var medlem i gruppen för att lägga ut ett kortare informationsbrev (Bilaga 

1) till studien. Arbetsterapeuten förmedlade informationsbrevet via en intern mejllista. 

Författarna tog i beaktande att det kunde medföra en trygghet att vara med i studien om en 

kollega till arbetsterapeuterna informerade om studien. Författarna har reflekterat över om 

spridningen av deltagare och antalet medverkade i studien hade blivit annorlunda om 

författarna hade tagit direkt kontakt med verksamheterna istället för att lägga ut i Facebook 

gruppen. Vidare tog författarna hänsyn till deltagarnas anonymitet och integritet enligt 

Vetenskapsrådet (2017 b) när författarna skrev informationsbrevet och rekommenderade 

deltagarna att höra av sig till författarnas mejl istället för att svara direkt i Facebook gruppen. 

Således för att det inte skulle gå att härleda till vem som lämnat intresse att medverka och 

skydda deltagarnas privatliv. Författarna hade i åtanke under processen individskyddskravet i 

en enlighet med Vetenskapsrådet (2002) och att efter deltagarna lämnat intresse till att delta i 

studien skickade författarna ut ett mer detaljerat informationsbrev (Bilaga 2) samt en 

intervjuguide (Bilaga 3). Detta för att deltagarna skulle få möjlighet att förbereda inför 

intervjun samt få en ökad förståelse till studiens syfte, tillvägagångssättet och tidsåtgången.  

Även information om att de skulle ske under sekretess och att intervjun kunde avbrytas 

närsomhelst vilket författarna även informerade om igen innan intervjuerna startades. Det 

gjorde författarna för att minska risken att någon deltagare inte var helt införstådd i vad det 

innebar att delta i studien och värna om individskyddskravet.  

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer för att tillåta deltagarna beskriva sina 

erfarenheter men ändå ha möjlighet att specificera ämnet och materialet som skulle inhämtas, 

vilket valdes för att öka möjligheterna till ett narrativt perspektiv på insamlings metoden enligt 

(Jonsson, Nyman & Josephsson, 2017). Vidare hade författarna i åtanke att en semistrukturerad 

intervju ökade flexibiliteten för både intervjuaren och deltagaren i enlighet med Bryman 

(2018). Alvehus (2009) beskriver att vid en semistrukturerade intervjuer möjliggör intervjuaren 

att deltagaren kan styra samtalet men att det ställer högre krav på intervjuaren. Det innebär att 

lyssna aktivitet under intervjun för att kunna ställa följdfrågor som påverkas av hur närvarande 

och duktig intervjuaren är.  Således finns det en risk att intervjuerna och inhämtning av 

materialet kan ha påverkats av att författarna delade upp och utförde fyra intervjuer vardera 

som kan ha påverkat tillförligheten. Det hade kunnat bli en högre trovärdighet i materialet om 

intervjuerna utfördes av bara en person istället för två.   Författarna valde att spela in 
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intervjuerna för att få möjlighet att lyssna om intervjuerna och transkriberade ordagrant det 

deltagarna berättade för att inte missa viktig information. Dock är författarna medvetna om att 

det finns en risk att deltagarna upplevde en begränsning vid intervjun när de spelades in och 

kan ha påverkat resultatet. Alvehus (2009) betonar om både fördelar och nackdelar av att spela 

in en intervju att de både kan vara en trygghet för intervjuare samt deltagaren att informationen 

finns ordagrant dokumenterat. Dock framhålls risken för att deltagaren upplever hämning 

under intervjutillfället och känner sig obekväm.  Författarna har även reflekterat över att de 

inte valde att utföra en provintervju före intervjuerna vilket kan ha riskerat att en del frågor 

hade kunnat förbättras och ökat deltagarnas förståelse till frågorna. Vidare valde författarna att 

testa spela in innan intervjuerna för att kontrollera tekniken och minska risken att det skulle bli 

ett störningsmoment för deltagaren om tekniken inte hade fungerat. Det minskade även risken 

för att en intervju måste göras om för att intervjun inte spelades in, vilket hade kunnat påverka 

materialet. 

I studien valde författarna att genomföra en kvalitativ innehållsanalys för ökad möjlighet att 

upptäcka likheter och skillnader från deltagarnas erfarenheter i likhet med Lundman och 

Hällgren Graneheims (2017).  Dessutom valde författarna i analysen att läsa igenom 

transkriberingar och utföra analysarbetet tillsammans för att få en djupare förståelse och en 

ökad trovärdigheten och tillförlitlighet av det sammanställda resultatet. Således för att 

författarna utförde fyra intervjuer vardera och kunde ha en egen tolkning från intervjutillfället 

som kunde påverka analysen av materialet. Författarna hade även en dialog med handledaren 

under analysarbetet och jämförde två intervjuer med god överensstämmelse för att öka 

tillförlitligheten av resultatet. Vilket stärker de Lundman och Hällgren Graneheim (2017) lyfter 

om att resultatet får en ökad tillförlitlighet om analysarbetet utförs av fler än en person.  

 

Konklusion  

Studien bidrar med kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med patienter som 

har diagnosen schizofreni och som vistas i en komplex miljö styrd av säkerhet och restriktioner. 

Vidare genererar det i en ökad insikt i arbetsterapeuters möjligheter att arbeta med patienterna 

för att uppnå en god och säker rehabilitering. Resultatet visar betydelsen av arbetsterapeutisk 

kompetens i arbetet för att stödja patienter som har schizofreni under vårdtiden för att senare 

kunna slussas ut till samhället igen. Arbetsterapeuterna arbetar klientcentrerat och har inte 
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diagnosen eller brottet i fokus men dock upplevs diagnosen kunna vara ett hinder samt att 

arbetsterapiprogram saknades för patientgruppen. Evidensbaserade bedömningsinstrument 

används men inget anpassat efter den konstlade och styrda miljön som är inom rättspsykiatrisk 

slutenvård. Dessutom framkom att arbetsterapeuterna upplever att utredningsarbetet påverkas 

av miljön som medförde att det inte blev en hel rättvisbild. Det visar även att 

arbetsterapeuternas möjligheter till att förskriva hjälpmedel baseras på restriktioner och 

säkerhetsaspekter samt varierande möjligheter till att erbjuda aktiviteter. Vidare finns det ett 

behov av aktivitet och delaktighet för att skapa aktivitetsbalans vilket möjliggörs genom att 

träna på färdigheter och förmågor till följd av motivationsarbete. Slutligen anser författarna att 

det finns en kunskapslucka samt ett vidare behov av forskning om hur arbetsterapeutisk 

kompetens och bedömningsinstrument bör anpassas utefter en strukturerad och konstlad miljö 

för att möjliggöra en mer kvalitetssäkrad rehabiliterande vård för patienter som har diagnosen 

schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård.   

 

Tillkännagivande 

Författarna vill tacka arbetsterapeuterna som ställde upp på att medverka i studien och som var 

villiga att sprida vidare sin kunskap och erfarenhet av att arbeta inom rättspsykiatrisk 

slutenvård med patienter som har diagnosen schizofreni. Ett stort tack även till vår handledare 

Jenni Riekkola som har guidat oss med handledning under processens gång.  
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Bilaga 1   

Information och förfrågan om medverkan i en intervjustudie  

Vi är två studenter som går sista terminen på arbetsterapeutprogrammet via Luleå tekniska 

universitet och ska under våren skriva vårt examensarbete inom huvudämnet arbetsterapi. 

Vi söker 10–12 legitimerade arbetsterapeuter inom rättspsykiatrisk slutenvård med 

erfarenhet av att arbeta med personer som har diagnosen schizofreni. Syftet med studien är 

att öka kunskap om arbetsterapeutens erfarenheter i arbetet med personer med schizofreni 

inom rättspsykiatrisk slutenvård. 

För att få mer information om vad det innebär att delta, vänligen kontakta oss via e-post 

inom ca 1 vecka.  

Med Vänliga Hälsningar 

Lisa Akervall       Linda Ulander  

lisake-7@student.ltu.se      linula-7@student.ltu.se 
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Bilaga 2  

2020-02-10  

Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Under verksamhetsförlagd utbildning reflekterade vi över att det var flertalet personer 

dömda till rättspsykiatrisk vård som har diagnosen schizofreni. Vid litteraturgenomgång 

uppmärksammades få studier kring hur arbetsterapeuter konkret arbetar med 

diagnosgruppen inom rättspsykiatrin. Under våren läser vi sista terminen på arbetsterapeut 

programmet via Luleå tekniska universitet och ska skriva examensarbete inom huvudämnet 

arbetsterapi omfattande 15 hp. Syftet med studien är att öka kunskap om arbetsterapeutens 

erfarenheter i arbetet med personer med schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård. 

Vi söker deltagare som arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård samt har arbetat minst 6 

månader och kan tänka sig att delta i en semistrukturerad intervju omfattande 30–45 minuter 

via telefon, Skype eller personligt möte beroende av geografisk lokalisation. Intervjun 

kommer att fokusera på att beskriva din erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut med 

personer med schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård.  

Det är frivilligt att delta och du har möjlighet att avbryta när som helst utan att ange skäl. 

Informationen du lämnar kommer att spelas in och transkriberas, materialet kommer att 

avidentifieras och presenteras så att det inte ska kunna härledas till specifika personer. Allt 

material kommer att hanteras och förvaras oåtkomligt för obehöriga personer. Författarna, 

handledare och ansvarig examinator kommer att ha tillgång till insamlat material tills att 

examensarbetet är godkänt. Materialet kommer att förstöras efter avslutat examensarbete. 

Studien kommer sedan att finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida 

(http://epubl.LTU.se). Vill du medverka i vår studie eller om du har ytterligare frågor 

vänligen kontakta oss via e-post eller telefon inom ca 1 vecka. 

Med Vänliga hälsningar 

Lisa Akervall       Linda Ulander 

lisake-7@student.ltu.se      linula-7@student.ltu.se 

Telefon: 0707 96 20 58     Telefon: 0702 72 03 40 

     

Handledare: Jenni Riekkola, Adjungerad universitetsadjunkt Luleå Tekniska Universitet 

jenni.riekkola@ltu.se  

 

 

http://epubl.ltu.se/
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Bilaga 3  

 

Intervjuguide  

 

● Hur länge har ni arbetat som arbetsterapeut samt inom det specifika området?  

● I vilken del av landet arbetar du inom?  

- Norra Sverige 

- Mellersta Sverige 

- Södra Sverige 

 

● Är det vanligt förekommande att du arbetar med personer som har diagnosen schizofreni?  

● Skulle du vilja beskriva hur arbetsterapiprocessen ser ut för dig med denna patientgrupp?  

- Utgår du ifrån någon specifik teori eller modell?  

 

● Finns det någon specifik arbetsbeskrivning för hur arbetsterapeuten ska arbeta med 

patienter som har diagnosen schizofreni?  

- Tar du stöd i ditt dagliga arbete av socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

individer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd?  

 

● Vilka interventioner är vanligt förekommande i ditt arbete med diagnosgruppen 

schizofreni?  

- Kan du ge exempel på situation? 

● Hur går det till i bedömningssituationer? Brukar du ta stöd av bedömningsinstrument?  

- Om inte, vilken struktur använder du dig av vid bedömning?  

 

● Vilka erfarenheter har du av att arbeta med aktivitet och delaktighet med personer med 

schizofreni inom rättspsykiatrisk slutenvård?  

 

● Vilka möjligheter ser du i ditt dagliga arbete? Ser du några utmaningar?  

- Hur påverkar miljön ditt dagliga arbete som arbetsterapeut?  

 

● Är det något du skulle vilja tillägga?  

● Går det bra om vi kontaktar dig igen ifall vi behöver ställa några ytterligare frågor?  


