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ABSTRAKT  
Hälso-och sjukvården (HoS) har skyldighet att bedriva en evidensbaserad verksamhet 
baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, professionens expertkunnande, 
patienternas erfarenheter och tillgängliga resurser. Förbättringsarbeten pågår för att  
uppnå bästa möjliga HoS men kunskapen om hur hållbara förbättringar uppnås är  
fortfarande begränsad. Det övergripande syftet med denna avhandling var att bidra  
till ökad kunskap om möjligheter och utmaningar vid långsiktigt förbättringsarbete  
med fokus på arbetsterapi och team. 
 
Avhandlingens fyra delarbeten baseras på studier av långsiktiga förbättringsarbeten  
vid två olika enheter. Studie I syftade till att beskriva utvecklingen av ett långsiktigt 
förbättringsarbete som baserades på en arbetsterapeutisk praxis modell, Occupational 
Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Data utgjordes av olika typer av  
dokument (435sidor) från 2001-2013 som var relaterade till förbättringsarbetet och 
analyserades med mönsterjämförelser (pattern matching). I Studie II var syftet att  
utforska arbetsterapeuters erfarenheter av ett långsiktigt förbättringsarbete. Data  
utgjordes av semistrukturerade intervjuer med 19 arbetsterapeuter i tre fokusgrupper 
år 2006 och uppföljande fokusgruppsintervjuer år 2011. Materialet analyserades med  
kvalitativ innehållsanalys. Studie III syftade till att identifiera stödjande och 
hindrande element vid långsiktigt förbättringsarbete med stöd av det 
implementeringsteoretiska ramverket, Promotion Action on Research Implementation 
in Health Services (PARiSH). Data från fokusgruppintervjuer analyserades först med 
manifest innehållsanalys med ramverket som raster och vidare med en latent 
innehållsanalys. Studie IV syftade till att utforska ett tvärprofessionellt teams 
erfarenheter av att implementera en teamorienterad och evidensbaserad 
behandlingsmodell Mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Data utgjordes av 
återkommande fokusgruppsintervjuer som analyserades med en metod för jämförelse 
av kvalitativ data, inspirerad av Grounded Theory.  
 
Resultatet av studie I visar på sju olika faser i det långsiktiga förbättringsarbetet. 
Faserna representerar tre huvudmönster i processen och beskriver olika 
tillvägagångssätt för omorientering, etablering och långsiktig hållbarhet. I studie II 
beskrivs det långsiktiga förbättringsarbetet som en resa mot en hållbar och 
evidensbaserad praktik. Resultatet visar på en förändringsresa med tre sammanflätade 
perspektiv; 1) omvandla tankar och handlingar genom återkommande kollegial 
reflektion, 2) hantera den upplevda dubbelheten av förändring, 3) utveckla en 
ömsesidigt professionell kultur. I studie III framkommer att samtliga element i 
ramverket PARiSH (evidens, kontext och facilitering) hade övervägande höga värden 
vilket indikerar en lyckad implementering. Vidare framkommer att den nya 
professionsinriktade kunskapen ansågs ha hög evidens. Den starka kollegiala kulturen 
värderades högt och underlättade fortsatt förbättringsarbete trots olika utmaningar och 
stressmoment över tid. Resultatet av Studie IV beskriver implementeringen av den 
evidensbaserade och teamorienterade modellen, MBT som en interdisciplinär process 
med teoretiska, praktiska, emotionella och reflekterande komponenter. Det 
interprofessionella teamarbetet identifierades som en drivkraft för hållbar 
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implementering och den reflekterande komponenten framstod som avgörande för 
utvecklingen av det interdisciplinära teamarbetet. 
 
Avhandlingen som helhet visar att hållbart förbättringsarbete inom arbetsterapi och 
team förutsätter a) ett reflekterande kollegialt förhållningssätt som ökar förmågan att 
hantera utmaningar i förbättringsarbetet, b) en i vardagsarbetet integrerad struktur för 
långsiktigt förbättringsarbete med regelbunden avsatt tid och allokerad 
faciliteringsfunktion, c) rutiner för att kontinuerligt hantera professionell kunskap från 
vetenskap och beprövad erfarenhet, d) ett strategiskt ledarskap och en gemensam 
kultur som håller drivkraften att förbättra levande över tid.  
 
Nyckelord: arbetsterapi, evidensbaserad praktik, hållbart förbättringsarbete, 
implementeringsteorier, MBT, OTIPM, PARiSH. 
hållbart förbättringsarbete, implementeringsteorier, MBT, OTIPM, PARiSH.  
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ABSTRACT 
Healthcare organizations are obliged to provide evidence-based practice informed by 
the best available scientific knowledge, professional expertise, and the experiences of 
patients and with the best available resources. The aim of this thesis was to investigate 
opportunities and challenges in long-term improvement work, particularly regarding 
occupational therapy and teamwork, in four studies involving data from long-term 
improvement work in two different units.  
 
The aim of Study I was to describe the development of long-term improvement work 
based on the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM). Analyzed 
by pattern matching, data consisted of various documents (435 pages) dated from 
2001 to 2013 addressing improvement work. In Study II, the aim was to explore 
occupational therapists’ experiences with long-term improvement work. Analyzed 
using qualitative content analysis, its data came from semistructured interviews with 
19 occupational therapists in three focus groups conducted in 2006-2011. The aim of 
Study III was to identify elements of support and frustration in long-term 
improvement work during the implementation of the theoretical Promotion Action on 
Research Implementation in Health Services (PARiHS) framework. Data from focus 
group interviews were processed with qualitative content analysis employing manifest 
and latent approaches. Lastly, in Study IV, the aim was to describe the 
implementation of a team-oriented, evidence-based treatment model for long-term 
improvement by using data from five focus group interviews and analyzed by constant 
comparison. 
 
The results of Study I suggest three primary patterns in improvement work: 
reorientation, establishing implementation, and ensuring the implementation’s 
sustainability. Each pattern encompassed numerous phases of improvement work, as 
well as reasons and results, toward making various long-term achievements. In Study 
II, long-term improvement was described as a journey to sustainable, evidence-based 
practice, with results showing change from three intertwined perspectives: the 
transformation of thoughts and actions via regular collegial reflection, dealing with the 
perceived ambiguity of change, and developing a mutual professional culture. Study 
III revealed that the high values of all elements of the PARiHS framework (evidence, 
context and facilitation) indicated successful implementation. Furthermore, newly 
implemented professionally oriented knowledge was informed by strong evidence, and 
the highly valued, robust collegial culture facilitated continual improvement despite 
various challenges and stressors over time. Lastly, the results of Study IV showed that 
implementing the treatment model that prioritized team-development could constitute 
both an interprofessional process toward evidence-based practice and a driving force 
toward sustainable improvement. The process contained theoretical, practical, 
emotional and reflective components and each component had impact on the 
implementation of the treatment model.  
 
Altogether, the thesis shows that, to become sustainable, improvement in occupational 
therapy and teamwork requires several driving forces, including procedures to 
continuously manage different sources of professional knowledge, an integrated 
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structure for long-term improvement work, and strategically facilitative leadership. A 
common collegial reflective approach and common culture of managing challenges 
are also vital to sustain improvement. 
 
Keywords: Occupational therapy, evidence-based practice, sustainable improvement, 
implementation theories, MBT, OTIPM, PARiHS 
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STUDIER 
 

Avhandlingen baseras på följande nedanstående studier, vilka kommer att 

presenteras i kronologisk ordning.  

 

I. Sirkka,M., Zingmark,K., & Larsson-Lund,M. (2014). A Process for 
developing a sustainable evidence-based occupational therapy 
practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(6),429-
437. 

 

II. Sirkka,M., Larsson-Lund,M., & Zingmark,K. (2014). Occupational 
therapists experiences of improvement work: a journey towards 
sustainable evidence-based practice. Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy, 21(2),90-97.  

 

III. Sirkka,M., Zingmark,K., & Larsson-Lund,M. Understanding 
sustainable improvement work in occupational therapy from an 
implementation theoretical perspective. Inskickad.  

 

IV. Sirkka,M., Larsson-Lund,M., & Zingmark,K. The implementation 
and sustainbility of an evidenc-based and team-orientd care practice. 
Inskickad. 

 

Tillstånd har erhållits av tidskrifternas ansvariga utgivare för publicering i denna 

avhandling. 
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Förord 
 

Arbetsterapeuter har liksom andra professioner inom hälso-och sjukvården 

(HoS) skyldighet att bedriva en god och säker vård, behandling och 

rehabilitering utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1982:763, ). För 

att uppfylla kraven pågår ständiga förbättringsarbeten inom HoS olika 

verksamhetsområden men hållbara förbättringar kan vara svåra att uppnå och 

forskningen om långsiktigt och hållbart förbättringsarbete är fortfarande 

begränsad. Jag har haft förmånen att delta i och följa ett långsiktigt 

förbättringsarbete inom en arbetsterapienhet vid ett större sjukhus sedan 2001. 

När jag senare blev antagen som doktorand 2011 valde jag att bedriva studier i 

syfte att öka kunskapen om möjligheter och utmaningar vid det långsiktiga  

förbättringsarbetet inom arbetsterapi. Då arbetsterapeuter ofta ingår i 

tvärprofessionella team valde jag att inkludera en studie om ett teambaserat 

förbättringsarbete vid en psykiatrisk enhet i avhandlingsarbetet. Min 

förhoppning är att avhandlingen ökar kunskapen om hållbarhet i 

förbättringsarbete och möjliggör att kunskapen sprids vidare bland 

arbetsterapeuter och andra berörda inom HoS. 
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BAKGRUND 
 

Arbetsterapi som profession arbetar med att främja personers möjligheter till 

aktivitet, och delaktighet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA, 2012). 

Kunskapsämnet arbetsterapi innefattar det mänskliga görandet och hur det 

integrerar med personens egna resurser, hälsa, och omgivningens krav (FSA, 

2011). Kunskapsutveckligen i ämnet arbetsterapi har gjort att arbetsterapeutiska 

insatser gradvis har blivit alltmer grundade i evidens. Samhällsutvecklingen 

bidrar till att kunskapskraven på yrkesutövandet ständigt växer (FSA, 2015). För 

att säkerställa att arbetsterapin är kunskapsbaserad, person centrerad och säker 

behöver arbetsterapeuter identifiera förbättringsområden i sin verksamhet och 

genomföra och följa upp förbättringar (FSA, 2011). Denna avhandling inom 

arbetsterapi har huvudfokus mot hållbart förbättringsarbete och de utmaningar 

och möjligheter som är relaterade till arbete med ständiga förbättringar. 

 

Introduktion  
Bästa möjliga hälso-och sjukvård 
Att främja hälsa på lika villkor är ett gemensamt uppdrag för alla yrkesgrupper 

inom hälso-och sjukvård (HoS). Den verksamhet som bedrivs ska vara 

kunskapsbaserad, ändamålsenlig, effektiv, säker, jämlik, tillgänglig och 

individanpassad (Socialstyrelsen, 2009). Detta ansvar regleras bland annat i 

Hälso-och Sjukvårdslagen (HSL) 1982:763, patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659, ) och föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 

(Socialstyrelsen, 2011) De egentliga huvudpersonerna inom HoS, det vill säga 

patienterna, har av tradition haft ett begränsat inflytande över sin egen vård-och 

rehabiliteringsprocess vilket behöver förändras. Rollen som patient får inte 

innebära en reduktion till en diagnos eller ett ohälsoproblem. Patienter uppger i 

intervjuer att de vill ha information, kunskap om sin situation och samverkan i 

beslut (Eldh, Ekman, & Ehnfors, 2010). Studier visar att personer upplever sig 
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delaktiga när de kan välja samt har tillgång och möjlighet att påverka sin egen 

medverkan i beslut och dagligt liv (Borell, Asaba, Rosenberg, Schult, & 

Townsend, 2006; Häggström & Lund, 2008). 

 

En ny patientlag har instiftats för att stärka patientens ställning och främja 

delaktighet, självbestämmande och integritet (SFS 2014:821, ). Begreppet 

personcentrering beskriver ett förhållningssätt som utgår från en helhetssyn på 

människan och dennes unika resurser (Ekman, 2014). Partnerskap och 

delaktighet är viktiga hörnstenar i personcentrerad vård, och rehabilitering. 

Patientcentrad vård, patientfokus (Ekman, 2014) och klientcentrering (Fisher, 

2009) är andra likvärdiga begrepp som används för att beskriva hur vård och 

rehabiliteringsinsatser bör bygga på delaktighet och anpassas till den unika 

människans resurser och behov. Alla som är i behov av HoS vill att den ska vara 

så bra som möjligt och vårdgivarorganisationerna har ansvar för att erbjuda 

bästa möjliga HoS till en rimlig kostnad (Socialstyrelsen, 2009). HoS har som 

andra kunskapsorganisationer en skyldighet att ständigt förhålla sig till ny 

kunskapsbildning på ett aktivt, värderande och framåtsyftande sätt. Den kunskap 

som omsätts till praktik ska bygga på evidens (SFS 1982:763, ).  
 

Evidensbegreppet 
Begreppet evidens har stor betydelse inom HoS då det är nödvändigt att i 

möjligaste mån ha vetenskapliga belägg och bevisbörda för de åtgärder som 

utförs. Inom medicinen introducerades evidensbaserad medicin (EBM) i syfte att 

basera vård och behandlingsåtgärder på bästa tillgängliga kunskap från 

vetenskapliga studier (Gray, 1997; Straus, 2005). Antalet publicerade 

medicinska studier är enormt och det är svårt för enskilda personer att ens hinna, 

kunna och finna motivation för att läsa och värdera forskningsläget inom ett 
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specialiserat område (Thomas & Law, 2013). Enskilda studier har enligt EBM-

pyramiden olika bevisvärde beroende på design och metod.  

Evidensgraderingssystemet GRADE (Grading of Recommendations Assesment, 

Development and Evaluation) används för att bedöma styrkan av det 

sammanlagda vetenskapliga underlaget inom ett visst område (Guyatt et al., 

2011). Olika internationella och nationella organisationer gör 

kunskapssammanställningar för att underlätta för kliniskt verksamma. Sverige 

har utvecklat en modell för kunskapsstyrning på nationell, regional och lokal 

nivå för att säkra att den sammanställda och granskade kunskapen omvandlas till 

standardiserade vårdprocesser, handlingsöverenskommelser, och 

handlingsprogram (Socialstyrelsen, 2009). Kunskapsstyrning handlar om att 

skapa system för att säkerställa spridning och användning av kvalitetsäkrad 

kunskap, samt för att rensa ut metoder som inte är evidensbaserade eller 

effektiva (Socialdepartementet, Ds 2014:9). 

 

Det evidensbaserade förhållningssättet som introducerades via EBM har gradvis 

kommit att omfatta fler professioner och är numer en del av de flesta områden 

inom HoS. (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996). Sackett et 

al (1996) introducerade en bredare definition av EBM som förutom bästa 

tillgängliga vetenskapliga evidens även inkluderar den individuella kliniska 

erfarenheten. Denna definition vidgas ytterligare i det nyare samlingsbegreppet 

evidensbaserad praktik (EBP) som hävdar behovet av ett medvetet och 

systematiskt användande av flera kunskapskällor (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2011). De kunskapskällor som bildar det integrerade 

evidensbaserade arbetssättet, EPB, består av den bästa åtkomliga vetenskapliga 

kunskapen som vägs samman med professionell expertis, patienternas 

erfarenheter samt tillgängliga resurser och omgivande faktorer (Willman et al., 

2011) och brukar illustreras som en modell (Figur 1).  
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Figur 1. Illustration av kunskapskällor i en evidensbaserad beslutsprocess. Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet, figur 2.1 sid 30. Publicerad med tillstånd 
av Stoltz m.fl.  
 

Förutom den vetenskapliga evidensen är den professionella expertisen en 

betydelsefull kunskapskälla för EBP. I den professionella kunskapen länkas den 

formella och utbildningsbaserade kunskapen samman med den informella och 

mer erfarenhetsbaserade kunskapen. Beprövad erfarenhet innefattar färdigheter, 

förhållningssätt och reflekterad kunskap. Patienters erfarenheter, inklusive 

behov och förväntningar, är en viktig kunskapskälla för ett evidensbaserat 

arbetssätt. Patienten är expert på sin egen upplevelse av hälsa/ohälsa och har 

mycket att lära ut. Den fjärde komponenten i det evidensbaserade arbetssättet 

utgörs av tillgängliga resurser och omgivande faktorer, det vill säga, de 

ekonomiska och organisatoriska samt förutsättningar som gäller i den aktuella 

situationen (Willman et al., 2011). Implementering och förbättringsarbete är 

förutsättningar för att evidensbaserad kunskap ska kunna omvandlas till 

evidensbaserade arbetsätt och få fäste i praktiken. 
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Implementeringskunskap 
Implementering beskrivs av Socialstyrelsen som tillvägagångssätt för att införa 

nya metoder i ordinarie verksamhet, säkra att metoderna används som de är 

avsedda samt säkra att förändringen/förbättringen blir hållbar över tid 

(Socialstyrelsen, 2012). De synonyma begreppen implementering och 

implementation kan likställas med begreppen kunskapsöverföring och 

kunskapsöversättning (Grol, 2013). Genom implementering av evidensbaserade 

metoder minskar klyftan mellan teori och praktik. En effektiv och hållbar 

implementering kräver en väl planerad process med tydliga ramar som främjar 

införandet (Dixon-Woods, McNicol, & Martin, 2012; Grol, 2013). 

 

 Enligt Fixsen et al (2009) har 80 procent av planerade förändringsarbeten 

genomförts efter tre år om de görs med kunskap om implementering. Utan 

denna kunskap är endast 14 procent av planerat förändringsarbete genomfört 

efter i genomsnitt 17 år. Med kunskap om implementering ökar möjligheten för 

ett systematiskt och lyckosamt införande. Implementeringsprocessen beskrivs i 

olika faser: 1) identifiera behovet av nya metoder 2) göra en översyn av resurser, 

vilka som ska medverka och hur målet ska förankras i arbetet, 3) vara 

metodtrogen och observant så att inte implementeringen tar en annan väg än den 

tänkta, 4) säkerställa att metoden blir en rutin och först då är den implementerad. 

Att komma till det sista steget kan ta två till fyra år. De olika stegen i processen 

påverkar varandra och är beroende av samverkan (Fixsen et al., 2009; Fixsen, 

Blase, & Van Dyke, 2011). Fungerande implementeringsprocesser behövs för att 

säkra införandet av effektiva metoder och för att säkra att de används på rätt sätt 

och för rätt målgrupp (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Implementeringsteorier och modeller 
Teorier och modeller kan användas som stöd i implementeringsarbetet och för 

att beskriva och förklara implementeringsprocesser. Ibland appliceras teorier 
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som avser att förklara beteenden och motivation (Grol, Bosch, Hulscher, Eccles, 

& Wensing, 2007) på förändringar inom HoS. Ibland används teorier om social 

interaktion (Bandura, 1986) eller teorier om hur, varför och i vilken takt som 

innovationer sprids (Rogers, 2003). Även organisatoriska och ekonomiska 

teorier och modeller används i implementeringsarbetet inom HoS (Grol, 2013; 

Grol, Bosch, Hulscher, Eccles, & Wensing, 2007). Det finns också teorier och 

modeller som med specifikt syfte beskriver och förklarar 

implementeringsprocesser. Ett exempel på en sådan är Normalization Process 

Theory (NPT) som fokuserar på hur väl den genomförda förändringen blir 

integrerad, normaliserad och inbäddad i vardaglig verksamhet (May & Finch, 

2009). NPT används oftast inom HoS i samband med införande av ny teknologi 

eller andra komplexa förändringar (Nordmark, 2016). 

 
I detta avhandlingsarbete används det teoretiska ramverket Promoting Action on 

Research Implementation in Health Services (PARiHS) (Kitson et al., 2008; 

Kitson, Harvey, & McCormack, 1998; Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-

Malone et al., 2004). Ramverket kan användas för att planera och genomföra 

införandet av nya arbetsformer, metoder och processer samt för att utvärdera om 

implementeringsarbetet lyckats. Det teoretiska ramverket har också använts i 

studier av implementeringsprocesser (Meijers et al., 2006; Wallin, Profetto-

McGrath, & Levers, 2005; Wallin, 2009).  

 

PARiSH utgår från tre övergripande element av betydelse för implementering 1) 

evidens för den kunskap som är tänkt att implementeras, 2) det kontext där 

implementeringen genomförs, 3) den facilitering som kan tänkas underlätta eller 

stödja implementeringen (Kitson et al., 2008; Kitson et al., 1998; Rycroft-

Malone et al., 2002; Rycroft-Malone et al., 2004). En bärande tanke är att 

möjligheten för lyckad implementering ökar när det finns en professionell 

samsyn om den evidensbaserade kunskapen som omvandlas till praktik. 
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Ramverket betonar att lyckade implementeringsprocesser är beroende av den 

nya kunskapen som är tänkt att införas, ledarskapet, stöd av facilitering och 

mottaglighet för förändring i givet kontext. 

 

Förbättringskunskap 
Enligt Batalden & Davidoff (2007) har alla professioner inom HoS två uppdrag. 

Det ena uppdraget är att utföra det ordinarie kliniska arbetet och det andra är att 

förbättra den verksamheten och det system man arbetar i. För att kunna utföra 

det ordinarie uppdraget behövs professionell kunskap som omfattar 

ämneskunskap, professionella färdigheter, etik och värderingar. För att kunna 

utföra det andra uppdraget behövs förbättringskunskap. När den professionella 

kunskapen kombineras med förbättringskunskap drivs verksamheten framåt och 

möjliggör en god och säker HoS. Begreppet förbättringskunskap (profound 

knowledge) introducerades av Demings (1990) och bygger på ett arbetssätt med 

små och ständigt pågående förändringar. 

 

Förbättringskunskap beskrivs som en kombination av; a) system och 

systemförståelse, b) variation, mätning och identifiering av avvikelser, c) 

förändringspsykologi, d) ledarskap och lärandeorienterat förbättringsarbete 

(Stepanovich, 2004). Demings(1990) omsatte sin teori till förändrade arbetssätt 

inom industrin och hans teori om förbättringskunskap har överförts och 

anpassats till HoS (Batalden & Davidoff, 2007). Förbättringskunskapen har 

blivit normgivande inom HoS och förankrats i socialstyrelsens skrifter om 

vägledning och god vård för patienterna (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Förbättringsarbete bedrivs i den dagliga verksamheten i närheten av patienter 

och närstående och berör alla medarbetare. Genom åren har olika metoder för 

förbättringsarbete introducerats och använts. Numera finns det inom alla 

landsting en stödstruktur för förbättringsarbete med befattningar som 



 

14 
 

verksamhetsutvecklare, förbättringsstrateger och innovationssamordnare samt 

utvecklingsorganisationer med uppdrag att stödja utveckling på 

landstingsövergripande nivå. Förbättringskunskap och implementeringskunskap 

är delvis överlappande kunskapsområden som inom HoS tillsammans skapar 

möjligheter för en framsynt och evidensbaserad praktik. Förbättringskunskapen 

omsätts till förbättringsarbete med fokus på arbetssätt som gör det möjligt att 

hela tiden ta små steg i rätt riktning medan implementeringskunskapen omsätts 

till införande och anpassning av redan utarbetade metoder. Då all 

implementering syftar till en förbättrad HoS ses förbättringsarbete här som det 

övergripande begreppet för utvecklingsinsatser inom HoS. 

 

Förbättringsarbete och evidensbaserad praktik inom arbetsterapi 
Då det evidensbaserade arbetssättet påbörjades inom arbetsterapi var ambitionen 

att söka vetenskapliga studier som påvisade hög grad av evidens enligt gällande 

evidens gradering (Holm, 2000). Att genomföra en stor mängd randomiserade 

och kontrollerade studier har varit svårt (Hinojosa, 2013) men litteratursökning 

visar på omfattande forskning om arbetsterapeutiska interventioner för patienter 

med olika diagnoser. Dessa kvantitativa och kvalitativa studier inom arbetsterapi 

bidrar inom sina respektive områden till förändrade arbetssätt, implementering 

av nya metoder och en förbättrad EBP inom arbetsterapi. Tillgänglig kunskap 

från kvantitativa forskningsresultat kan inom arbetsterapi i likhet med flera 

andra områden ibland vara begränsad. Kunskap från kvalitativa studier är av 

betydelse för det evidensbaserade arbetssättet (Earle-Foley, 2011; Tomlin & 

Borgetto, 2011), liksom kunskap från kliniska fallstudier samt teoriutveckling 

och forskning om teori (Polatajko & Craik, 2006; Sudsawad & Kielhofner, 

2006). Sammanvägningen av bästa åtkomliga vetenskapliga kunskap, 

professionell expertis, patienternas erfarenheter samt tillgängliga resurser och 

omgivande faktorer (Willman et al., 2011) är även vägledande för EPB inom 

arbetsterapi. 
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Studier visar att nyexaminerade arbetsterapeuter är mer benägna att söka och 

använda evidensbaserad kunskap (Copley, Turpin, & King, 2010) än 

arbetsterapeuter med lång klinisk erfarenhet som litar mer på den beprövade 

erfarenheten än på kunskap från vetenskapliga studier (Copley et al., 2010; 

Thomas, Saroyan, & Lajoie, 2012; Thomas & Law, 2013). Forskning visar även 

att kunskap från vetenskapliga studier kan ha svårt att få fäste i praktiken. De 

vetenskapliga studierna ökar kunskapen om specifika frågor och utvecklar 

forskningsämnet arbetsterapi men omvandlas inte självklart till en för 

arbetsterapi förbättrad EBP (Craik & Rappolt, 2006; Upton, Stephens, Williams, 

& Scurlock-Evans, 2014; Welch & Dawson, 2006). 

 

Förbättringsarbete utvecklar professionen men det krävs struktur, stöd och tid 

för att lyckas (Parkinson, Lowe, & Keys, 2010; Wimpenny, Forsyth, Jones, 

Matheson, & Colley, 2010). Studier har också visat att det finns ett behov av 

mer kunskap om förbättringsarbete inom arbetsterapi (Stergiou-Kita, 2010). 

Hindren för att lyckas med förbättringsarbete och evidensbasering är liknande 

som för andra professioner och utgörs oftast av hög arbetsbörda, brist på tid och 

resurser, bristande datakunskap samt bristande stöd från ledning (Upton et al., 

2014). Det kan även vara svårt att omsätta nya rön från andra länder med andra 

språk, andra kontext och miljöer till lokala förhållanden (Kristensen, Borg, & 

Hounsgaard, 2011).  

 

En framgångsfaktor kan vara att det, trots upplevda hinder, finns både vilja och 

engagemang bland arbetsterapeuter att förbättra och evidensbasera sina 

verksamheter (Graham, Robertson, & Anderson, 2013; Karlsson & Törnquist, 

2007; Upton et al., 2014). Enligt Cramm, White och Krupa (2013) har 

implementeringsteorier och modeller börjat användas för planering och 

utvärdering av olika förbättringsarbeten inom arbetsterapi. De har bland annat 

använts för att analysera resultat av studier om implementering av riktlinjer 
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inom strokeområdet (Kristensen, Borg, & Hounsgaard, 2012). Av litteraturen 

framgår att det finns ett behov av influenser från andra områden för att öka 

kunskapen om implementering (Colquhoun, Letts, Law, MacDermid, & 

Missiuna, 2010; Cramm et al., 2013; Metzler & Metz, 2010) och om modeller 

som kan stödja förbättringsarbete inom arbetsterapi (Colquhoun et al., 2010; 

Kristensen & Hounsgaard, 2013; Sudsawad & Kielhofner, 2006). I den 

litteraturgenomgång som gjorts finns få hänvisningar till 

implementeringsteoretiska ramverk som till exempel PARiSH inom 

arbetsterapeutisk forskning. I den här avhandlingen har PARiSH använts för att 

identifiera stödjande och hindrande element vid långsiktigt förbättringsarbete 

inom arbetsterapi. 

 

Teorier och modeller inom Arbetsterapi 
Under 1980-talet utvecklades modeller för arbetsterapeutisk intervention, även 

kallade praxismodeller (Joosten, 2015), för att stödja en förändring från ett 

funktionsinriktat arbetssätt till arbetsformer som utgår från 

klienterna/patienterna och deras aktivitetsbehov. Den förändrade inriktningen 

har beskrivits som ett paradigmskifte inom professionen arbetsterapi 

(Kielhofner, 2009). Modellerna ger stöd för att utgå från den aktivitetsinriktade 

filosofiska grunden och förser arbetsterapeuter med instrument och 

bedömningsmetoder samt lägger grund för forskning (Kielhofner, 2009). De 

flesta praxismodellerna delar ett gemensamt fokus på aktivitet och personens 

aktivitetsutförande i dynamiskt samspel med miljön (Fisher, 2009; Kielhofner, 

2009). Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM)(Fisher, 

2009) är exempel på en praxismodell. I denna avhandling studeras ett långsiktigt 

förbättringsarbete som bedrivs med stöd av OTIPM som är en processdriven 

praxismodell som beskrivs mer utförligt i avhandlingens metoddel. OTIPM har 

beskrivits i olika studier (Fisher, Atler, & Potts, 2007; (Fisher, Atler, & Potts, 

2007; Kassberga, Prellwitz, Malinowsky, & Larsson-Lund, 2015) 
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men studier som beskriver långsiktigt förbättringsarbete med stöd av OTIPM har 

inte tidigare publicerats.  

 

Trots att praxismodellerna har utvecklats för att stödja arbetsterapeutisk 

intervention (Lee, 2010) används de inte fullt ut i verksamheter (Egan, 2003; 

Haglund, Ekbladh, Thorell, & Hallberg, 2000; Ikiugu, Smallfield, & Condit, 

2009; Wong & Fisher, 2015). Ett skäl är att arbetsterapeuter upplever 

modellerna och teorierna som abstrakta och svåra att omsätta i daglig praktik 

(Ikiugu et al., 2009; Kielhofner, 2005). Joosten (2015) menar att den 

professionella identiteten hotas när inte arbetsterapeutiska teorier och modeller 

används. Praxismodellerna ses som betydelsefulla för implementering av 

evidensbaserad kunskap då de ökar möjligheten att välja rätt interventioner på 

rätt kunskapsgrund (Fisher, 2009; Kielhofner, 2009). Det är därför angeläget att 

studera verksamheter där långsiktiga förbättringsarbeten bedrivs baserat på 

modeller som är utvecklade för att stödja arbetsterapeutiska interventioner.  

 

Förbättringsarbete och team  
HoS omfattar många olika professioner som samverkar på olika sätt. 

Arbetsterapeuter samverkar tvärprofessionellt med andra yrkesgrupper. 

Tvärprofessionella team kan indelas i olika teamtyper som multi-inter-och 

transprofessionellateam (Thylefors, 2013; Thylefors, Persson, & Hellstrom, 

2005). I multiprofessionellt teamarbete är rollerna specialiserade och alla utför 

sina arbetsuppgifter tämligen oberoende av varandra med olika professionella 

mål där delarna koordineras i relation till planeringen för patienten. Arbetet i ett  

interprofessionellt team har större helhets perspektiv. Rollerna är specialiserade 

men det finns en gemensam samordning och gemensamt formulerade mål 

(Thylefors, 2013). I transprofessionellt teamarbete är professionernas insatser 

mer överlappande och integrerade än i multi-och interprofessionellt teamarbete 
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men ändå baserat på respektive professions specialiserade funktion (Thylefors, 

2013).  

 

Ett idealiskt teamsamarbete utgår från varje patients enskilda behov och 

möjliggör för delaktighet i den utsträckning personen vill vara delaktig (Ekman, 

2014). Det viktiga i en personcentrerad verksamhet är att teamet har 

gemensamma referensramar och en gemensam syn på den vård, behandling och 

rehabilitering som ges. Det är inte ovanligt att olika team använder någon 

gemensam teori, modell eller olika behandlingsmodeller. I den här avhandlingen 

studeras införandet och arbetet med en teoribaserad behandlingsmodell som 

bygger på teamarbete inom psykiatrisk öppenvård. Behandlingsmodellen, 

mentaliseringsbaserad terapi (MBT) riktar sig mot personer med borderline 

personlighetsproblematik (Bateman & Fonagy, 2008) och beskrivs mer utförligt 

i avhandlingens metoddel. Det finns evidens för att behandlingsmodellen är 

verksam. Däremot behövs mer kunskap om implementering av team-orienterade 

och evidensbaserad behandlings modeller i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Förutsättningar för förbättringsarbete 
Organisation, ledarskap, facilitering och kontext påverkar möjligheten att 

bedriva framgångsrikt förbättringsarbete (Walker, Armenakis, & Bernerth, 

2007) och framgångsrikt förbättringsarbete i en stor organisation kräver insatser 

på flera organisatoriska nivåer (Nyström, Hansson, Garvare, & Andersson-Bäck, 

2015). 

 

Organisation  
HoS kan som andra stora organisationer beskrivas i olika systemnivåer, som 

mikro-meso-och makro nivåer (Nelson et al., 2002; Nelson et al., 2008). 

Mikronivån är det sammanhang där HoS bedrivs och det kontext där 

patienter/närstående möter arbetsterapeuter och team. Nästa systemnivå, 
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mesonivån bedöms här vara mellanchefer som verkar och leder på uppdrag av 

en högre ledningsnivå. Den övergripande nivån, makronivån det vill säga 

landstingets ledningsnivå och det omgivande samhället skapar de övergripande 

förutsättningarna för de andra nivåerna i organisationen. Forskargrupper som 

Nelson m.fl (2002; 2008) använder en schematisk modell med cirklar för att 

illustrera de olika systemnivåerna inom HoS (Figur2).  

 

 
 

Figur2. Modellen illustrerar Hälso– och sjukvårdens olika systemnivåer, mikro-meso-och 
makronivån. Inspirerad av Bronfennbrenners modell av utvecklingsekologisk systemteori (1996).  
 

Organisationsbeskrivningen bygger på systemteorins indelning i systemnivåer. I 

det cirkulära systemet (Öquist, 2008) pågår en ständig växelverkan mellan de 

olika nivåerna där olika inre och yttre händelser hela tiden påverkar 

förutsättningarna i de olika nivåerna (Elg, Kollberg, & Palmberg, 2013). 

Systemteoretikern Senge (2006) beskriver i sin teori om en lärande organisation 

att individ och organisation genom samverkan kan bilda en allians. När 

medarbetarnas kunskap tas tillvara utvecklas organisationens kunskap. Först när 

kunskapen tränger in i organisationen och blir normgivande för allas agerande 

har organisationen blivit en lärande organisation. Det systemteoretiska 
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tankesättet har även influerat arbetsterapi. Kielhofner (2009) beskriver det 

arbetsterapetuiska patientarbetet som en dynamisk process där olika faktorer 

samverkar med varandra i interventionsprocessen. Den arbetsterapetuiska 

interventionsprocessen sker på mikronivån och där har även denna avhandling 

sitt fokus.  

 

Kontext, ledarskap och facilitering  
Begreppet kontext beskriver den organisatoriska, fysiska, ekonomiska, kulturella 

och sociala miljön där ny kunskap ska implementeras och där dagligt 

förbättringsarbete bedrivs (McCormack et al., 2002). En organisations kontext 

kan delas in i beståndsdelar som miljö, individerna i miljön och deras olika 

roller (Berwick, 2003). I implementeringsramverket, PARiSH, utgörs kontext 

som en helhet av sub-elementen; ledarskap, facilitering/utvärdering och kultur 

och alla tre delar har betydelse för huruvida förbättringsarbetet ska bli lyckat 

eller inte. Ledarskapet har stor betydelse för planering, integrering, stöd och 

utvärdering av förbättringsarbeten (Höög, 2014; Westerlund, Garvare, Höög, & 

Nyström, 2015). I ledarens ansvar för att utveckla verksamheten 

(Socialstyrelsen, 2011) ingår att ge medarbetarna möjlighet att kontinuerligt 

utvecklas i sina roller och aktivt delta i förbättringsarbeten (Tafvelin, 2013). 

Studier visar att ledaren kan ha svårt att ta sitt ansvar för förbättringsarbete 

(Arman, Wikström, & Dellve, 2013; Elg, Stenberg, Kammerlind, Tullberg, & 

Olsson, 2011) av orsaker som hög arbetsbelastning, tidsbrist (Andersson, Elg, 

Perseius, & Idvall, 2013) nedskärningar, omorganisationer och avsaknad av 

riktlinjer. 

 

En ledare kan underlätta för förbättring genom att skapa strukturer, system och 

processer för förbättringsarbete (Ovretveit, 2010). Inom HoS finns ett stort antal 

personer med faciliterande uppdrag inom förbättringsområdet som stöd för 

ledarna. Faciliteraren kan utveckla en förståelse och kapacitet för att 
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implementera evidensbaserad kunskap i verksamheten, identifiera kliniska 

problem som behöver förbättras och arbeta för samverkan (Dobbins et al., 

2009). Rogers (2003) menar att faciliteraren kan ses som en förändringsagent 

med flera roller i en förändringsprocess (innovationsprocess). I rollen ingår att 

från början identifiera behovet av förändring till att slutligen bidra till 

stabilisering och förhindra att processen avstannar. Betydelsen av att 

förbättringsarbeten faciliteras påtalas inom arbetsterapi. Wimpenny m.fl. (2010) 

beskrev faciliterarens roll vara att stödja medarbetarna och hitta balans i 

förbättringsarbetet. Forskningen om hur förbättringsarbete faciliteras inom 

arbetsterapi och teamarbete är ännu begränsad och behöver studeras mer. 

 

Hållbart förbättringsarbete 
Begreppet hållbarhet (sustainability) defineras av Rogers (2003) som tillståndet 

när en ny innovation/förbättring är implementerad och fortsätter att användas. 

Maher, Gustafson och Evans (2007) har en liknande definition och menar att 

hållbarhet uppnås när en införd/implementerad förbättring blivit rutin. 

Hållbarhet i förbättringsarbete har beskrivits som enkelt att definiera men svårt 

att uppnå och viktigt att fokusera på för att överbrygga gapet mellan 

forskning/kunskap och praktik (Wiltsey Stirman et al., 2012). Begreppet 

hållbarhet används ofta på makronivå inom HoS som uttryck för en strävan att 

vidmakthålla förbättringar eller undvika försämring. Kontinuerlig 

uppmärksamhet, engagemang från medarbetare och ledare samt ständiga 

utvärderingar har beskrivits som avgörande för att vidmakthålla förbättringar 

(Davies, Walker, & Grimshaw, 2010). Enligt Fixsen, et al (2011) kan den 

förändring som införts definieras som hållbar först när hälften av de berörda 

använder metoden som den är avsedd att användas. Metoder sprids inte av sig 

själv utan kräver tid och god handledning. Enbart utbildning och en tro på det 

som ska införas räcker inte för att åstadkomma hållbar förbättring 

(Socialstyrelsen, 2012). Metoder som deltagande forskningsdesign har beskrivits 
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kunna öka förutsättningarna för hållbarhet (Davies, Edwards, Ploeg, & Virani, 

2008), liksom annan forskning om förbättringarnas långsiktighet i olika kontext 

(Scheirer & Dearing, 2011; Wiltsey Stirman et al., 2012). 

 

Inom arbetsterapi och team diskuteras olika strategier för att införa ny kunskap i 

verksamheten (Kielhofner, 2005; Lin, Murphy, & Robinson, 2010; Parkinson et 

al., 2010; Upton et al., 2014) men kliniknära forskning som fokuserar på hållbar 

kunskapsöverföring omsatt i en förbättrad evidensbaserad praktik är fortfarande 

begränsad och fler studier behövs inom området.  
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RATIONAL  

Alla yrkesgrupper inom HoS har det gemensamma uppdraget att främja hälsa 

och erbjuda bästa möjliga HoS genom en verksamhet som bland annat är 

individanpassad och kunskapsbaserad. För detta krävs ett personcentrerat 

förhållningssätt och insatser som främjar patientens delaktighet. Det krävs också 

att insatserna är baserade på bästa möjliga evidens och att det finns system som 

säkerställer spridning och användning av kvalitetssäkrad kunskap samt 

utrangerar metoder som inte är evidensbaserade eller effektiva. HoS utgörs av 

stora och komplexa organisationer med flera systemnivåer. I flertalet studier 

beskrivs att organisation, ledarskap, facilitering och kontext påverkar 

möjligheten att bedriva förbättringsarbete. Det finns dock ett behov att fortsätta 

öka kunskapen om hur olika faktorer kan hindra eller möjliggöra hållbart 

förbättringsarbete inom HoS. 

 

Det här avhandlingsarbetet är begränsat till den systemnivå där mötet med 

patienten sker och där kunskapen ska omvandlas till evidensbaserad praktik. 

Förbättringskunskap inom HoS stipulerar att alla professioner har två uppdrag. 

Dels att utföra det arbete som ligger inom ramen för den professionella 

kompetensen och dels att bidra till ständig förbättring av den egna 

verksamheten. Detta avhandlingsarbete har huvudfokus på långsiktigt 

förbättringsarbete inom professionen arbetsterapi. Då arbetsterapeuter i stor 

utsträckning samverkar med andra professioner studeras även ett teamorienterat 

förbättringsarbete. Forskning indikerar att det är svårt att uppnå hållbarhet i 

förbättringsarbeten och det finns få vetenskapliga studier om långsiktiga och 

hållbara kliniknära förbättringsarbeten inom arbetsterapi och teamorienterat 

arbete.  

 

Det finns ett antal professionsanpassade modeller och ramverk som avser att 

stödja arbetsterapeutisk intervention och utveckla professionell kompetens. 
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Modellerna ger, där de används, förutsättningar för ett hållbart förbättringsarbete 

och ett evidensbaserat arbetssätt, men har i mycket begränsad omfattning 

studerats ur detta perspektiv. Det är därför angeläget att studera verksamheter 

där långsiktiga förbättringsarbeten bedrivs utifrån modeller som är utvecklade 

för att stödja arbetsterapeutisk intervention. Implementering av nya 

behandlingsmetoder och modeller är en del av HoS vardag. Utformningen av 

metoderna och modellerna föregås av omfattande forskning men det finns 

betydligt mindre forskning om implementeringsprocesser och om 

vidmakthållandet av nya evidensbaserade arbetssätt, inte minst vad gäller 

modeller som bygger på teamarbete. 
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ÖVERGRIPANDE SYFTE 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om 

möjligheter och utmaningar vid långsiktigt förbättringsarbete med fokus på 

arbetsterapi och team. 

 

Delsyften 

Att utforska och beskriva hur ett långsiktigt förbättringsarbete vid en 
arbetsterapienhet baserat på OTIPM utvecklades. 
 
Att utforska arbetsterapeuters erfarenheter av att delta i ett långsiktigt 
förbättringsarbete baserat på OTIPM. 
 
Att identifiera stödjande och hindrande element vid långsiktigt 
förbättringsarbete med stöd av det implementeringsteoretiska ramverket 
PARiSH. 
 
Att utforska ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av att implementera en 
teamorienterad och evidensbaserad behandlingsmodell. 
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METOD 
Design 

Delstudierna är samtliga kliniknära studier genomförda där arbetsterapeuter och 

team både genomfört sitt dagliga patientarbete och kontinuerligt arbetat med 

långsiktiga förbättringsarbeten. Forskningsfrågan till första studien växte fram 

utifrån intresset att utforska arbetsterapetuers erfarenheter av att delta i ett 

långsiktigt förbättringsarbete. Delstudien designades som en kvalitativ 

intervjustudie i fokusgrupper (Krueger, 2009), analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) och presenteras som delstudie II 

i denna avhandling. 

 
Det framkom tidigt även behov av att utforska och beskriva processen av det 

långsiktiga förbättringsarbetet och hur den utvecklades vid enheten där 

arbetsterapeuterna arbetade. Den studien designades som en kvalitativ 

beskrivande dokumentstudie. Data analyserades genom mönsterjämförelser (Yin 

& Nilsson, 2007) och presenteras som delstudie I i avhandlingen. Nästa 

forskningsfråga bestod av ett behov av att identifiera vad som gör att ett 

förbättringsarbete hållbart. För detta ändamål användes PARiSH (A. Kitson, 

Harvey, & Mccormack, 1998; McCormack et al., 2002; Rycroft-Malone, 2004), 

ett ramverk som använts för att studera och utvärdera implementeringsinsatser 

inom HoS. Denna studie kom att utgöra delstudie III i avhandlingen och studien 

genomfördes med kvalitativ ansats med både manifest och latent analys (Elo & 

Kyngäs, 2008). Delstudie IV avsåg att få en ökad kunskap om hur ett 

tvärprofessionellt team upplevde implementering av en teamorienterad och 

evidensbaserad behandlingsmodell. Studien genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie med  återkommande fokusgrupper (Krueger, 2009)och 

analyserades med en metod för jämförelse av kvalitativ data, inspirerad av 

Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998).  
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Tabell 1. Metodbeskrivning av studierna i avhandlingen 

 Metod  Deltagare Datainsamling Dataanalys 

Studie I Kvalitativ 
beskrivande 
dokument studie 

 
  

Dokument från 
förbättringsarbetet 
2001-2013 

Deskriptiv kvalitativ 
bearbetning enligt 
Mönsterjämförelser 
”pattern matching”  

Studie 

II 

Utforskande 
kvalitativ 
intervjustudie 

n 19 

arbetsterapeuter  

Semistrukturerade 
intervjuer i tre 
fokusgrupper 
under ett tillfälle 
2006 och ett 
tillfälle 2011 

Kvalitativ innehålls- 
analys 

Studie 

III 

Kvalitativ 

utforskande studie 

n 19 

arbetsterapeuter  

Granskning av 
intervjuer med 
PARiSH som 
teoretiskt raster  

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med både manifest och 
latent analys  

Studie 

IV 
Utforskande 
kvalitativ 
intervjustudie 

n 8 professionella: 
en arbetsterapeut, 
en psykolog, en 
beteendevetare och 
fem sjuksköterskor 
inom psykiatri.  

Återkommande 
reflektiva 
fokusgrupps 
intervjuer 

Konstant komparativ 
metod  
 

 
Kontext  
Studierna i detta avhandlingsarbete genomfördes i mikronivån, den systemnivån 

inom HoS där patientmötet sker och där arbetsterapeuter och team verkar. De tre 

första delstudierna I, II och III baseras på ett långsiktigt systematiskt 

förbättringsarbete vid en arbetsterapienhet. Arbetsterapienheten har sedan 2001 

arbetat med förbättringsarbete med stöd av en arbetsterapeutisk praxismodell, 

(OTIPM) (Fisher, 1998; Fisher & Nyman, 2007; Fisher, 2009) för att stärka ett 

evidensbaserat, aktivitets- och personfokuserat arbetssätt. Tid för arbetet var 

sanktionerad av enhetschefen och hela arbetsgruppen var engagerad i 

förbättringsarbetet varav en person utsågs av chefen som faciliterare. 

Förbättringsarbetet pågår fortfarande. Delstudie IV är genomförd vid en 

psykiatrisk enhet där ett tvärprofessionellt team sedan 2006 arbetat med att 

implementera en teoribaserad behandlingsmodell Mentaliseringsbaserad terapi 

(MBT) (Karterud, Bateman, & Zetterström, 2011; Karterud et al., 2013) i 

verksamheten. Förbättringsarbetet pågår fortfarande. 
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Deltagare studie II och III 

I studie II och III utgjordes deltagarna av arbetsterapeuter som arbetade vid 

enheten. Alla 21 arbetsterapeuter tillfrågades om medverkan till det första 

intervju tillfälle 2006, och 19 av dem tackade ja. De var alla kvinnor med en 

medelålder på 42 år och med 12.3 års professionell erfarenhet. Alla 21 

verksamma vid enheten 2011 tillfrågades om medverkan vid det andra intervju 

tillfället, och även här tackade 19 av dem ja. De var alla kvinnor med en 

medelålder på 41 år och med 14, 9 års professionell erfarenhet. Fjorton 

arbetsterapeuter hade deltagit i förbättringsarbetet från 2001 och medverkade 

även vid bägge intervju tillfällena. 

 

Deltagare studie IV 

Deltagarna i studie IV utgjordes av ett team vid en psykiatrisk enhet som 

omfattade åtta professionella teammedlemmar. Det tvärprofessionella teamet 

utgjordes av en arbetsterapeut, en psykolog, en beteendevetare och fem 

sjuksköterskor inom psykiatri. Tre män och fem kvinnor med en medelålder på 

57 år. En av gruppmedlemmarna gick i pension 2008 och ersattes av en annan 

man med samma profession. Implementeringsarbetet startade 2006 med att 

teamet började lära sig modellen och första behandlingen av patientgrupper 

påbörjades 2007. 

 

Praxismodell i delstudie I, II och III  

Praxismodellen OTIPM (Fisher, 1998; Fisher & Nyman, 2007; 2007; Fisher, 

2009) användes som stöd i det långsiktiga förbättringsarbetet i studie I, II och 

III. Modellen beskriver interventionsprocessen i arbetsterapi och ger struktur 

och stöd för arbetsterapeuten i det kliniska resonemanget för att arbeta 

aktivitetsfokuserat och personcentrerat. Tongivande i modellen är 

personcentreringen, där patienten redan från första mötet görs delaktig i sin egen 
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rehabilitering. Inledningsvis i processen läggs stor vikt vid att arbetsterapeuten 

etablerar en terapeutisk relation och en samarbetsrelation med personen som 

sedan utvecklas och vidmakthålls under hela interventionsprocessen. Genom 

dialog mellan arbetsterapeuten och personen identifieras 

utförandesammanhanget inkluderat personens förutsättningar till att utföra de 

dagliga aktiviteter han/ hon vill och behöver. Sedan identifierar och prioriterar 

personen själv vilka aktiviteter som han/hon anser som viktiga att kunna utföra. 

Personen skattar även sina resurser och svagheter i de aktiviteter som han/hon 

prioriterat. I nästa steg i processen genomför arbetsterapeuten en 

utförandeanalys som omfattar observationer av personens utförande av de 

aktiviteter som prioriterats. Genom utförande analysen identifieras resurser och 

svagheter i utförandet som sedan diskuteras med personen, varefter orsaker och 

svårigheter till aktivitetsnedsättning klargörs.  Utredningen sammanfattas och 

utifrån personens mål och behov utformar arbetsterapeuten tillsammans med 

personen en interventionsplan och modell/er för åtgärder väljs gemensamt. 

 
Ramverk i delstudie III 

I studie III användes ramverket PARiHS (Kitson et al., 2008; Kitson et al., 1998; 

Rycroft-Malone, 2004; Rycroft-Malone et al., 2002) för identifiering av 

stödjande och hindrande element i det långsiktiga förbättringsarbetet. PARiSH 

ramverk kan bland annat användas för att planera och utvärdera 

implementeringsprocesser. Ramverket utgörs av tre grundläggande element. 

Första elementet är evidens som omfattar sub-elementen, forskning 

(forskningsresultat, nya metoder eller liknande), klinisk erfarenhet, patienternas 

erfarenheter och det lokala kontextet. Det andra elementet utgörs av kontext som 

innefattar tre sub-element; kultur, ledarskap och, utvärdering. Det tredje 

elementet består av faclilitering/underlättare som indelas i sub-elementen; syfte 

och roll samt färdigheter och attribut. Alla elementen och sub-elementen kan 

graderas från låg till hög beroende på om de stödjer eller hindrar 
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implementering. Enligt författarna skall elementen samverka och vara graderade 

som höga för att implementeringen ska kunna bedömas som framgångsrik. 

Behandlingsmodell i delstudie IV 

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en teoribaserad behandlingsmodell som 

bygger på teamsamverkan (Karterud et al., 2011; Karterud et al., 2013) och 

används för att behandla personer med borderline personlighetsstörning (BPD). 

Patienter med BPD har svårigheter med relationer, reglering av känslor och 

självbild. BPD innebär ett individuell lidande som kräver en hel del av HoS 

resurser (Bateman & Fonagy, 2010). MBT finns i två behandlingsvarianter, en 

som sker med inneliggande patienter och den andra som teamet i föreliggande 

studie valde, att behandla patienterna i ett intensivt öppenvårdsprogram. 

Modellen bygger på en behandlingsperiod på 18 månader som innebär 

behandling både individuellt och i grupp en gång i veckan för varje patient. 

MBT är bland annat grundad i teorin om mentalisering och handlar om att förstå 

sina egna och andras handlingar i form av känslor, förhoppningar, kunskap, 

antaganden och falska övertygelser (Bateman & Fonagy, 2003; Bateman & 

Fonagy, 2008; Bateman & Fonagy, 2010). 

 

Datainsamling 
Studie I 
Data i studie I utgjordes av olika dokument från det långsiktiga 

förbättringsarbetet vid arbetsterapienheten från 2001 till tiden för studien 2013. 

Dokumenten som samlades in av doktoranden bestod av a) enhetsplaner, b) 

dokumentering från förbättringsarbetet, c) resultat av genomförda 

patientenkäter, d) resultat på genomförda journalgranskningar, e) aktuellt 

generellt arbetsterapiprogram och tidigare reviderade versioner, f) sju aktuella 

specifika arbetsterapiprogram, samt tidigare reviderade versioner, g) aktuell 

journalförings manual samt tidigare versioner, h) 20 patientinformationer, i) 90 
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rutindokument. Enhetsplaner är verksamma årliga styrinstrument för enheten där 

mål, visioner och resultat beskrivs av ledningen för enheten. Enhetsplanerna 

används inom organisationen för att redovisa genomförda aktiviteter och resultat 

vid enheten. Resterande material var dokumenterade av arbetsterapeuterna som 

genomförde förbättringsarbetet, men deras handskrivna minnesanteckningar 

exkluderades från datainsamlingen. Totalt granskades 435 sidor i 

dokumentstudien. 

 

Studie II 
I studie II utfördes semistrukturerade intervjuer i sex fokusgrupper (Krueger, 

2009). Tre av fokusgruppsintervjuerna genomfördes 2006 och tre 2011. Varje 

fokusgrupp bestod av fem till sju deltagare och en semistrukturerad 

intervjuguide användes. Deltagarna ombads berätta om sina erfarenheter och 

uppfattning av det långsiktiga förbättringsarbetet som de deltog i och om 

möjligheter och hinder för genomförandet. I intervjuerna 2011 ombads 

deltagarna även reflektera kring förbättringsarbetet bakåt i tiden från starten 

2001. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes vid arbetsterapienheten och 

intervjuerna tog mellan 45-60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant. Doktoranden genomförde de första fokusgrupp 

intervjuerna 2006 och skrev ut dem. Sista författaren i studien genomförde 

fokusgrupp intervjuerna 2011. 

 

Studie III 
De transkriberade intervjuerna från studie II användes i denna studie med ett 

implementeringsramverk som raster för analysen. Förfaringssättet för insamling 

av data beskrivs under studie II. 
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Studie IV 
Data insamling till studie IV genomfördes med fokusgrupps intervjuer. Första 

insamlingen av data påbörjades 2007 på verksamhetens önskan om att få ökad 

kunskap om implementeringsprocessen. De första intervjuerna gjordes av sista 

författaren i studien. Doktoranden fick tillgång till intervjuer från de tidigare 

intervjutillfällena (2007, 2008, 2010), deltog vid intervju 2012 och genomförde 

själv intervjun 2013 då mättnad i materialet därefter kunde ses. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågor bestående av en 

öppningsfras, introduktionsfråga, kärnfrågor och avslutningsfrågor (Krueger, 

2009). Kärnfrågorna innefattade frågor om förväntningar, erfarenheter, 

hindrande och stödjande faktorer för implementering av behandlingsmodellen. 

Varje intervjutillfälle började med en öppningsfras där alla deltagare fick ge sin 

version av implementeringsprocessens nuläge och avslutades med en 

reflektionsrunda. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats och 

pågick i ungefär en timma vardera, de spelades in och transkriberades ordagrant. 

 
Dataanalys 
Studie I  
I studie I analyserades data av förbättringsarbetet med mönsterjämförelser enligt 

Yin (2007). Alla dokument sorterades först i kronologisk ordning av 

doktoranden. Data granskades därefter tillsammans med sista författaren i 

studien för att identifiera mönster över tid. Analysen guidades av frågorna; 

”vad” ”varför” ” hur” och sammanställdes i en matris. Den första jämförelsen 

resulterades i ett antal preliminära mönster med olika fokus från 

förbättringsarbetet. I nästa steg jämfördes preliminära mönstren och 

analyserades igen av doktoranden för att hitta likheter och skillnader i mönster. 

Analysen resulterade slutligen i sju faser som beskrev förbättringsarbetet. Den 

fortsatta analysen visade att faser och mönster formade tre huvudmönster över 

förbättringsarbetet. I ett sista steg jämförde alla tre författare tillsammans faser 
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och mönstren mot rådata för att säkerställa tillförlitlighet. Under 

analysprocessen framkom att patientenkäterna inte tillförde något till mönstrena 

då patienterna gav höga utlåtanden i alla parametrar i enkäterna (bli väl bemött, 

fått god information, varit delaktiga) därför togs inte patientenkäterna med i den 

fortsatta i analysen. 

 

Studie II 
I analys av data i studie II användes kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Doktoranden påbörjade analysprocessen och jämförde och 

diskuterade de växande fynden under hela analysprocessen med sista författaren. 

Analysen började med en genomläsning av alla intervjuerna (2006 och 2011) 

som lästes igenom av båda författarna var för sig flera gånger för att skapa en 

helhetsbild av innehållet. Doktoranden delade därefter in texten i 

meningsbärande enheter relaterade till syftet och kondenserade textmängden 

utan att för den skull tappa innehållet. De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades och kodades av doktoranden och jämfördes beträffande likheter 

och skillnader och teman började ta form. Preliminära teman jämfördes och 

formades vidare till tre teman och fyra sub-teman och tolkades vidare till ett 

huvudtema. Ett tema kan ses som en tråd som länkar samman det latenta 

innehållet från intervjuerna till en mer abstraherad nivå. För att säkerställa 

trovärdigheten av analyserna jämförde och diskuterade alla tre författare 

slutligen fynden i relation till de olika analysnivåerna och originaldata. 

 

Studie III 
I studie III användes kvalitativ innehållsanalys med en manifest och latent ansats 

(Elo & Kyngäs, 2008). Analyserna började med en manifest utgångspunkt där 

implementeringsteoretisk ramverket PARiSH (Kitson et al., 2008; Kitson et al., 

1998; Rycroft-Malone et al., 2004) användes som raster. Begreppen i ramverket 

diskuterades mellan doktoranden och handledarna. Doktoranden utformade 
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därefter en matris utifrån element och sub-element från ramverket PARiSH. 

Därefter läste doktoranden igenom intervjuerna flera gånger för att få en bild av 

intervjumaterialet i relation till matrisen. Doktoranden analyserade materialet 

vidare som placerades in i matrisen i form av textenheter med meningar, 

textstycken och ibland ord och graderade dessa  som höga eller låga enligt 

ramverket. Textgraderingen som framkom i elementen i de låga respektive höga 

kolumnerna summerades och presenteras i siffror och procentenheter i tabell 

(tabell 4). 

 

Resultatet diskuterades med handledarna och då doktoranden under analysen 

fann att resultatet skulle dra fördel av en mer latent tematisk analys togs beslutet 

att addera en latent analys till den redan genomförda manifesta analysen. 

Textenheterna jämfördes, sorterades och grupperades till egenskaper och 

slutligen gjordes en tolkning och tre huvudegenskaper växte fram. Doktoranden 

genomförde analysen men diskuterade de framväxande fynden i både den 

manifesta och latenta analysen kontinuerligt med de två andra författarna under 

hela analysprocessen för att värdera tolkningarnas trovärdighet. Den manifesta 

analysen pågick tills alla författare var eniga om textenheternas placering i 

matrisen. 

 

Studie IV 
I studie IV analyserades processbaserad data med en komparativ metod 

sprungen ur Grounded Theory (GT) där datainsamling och analys sker parallellt 

(Strauss & Corbin, 1998). Analysen började med att doktoranden läste de tre 

intervjuerna som var genomförda mellan 2007och 2010. I nästa steg lästes 

intervjuerna av doktoranden rad för rad och kodades för att identifiera 

interaktioner och företeelse som uppkom under implementeringen av MBT. För 

att få en djupare förståelse under kodningen ställdes frågor ”vad handlar 

samtalen om” ”vad händer i teamet” och ”vad innebär företeelsen”. Varje kod 
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som växte fram från intervjuerna jämfördes av doktoranden kontinuerligt med 

dem som växt fram tidigare och grupperades i preliminära kategorier. De 

framväxande kategorierna diskuterades mellan doktoranden och sista författaren 

och jämfördes under hela analysprocessen och ett mönster började träda fram. 

Analysen av de tre första intervjuerna indikerade att mer information behövdes 

för att förstå implementering över tid varvid två nya intervjuer inkluderades 

(2012 och 2013). Analysprocessen var inte linjär utan olika formationer testades 

under processen. För att säkerställa att resultatet var grundat i data gjordes en 

jämförelse av data och koder mot intervjuerna. Alla tre författare diskuterade 

och jämförde resultatet som slutligen kunde formuleras till en huvudkategori och 

fyra kategorier. 
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Etiska reflektioner 
Inom alla studier som involverar människor behöver etiska dimensioner beaktas 

under hela projektet, från val av ämne till hur resultatet skall rapporteras och 

spridas. Utgångspunkten för forskning är att människovärdet ska respekteras och 

eventuella risker noga övervägas gentemot det vetenskapliga värdet. Information 

och samtycke är två mycket viktiga punkter. Informerat samtycke innebär att 

samtycket ska vara frivilligt och att personen lämnat det efter att ha fått 

information om hur uppgifterna kommer att hanteras i det aktuella projektet. 

Deltagarna i studierna fick enligt rekommendationer (SFS 2008:192, ) både 

muntlig och skriftlig information om studierna och deras syfte, att deltagandet 

var frivilligt samt att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville utan att ange 

orsak. Deltagarna fick även information om att intervjuerna skulle hanteras så att 

inga obehöriga skulle komma åt dem samt att det inte skulle synas i det färdiga 

arbetet vem som sagt vad, detta för att skydda personerna. 

 

Intervjuerna till studie II startade som en uppföljning av ett förbättringsarbete 

som påbörjades 2001 vid arbetsterapienheten. Upprinnelsen till studien var att 

det saknades en tydlighet i vad som var arbetsterapeutens uppgifter och vad en 

personcentrerad verksamhet innebar. Tillstånd för intervjuerna 2006 inhämtades 

först från enhetschefen vid enheten, därefter informerades alla medarbetare 

muntligt och skriftligt om studiens syfte, dess innehåll och metod. Därefter 

tillfrågades de om medverkan och informerades om frivilligheten. Deltagarna 

som accepterade medverkan gav sitt samtycke skriftligt.  

 

Till det andra intervjutillfället 2011 hade studierna om förbättringsarbetet 

övergått till en forskningsstudie. Samma procedur genomfördes för att inhämta 

samtycke till dessa intervjuer och tillstånd för de fortsatta intervjuerna 

inhämtades även från Regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Där godkändes 

även att intervjuerna från 2006 fick ingå i forskningsstudierna för att få en 
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helhetsbild av förbättringsarbetet över tid (Dnr.2011- 261- 31). I studie II var 

doktoranden dels kollega och även delaktig i förbättringsarbetet vilket kan ha 

medfört att kollegorna kanske kände sig tvingade att delta eller kände obehag av 

att berätta hur de upplevt deltagandet. För att eliminera den risken genomförde 

en annan person intervjuerna 2011 och en annan utomstående skrev ut dem och 

utelämnade alla namn som kunde härledas deltagarna.  

 

Studie IV startade även den som ett förbättringsarbete. Intervjuerna till den 

studien var initierade av deltagarna själva som önskade att implementering av en 

behandlingsmodell skulle följas upp av någon utomstående för ett ökat lärande. 

De återkommande intervjuerna bedrevs därför redan från början som ett 

avancerat förbättringsarbete men med forskningsmetodiskt tillvägagångssätt. 

Alla deltagare blev informerade inför varje intervjutillfälle att de kunde avbryta 

sitt deltagande när som helst utan att ange orsak. När projektet övergått till en 

forskningsstudie gav deltagarna sitt skriftliga tillstånd till detta, De gav även 

eget medgivande till fortsatt medverkan. I studien är risken bedömd till att om 

någon i det tvärprofessionella teamet eventuellt kände sig påtvingad till att delta 

när förbättringsarbetet övergick till forskningsstudie. Detta elimineras genom att 

projektet inte skulle ha övergått från förbättringsarbete till forskningsstudie om 

någon hade tvekat. Det skulle inte heller ha framkommit för de andra 

teammedlemmarna i så fall vem i teamet som avstått.  

 

När studierna om förbättringsarbetet övergick till forskningsstudie inhämtades 

tillstånd för fortsatta intervjuer från Regionala etikprövningsnämnden i Umeå. 

Där godkändes även att de tidigare genomförda intervjuerna fick ingå i 

forskningsstudierna för att få en helhetsbild av förbättringsarbetet över tid 

(Dnr.2011- 261- 31).  
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Studie I är en dokument studie där inga personer har medverkat men etiska 

principer har beaktats i hela studien tillexempel genom att inga namn som 

förekom i dokumenten har nämnts. Till studie III har intervjuerna från studie II 

använts med ett annat syfte men med samma etiska principer. 
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RESULTAT  
Det här avhandlingsarbetet beskriver långsiktiga hållbara förbättringsarbeten 

inom arbetsterapi och team. Resultatet från de tre första studierna visar olika 

aspekter av ett hållbart förbättringsarbete inom arbetsterapi. Studie I redogör för 

processen av implementeringsarbetet, hur den genomfördes och utvecklades 

över tid. I studie II beskrivs arbetsterapeuters erfarenheter av förbättringsarbetet 

och i studie III framkommer stödjande och utmanade element som påverkade 

implementeringen. I studie IV beskrivs erfarenheter från tvärprofessionellt 

teams förbättringsarbete med att implementera en teoribaserad 

behandlingsmodell. Resultatet av studierna (I-IV) presenteras nedan i 

kronologisk ordning. 

 

Studie I 
En process för att utveckla en hållbar evidensbaserad 
arbetsterapipraktik  
 
Analysen av dokumenten (I) resulterade i tre huvudmönster och sju faser i 

förbättringsarbetet (tabell 2). Övergången mellan faserna överlappade varandra 

och flera av faserna var startpunkter för nya förbättringar som kunde pågå en 

kortare tid eller fortgå under flera år. De tre huvudmönster som framkom var, 1) 

en omorientering med OTIPM, 2) etablera OTIPM i verksamheten, 3) 

vidmakthålla hållbarhet i evidensbaseradpraktik baserad på OTIPM  
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En omorientering med OTIPM 

Detta huvudmönster reflekterar de tre faserna mellan 2001- 2004 som beskriver 

en omorientering baserad på OTIPM. I den första fasen ”Initiera 

förbättringsarbete och påbörja implementering av OTIPM” beskrevs hur arbetet 

börjades (2001) med identifiering av förbättringsbehovet. I dokumenten 

framkom ett behov av att evidensbasera den arbetsterapeutiska verksamheten 

och stärka personcentreringen. I enhetsplanerna kunde tydas att 

förbättringsarbetet startades för att uppfylla dessa behov och medlet blev att 

implementera professionsinriktad kunskap från en arbetsterapeutisk 

praxismodell (OTIPM) som stöd. Det framkom vidare att implementeringen 

startade med att deltagarna bekantade sig med modellen genom studier och 

gruppdiskussioner där process stegen i modellen jämfördes med 

interventionsprocessen i praktiken samtidigt som förbättringar genomfördes. 

 

I fasen ” Förtydliga interventionsprocessen i dokument och i praktik” var 

behovet att dokumentera de förbättringarna som identifierades och genomfördes. 

Detta resulterade i nästa mål i enhetsplanen, att utarbeta ett generellt 

arbetsterapiprogram för enheten samt specifika arbetsterapiprogram för de mest 

frekventa patientgrupperna. Utarbetning och uppdatering av arbetsterapiprogram 

fortsatte under åren och det nya aktivitetsfokuserade och personcentrerade 

arbetssättet förmedlades vidare till kollegor i vårdkedjan. I slutet av 2004 i fasen 

”Säkerställa att journal dokumentation speglar OTIPM”, handlade det om ett 

förbättringsbehov om säkerställande att genomförda förbättringar baserade på 

OTIPM även var tydliga i journaldokumentationen. FSAs uppdaterade version 

av sökord (FSA) implementerades och journalgranskningar genomfördes 

återkommande genom åren. 
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Etablera implementeringen av OTIPM  

I nästa huvudmönster identifierades två faser (2005-2007) som reflekterade 

etablerandet av OTIPM i det dagliga arbetet. I den första ”Skapa stöd för beslut 

i interventionsprocess” framkommer att patientflödet vid sjukhuset hade ökat 

och ny kunskap behövdes för att stödja interventionsprocessen och ge 

vetenskapligt stöd till arbetsterapiprogrammen. Detta ledde till att evidens från 

vetenskapliga artiklar söktes. Det framkom i dokumenten att den systematiska 

processen för evidenssökning genomfördes men få resultat hittades. 

Organisatoriska omständigheter gjorde att en repetition av OTIPM genomfördes 

för att stärka etableringen av modellen och ett flödesbeskrivning för 

patientprocessen genomfördes för att identifiera förbättringsområden. 

 

I fasen ”Stärka personcentreringen i interventionsprocessen” framkom att 

omvärldsförändringar hade medfört ett behov att utöka patienternas delaktighet 

och patientsäkerhet i interventionsprocessen. Detta ledde till att 

patientinformationer påbörjade utarbetas. Patientinformation kunde till exempel 

handla om råd hur dagliga aktiviteter kan utföras trots funktionshinder. För att 

öka patientsäkerheten utarbetades mer än 20 nya patientinformationer och fler 

än 90 olika rutindokument. En journalgranskning genomfördes som resulterade i 

tydlighet och säkerhet i journaldokumentationen förbättrades. Det framkom 

vidare i denna fas att kortare vårdtider för patienterna resulterade i att 

arbetsterapeutiska bedömningar ökade i interventionsprocessen. Detta medförde 

ett nytt förbättringsbehov av att se över arbetssättet igen. Även aktiviteter som 

användes som medel i interventionsprocessen fick ses över så att de stämde med 

ett aktivitetsfokuserat arbetssätt och personcentreringen enligt OTIPM. 

Aktiviteter som var mer riktade mot att träna funktion rensades bort och ersattes 

med mer relevanta aktiviteter passande vardagliga livet, till exempel 

hushållssysslor och datoranvändning. 
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Vidmakthålla hållbarhet i evidensbaseradpraktik baserad på OTIPM  

Detta huvudmönster bestod av två faser mellan åren 2008 och till 2013. Under 

dessa faser förändrades förbättringsarbetet ytterligare. En repetition av tidigare 

faser av förbättringsarbetet genomfördes och fokus var att upprätthålla den 

evidensbaserade verksamheten som åstadkommits. 

 

I den första fasen ”Utöka integrering av ny kunskap i interventionsprocessen” 

kunde tydas ett behov av ny evidenssökning av vetenskapliga studier för att 

stödja interventionerna. Det framkom i dokumenten att mängden empiriska 

studier inom arbetsterapi hade vuxit och arbetsterapeuter vid enheten hade lärt 

sig mer om evidens sökningens systematiska process vilket gjorde att 

interventionerna i arbetsterapiprogrammen kunde stödjas. 

 

I den andra fasen ”Omvärdera implementeringen av OTIPM” framkom att en 

omvärdering av implementeringsprocessen genomfördes. Behovet av eventuellt 

nya arbetsterapiprogram och rutindokument övervägdes. En ny genomgång av 

interventioner som erbjöds patienterna gjordes med uppdatering av nyare och 

modernare vardagsteknik som skulle införskaffas till verksamheten. 

Journalgranskningen resulterade denna omgång i individuell feedback mellan 

kollegorna med fokus på att stärka tydlighet och personcentrering.  

 

Studie II 
Arbetsterapeuters erfarenheter av långsiktigt förbättringsarbete: en 
resa mot en hållbar evidensbaserad praktik  
 
I intervjustudien beskrivs det långsiktiga förbättringsarbetet som en resa mot en 

hållbar och evidensbaserad praktik (II). Resultatet visar på en förändringsresa 

med tre sammanflätade perspektiv. Deltagarna beskrev hur de genom 

återkommande kollegial reflektion hade möjlighet att processa och omvandla 

tankar och handlingar kopplade till förbättringsarbetet. De beskrev också en 
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upplevd dubbelhet av förändringen samt en ständigt pågående utveckling av en 

ömsesidigt professionell kultur. Analysen resulterade i ett huvudtema, tre teman 

och fyra sub-teman som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av deltagandet i 

det långsiktigt förbättringsarbete med stöd av praxismodellen, OTIPM. (tabell 

3).  

 

 

 
 Tabell 3. Redovisning av huvudtema, teman och underteman från innehållsanalysen. 

Huvud tema          EN RESA MOT EN EVIDENSBASERAD OCH HÅLLBAR 
ARBETSPERAPEUTISK PRAKTIK  

Tema Omvandlar tankar 
och handlingar  

Hanterar 
förändringens 
dubbelhet  

Utvecklar en 
ömsesidig 
professionell 
kultur  

Sub-teman Granskar sitt 
professionella fokus 
 
Omvärderar och 
reviderar dagliga 
bedömningar och 
rutiner 

Upplever 
motstridiga känslor 
 
Möter möjligheter 
och hinder 

 

 

 

En resa mot en evidensbaserad och hållbar arbetsterapeutisk 
praktik  
 
Huvudtemat som omfattar samtliga identifierade teman och underteman, 

beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av det långsiktiga förbättringsarbetet 

som en resa mot en evidensbaserad praktik. Resan genomfördes med stöd av 

praxismodellen OTIPM, som arbetsterapeuterna ansåg hjälpa dem att navigera 

mot ökat aktivitetsfokus och en ökad personcentrering i det dagliga arbetet. 

Exempel på citat där resemetaforen uttrycks: ”När du har OTIPM så har du en 

karta och kompass för ditt arbete och du kan resa vart du vill med den” (2006). 
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Omvandlar tankar och handlingar 

Det första temat beskriver hur arbetsterapeuterna gradvis omvandlade tankar och 

handlingar, vilket sågs som en viktig del av förändringsresan. Den kollegiala 

reflektionen som var inbyggd i arbetssättet beskrevs bidra till ökad kunskap, 

ökad medvetenhet och nya tankemönster. Den återkommande gemensamma 

reflektionen ansågs främja aktivitetsfokus och personcentrering och beskrevs 

tillsammans med den individuella reflektionen vara grundläggande för 

förbättringar i praktiken. Exempel på citat: ” Jag upplevde en stor förändring i 

mitt sätt att tänka… först i mig själv och sen i mitt dagliga arbete ”(2006). 

Arbetsterapeuterna beskrev att deras arbete blev tydligare genom att de 

rutinmässigt granskade sitt professionella fokus och bland annat omvandlade 

sjukdoms- och funktionsinriktning till personcentrering. Erfarenheten var också 

att de genom att arbeta med praxismodellen OTIPM fick stöd i att omvandla 

kunskap till nya arbetssätt. De granskade sitt arbete och genomförde 

kontinuerligt förbättringar. Rutiner och bedömningar som inte längre var 

relevanta togs bort och/eller ersattes av bättre. Ett exempel var att instrumentet 

Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975) 

som använts rutinmässigt under flera år ersattes av Assessment of Motor and 

Process Skills (AMPS) (Fisher, 2006) som ansågs passa bättre för att utreda 

aktivitetsförmåga. Ett annat exempel på förbättring var journaldokumentationen. 

De kontinuerliga journalgranskningarna ansågs öka kvalitet och patientsäkerhet 

samt vara tidseffektiv. 

 

Hanterar förändringens dubbelhet  

Det andra temat beskriver en upplevd dubbelhet och hantering av både 

möjligheter och utmaningar i det ständigt pågående förbättringsarbetet. De 

motstridiga känslor som uttrycktes handlade framförallt om konflikten mellan 

känslan av press/stress och känslan av lättnad/förnöjsamhet. Å ena sidan 
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beskrevs en upplevd press som bland annat relaterades till ständiga 

organisatoriska förändringar, sparåtgärder och kortare vårdtider. Å andra sidan 

beskrevs känslor av lättnad och förnöjsamhet då arbetet gav synbara 

förbättringar i verksamheten. Deltagarna reflekterade vidare att känslor av 

dubbelhet var en del av den vardagliga verkligheten och kanske ofrånkomliga 

för att uppnå förbättringar. De beskrev nödvändigheten av att arbeta med 

förbättringar men kände samtidigt att den tiden togs från patienterna. Exempel 

på citat: ” Det har tagit tid från mitt dagliga arbete[patientarbete]…jag har fått 

kämpa med känslan att jag hade behövt vara med patienterna…men vi har 

behövt det här förbättringsarbetet också”( 2006). Struktur, kontinuitet, disciplin 

i arbetet och användandet av modellen OTIPM beskrevs som möjliggörande 

faktorer som hela tiden behövde förbättras för att inte bli hinder. Deltagarna 

upplevde även ibland andra professioners förväntningar och bristande kunskap 

om arbetsterapeuters roll och de förändringar förbättringsarbetet medförde som 

svårhanterliga. 

 

Utvecklar en ömsesidig professionell kultur 

Temat beskriver hur arbetsterapeuterna i det långsiktiga förbättringsarbetet 

gradvis utvecklade en gemensam kultur som förändrade deras arbetssätt och 

upplevda professionella identitet. De arbetade med en evidensbaserad praktik 

som stärkte aktivitetsfokus och personcenteringen i arbetet och beskrev hur de 

succesivt blev stärkta i sin profession. Arbetsterapeuterna upplevde sig ha blivit 

tydligare och uppnått en professionell gemenskap genom ett utvecklat kliniskt 

resonemang och kollegial reflektion. De uttryckte även att de fått ett gemensamt 

professionellt språk som gjorde dem tydligare i kommunikationen med 

patienter/anhöriga, andra professioner och studenter. Exempel på citat ”Vi har 

kunnat klargöra vår yrkesroll… och vi är mer enade än vi var innan… vi var 

mer spretiga tidigare… vi har vridit och vänt på olika saker under 10 års tid 

längs vägen och det har bundit oss samman” (2011). De utvecklade en 
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gemensam professionell kultur som baserades på förståelse och ömsesidighet i 

vilken det ständigt pågående förbättringsbättringsarbetet, med sina möjligheter 

och hinder, var en integrerad del. Arbetsterapeuterna beskrev att 

förbättringsarbete blivit en daglig rutin och uttryckte vidare att de kände sig vara 

på en resa utan slut med delade visioner och delat ansvar.  

 

Studie III 
Hållbart förbättringsarbete inom arbetsterapi utifrån ett 
implementeringsteoretiskt perspektiv 
 
I den manifesta analysen med PARiSH ramverk identifierades 509 textenheter 

(tabell 4). Merparten, 90 % av textenheterna graderades högt (var stödjande), 

vilket enligt ramverket (Kitson et al., 1998; Rycroft-Malone et al., 2004; 

Rycroft-Malone et al., 2002) indikerar en lyckad implementering. De text-

enheter som graderades lågt, dvs. de som anses hindra implementering var 

relativt få (n:73/14 %) och de flesta av dem fanns i sub-elementet lokal 

data/information (n:32). Mer än hälften av det totala antalet av textenheter var 

relaterade till elementet evidens medan få text-enheter hamnade i elementet 

facilitering. Resultatet indikerar att den professionsinriktade kunskapen som 

implementerades värderades ha hög grad av evidens som gav betydande stöd för 

den arbetsterapeutiska verksamheten jämfört med de övriga elementen som inte 

hade lika stort inflytande. Bland sub-elementen identifierades flest textenheter 

relaterat till klinisk erfarenheter (evidens) följt av sub-elementet utvärdering 

(kontext). Förhållandevis få text-enheter relaterade till sub-elementet ledarskap 

och elementet facilitering/underlättare identifierades. 

 

För att studera implementeringen över tid beaktas den relativa frekvensen av 

text enheternas fördelning i element och sub-element med hänsyn till att antalet 

textenheter var fler 2011 (n: 328) än 2006 (n:181). Den relativa frekvensen i 

elementet evidens var lägre 2011 jämförelse med 2006, däremot var den relativa 
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frekvensen av elementen kontext och facilitering högre 2011 än 2006. Bland 

sub-elementen var de relativa frekvenserna för de högre graderade textenheterna 

i sub-elementen forskning och kliniska erfarenheter (evidens) och utvärdering 

(kontext) markant lägre (cirka 10 %) 2011 jämfört med 2006. Sub-elementet 

kultur (kontext) uppvisade en högre relativ frekvens av textenheter som var högt 

graderade 2006 jämfört med 2011 (cirka 8 %). 
Table 4 Översikt av 509 textenheter i förhållande till element och sub- element i PARiSH ramverk, 
 presenterade i siffror (n) och procent (%) 
 
PARiSH  
Element 
 

Textenheter 
graderade 
höga 2006  
n % 
 

Textenheter 
graderade 
låga 2006 
n ( %) 

Textenheter 
graderade 
höga 2011 
n (%) 

Textenheter 
graderade 
låga 2011 
n (%) 

Totalt antal 
textenheter I 
respektive 
element  
n (%) 

Evidens 103 (56.9) 15( 8.3) 141(43) 27 (8.2) 286 (56.2) 
Forskning  
Klinisk erfarenhet   
Patienters erfarenheter   
Lokal data/information 

25 (13.8) 
64 (35.4) 
11 (6.1) 
3 (1.7) 

0 
0 
0 
15 (8. 3) 

16 (4.9) 
80 (24.4) 
24 (7.3) 
21 (6.4) 

0 
6 (1.8) 
4 (1.2) 
17 (5.2) 

 

Kontext 52 (28.7) 0 99 (30.2) 20 (6.1) 171 (33.6 ) 
Kultur  
Ledarskap   
Utvärdering 

8 (4.4) 
5 (2.8 ) 
39 (21.5) 

0 
0 
0 

42 (12.8) 
17 (5.2) 
40 (12.2) 

11 (3.4) 
9 (2.7) 
0 

 

Underlättare/faciliterare  8 (4.4) 3 (1.7)  33 (10.1) 8 (2.4) 52 (10.2) 
Syfte/roll  
Färdigheter/utmärkande 
drag 

5 (2.8) 
3 (1.7) 

0 
3 (1.7) 

12 (3.7) 
21 (6.4) 

0 
8 (2.4) 

 

Totalt antal textenheter 
2006 och 2011, n/( %) 

163 (90) 18 (10) 
 

273 (83.3) 55 (16.7) 509 (100) 

 

Egenskaper presenterade i elementen evidens, kontext och 
facilitering  
 
Den latenta delen av analysen resulterade i tre teman som representerade 

elementen evidens, kontext och facilitering, i ramverket PARiSH (Kitson et al., 

1998; Rycroft-Malone et al., 2004). De egenskaper som identifierades i varje 

element som höga (stödjande) eller låga (hindrande) visar både på egenskaper 

som förändrades och på egenskaper som förblev oförändrade genom åren.  
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Tema relaterat till elementet evidens: implementerar en hög grad av 
professionsinriktad evidens trots stress och tidspress 
 
Temat som identifierades utifrån textenheterna i elementet evidens speglar hur 

det nya professions inriktade kunskapen implementerades och resulterade i en 

hög grad av evidens. De egenskaper som graderades lågt reflekterade stress, hög 

arbetsbelastning och tidspress. Sub- elementet forskning i elementet evidens 

speglade att den nya professionsinriktade kunskapen bedömdes som relevant 

redan 2006 och var integrerad i interventionsprocessen 2011. Sub-elementet 

klinisk erfarenhet i samma element (evidens) visade att deltagarnas kritiska 

reflektioner och resonemang, både enskilt och i grupp, ansågs vara viktiga 

genom åren. I sub-elementet patienternas erfarenheter (2006-2011) framkom att 

den nya professionsinriktade kunskapen underlättade utvecklingen av 

aktivitetsfokus och personcentrering. Det framkom vidare (2011) att arbetet med 

att uppnå patienternas aktivitetsmål var en utmaning som framkallade stress på 

grund av högt arbetstempo och korta vårdtider. Det sista sub-elementet lokal 

data/information i elementet evidens visade att den pågående 

förbättringsprocessen återspeglades och utvärderades kontinuerligt vid 

arbetsterapienheten.  

 

Tema relaterat till elementet kontext: agerar i ett sammanhang med höga 
värderingar med ständiga organisatoriska förändringar 
 
Temat som identifierades i elementet kontext beskriver hur deltagarna agerar i 

ett sammanhang med höga värderingar i ständiga organisatoriska förändringar. 

Genom den kollegialt stödjande kulturen och de gemensamma kontinuerliga 

utvärderingarna fortsatte förbättringsarbetet. Egenskaperna i sub-elementet 

kultur speglade att förbättringsarbetet redan i början (2006) resulterade i en 

gemensam grundstruktur för förbättringsarbetet. Grundstrukturen blev 

sedermera en förutsättning för det fortsatta förbättringsarbetet. Senare (2011) 

framkom att förbättringsarbetet blivit framgångsrikt, hållbart och visade på en 
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kultur att vara stolt över. Kännetecknade var det gemensamma kollegiala 

ansvaret för fortsatt arbete med förbättringar. Däremot framkom att 

förbättringsarbetet sällan noterades eller uppskattades av andra professioner i 

den medicinskt inriktade kontexten. Sub-elementet ledarskap i elementet kontext 

(2006) visade att ledningen uppmuntrade förbättringsarbete och var lyhörd för 

medarbetarnas behov som kunde påverka förbättringsarbetet. Det framkom dock 

att medarbetarna ibland besvärades utav att ledningen fortsatte att sanktionera 

tiden för förbättringsarbetet trots att ständiga organisatoriska förändringar 

orsakade en högre arbetsbelastning och känslor av stress. Sub-elementet 

utvärdering i elementet kontext visar att förbättringsarbetet i början (2006) 

handlade om att utvärdera interventionsprocessen i praktiken baserad på den nya 

professionsinriktade kunskapen samt implementering av ny vetenskaplig 

kunskap. År 2011 hade utvärderingen (i förbättringsarbetet) flyttas vidare till en 

kritisk granskning av huruvida åtgärder som erbjöds vid enheten mötte 

patienternas behov. 
 

Tema relaterat till elementet facilitering: stödjer en gemensam och 
samordnad kunskapsutveckling 
 
Temat reflekterar resultaten från elementet facilitering och beskriver att 

kunskapsutvecklingen var en gemensam insats där deltagarna reflekterade 

kritiskt och förändrade arbetssättet tillsammans. Sub-elementen 

uppgiftsorienterade åtgärder och roll i elementet facilitiering visade redan i 

början (2006) att processen hade planerats gemensamt av arbetsterapeuterna i 

kollegiet och karakteriserades senare (2011) som ett kollegialt samarbete. I sub-

elementet färdigheter och egenskaper framkom att deltagarna inledningsvis fick 

stöd av en handledare med att tillägna sig kunskap från forskning eftersom de 

var osäkra eller inte hade tid att göra detta. 
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Studie IV 
Hållbar implementering av en evidensbaserad och teamorienterad 
behandlingsmodell 
 
I resultatet av analyserna framkom en huvudkategori och fyra kategorier som 

beskriver den långsiktiga implementeringen av team inriktade och 

evidensbaserade behandlingsmodellen, MBT. 

En interprofessionell utvecklingsprocess med teoretiska, praktiska, 
känslomässiga och reflekterande komponenter  

Implementeringen av behandlingsmodellen; MBT, framstod som en ständigt 

pågående interprofessionell utvecklingsprocess. Implementeringen omfattade 

teoretiska, praktiska, känslomässiga och reflekterande komponenter. Varje 

enskild komponent visade sig påverka implementeringen av 

behandlingsmodellen på olika sätt; ibland var den i förgrunden och ibland i 

bakgrunden. Det interprofessionella teamarbetet identifierades som en drivkraft 

för hållbar förbättring och den reflekterande komponenten verkade avgörande 

för utvecklingen av det interdisciplinära teamarbetet. Den reflekterande 

komponenten var även av betydelse för utvecklingen av de teoretiska, praktiska 

och känslomässiga komponenterna som alla fyra framstod som avgörande för en 

hållbart förbättrad evidensbaserad praktik. 

 

Den teoretiska komponenten av implementeringen 

Den teoretiska komponenten framkom tydligt under planeringeringsfasen. 

Deltagarna läste inför implementeringen in sig på kunskapsunderlaget. De 

uttryckte att kunskapsunderlaget var ganska svårtillgängligt men ansträngde sig 

för att få både en individuell och gemensam förståelse för teorierna bakom 

modellen. Inläsningen omfattade också den praktiska delen av manualen som 

angav hur den evidensbaserade behandlingsmodellen skulle genomföras i 

praktiken. Deltagarna fick handledning av en modellkunnig psykoterapeut under 
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inlärningsfasen vilket beskrevs som positivt. Betydelsen av att inte förlora den 

teoretiska kunskapen betonades de första åren efter implementering. Teamet 

beskrev hur de försökte etablera nationella nätverk med andra som använde 

modellen, delta i konferenser, och så vidare. Efter några år var den teoretiska 

komponenten betydligt mindre uttalad men återkom i slutfasen av den studerade 

processen. Då uttryckte deltagarna ett starkt behov av att återerövra den 

teoretiska grunden för behandlingsmodellen som var etablerad i praktik. De 

behövde också en uppdatering av kunskapsläget inom området.  
 

Den praktiska komponenten av implementeringen  

Modellen, MBT, var färdig att användas i psykiatriska vårdsammanhang enligt 

dess manual och innehöll detaljerade beskrivningar av genomförandet. 

Deltagarna beskrev hur de följde manualen utförligt för att utveckla en lokalt 

anpassad vård för patienterna med borderlineproblematik. Det inter-

professionella teamets gemensamma målbild och engagemang verkade 

underlätta implementeringen, liksom det faktum att modellen svarade mot ett 

tydligt behov och möjliggjorde riktad behandling mot en patientgrupp som inte 

tidigare kunnat erbjudas något specifikt. Teamet och ledningen var nöjda med 

modellen och identifierade andra möjliga användningsområden, t ex för 

patienter med ätstörningar. Efter ett par år började teamet att finjustera modellen 

och göra små förbättringar, till exempel gällande inklusionskriterier för 

patienterna. 

 

Från fyra till sju år efter införandet framkom successivt hot mot hållbarhet som 

framförallt handlade om avvikelser från etablerade strukturer och bristande 

team-stabilitet. Avvikelserna beskrevs som delvist relaterade till ökad 

arbetsbelastning, organisatoriska förändringar och förändringar i teamet som 

pensionsavgångar. Behandlingsmodellen var fortfarande i bruk efter sju år och 
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teamet ansåg att den lett till en förbättrad evidensbaserad praktik. Dock menade 

deltagarna att avvikelserna från den etablerade strukturen behövde ses över.  

 

Den känslomässiga komponenten av implementeringen  

I denna kategori reflekteras hur de känslomässiga komponenterna hanterades 

under implementeringsprocessen. Det framkom att teammedlemmarna under 

hela processen fick bearbeta de känslor som uppstod i samband med 

implementering av modellen och dess konsekvenser i den dagliga verksamheten. 

En del av de känslor som uttrycktes var individuella medan andra delades av 

hela teamet. Implementeringen av modellen beskrevs som ett stort ansvar men 

också som spännande och nytt. Teamet delade en känsla av mening, förväntan 

och hopp om att kunna erbjuda patienterna en bättre vård. Tolkningen var att de 

känslor som beskrevs i stor utsträckning berörde tre upplevda konflikter av 

implementeringsarbetet; konflikten mellan framsteg och stagnation, mellan 

stabilitet och sårbarhet och mellan integration och splittring. 

 

Den reflekterande komponenten av implementeringen  

Den reflekterande komponenten var framträdande i implementeringsarbetet. I 

behandlingsmodellen ingick reflektionsträffar och gruppträffar både för teamet 

och med patienterna och detta var tydligt beskrivet i modellens manual. 

Deltagarna reflekterade kring de teoretiska, praktiska och känslomässiga 

komponenterna av implementeringsprocessen. När teammedlemmarna talade 

om de teoretiska delarna av modellen, var de i början mycket textnära och 

citerade ofta tillhörande litteratur. Så småningom kom de att tala mer fritt kring 

teorin och närmade sig själva innebörden av de teoretiska begreppen. När det 

gäller den praktiska delen, reflekterade deltagarna tillsammans över sina 

handlingar och diskuterade huruvida de var trogna den evidensbaserade 

modellen i praktiken. De reflekterade också över sina känslor. 
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Teamet såg även att patienterna kände sig trygga och säkra när teamet runt dem 

fungerade. De reflekterade kring teamet och försökte identifiera hur deras 

individuella och yrkesmässiga färdigheter bidragit till teamutvecklingen. Efter 

två år beskrev deltagarna hur de hade etablerat en subkultur, med en gemensam 

kunskapsbas, ett gemensamt språk, och ett strukturerat lagarbete. De betonade 

vikten av närvaro, lyhördhet, ömsesidig förståelse och respekt inom teamet och 

uttryckte att samma gällde i patientmötet. Den reflekterande dialogen framstod 

som avgörande för övergången till ett mer interprofessionellt förhållningssätt i 

arbetet. De regelbundna fokusgruppsintervjuerna beskrevs också som en 

värdefull arena för teamreflektion. Den reflekterande dialogen framstod som 

kärnan för den inter-professionella utvecklingen. När den etablerade strukturen 

och teamstabilitet rubbades blev den utvecklande och reflekterande dialogen 

skör, liksom hela behandlingsmodellen. 
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DISKUSSION 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att bidra till ökad kunskap 

om långsiktigt förbättringsarbete med fokus på arbetsterapi och team. I tre av 

studierna studerades ett långsiktigt förbättringsarbete för att säkerställa en 

kunskapsbaserad, personcentrerad och säker arbetsterapi med stöd av den 

arbetsterapeutiska praxismodellen OTIPM. Studierna genomfördes i samma 

kontext men utifrån olika perspektiv och med olika metoder. I dokumentstudien 

(I) identifierades tre huvudmönster och sju faser i arbetsterapeuternas 

förbättringsarbete. Mönstren beskriver de tre delprocesserna omorientering, 

etablering och långsiktig hållbarhet och de identifierade faserna beskriver hur 

delprocesserna tog sig uttryck i praktiken. Resultatet bör vara av värde för 

arbetsterapeuter som avser att uppnå ett hållbart införande av praxismodeller, 

inte minst mot bakgrund av att modellerna ibland uppfattas som abstrakta och 

svåra att omsätta i daglig praktik (Ikiugu et al., 2009). Resultaten kan även vara 

av värde för att förstå hur lagar, förordningar, styr-och planeringsdokument kan 

omsättas i yrkesutövningen och hur förändringar på meso-och makronivå kan 

inkluderas i förbättringsarbetet. Enligt Höög (2014) behöver alla 

förbättringsarbeten analyseras och bedömas avseende form, innehåll, processer 

och kontext. Arbetsterapeuterna dokumenterade fortlöpande sitt 

förbättringsarbete och sparade materialet (I-III), vilket skapar möjlighet till 

självgranskning, uppföljning och forskning om utveckling av en hållbar 

evidensbaserad praktik. 

 

I studierna (I-IV) kan stabiliteten i personalgrupperna antas vara av betydelse för 

hållbarheten i förbättringsarbetet. Vidare fanns både i arbetsterapeuternas och 

teamets förbättringsarbete en struktur som byggde på en gemensam 

kunskapsbas, avsatt tid, återkommande reflektionsmöten och allas medverkan. 

Struktur har beskrivits som en grundförutsättning för att åstadkomma 

förbättringar och utgör tillsammans med process och resultat baskomponenter i 
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de flesta modeller för förbättringsarbete (Deming, 1993). Arbetsterapeuterna 

hade en struktur för sitt förbättringsarbete med fasta möten där alla förväntades 

delta och de arbetade efter en praxismodell som utvecklade en delad 

kunskapsbas (I). De identifierade förbättringsbehov och genomförde 

förbättringar som i sin tur gjorde att nya förbättringsbehov kunde identifieras 

och genomföras. 

 

Den inarbetade strukturen och den stabila personalsituationen bland 

arbetsterpeuterna gav förutsättningar för ett ständigt pågående och hållbart 

förbättringsarbete (I, II, III). Teamet som implementerade behandlingsmodellen 

var också tämligen stabilt över tid och hade en tydlig struktur för sitt arbete (IV). 

De utgick från en manual som beskrev hur och vad som skulle göras. På grund 

av faktorer som organisationsförändringar, ökad arbetsbelastning och 

omprioriteringar uppstod i det längre perspektivet avvikelser från de inarbetade 

rutinerna för teammöten och reflektion. Dessa avvikelser började hota den 

gemensamma strukturen och skapade osäkerhet i förbättringsarbetet. Resultatet 

visar på skörheten i en sedan länge inarbetad modell och leder till antaganden 

om att det bör finnas rutiner för att bli vaksam på avvikelser så att inte 

avvikelsen blir en ny rutin. Däremot när organisationsförändringar och ökad 

arbetsbelastning uppstod i det andra förbättringsarbetet (I-III), skapades rutin för 

att återgå till modellens grund för att identifiera nya rutiner i syfte att säkerställa 

en aktivitetsfokuserad, personcentrerad och säker arbetsterapi (I-III). Den 

praxismodell som arbetsterapeuterna använde för att utveckla sin profession 

verkade också skapa struktur för ett hållbart förbättringsarbete och skydda mot 

avvikelser. Det tar tid att skapa en integrerad struktur för förbättringsarbete och 

den måste hela tiden få ny näring. Uttrycket ”håll i och håll ut” som ofta 

används för att beskriva hållbar utveckling (Jacobson, Trollvik, & Måwe, 2014) 

har även relevans på studierna i detta avhandlingsarbete.  
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De två förbättringsarbetena som studerades i detta arbete, inom arbetsterapi (I,II, 

II) och psykiatri (IV) var prioriterade av ledningen och hade ledningens uttalade 

stöd. Det fanns mål för respektive förbättringsarbete och rutiner för att hantera 

kunskapen. Kunskapskällorna för det evidensbaserade arbetssättet inhämtades 

från praxis modeller, behandlingsmodeller, aktuell forskning, klinisk erfarenhet 

och patienternas preferenser men även från föreskrifter, lagar och förordningar 

samt övergripande strategiska planer som var översatta till verksamhetsplaner 

och andra dokument. Att skapa en gemensam vision är enligt Senge (2006) 

avgörande för att lyckas engagera medarbetare i förbättringsarbete. Fixsen m fl 

(2011) argumenterar att en vision är för övergripande och menar att tydliga mål 

är bättre. Tolkningen är att det i dessa studerade sammanhang fanns ett 

strategiskt ledarskap som säkerställde struktur, underlättade för genomförandet 

och bidrog till en gemensam målbild (I-IV).  

 

Resultaten visar också på de kluvna känslor och den stress som kan uppstå då 

goda rutiner för förbättringsarbete konkurrerar med andra prioriteringar och 

krav. I såväl studie II som IV beskrevs en upplevd dubbelhet av 

förbättringsarbetet. I intervjuerna om implementeringen av behandlingsmodellen 

MBT beskrevs motstridiga känslor av framsteg och stagnation, stabilitet och 

sårbarhet, integration och splittring. Känslor av att vara utsatt för motstridiga 

krav och att inte räcka till har visat sig vara starkt korrelerade till emotionell 

utmattning (Juthberg, Eriksson, Norberg, & Sundin, 2007). Det dagliga arbetet 

inom HoS kan innebära etiskt svåra situationer i relation till patienter och 

anhöriga (e.g. Hermsen & van der Donk, 2009). Känslan av att inte alltid kunna 

handla enligt sina värderingar om vad som är rätt och gott att göra kan leda till 

dåligt samvete (Ericson‐Lidman, Norberg, Persson, & Strandberg, 2013). Detta 

har i sin tur beskrivits kunna leda till känslor av maktlöshet, otillräcklighet 

(Langeland & Sørlie, 2011) och stressrelateterad problematik som benämns 

samvetsstress (Glasberg, 2007). Det är inte med självklarhet lätt att utföra det 
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ordinarie kliniska och ofta utmanande arbetet och samtidigt bedriva ett 

långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete som kräver sitt. Tolkningen är att 

resonemang om eventuella motstridiga känslor bör vara ett återkommande tema 

i en reflekterande dialog vid förbättringsarbetet. Facilitering av 

förbättringsarbete kräver, enligt Höög (2014) en fortlöpande insikt om hur de 

som deltar tänker och resonerar. Det räcker inte med att veta vilka mål som 

uppnåtts då facilitering förutsätter att kunna följa flera olika processer. En 

process som framkom här var utvecklingen av en gemensam kultur genom ett 

förstärkt kliniskt resonemang och gemensam reflektion (II). Reflektion ansågs i 

studie IV utgöra essensen för den interprofessionella utvecklingen och som 

basen för de teoretiska, praktiska och känslomässiga komponenterna för 

implementeringsarbetet. 

 

Resultatet av detta avhandlingsarbete visar att det är möjligt arbeta med ständiga 

förbättringar inom arbetsterapi och team och att förbättringsarbetet kan bli en 

integrerad del av det ordinarie, kliniska arbetet (I-IV). Studie I-III indikerar att 

praxismodeller som utvecklats för att stödja arbetsterapeutisk intervention även 

utgör ett stöd för hållbart förbättringsarbete när de används på ett, för detta 

ändamål, medvetet sätt. Det systematiska arbetssättet och det professionella 

fokus som praxismodellerna erbjuder kan skydda mot faktorer som riskerar att 

förbättringar inte blir hållbara över tid. Inte minst är det av betydelse att beakta 

de motstridiga känslor och den samvetsstress som kan uppstå i kollision mellan 

upplevda krav från det kliniska arbetet och förbättringsarbetet (II-IV). Studie IV 

indikerar att implementering är en ständigt pågående process som inte är 

avslutad för att en ny modell blivit rutin. Den etablerade rutinen kan vara skör 

och behöver kontinuerligt återövras och för detta behövs en långsiktig 

implementeringsstruktur. Avhandlingen kan förhoppningsvis bidra till att vidga 

förståelsehorisonten för betydelsen av samverkan mellan professioner, 
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tvärprofessionella team och olika systemnivåer för målet om en hållbart 

evidensbaserad praktik.  

 

Den sammanfattande tolkningen utgörs av fyra identifierade teman som utgör 

drivkrafter för en hållbar evidensbaserad praktik. Ett ständigt pågående 

förbättringsarbete behöver rutiner för att hantera professionella kunskapskällor, 

en integrerad struktur och strategiskt ledarskap. Dessutom krävs ett gemensamt 

reflekterande förhållningssätt och utveckling av en gemensam kultur som 

hanterar utmaningar, se figur 3 

 
Figur 3. Beskriver koordinerade drivkrafter som möjliggör och utmanar hållbart förbättringsarbete.  
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Metodologiska överväganden  
I denna avhandling har olika kvalitativa forskningsansatser använts för att 

besvara fyra olika forskningsfrågor. De metodologiska valen som gjorts under 

avhandlingsarbetets gång har betydelse för resultatet, som därför behöver ses i 

ljuset av följande överväganden. 

 

Urvalet av deltagare till studierna behöver uppmärksammas (Patton, 2005)( för 

att belysa om det varit ändamålsenligt i relation till syftet i studierna (Henricson, 

2012). Merparten av arbetsterapeuterna (19 av 21) vid enheten valde att delta 

vid båda fokusgrupps intervju tillfällena (studie II) och alla (8) från teamet 

(studie IV). Detta stärker datas tillförlitlighet eftersom erfarenheterna av 

långsiktiga förbättringsarbeten kunde belysas från merparten av personalen vid 

respektive enhet. Att samtliga av de intervjuade medverkat under lång tid i 

förbättringsarbetet (II, IV) bidrog även till att stärka datas tillförlitlighet då de 

hade lång erfarenhet och var väl insatta i förbättringsarbetet (Polit & Beck, 

2006). 

 

Datainsamlingen till studierna utfördes genom vedertagna kvalitativa metoder 

(Olsson & Sörensen, 2007; Patton, 2005). Data i studie I baserades på olika 

typer av dokument från själva förbättringsarbetet och styrdokument/enhetsplaner 

från enheten relaterade till det långsiktiga förbättringsarbetet. När dokument 

används i en studie behöver äktheten av dokumenten beaktas, samma gäller 

dokumentens giltighet då de skapats i ett annat syfte än för forskning (Yin & 

Nilsson, 2007). Att förbättringsarbetet var väl dokumenterat gällande planering 

och genomförande samt även dokumenterade i enhetsplaner som årliga mål och 

resultat stärker datas tillförlitlighet då de olika typerna av dokumenten 

bekräftade varandra. Identifiering av dokument till studien genomfördes först av 

doktoranden därefter genomfördes urvalet av dokument genom diskussion 

mellan sista författaren och doktoranden tillsammans. Doktorandens medverkan 
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i förbättringsarbetet kan ha underlättat identifiering och val av dokument, likaså 

kan förståelsen för förkortningar och andra koder i dokumenten ha underlättats 

då dessa kan vara svåra att tyda för utomstående (Malterud & Midenstrand, 

2009). 

 

I studierna II och IV användes kvalitativa intervjuer i fokusgrupper för 

insamling av data då båda studierna syftade till att utforska erfarenheter av de 

långsiktiga förbättringsarbetena. Fokusgrupper bedömdes vara en lämplig metod 

för insamlingen av data eftersom fokusgrupper kan ge rikare och större mängd 

material i jämförelse med enskilda intervjuer (Krueger, 2009; Malterud & 

Midenstrand, 2009). Detta grundar sig i att fokusgrupper skapar interaktioner 

mellan deltagarna där tankar, känslor, idéer, problem och frågor kan uppstå som 

kanske inte framkommit vid enskilda intervjuer. I studie III framkom att 

innehållet i data från intervjuerna 2011 var mer omfattande än 2006 genom att 

fler textenheter kunde härledas till intervjuerna genomförda senare. Då 

intervjuerna från båda åren var fokusgruppsintervjuer med samma förfaringssätt 

och diskussionsfrågor kan den varierande datamängden kanske förklaras med att 

deltagarna samlat på sig mer erfarenheter till det senare intervjutillfället. Det kan 

också vara så att deltagarna inte var bekväma att delge sina erfarenheter med en 

för dem känd person som medverkat i förbättringsarbetet (doktoranden), vilket 

kan ha begränsat deras öppenhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Emellertid 

framkom både positiva och negativa erfarenheter vid båda intervjutillfällena 

(2006, 2011). Vidare så kan doktorandens medverkan inneburit att erfarenheter 

togs förgivna och förblev outtalade. För att eliminera detta togs beslutet att 

fokusgrupps intervjuer 2011 skulle genomföras av en för enheten utomstående 

person. Doktorandens medverkan kan samtidigt även ha påverkat intervjuernas 

tillförlitlighet positivt genom att hon var väl insatt i ämnet och därmed kunde 

underlätta vid diskussionerna (Holloway & Wheeler, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2014). Kvale och Brinmann (2014) menar dock att det inte är ovanligt att olika 
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intervjuare får fram olika resultat. I relation till tillförlitligheten, behöver även 

det faktum beaktas att arbetsterapeuterna 2006 och 2011 (II) ombads beskriva 

sina erfarenheter tillbaka i tiden. Detta kan ha inneburit att de exempelvis inte 

kunde återge händelser långt tillbaka (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna 

visade dock att arbetsterapeuterna var vana att kontinuerligt reflektera kring sina 

erfarenheter genom att detta var en del av det pågående förbättringsarbetet vilket 

istället kan ha stärkt giltigheten i deras utsagor. I studie IV genomfördes 

fokusgrupperna mer kontinuerlig och som en del av teamarbetet vilket gjorde 

det möjligt att studera förbättringsarbete när det pågick. 
 

I fokusgrupperna med arbetsterapeuterna bestod grupperna av fem till sju 

personer och i studie IV var alla åtta teammedlemmar med i intervjuerna. Enligt 

Krueger och Casey(2009) kan antalet personer i en fokusgrupp variera mellan 

fyra till tolv personer, de menar vidare att i mindre grupper är det lättare att alla 

får bidra i diskussionerna. I föreliggande studier (II-IV) bedömdes gruppernas 

storlek som lämpliga för att skapa goda förutsättningar för dialoger mellan 

medverkande där alla skulle få komma till tals. Vidare så kände alla deltagare 

varandra och moderatorn skapade möjlighet för alla att delta genom att påbörja 

och avsluta fokusgruppsintervjuerna genom att var och en fick reflektera utifrån 

sitt perspektiv. I båda studierna var moderatorn även väl insatt i den aktuella 

situationen som var utgångspunkt för intervjuerna vilket är viktigt för att stärka 

kvalitén i fokusgruppsintervjuer (Krueger, 2009; Olsson & Sörensen, 2007). 
 

Noggrannhet och ansvar behöver beaktas vid bearbetning av all data (Malterud 

& Midenstrand, 2009). Analyser och tolkningar i föreliggande studier utgick 

från syftena. I avhandlingens fyra studier analyserades inledningsvis data först 

av doktorand och den sista författaren kom in i analysarbetet för att säkerställa 

tillförlitligheten i de växande fynden. För att öka tillförlitligheten diskuterades 

och sammanställdes varje steg i analysen fortlöpande mellan författarna 
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(Graneheim & Lundman, 2004; Patton, 2005; Straus, 2005). I detta stegvisa 

analysarbete togs författarnas förförståelse i ständigt beaktande. För att 

möjliggöra att det framväxande resultatet i studierna granskades med ”öppet 

sinne” kom andre författaren därefter i respektive studie in i slutstadiet av 

analysen och det framväxande resultatet jämfördes mot originaldata och 

diskuterades sinsemellan tills alla var eniga.I studie III användes ett 

implementeringsteoretiskt ramverk för analys av data. När teorier används 

behöver det beaktas att de är framtagna genom komplexa tolkningsprocesser 

som leder till abstrakta produkter som sedan används i olika sammanhang (May 

& Finch, 2009). Text-enheterna som placerades i matrisen jämfördes med 

intervjudata. Det kan dock förekomma feltolkningar då textenheter kan 

överlappa varandra eller vara snarlika och därmed utmanade att placera i 

matrisens olika element och sub-element. Detta eliminerades genom att text-

enheter flyttades fram och åter i matrisen och diskuterades med alla tre författare 

tills enighet uppnåddes för att eliminera tolkningsfel i analysarbetet. Det finns 

ett antal olika implementeringsteoretiska ramverk och modeller som i ett 

inledande skede av studie III övervägdes och som kunde ha valts, men för att 

identifiera stödjande och hindrande element (Elo & Kyngäs, 2008) vid 

implementering bedömdes PARiSH bäst motsvara studien syfte. Vidare 

bekräftar studiens resultat att implementeringsteoretiska ramverk mycket väl kan 

användas i studier inom arbetsterapi. 

 

I kvalitativa studier sker alltid abstraktion och tolkningar på olika nivåer 

(Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 2012) varvid författarens 

förförståelse behöver reflekteras, likaså hur författaren förhåller sig till denna. 

Då doktoranden varit delaktig i förbättringsarbetet (I;II;III) kan dennes 

förförståelse bidragit till att snedvrida analysarbetet och resultatet. För att 

eliminera detta har principerna från den hermeneutiska cirkeln använts för att 

validera tolkningarna. I alla steg i analysarbetet har tolkningarna pendlat i en 



 

64 
 

process mellan grunddata, tolkning och diskussion med medförfattarna för att 

inte analysen påverkas av doktorandens förförståelse. Samtidigt kan 

doktorandens förförståelse ha möjliggjort forskningen, berikat studierna och 

ökat tillförlitligheten då doktoranden var väl förtrogen med förbättringsarbetet 

och kontextet där det genomfördes. Resultatet från dessa kvalitativa studier går 

inte att direkt överföra till andra kontext men det är upp till läsaren att avgöra 

överförbarheten av dem (Graneheim & Lundman, 2004). Däremot indikerar 

resultaten från samtliga studier (I-IV) som framgår i diskussionen ovan på 

liknande aspekter som kan vara värdefulla att beakta vid planering eller 

genomförande av förbättringsarbeten för att hålla arbetet pågående över tid.  
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Framtida forskning 
Förbättringsarbetena i föreliggande studier har pågått över en lång tid och båda 

pågår fortfarande. Då få studier är gjorda över så lång tid är dessa två 

förbättringsarbeten värda att studera vidare. Det behövs mer kunskap om vad 

som händer med hållbarheten och hur dessa långsiktiga förbättringsarbeten 

eventuellt ändrar karaktär över tid. I studie II och IV identifierades det pågående 

förbättringsarbetet som en drivkraft för en hållbar evidensbaserad praktik och 

fler studier behövs för att öka kunskapen om hur denna drivkraft kan hållas 

levande över tid. De reflekterade, teoretiska, praktiska och känslomässiga 

komponenter som identifierades i studie IV kan utgöra grundkomponenter för 

hållbarhet och behöver studeras vidare.  

 

Det framkom även i studierna att implementeringsteoretiska ramverk mycket väl 

kan användas inom arbetsterapi för att identifiera element som möjliggör och 

utmanar implementering av kunskap. Detta behöver studeras mer ingående i 

olika arbetsterapeutiska kontext. Användning av implementeringsteoretiska 

ramverk behöver studeras vidare för öka kunskapen om framgångsfaktorer vid 

förbättringsarbete. I Studie I-III framkom att praxismodeller som utvecklats för 

att stödja arbetsterapeutisk intervention även utgör ett stöd för hållbart 

förbättringsarbete när de används på ett, för detta ändamål, medvetet sätt. Det är 

ytterst angeläget med fortsatt forskning inom detta område för ökad kunskap om 

utvecklingen av en hållbar evidensbaserad praktik inom arbetsterapi. 

 

För en ökad kunskap om hållbara förbättringsarbeten och 

implementeringsprocesser behövs långsiktiga studier i olika kontext och med 

olika metoder. Studierna bör fokusera på samtliga systemnivåer inom HoS i 

syfte att öka förståelsen för hur de olika nivåerna påverkar varandra i ett 

förbättringsperspektiv. Det är också betydelsefullt med mer forskning om den 
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stress och de dubbla krav som adresserades och hur dessa bör hanteras i en 

verksamhet som är i ständig förändring. 
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Abstract
Objective: The purpose of this qualitative descriptive study was to describe how long-term improvement work based on the
Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) evolved in an occupational therapy unit. Method: Data
included written documents related to the improvement work (435 pages in total) from 2001 to 2013 that were analysed
using pattern matching. Results: The findings from the analysis of the documents formed three main patterns describing
reorientation towards the OTIPM, establishment of the implementation of the OTIPM, and ensuring the sustainability of the
implementation. Each pattern contained a number of phases of the improvement work emanating from different reasons and
resulting in different long-term achievements. The transformation between the phases was smooth, and several of the phases
became starting points for improvement work that continued throughout the years. Conclusion: The findings showed how an
occupational therapy model of practice, such as the OTIPM, can guide an improvement process and keep it going over a long
period of time, thereby supporting sustainable improvements in practice.

Key words: practice models, occupational therapy, improvement work, evidence-based practice

Introduction

To achieve high quality in healthcare organizations,
new knowledge must constantly be considered,
reflected on, and integrated into daily practice (1,2).
But the implementation of new knowledge is difficult
to achieve. Despite attempts to establish evidence-
based daily practice there is still a gap between the
knowledge that is available and the extent to which it is
used in health care in general (1-5) as well as in
occupational therapy practice in particular (6,7).
Evidence-based practice (EBP) is based on integration
of knowledge from different sources such as research,
theories, and models of practice, the professionals’
clinical experience, and experiences from clients
in the local context (8-10). To provide better

client outcomes based on best available knowledge
continuous improvement work is needed as part of
daily practice in all health care settings. It should
also be noted that attempts to improve the quality of
practice require a lot of planning and action in the
local context over an extended period (1). Successful
implementation of knowledge has been found to
be related to organizational factors, such as culture,
leadership, and time allocated, as well as to individual
factors such as professional knowledge and interests
(2,4,6,11,12).To succeedwith the complex challenges
of implementing knowledge in order to improve
practice also requires consideration of how to keep
the improvements sustainable over time (5,13-16).
Research has revealed that attempts to start improve-
ment work have a tendency to fall back into old
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routines (16). Thus, not only can the implementation
of new knowledge be considered as challenging in
practice but also the sustainability of such initiatives.
Research focusing on how to succeed with improve-

ments in occupational therapy (OT) is limited. The
focus in OT has usually been on how to successfully
implement research evidence based on scientific
articles or models of practice (17-20), but research
on how to keep the improved knowledge sustainable is
rare. It is also well known that available evidence from
scientific articles based on empirical research does not
always exist in OT. Therefore, the occupational
therapist has to rely on knowledge from other sources,
such as knowledge from research that explores and
develops OT models of practice (9,10). This implies
that OT models of practice are an essential source
in developing evidence-based practice, as they can
guide occupational therapists in clinical decision-
making in the intervention process in their daily
practice (21-26). The Occupational Therapy Inter-
vention Process Model (OTIPM) (22,27) is an
example of such a model of practice. The OTIPM
guides occupational therapists in professional reason-
ing in the intervention process and can be a guide for
improving occupational therapists’ work in health
care settings. However, there is a gap in OT between
daily practice and the use in practice of fundamental
ideas in models from the OTs’ own field. This gap
can result in occupational therapists having difficulties
in achieving client-centred, occupation-focused, and
evidence-based practice (7,27,28). It has also been
found that occupational therapists working in medi-
cally dominant health-care settings have experienced
difficulties achieving occupational focus in their
daily practice (29). Together, these difficulties pro-
vide important reasons for occupational therapists
working in health-care settings to make the interven-
tion process in their daily practice evidence-based.
The implementation of evidence, including models of
practice, has been found to be valuable, as it gives a
strong foundation for OT practice (28,30). However,
it is known that sustainable implementation of
evidence in OT, as in other areas, is challenging
and takes time (6,12,18). Moreover, very little is
known when it comes to questions on how models
of practice can be used to support the improvement
process and keep it going over time, as well as
how to keep achieved improvements sustainable in
daily practice in the long run. Consequently, to
implement evidence-based practice and bring about
improvements in OT, it is important to increase
knowledge about how theoretical models of
practice can be supported to maintain sustainable
improvements in practice. The aim of this study
was therefore to explore and describe how long-
term improvement work based on the Occupational

Therapy Intervention Process Model (OTIPM)
evolved in an occupational therapy unit.

Material and methods

Design and study context

This study was designed as a qualitative descriptive
study of written documents of long-term improve-
ment work at an OT unit in an acute hospital in
northen Sweden. The unit had 21 practising occupa-
tional therapists and one assistant. In addition, the
unit had a manager and a leader of the improvement
work who were both occupational therapists as well.
All of them had been involved in the improvement
work continuously throughout the investigated years
2001–2013. During this time period some occupa-
tional therapists left the unit but were replaced
with new ones. Consequently, the vast majority
(14 of the personnel) have participated in the
improvement work during all 12 years investigated.
An hour and half every two weeks was dedicated to the
improvement work throughout all observed years.

Data collection

The data consisted of different types of written
documents related to the long-term improvement
work from 2001 until the time of the study in
2013. The types of documents included were (a)
annual operational plans (OP); (b) monthly planning
documents (PD); (c) annual results of conducted
client surveys; (d) annual results of reviews of client
records; (e) the general occupational therapy pro-
gramme, including yearly revised versions; (f) seven
specific occupational therapy programmes, including
yearly revised versions; (g) the manual for client
documentation records, including revised versions;
(h) client information related to 20 conditions; and
(i) 90 routine documents. The OPs are annual policy
documents that describe goals, visions, and planned
actions as defined by the manager and the manage-
ment group at the unit. The PDs included informa-
tion about the planning of the improvement work and
how the process evolved as documented by the
leader of the improvement work. The remaining
documents were written by the occupational thera-
pists involved. Literature that was referred to in all
types of documents – mostly occurring in the PD –

such as legislative and policy documents, books, and
articles, were also considered. Handwritten memory
notes and educational materials used in the improve-
ment work were excluded. In total, 435 pages reflect-
ing the improvement work were subject to analysis
(literature supporting the work is not included in this
total number of pages).
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Data analysis

The documents were analysed by pattern matching
(31) to identify patterns in the long-term improvement
work. Initially, the documents were sorted in chrono-
logical order by the first author. The documents were
then analysed by comparisons over time to detect
content that represented patterns in the long-term
improvement work. The comparison was guided by
the questions “what, why, and how”, and documented
in a matrix. This comparison ended up with a number
of preliminary patterns reflecting phases with a differ-
ent focus in the long-term improvement work. In the
next step, the contents of the different preliminary
patterns were compared, scrutinized, and matched
to more clearly identify the differences between the
patterns. These comparisons to identify patterns were
carried out by thefirst and the last author and every step
made by one of the researchers was subject to analysis
and review by the other. This analysis ended up
with seven (final) patterns, i.e. phases in the long-
term improvement work. A further comparative anal-
ysis by the two authors revealed that these phases
formed threemain patterns of long-term improvement
work.Thereafter, the conceptualizationof eachpattern
and its contentwere compared against the rawdata and
the matrix jointly by all three authors to ensure trust-
worthiness (31).During the analysis process, it became
evident that the annual client surveys did not add to the
patterns that evolved from the long-term improvement
work, as the clients already rated the occupational
therapy service very high on all parameters examined
(treated with respect, access to information, participa-
tion in the intervention process, access toOT) from the
beginning of the improvement work and throughout
the process. Therefore, these surveys are not presented
as part of the findings. In presenting the findings,
ethical consideration has been made, for example by
not mentioning clinics or names.
During the analysis it also became evident that some

of the literature, e.g. policy documents supporting the
improvement work at the beginning of the process,
were no longer available to the public and had been
replaced with updated versions or new literature that
came to support the improvement work later in the
process. Therefore, in presenting the results we chose
to refer to sources that were available at the time of
the study to enhance transferability. This implies that
we refer to sources that were not actually available
in their present form at the beginning of the process.

Results

The findings from the analysis of the documents relat-
ing to the long-term improvement work formed three
main patterns, including seven patterns reflecting

phases with different focuses in theOTunit’s improve-
ment work (Table I). The transformation between
the phases was smooth, and several of the phases
became starting points for improvement work that
continued throughout the years. The improvements
documents referred to in each phase emanate from
the time period as illustrated in the table.

Reorientation with the OTIPM

This main pattern includes three phases describing
the first years of the long-term improvement work
that all were born of an exploratory new orientation
of clinical daily practice based on the OTIPM.

Initiate the improvement work and start to implement the
OTIPM. The goals in the OP from 2001 showed that
the unit had identified a need to make its practice
evidence-based and to enhance the focus on occupa-
tion as well as clients’ participation in the intervention
process. The PD reveals that, in order to meet these
needs, the unit initiated improvementwork.The occu-
pational therapists decided that an occupational ther-
apymodel of practice would best support them in their
attempt to reach their goals. The OTIPM (27,32) was
subsequently selected as themodel was considered the
most appropriate to support them in their aspirations to
establish more evidence-based, occupation-focused,
and client-centred practice. The PD reflects that the
implementation of the OTIPM started with the occu-
pational therapists becoming familiar with the model
through lectures and group discussions where they
progressively compared the steps of the intervention
process in the OTIPM with the current occupational
therapy processes being utilized. As the OTIPM
emphasizes client-centredness, occupation focus,
and the importance of using a top-down approach to
address clients’ concerns, the PD reveals that these
aspects were particularly debated in recurrent group
discussions. These discussions identified discrepan-
cies, some of them subtle or silent, between the
OTIPM and the former adopted intervention process.
In addition, areas of improvement in the intervention
process of daily practice were identified and subse-
quently worked on to be implemented by each
occupational therapist. This starting phase clarified
shortcomings as well as areas of improvement in the
intervention process and also clarified the new direc-
tion of the intervention process based on the OTIPM
(what the occupational therapists needed towork on to
achieve the goals in the OP).

Clarify the intervention process in documents and in
practice. The next phase evolved, as reflected in the

Developing sustainable evidence-based OT practice 431



T
ab

le
I.

E
vo

lu
ti
on

of
th
e
im

pr
ov

em
en

t
w
or
k
in

th
e
O
T

un
it
as

re
fl
ec
te
d
in

ph
as
es

fr
om

20
01

to
20

13
.

Y
ea
r

20
01

20
02

20
04

20
05

20
07

20
10

20
13

M
ai
n
pa

tt
er
n

R
eo

ri
en

ta
ti
on

w
it
h
th
e
O
T
IP
M

E
st
ab

lis
h
th
e
im

pl
em

en
ta
ti
on

of
th
e
O
T
IP
M

K
ee
p
th
e
ev
id
en

ce
-b
as
ed

pr
ac
ti
ce

ba
se
d
on

th
e

O
T
IP
M

su
st
ai
na

bl
e

P
ha

se
s

In
it
ia
te

th
e

im
pr
ov

em
en

t
w
or
k

an
d
st
ar
t
to

im
pl
em

en
t
th
e

O
T
IP
M

C
la
ri
fy

th
e

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

in
do

cu
m
en

ts
an

d
in

pr
ac
ti
ce

E
ns
ur
e
th
at

th
e

cl
ie
nt

do
cu

m
en

ta
-

ti
on

re
fl
ec
ts

th
e

O
T
IP
M

P
ro
vi
de

su
pp

or
t
in

de
ci
si
on

-m
ak
in
g

w
he

n
ad

op
ti
ng

th
e

O
T
IP
M

E
nh

an
ce

cl
ie
nt
-

ce
nt
re
dn

es
s
in

th
e

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

E
xt
en

d
th
e

in
te
gr
at
io
n
of

re
se
ar
ch

ev
id
en

ce
in

th
e
in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

A
ne

ed
to

ev
al
ua

te
th
e
ad

op
ti
on

of
th
e

O
T
IP
M

R
ea
so
ns

fo
r
th
e

im
pr
ov

em
en

t
w
or
k

A
de

si
re

to
m
ak
e
O
T

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc
es
s

ev
id
en

ce
-b
as
ed

E
nh

an
ce

cl
ie
nt
s’

pa
rt
ic
ip
at
io
n
in

th
e

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc
es
s

A
ne

ed
to

en
su
re

th
e

im
pl
em

en
ta
ti
on

of
th
e
O
T
IP
M

th
ro
ug

ho
ut

th
e
cl
ie
nt

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

A
ne

ed
to

cl
ar
ify

w
he

th
er

th
e
cl
ie
nt

re
co

rd
s
re
fl
ec
t
th
e

O
T
IP
M

A
re
vi
ew

of
cl
ie
nt

re
co

rd
s
sh
ow

ed
th
at

th
ey

di
d
no

t
re
fl
ec
t

th
e
O
T
IP
M

an
d

id
en

ti
fi
ed

ar
ea
s
fo
r

im
pr
ov

em
en

t

A
n
in
cr
ea
se
d
cl
ie
nt

fl
ow

ev
ok

ed
a
ne

ed
fo
r
ev
id
en

ce
fr
om

sc
ie
nt
ifi
c
ar
ti
cl
es

fo
r

in
te
rv
en

ti
on

s
an

d
to

ve
ri
fy

th
at

th
e

cl
in
ic
al

re
as
on

in
g

co
nt
in
ue

d
to

su
pp

or
t

th
e
ad

op
ti
on

of
th
e

O
T
IP
M

E
xt
er
na

l
ch

an
ge
s

ev
ok

ed
a
ne

ed
to

in
cr
ea
se

cl
ie
nt
-

ce
nt
re
dn

es
s,

pa
rt
ic
i-

pa
ti
on

an
d
se
cu

ri
ty

in
th
e
in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

A
re
vi
ew

of
cl
ie
nt

re
co

rd
s
sh
ow

ed
sh
or
tc
om

in
gs

in
go

al
se
tt
in
g
an

d
re
la
te
d

cl
ie
nt
-c
en

tr
ed

ne
ss

A
de

si
re

to
ov

er
co

m
e

fo
rm

er
lim

it
at
io
ns

in
se
ar
ch

in
g
an

d
re
vi
ew

in
g
sc
ie
nt
ifi
c

ar
ti
cl
es

to
m
ak
e

in
te
rv
en

ti
on

s
ev
id
en

ce
-b
as
ed

R
e-
ev
al
ua

te
th
e

ad
op

ti
on

of
th
e

O
T
IP
M

an
d
th
e

de
ve
lo
pe

d
do

cu
-

m
en

ts
th
at

su
st
ai
n

th
e
ad

op
ti
on

A
re
vi
ew

of
cl
ie
nt

re
co

rd
s
sh
ow

ed
a

ne
ed

fo
r
in
di
vi
du

al
su
pp

or
t
to

fu
rt
he

r
im

pr
ov

e
th
e

do
cu

m
en

ta
ti
on

A
ch

ie
ve
m
en

ts
of

th
e

im
pr
ov

em
en

t
w
or
k

A
ne

w
di
re
ct
io
n
fo
r

th
e
in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s
ba

se
d
on

th
e

O
T
IP
M

w
as

de
fi
ne

d

O
ne

ge
ne

ra
l
an

d
se
ve
ra
l
sp
ec
ifi
c
O
T

pr
og

ra
m
m
es

w
er
e

de
ve
lo
pe

d
th
at

w
er
e

co
nt
in
uo

us
ly

re
vi
se
d

th
ro
ug

ho
ut

th
e

im
pr
ov

em
en

t
w
or
k

E
xc
lu
si
on

of
as
se
ss
m
en

ts
th
at

w
er
e
no

to
cc
up

at
io
n-

fo
cu

se
d

K
no

w
le
dg

e
ab

ou
t

th
e
O
T
IP
M

w
as

tr
an

sf
er
re
d
to

ot
he

r
pa

rt
s
of

th
e
ch

ai
n
of

ca
re

A
ne

w
m
an

ua
l
th
at

m
at
ch

ed
th
e

O
T
IP
M

w
as

de
ve
lo
pe

d
an

d
fo
rm

ed
th
e
ba

si
s
fo
r

fo
rt
hc

om
in
g
an

nu
al

re
vi
ew

s
of

cl
ie
nt

re
co

rd
s
th
ro
ug

ho
ut

th
e
im

pr
ov

em
en

t
w
or
k

S
ta
rt
ed

to
ac
hi
ev
e

ch
an

ge
d
co

nt
en

t
an

d
qu

al
it
y
fo
r
th
e

de
sc
ri
pt
io
n
of

O
T

in
cl
ie
nt

re
co
rd
s

L
im

it
ed

ev
id
en

ce
fr
om

sc
ie
nt
ifi
c

ar
ti
cl
es

co
ul
d
be

ad
de

d
to

th
e

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

an
d
th
e
O
T

pr
og

ra
m
m
es

A
sc
he

m
at
ic

re
pr
es
en

ta
ti
on

of
th
e

cl
ie
nt

fl
ow

su
pp

or
te
d

th
e
co

nt
in
ue

d
ad

op
ti
on

of
th
e

O
T
IP
M

E
xc
lu
si
on

of
in
te
rv
en

ti
on

s
th
at

w
er
e
no

to
cc
up

at
io
n-

fo
cu

se
d

D
ev
el
op

m
en

t
of

cl
ie
nt

in
fo
rm

at
io
n

an
d
of

ro
ut
in
e

do
cu

m
en

ts
th
at

w
er
e

w
or
ke
d
on

co
nt
in
uo

us
ly

th
ro
ug

h
al
l

fo
rt
hc

om
in
g
ph

as
es

Im
pr
ov

em
en

ts
in

th
e

cl
ar
it
y
of

go
al
s
in

th
e

cl
ie
nt

re
co
rd
s
w
er
e

m
ad

e

N
ew

ev
id
en

ce
fr
om

sc
ie
nt
ifi
c
ar
ti
cl
es

w
as

ad
de

d
to

th
e

in
te
rv
en

ti
on

pr
oc

es
s

an
d
to

al
l
O
T

pr
og

ra
m
m
es

T
he

O
T

pr
og

ra
m
m
es

w
er
e

th
er
ea
ft
er

co
nt
in
u-

ou
sl
y
up

da
te
d
w
it
h

ne
w

ev
id
en

ce
fr
om

sc
ie
nt
ifi
c
ar
ti
cl
es

C
ha

ng
es

m
ad

e
to

in
te
rv
en

ti
on

s
ba

se
d

on
oc

cu
pa

ti
on

s
M
et
ho

ds
im

pl
em

en
-

te
d
fo
r
in
di
vi
du

al
fe
ed

ba
ck

on
do

cu
m
en

ta
ti
on

432 M. Sirkka et al.



goals of the OP, from a need to document the clarified
intervention process based on the OTIPM to ensure
its implementation in practice by developing a general
OT programme. As reflected in the PD, the statement
of this goal was influenced by suggestions both in
the OTIPM (22) and in recommendations from
the Swedish Association of Occupational Therapists
(FSA) (33). The programme developments were con-
sidered to be a support in the continued implemen-
tation of the “new” intervention process by ensuring a
structured and systematic way of working in practice.
According to the references used in this improvement
work (22,33), an OT programme ideally should be
developed based on OT models of practice and exist-
ing evidence to describe the procedures of evalua-
tions, intervention, and re-evaluation for a group of
clients. The OP also reflects that a second goal was to
develop specific OT programmes for the most fre-
quent client groups when the general OT programme
had been completed. In developing these OT pro-
grammes according to the PD, there were critical
reviews and group discussions of the present adopted
OT evaluation. Intervention methods and types of
occupations used in interventions became an espe-
cially important part. The improvement work ended
up with OT programmes that described what was to
be accomplished at each part in the intervention
process, how each part was to be implemented, and
what would be the result (22). Overall, this phase
became a starting point for the OT programmes,
which were continuously revised throughout all
forthcoming phases to ensure the implementation
of changes related to the ongoing improvement
work. The improvement work during this phase
also led to the use of assessments focusing on impair-
ments rather than occupations in the evaluation
process being questioned. The need to focus on
occupational performance was emphasized.
During this phase, as reflected in the OP and the

PD, the occupational therapists also became con-
cerned with how to clarify and ensure implementation
of the OTIPM throughout clients’ intervention
processes after discharge from the acute hospital.
Therefore, some of the occupational therapists from
the unit conducted workshops with a majority of
the OT units in the county to transfer knowledge
about the OTIPM to colleagues who took care of
the clients’ next steps in the chain of care.

Ensure that the client documentation reflects the OTIPM.
This phase evolved, as reflected in the OP, based on a
need to clarify whether the current documentation in
client records reflected the OTIPM. The PD shows
that this need was further influenced by recommen-
dations from the FSA (33,34) that highlighted the

importance of reviewing the logical order and quality
of the documentation in client records. The per-
formed review of client records from the perspective
of these references resulted in the identification of
areas of documentation that needed to be developed.
Some of the shortcomings identified were, for exam-
ple, that the key words in the manual for the client
record did not match the OTIPM. Therefore, the
manuals, including key words, were revised in
accordance with basic concepts from the OTIPM
and recommendations from the FSA (33,34). The
analysis of the new manual showed, for example, that
concepts for performance skills had been added as
well as concepts in relation to the quality of perfor-
mance. This phase led to a manual that came to
change the content and quality of the documentation
in the client record extensively as compared with
previous editions. Throughout the improvement
work, these experiences and changes in the manual
formed a base for the annual review of client records.

Establish the implementation of the OTIPM

This main pattern, starting in 2005, reflected a shift in
the focus of the improvement work from reorientation
to facilitating the establishment of a full implemen-
tation of the OTIPM in different aspects of clinical
daily practice. The analysis of the documents revealed
two phases that formed this main pattern.

Provide support in decision-making when adopting the
OTIPM. In the OP it was described how the client
flow had increased, which called for new knowledge
that could support and improve the clinical decision-
making process when adopting the OTIPM. To this
end, the occupational therapists identified a need to
have evidence for their interventions emanating from
scientific articles based on empirical studies. In addi-
tion, the occupational therapists identified a need to
verify that their reasoning continued to support the
use of the OTIPM, even if they had to deal with more
clients. The first-mentioned need was influenced by
the fact that OT programmes are to be based on best
available evidence emanating from scientific articles
and occupational therapy models of practice (33) to
ensure the OT resources are used optimally. The PD
reveals that evidence questions were formulated
and, thereafter, reviews of scientific articles were
conducted. The outcomes of the evidence review of
the scientific articles and their effects on the decision-
making process were limited, as the analysis of the
different OT programmes showed that no or limited
evidence emanating from scientific articles could be
added to the programmes. In this phase, the current
intervention process was reviewed in light of the new
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external circumstances. This was done by a repetition
of the OTIPM and development of a schematic
description of the intervention process in the context
of an acute hospital. This schematic representation
followed Fisher’s (22) suggestions and presented the
client flow visually, as well as what the occupational
therapist was expected to do and document in the
different steps of the intervention process. The sche-
matic description and the related group discussions
supported the occupational therapists in their reason-
ing and decision-making as to how to continue to
adopt the OTIPM for the increased client flow.

Enhance client-centredness in the intervention process. The
analysis of the OP revealed that the focus of this phase
was influenced by external changes, by a review of the
client records, and by an identified need to clarify
security aspects in the intervention process as an
increased amount of attention had been placed on
such issues in policy documents from the county
council. All these concerns resulted in improvement
work, according to the PD, that in different ways
aimed to support the occupational therapists in mak-
ing their work more client-centred and enhancing
both clients’ participation and security in their inter-
vention process.
At this point, new treatments and medical devel-

opments had resulted in, for example, shorter hospital
stays for the clients. The PD showed that this led to
new discussions about how to adopt the OTIPM
when the length of clients’ intervention processes at
the hospital had decreased. The discussions clarified
how the occupational therapists could still be client-
centred and occupation focused using a top-down
approach, when they now more frequently only com-
pleted the first steps in the OTIPM, i.e. evaluating
clients. The PD also shows that the discussion started
to focus on which types of intervention methods
(activities) were suitable to offer to clients based on
the OTIPM. The discussions revealed that some
of the activities offered did not match the clients’
need for meaningful occupations. For example, han-
dicrafts, once chosen for restoring underlying body
functions, were excluded as the occupational thera-
pists now thought that this intervention method
seldom held relevance for the daily lives of their clients
and, therefore, was not identified as meaningful by the
clients. This discussion led to these activities being
replaced with others, such as different computer tasks,
getting in or out of a car, making purchases, and
completing household tasks.
To enhance their participation in the intervention

process as well as increase client security and partic-
ipation, the PD reflects how the occupational thera-
pists created written information on OT interventions

to hand out to the clients. The information could, for
example, describe how to perform daily occupations
when dealing with back pain. This phase became the
starting point for developing written client informa-
tion that the occupational therapists continued to
work with throughout the years. More than 20 differ-
ent information sheets related to OT interventions
had been developed by the end of the present inves-
tigation. Another element of the improvement work to
increase clients’ security in the intervention process
was to develop, clarify, and document different kinds
of routines, e.g. the prescription process for wheel-
chairs or security routines for different assessments.
This phase led to recurring work with routine
documents, with more than 90 routine documents
developed during the long-term improvement work.
The review of the documentation in client records

in this phase showed an additional need to improve
goal-setting to enhance client-centredness. The PDs
reveal, for example, that clients’ goals could be miss-
ing, that client participation could be limited, and that
the occupational focus could become clearer. Group
discussions were held to identify strategies to enhance
the client-centredness in goal-setting and how to
document these processes. Examples of documenta-
tion in the client records were also discussed to find a
consensus on what constituted optimal documenta-
tion. The next review of the client records showed
that this improvement work led to improvements in
the clarity of goals. The client-centredness in the
intervention process was further supported by the
occupational therapists developing phrases that gave
them ideas for how they could clearly formulate
themselves when creating client records.

Keep the evidence-based practice based on the OTIPM
sustainable

This main pattern consists of two phases, conducted
between 2010 and the time of study in 2013, that
reflect an additional shift in the focus of the improve-
ment work. This shift was characterized by repeating
the improvement work from earlier phases, but the
intentions as well as the results of the work were on a
higher level. Compared with earlier phases, the focus
was now on keeping the evidence-based practice,
based on the use of the OTIPM, updated and
sustainable.

Extend the integration of research evidence in the inter-
vention process. Both the OP and the PD reveal that the
occupational therapists wanted to try to make their
interventions evidence-based again as the former
attempt, made in 2005, had added limited new
knowledge to the OT programmes. Some of the

434 M. Sirkka et al.



occupational therapists had learned more about
how to search for and evaluate research evidence
emanating from scientific articles based on empirical
studies and they had become aware that the amount of
research in OT had increased since the previous
review of the evidence. The PD describes that this
time the evidence questions were focused on the most
frequent OT evaluations and interventions described
in the specific OT programmes. The reviews of the
scientific articles led to answers to most of the
evidence questions stated. Thereafter, the new knowl-
edge (emanating from scientific empirical studies)
was documented in the specific OT programmes,
thereby making the programmes more evidence-
based to support sustainable use of the OTIPM.
Following this phase, the occupational therapists con-
tinued to regularly search for evidence from scientific
articles to improve the OT programmes.

Re-evaluate the adoption of the OTIPM. The OP and
PD reflect that this phase included a re-evaluation of
the adoption of the OTIPM (22,34,35). After a long
period of improvement work, the occupational thera-
pists felt a need to review earlier steps by going
through the intervention process in relation to the
established adoption of the OTIPM through group
discussions. The eventual need for more specific OT
programmes, routine documents and client informa-
tion was also considered. Progressive external orga-
nizational changes had again raised the question
about what OT interventions were possible or urgent
to offer to clients during their hospital stay. These
discussions resulted in a new revision of the interven-
tion methods offered at the unit to sustain client-
centredness. Activities were replaced once more
and the environment at the unit was changed again
to be more relevant to clients’ everyday life. This was
in part influenced by the development of the
information society. The performance of many occu-
pations increasingly demanded use of new or other
types of everyday technology than those that were
used only a few years ago. Therefore, discussion
was held concerning coffee machines with new
designs, and different kinds of mobile phones, tablet
computers, and computers with new designs, as well
as software, to be supplied to the unit.
An annual review of the documentation in client

records in this phase resulted in improvement work
that focused on supporting the occupational thera-
pists at an individual level and not a group level, as
former phases had done. The occupational therapists
gave individual feedback to each other on how to be
clearer in their documentation and they also shared
phrases that could facilitate a client-centred way of
writing.

Discussion

The main finding in this study indicates that use of a
model of practice, such as the OTIPM, can support
the development of systematic long-term improve-
ment work and result in sustainable improvements.
The findings showed how an OT model (of practice)-
based improvement process evolved in phases that led
to the systematic integration of new theoretical knowl-
edge, resulting in sustainable achievements in
practice. The collective use of the OTIPM among
the occupational therapists facilitated the emergence
of new questions or areas for improvement that in
turn led to new phases in the improvement work.
With the support of the OTIPM, the occupational
therapists over the years developed new routines to
continuously question and critically review aspects of
their practice, as well as routines to develop and
update various kinds of documents that supported
the improvements in occupational therapy services.
These findings show, in accordance with a qualitative
study of the experiences of the vast majority of the
occupational therapists who conducted the present
improvement work (36), that the full use of the
OTIPM in the intervention process became sustain-
able in practice. Similarly, both studies also show that
the use of the OTIPM facilitated the improvement
work in itself becoming sustainable. Thus, the find-
ings in the present study increase the knowledge
about actions that can be important in making sus-
tainable improvements guided by an OT model of
practice. In addition, and in line with other studies of
the implementation of theories or models in OT, it
was found that the implementation enhances occu-
pational therapists’ attempts to undertake evidence-
based clinical interventions, and increase the occu-
pation focus in practice as well the client-centredness
(17-19,30). However, the findings add to existing
knowledge by illustrating how implementations relat-
ing to evidence-based interventions, occupation
focus, and client-centredness can become connected
with sustainability.
The driving forces behind the improvement work

were not only found in the occupational therapists’
work with the OTIPM, but in external changes such
as increased client flow, shorter hospital stays, new
policies and recommendations, as well as shifts in
people’s occupations due to societal changes. Thus,
the reasons for the improvement work emanated from
micro, meso, and macro levels. In accordance with
Nelson (37), these findings show that occupational
therapists, operating in the immediate level of the
health care services, have to take into account and
transfer the external changes and goals from macro
and meso levels to daily practice when planning
improvements. Moreover, the findings showed that
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the improvement work was characterized by three
main phases, each including two to three phases of
different lengths over time. Even if sustainable
achievements were attained in every phase, the
main patterns and the phases make it evident just
how long it can take to fully establish an OT model in
practice. The first four to five years of the improve-
ment work were characterized by a reorientation of
different aspects of practice. Thereafter, in the fol-
lowing five years, the improvement work concentrated
on fully establishing the OTIPM in practice. This
indicates the importance of not working with
improvements with too short time limits, and also
the importance of researching such processes within a
long-term perspective. As, to our knowledge, this is
the first study in OT covering more than 10 years of
improvement work, future research is warranted.
Therefore, more knowledge regarding how theories
and models can in practice facilitate long-term
improvement work and support the achievement of
sustainable improvements in OT at various levels of
health care would be valuable. Through the use of
research methods, scientific knowledge can be devel-
oped concerning how successful implementation of
evidence can be supported through improvement
work.

Methodological considerations

This study was based on documents aimed at different
purposes, ranging fromOPs to documents aimed only
at the micro level and, thus, other purposes than this
study. According to Yin (31), it is therefore important
to consider that the documents not mislead and bias
the findings. For example, it would be possible that
the goals are stated only in the OP and that subse-
quent planned improvements do not occur. However,
the access to different types of documents in the
improvement work that confirmed each other
strengthens the validity of the findings. In addition,
the findings of this document study point in the same
direction as a study of the experiences of the vast
majority of the occupational therapists who con-
ducted the present long-term improvement work
(36). These two studies may therefore be seen as
valuable complements to each other, which also
strengthens the validity of the findings. The docu-
ments did not contain details from the improvement
work such as how differences in knowledge, interest,
and opinions were dealt with to reach agreements
among the occupational therapists during the
improvement work. Consequently, to allow for future
research that improves the understanding of how the
micro processes in improvement works evolve and,
also, the frictions within such a process, it will be
important to take more detailed notes from each

session of improvement works. Nevertheless, the
qualitative study referred to above (36) gives glimpses
into the challenges and the gains in the process of the
present improvement work from the perspective of
the occupational therapists involved. To ensure the
trustworthiness (31) of the findings of the documents
on the improvement work, this analysis was carried
out jointly by two of the authors, one of whom was
involved in the improvement work and the other
who was not. This was a deliberate choice to avoid
biasing the findings while at the same time allowing
the verification of evolving findings by someone
involved in the improvement work. At the end of
the analysis, the identified phases and their content
were compared against all data. An additional author,
who also not had been involved in the improvement
work, also took part in this last step of the analysis.
The findings revealed the importance of continuous
documentation of both plans and achievements in
different documents supporting the implementation
of the improvement work in practice and also
of ensuring research on how to achieve sustainable
improvements.
In conclusion the findings indicate how an occu-

pational therapy model of practice, such as the
OTIPM, can guide an improvement process and
keep it going over a long period and thereby support
sustainable improvements in practice.
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Abstract
Objective: The aim of this qualitative descriptive study was to describe occupational therapists’ experiences of participating in
long-term improvement work based on the Occupational Therapy Intervention ProcessModel.Method.Data were collected by
focus groups interviewed on two occasions (2006 and 2011). Nineteen occupational therapists participated on each occasion.
The data obtained were analysed using a qualitative content analysis. Findings. The long-term improvement work was
experienced as a journey towards sustainable and evidence-based occupational therapy practice. The journey, guided by the
Occupational Therapy Intervention Process Model, led to increased client-centred and occupation-focused practice. The long
journey of change involved three intertwined themes. The first theme describes how the occupational therapists transformed
their thoughts and actions on an individual and group level. The second theme describes how they dealt with conflicting
feelings and faced the duality of change. The third theme describes a shared professional culture, including confidence, clarity,
and inter-professional community. Conclusion: The study shows how the collective use of an occupational therapy model of
practice can lead to an integration of evidence-based knowledge that has long-lasting achievements in practice.

Key words: professional role, occupational therapy, models of practice, implementation, clinical reasoning

Introduction

Healthcare organizations are challenged to provide
practice that is effective, safe, and based on the best
possible evidence. To deliver that continuously,
improvement work is needed (1). Improvement work
can increase knowledge and result in changes that pro-
mote practice that is evidence-based. Evidence-based
practiceisdescribedasanintegrationofknowledgefrom
best research evidence, practice expertise, and patient
experiences into daily decision-making processes (2).
Despite the intentions to transform theoretical knowl-
edgeintopractice,agapremainsbetweentheknowledge
that is available and its use in practice (3–5). Sometimes
newevidence-basedknowledgecanbeeasily implemen-
ted, but more often implementation is a complex and
slow process that requires long-term engagement

among the professionals involved (1,6,7). Organiza-
tional factors, such as culture, leadership, and time
allocated, as well as individual factors, such as profes-
sional knowledge and interests, affect the successful
implementation of new evidence-based knowledge
(4,6,8). Sustainability is also seen as a central aspect
of the successful implementation of an evidence-based
intervention and is described as the continued use of
evidence-based intervention in practice (9). There are
theories andmodels for knowledge translation, change-
processes, dissemination, and evidence-based imple-
mentation, but more research is needed concerning
whether these theories and models can make essential
contributions to evidence-based improvements in
practice (10–13).
The importance of providing evidence-based occu-

pational therapy (OT) practice is increasingly
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emphasized. Evidence-based OT practice relies on
scientific knowledge and models of practice that have
been implemented in daily OT practice (14–16).
However, research indicates that there is a gap between
the fundamental ideas of occupational therapy and
daily practice (15,17). The result is that it can be
difficult for occupational therapists to achieve evi-
dence-based, client-centred and occupation-focused
practice (15–20).
There is an increasing ambition to use OT models

of practice to improve practice and make it more
evidence-based (21–24). Occupational therapy mod-
els of practice emphasize that OT practice should be
occupation-focused and client-centred, and that the
client should be an active participant or collaborator
in the intervention process (16,18).
The Occupational Therapy Intervention Process

Model (OTIPM) (16,17) is an example of a client-
centred, top-down, occupation-focused OT model of
practice developed with the intention to clarify and
integrate the unique contribution of OT into practice.
One fundamental assertion in the model is that every
person is unique and has the will to engage in mean-
ingful occupation. Other assertions in the model are
that a client’s engagement in an occupation is the
central focus in OT and that a client’s engagement in
an occupation is the primary therapeutic means as well
as the primary “end” in OT. The OTIPM provides a
guide to professional reasoning when implementing
assessments and interventions, ensuring that occupa-
tional therapists are working together with their clients
in a way that focuses on the client’s own perspective as
well as his or her engagement in occupation. By apply-
ing the top-down approach the occupation-related
needs and desires of each person are focused on as
the starting point for OT interventions instead of an
approach that begins with a focus on the impairments
that limit occupational performance (16,17).
Studies concerning the implementation of theoret-

ical knowledge in OT practice show that collabora-
tion, reflection, and clinical reasoning are important
aspects for successful implementation results (22,24),
but more knowledge about the practical significance
of OT models of practice is still needed. In addition,
even if it is well known that the implementation of
models of practice takes a long time (24), the knowl-
edge of occupational therapists’ experiences of
participating in such a process is limited to a few
studies focusing on only a few years (2–4 years) of the
implementation (22,24). Moreover, in these studies
the focus has foremost been on the organization,
leadership, and roles of different participants
rather than on the experiences of occupational thera-
pists implementing the models of practice while
meeting clients, colleagues, and other professions.
Consequently, it is important to increase knowledge

about how occupational therapists experience that
OT models of practice can influence improvement
work and make essential contributions to evidence-
based OT practice. The aim of this study, therefore,
was to explore occupational therapists’ experiences of
participating in long-term improvement work based
on the OTIPM.

Material and methods

Design

The study was designed as a long-term, qualitative
descriptive study. Data were collected by focus-group
interviews conducted on two occasions with five years
in between. Focus-group interviews were chosen
since they provide information from each participant
as well as stimulate a dynamic interaction and dia-
logue between the participants that generates rich data
during a limited time (25).

Study context

This study was performed at an OT unit at an acute
hospital in Sweden. The improvement work started at
the unit in 2001 in order to improve the OT service.
Time was allocated and the whole group of occupa-
tional therapists were involved in the improvement
work. One of the occupational therapists was also
appointed to coordinate and lead the improvement
work. The occupational therapists had identified a
need for an OT model of practice that could enhance
their client-centredness and occupation focus in prac-
tice. Based on these needs, the OTIPM was chosen to
support the improvement work.
The occupational therapists started by obtaining

more knowledge about the OTIPM when some
from the unit attended a workshop on the model
and then invited the developer of the OTIPM to
come and give a lecture to all of the occupational
therapists. The leader of the improvement work was
responsible for planning and documenting the
improvement work, which included regular educa-
tional and reflective meetings lasting approximately
two hours every other week. All 21 occupational
therapists at the unit took part in this improvement
work, but over the years occupational therapists
entered and left the workplace. However, 14 occupa-
tional therapists continued to work at the unit and
took part in the entire 10-year improvement work
process. The improvement work is still ongoing as
the implementation of the OTIPM has continued to
raise new issues for improvement. Since the begin-
ning, the improvement work has included, for exam-
ple, development of general and specific occupational
therapy programmes, reviews of client documents,
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and reviews of scientific articles, which will be
described elsewhere (article in preparation).

Participants

The focus groups involve two data-collection sessions
with occupational therapists. All 21 occupational
therapists at the unit were invited to participate on
the first data-collection occasion that was conducted
in 2006, since they had all been part of the improve-
ment work; 19 agreed to participate. They were all
women, ranging from 24 to 62 years (mean age
42 years), and with a mean of 12.3 years of profes-
sional experience in OT. All 21 occupational thera-
pists present at the unit were invited to participate in
the second data-collection occasion that was con-
ducted in 2011; 19 of them agreed to participate.
They were all women within a range of 35–60 years
(mean 41 years), and with a mean of 14.9 years of
professional experience. Fourteen of the occupational
therapists had been part of the improvement work
since the beginning in 2001. All of them participated
in the interviews in 2006 and 2011.

Data collection

The data collection entailed six focus-group inter-
views. The first three interviews were conducted in
2006 and the other three in 2011. Each focus-group
interview included five to seven occupational thera-
pists. A semi-structured interview guide was used for
the interviews. The participants were asked to
describe their experiences of the long-term improve-
ment work, including hindrances, possibilities, facil-
itators, and pre-conditions for improvement. They
were also asked to describe their attitudes towards
the ongoing improvement work. The discussion
topics were the same in all interviews, except that
the participants in the interviews conducted in
2011 were also asked to reflect on the past 10 years
of improvement work. The first author conducted the
2006 interviews and the last author conducted the
2011 interviews. They took place at the OT unit,
lasted approximately 45–60 minutes, and were
sound-recorded and transcribed verbatim.

Data analysis

The transcribed text of all interviews was analysed
using qualitative content analysis (26). The authors
started the analysis by reading through all interviews
(2006 and 2011) several times to acquire an overall
sense of their content. The text of all interviews was
broken down into meaning units, which included
words, sentences, or paragraphs related to the aim
(26). These meaning units were then condensed, in

order to shorten the text without losing its meaning.
Thereafter the condensed meaning units were
abstracted and coded. The codes were then compared
based on similarities and differences, abstracted,
sorted, and transformed into preliminary themes.
The preliminary themes were then compared with
one another and formed into three themes and four
sub-themes. Finally, the meaning of the content of the
themes and sub-themes was interpreted and formu-
lated into a main theme. A theme can be described as
a thread that links together the underlying meaning,
passing from the original interview data to the more
abstract levels of the analysis, and can be seen as an
expression of the latent content of the text (25,26). To
increase the trustworthiness of the analysis, the first
and last author together compared and discussed the
codes, themes, and sub-themes in relation to the
original interview data throughout the analysis
process. Afterwards, all three authors discussed the
suggested results and compared them with the
original data until all authors agreed on the themes.

Ethical considerations

The participants received both verbal and written
information about the research study and were asked
to give written informed consent for participation in
the interviews. They were also informed that partic-
ipation was voluntary and that they could withdraw at
any time. The Regional Ethical Review Board for
research in Umeå Sweden (Dnr. 2011-261-31)
approved the study.

Results

The findings from the analysis of the interviews are
presented in one main theme, three themes, and four
sub-themes describing occupational therapists’ experi-
ences of participating in long-term improvement work
based on the OTIPM (Table I).

A journey towards sustainable, evidence-based
OT practice

Themain theme describes how the long-term improve-
ment work was experienced as a long journey of change
towards sustainable and evidence-based OT practice.
The journey, guided by the OTIPM, led gradually to
increased client-centred and occupation-focused
practice. The three themes presented below were inte-
grated parts of the journey of change, which can be
illustrated by a quote from one of the participants:
“When you have this OTIPM, you have a map and
compass for your work, and you can travel anywhere
you want with it” (2006).
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Transforming thoughts and actions

The participants found themselves in a process of
transformation during the various phases of their
improvement work. They described how collegial
reflections and reasoning led to a gradual transfor-
mation of thought, including increased knowledge
and awareness. Both individual reflections and regu-
lar collegial discussions were stressed as conditions
for the improvement of clinical reasoning and acting
in practice. The transformation had evolved over a
long time and required repetitive critical reflection on
issues that arose in daily practice.

Reviewing one’s OT focus. This sub-theme describes
how through clinical reasoning the occupational thera-
pists gradually reviewed and transformed their OT
focus. They considered the OTIPM as a framework
for their systematic improvement of daily practice.
They gradually became more familiar with the very
essence of the process model while also becoming
more aware and clear about their own professional
views. In the interview conducted five years after the
starting point, the improvement work was described as
amovement frombeingmoredisease-andimpairment-
oriented to becomingmore client-centred and focused
on each client’s occupation-related needs, wishes, and
difficulties. The meaning of occupation focus and
client centredness was clarified through collegial
reasoning and individual reflections that affected their
thinking and acting in practice. As one of the partici-
pants expressed it: “It was a rather big change. . .. I
experienced a fairly big difference in my way of
thinking. . .. [during the process] first in myself and
then gradually in the way of acting in practice” (2006).
After 10 years of improvement work, the occupa-

tional therapists had achieved a sustainable
framework for their thinking and acting, and the
evidence-based, client-centred, and occupation focus
had become a matter of course. The OTIPM was
integrated in daily practice and provided a familiar
structure for the occupational therapists. Providing
evidence-based OT practice was described as an
ongoing process in which they transformed the
essence from the OTIPM to practice and clinical

reasoning to actions. Due to personnel and organi-
zational changes, the participants had to regularly
repeat and introduce the OTIPM at the unit. The
occupational therapists conversed about how they had
put efforts into reviewing and reaching clarity and
consensus regarding the meaning of occupation.

Re-evaluating and revising daily assessments and routines.
This sub-theme describes how the occupational thera-
pists used the improvement work to critically review
their daily practice. They used the OTIPM as a tool to
revise their daily routines and measures, and they
removed routines that were no longer considered to
be best practice. An example of an assessment method
that had been routinely used for many years was the
Mini Mental State Examination (MMSE) (27). That
tool was excluded as part of the improvement work
since the Assessment of Motor and Process Skills
(AMPS) (28) was considered as more appropriate
for occupational therapists to use to evaluate occupa-
tional performance. This was expressed as: “In the
long run, it saves time [the improvement work] since
we do more things right. Things that we did before we
might not have had to do. . .. I also think AMPS also
helped us to a more common thinking” (2006).
Another example of improvement described was a

long-term re-evaluating process of client record
documentation. In the earlier stages of the project,
the improvement consisted of updated keywords that
corresponded to changes in practice. Later on, the
client record documentation was reviewed again, and
areas in need of improvement were clarified. This
review was described as important for the quality
of the documentation as well as for the implementa-
tion of the OTIPM in practice. This process of re-
evaluating the client record was described as a useful
improvement that made it easier to solve identified
problems, and it promoted good results for clients.
Through a systematic improvement in the documen-
tation routines, an area that for many years had been
considered to be problematic and time- consuming
was improved. This was expressed as: “We have this
common structure, and we have an updated manual,
for the one we had before felt very old-fashioned
and did not comply with the improvements and

Table I. Overview of the main theme, themes, and sub-themes in the content analysis.

Main theme A journey towards a sustainable, evidence-based OT practice

Themes Transforming thoughts and
actions

Dealing with a duality of change Developing a mutually shared
professional culture

Sub-themes Reviewing one’s OT focus
Re-evaluating and revising
daily assessments and routines

Feeling both pressurized and relieved
Facing possibilities and hindrances
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developments in occupational therapy and what
students learn in their education”(2006). Another
participant expressed it thus: “We have received com-
ments of others that we are documenting so clearly
and equally in the client records” (2011).

Dealing with a duality of change

This theme relates to how the participants perceived
and handled conflicting feelings about the ongoing
change process, and how they continuously had to
face both hindrances and possibilities related to the
improvement work.

Feeling both pressurized and relieved. This sub-theme
describes the duality of good and bad feelings related
to the long-term improvement work. On the one
hand, they felt they had an opportunity to participate,
but on the other, this opportunity interfered with their
responsibilities in practice. They felt relieved about
the possibility to systematically reflect and take pro-
fessional steps forward although now and then they
had to deal with a troubled conscience related to
clients’ needs and lack of time. This was expressed
as: “It has taken time frommy daily work [client work]
. . . it has now and then been a struggle with feelings
that I would have been with the clients . . . but I also
had to participate in this [improvement work]”
(2006).
The feeling of being pressurized was related to

organizational changes with cost savings and shorter
hospital stays for clients, and this changed over time.
The feeling of being relieved emerged gradually when
the participants saw how the implementation of the
OTIPM generated improvements in their daily prac-
tice. The duality perceived was described as an
unavoidable reality and they claimed that one has
to face both good and bad in order to be able to
reach sustainable evidence-based OT practice. They
claimed that measures had to be taken in order to
handle the experienced duality of change. Respon-
siveness from those leading the improvement work
was stressed as important. So was a systematic eval-
uation of the improvement work and the planned time
for recovery, rest, and reflection in the ongoing
improvement work. As one of the participants said:
“I do not think you can ever reach consensus if you
don’t go through all these processes” (2011).

Facing both possibilities and hindrances. This sub-theme
describes opportunities and obstacles for improve-
ment. The management’s engagement and involve-
ment, the planning structure, and the allocation of
time were described as success factors for sustainable

improvement work. The fact that there was a person
dedicated to the process and functioning as a
“tracker” towards the developed professional hori-
zons was found to be crucial for the improvements.
The participants emphasized the importance of the
management being sensitive and attentive in terms of
the atmosphere in the OT group, especially during
periods when the improvement work was perceived as
stressful and time-consuming. This was expressed as:
“It has been stressful and difficult to do your regular
work, plus the improvements. . .. If we had not been
guided to make these changes, we would have failed
long ago. . .. It is necessary that the improvement work
is scheduled in advance . . . and that all [occupational
therapists] were supposed to participate” (2011).
Structure, continuity, discipline, and the use of the

OTIPMwere described as facilitators for change. The
allocated time was described as an opportunity for
individual and collegial reflections and knowledge
improvement. But, at the same time, they felt pres-
sured since they were consistently interrupted by and
had to deal with acute client work. The participants
sometimes regarded others professionals’ expecta-
tions and lack of knowledge about OT practices as
confusing and as a hindrance for improvement. They
also described how they had to deal with other
professionals’ views of the OT profession and the
very concept of “occupation”. The participants
described how the various meanings of the concept
of “occupation” could lead to difficulties and misun-
derstanding. During the long-term improvement
work, they not only had to deal with and try to change
their own individual and professional views of occu-
pation, but also try to understand other professionals’
views of occupation. As one of the participants said:
“Some doctors call us physiotherapists . . . in this
world it is medicine and body functions that are in
focus . . . but we try to clarify the meaning of occu-
pation, and how it affect clients’ daily life” (2011).

Developing a mutually shared professional culture

This theme describes how the improvement work,
guided by the OTIPM, led to a changed approach in
daily practice, but also had an impact on the
participants’ perceived professional identity. During
the long-term improvement work, they gradually
acquired an increased confidence and clarity and a
professional community. The group of occupational
therapists came to share a sense of the developed
professional culture based on understanding and
mutuality in which improvement work became an
integrated part of their practice.
The participants described how, as a consequence

of the improvement work, they gradually acquired
professional confidence and clarity at both an
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individual and group level. They became more aware
of their profession and started to explicitly define their
roles and professional identities. Through clinical
reasoning and reflective thinking, they became
more defined as OTs and that in turn gave them a
sense of security in their daily practice. They thereby
also managed to verbalize and clarify their profes-
sional roles and duties towards others. The whole OT
group had gradually reached a common occupation
focus and a mutually shared culture with shared
values and views. They came to feel stronger in their
profession, they achieved a common approach to their
daily practice, and they perceived a mutually shared
community. They stressed the importance of the
developed and shared professional language, which
gave them more strength in communicating with
other professionals, clients, students, and so on.
The necessity of involving all colleagues in the
improvement work towards evidence-based OT
practice was also emphasized. Otherwise, it would
be difficult to reach a mutually shared professional
culture. As one of the participants stated: “We have
been able to clarify our professional roles . . . and we
are more united than we were before . . .we were more
sprawling. . .. We have been wrestling and turning
different things over 10 years along the road and
that has joined us together” (2011).
After 10 years, the ongoing improvement work was

described as an integrated part of daily practice.
The participants expressed that they were on a
never-ending group journey with shared views and
shared responsibilities. This can be illustrated by a
quote from one of the participants: “I see it as a
continuous process, which we are holding on to,
because it is not done yet. It will probably never
be finished, but if it had been our own individual
responsibility, we would probably have been improv-
ing in very different directions” (2011).

Discussion

This study showed how long-term improvement
work in occupational therapy could be experienced
as a journey of change with three intertwined routes.
The findings show how the collective use of the
OTIPM among the occupational therapists during
the journey of change led to an integration of
evidence-based knowledge that produces long-
lasting achievements in practice. Thus, the experi-
ences of the occupational therapists reflect how an
OT model of practice can guide improvement work
and keep it going over a long time and thereby
support sustainable improvements in practice. The
findings of this study showed, similar to findings in
other studies (21–24), that the collective implemen-
tation of shared, evidence-based OT practice takes

time but can yield a strong foundation for the pro-
fession and the professional identity. The findings of
the present study therefore may support the planning
of improvement work in clinical settings.
As reflected in the theme “Transforming thought

and action”, the improvement work involved a lot of
individual reflections and collegial discussions to
change clinical reasoning and acting in practice. In
accordance with the suggestions of Kielhofner and
Forsyth (29), the findings indicate that a deeper
understanding of theoretical knowledge and how to
use it in practice evolves when occupational therapists
move between theoretical concepts and practical
situations. However, it is important to note that the
transformation evolved over a long time through
repetitive critical reflection on issues that arose as a
consequence of the improvement work. In accor-
dance with these findings, both the importance of
critical thinking to challenge basic assumptions and
the “taken for granted ways of thinking” are empha-
sized (30) to develop OT practice. The findings also
indicate that when the occupational therapists used
the OTIPM (16), they could transform their clinical
reasoning from a more disease and impairment ori-
entation to a more client-centred and occupation-
focused reasoning in all phases of the intervention
process, in line with the essence of the model.
The participants’ experiences in the theme “Dealing

with a duality of change” reflected the fact that the
improvement work was not painless as they had to
deal with feelings and the responsibility of having
time allocated for improvement work on the one
hand, while on the other hand there were feelings of
reducing their time fordaily responsibilitieswithclients.
The challenge of implementing new theoretical knowl-
edge due to theworkload of daily responsibilities is well
described (3,13,31,32). Interestingly, despite the fact
that the improvement work continued over the years
with favourable changes in daily work and that the
process was supported by the unit in many ways, the
occupational therapists continued tohave these feelings
of duality of change. However, the aspects that pressur-
ized and hindered the occupational therapists shifted
over time, such as shorter hospital stays, workload, and
time-consuming improvementwork, andothers’ lackof
knowledgeof theroleof theoccupational therapist.This
highlights the importance of flexible and model-based
improvement work to meet and adapt to the reality of
those involved, to achieve sustainable and desirable
changes. Our study also highlights, in accordance
with the literature (7,33–35), the importance of support
at both the organizational and the individual level for
improvement work to implement changes that become
sustainable. As reflected in the interviews, all these
supportive conditions in the improvement work as
well as the fact that all occupational therapists at the
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unit participated in the work could be the reason for its
sustainability.
An interesting finding, as reflected in the theme

“Developing a mutual occupational therapy culture”,
is the fact that the group established a culture where
the improvement work became an integrated part of
their practice. These findings suggest, in line with
others (23), that not only did the use of theoretical
knowledge become sustainable but also the improve-
ment of practice in itself, something that ensures the
continuous implementation of (updated) evidence-
based OT practice. The findings also showed how
the improvement work based on the OTIPM over the
years developed the professional culture by facilitating
the growth of professional confidence as reflected in
the clarity of their communication with others. Thus,
it is suggested that improvement work based on OT
models of practice like the OTIPM can support the
development and sharing of different aspects of the
professional culture.

Methodological considerations

The improvement work has been ongoing for over
10 years: the first focus-group interviews were carried
out after five years, and the second ones were carried
out after an additional five years. This has implica-
tions for the validity of the data as the occupational
therapists’ experiences could have been influenced by
their memory and retrospective interpretations. How-
ever, the fact that the occupational therapists were
used to reflecting on and talking about their improve-
ment work for a long time probably strengthened the
data. All focus-group interviews had similar content
indicating that saturation (36) was achieved on each
of the two data-collection occasions. More frequent
interviews would probably have contributed to deeper
knowledge concerning the experiences during the
improvement work and thereby added data. In future
research it could be valuable to combine focus groups
with individual interviews or also interviews with
other groups such as clients or other professions to
strengthen the validity of the data collection.
The first author, who conducted the first focus-

group interviews and in addition analysed data, was
also involved in the improvement work. In an effort
not to bias the findings and to increase trustworthi-
ness, the authors carefully discussed the quality of
data and the evolving findings throughout the analysis
process. The experiences of the occupational thera-
pists from the first five years, as reflected in the
findings, contained rich observations both positive
and negative in nature. Nevertheless, one needs to
consider the possibility that the occupational thera-
pists felt hampered in front of the first author, who
was also involved in the improvement work and acted

as an interviewer and thus expressed less negative
experiences. On the other hand, the first author
was familiar with the subject (both gains and chal-
lenges) and could facilitate the discussion, something
that probably strengthened the quality of the data
(25). The last author carried out the second focus-
group sessions to allow the participants to speak freely
and thereby strengthen the validity of data.
To increase the trustworthiness of the analysis of the

interviews, each step in the analysis made by one of the
authors was subject to review by the other (MS, KZ).
Later on in the analysis process, the second author
(MLL), together with the two other authors, continu-
ously compared the evolving findings against all data.
This qualitative study cannot be generalized from a
quantitative perspective, but it is up to the reader to
decide whether these findings are transferable to other
contexts (26).Toconclude, theoccupational therapists’
experiences showed how the collective use of an OT
model of practice, in this case the OTIPM, can lead to
the integration of evidence-based knowledge that
accomplishes long-lasting achievements in practice.
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