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Sammanfattning 
 
Introduktion: Tidigare forskning tyder på att hjärntrötthet är ett komplext tillstånd som negativt 

påverkar individens livssituation och kan skapa obalans i vardagliga aktiviteter. Syfte: Att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet. Metod: En kvalitativ 

design valdes för att besvara studiens syfte. Avsiktligt urval användes för att utse tio arbetsterapeuter 

med erfarenhet inom området. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna 

intervjufrågor. Innehållsanalys genomfördes på de transkriberade intervjuerna, vilket resulterade i ett 

tema, tre kategorier samt sju underkategorier. Resultat: Resultatet sammanfattades i temat 

”Arbetsterapeuten som coach med individen i fokus”. Kategorierna som framkom var; Information och 

rådgivning: vikten av att informera patienter och anhöriga om innebörden av hjärntrötthet samt nyttan 

med interaktion där arbetsterapeuten agerade coach och patienten gavs möjlighet att reflektera. 

Strategier: genom exempelvis identifiering, planering och struktur av aktivitetsmönster erbjöds 

patienten hantering av hjärntröttheten och kunde därmed bättre klara sin vardag. Hjälpmedel: 

individanpassade hjälpmedel av olika slag kunde underlätta i patientens vardag. Slutsatser: Det fanns 

inte några färdiga interventioner för patienter med hjärntrötthet utan åtgärderna behövde anpassas för 

varje specifik individ. Genom coachning, strategier och hjälpmedel kunde patienterna lära sig att 

hantera sin hjärntrötthet och få vardagen att fungera.  

 
Nyckelord: aktivitetsbalans, arbetsterapi, mental fatigue, mental trötthet, upplevelse. 

  



 
 

Summary 
 
Title: Occupational therapists' experiences of interventions for individuals with mental fatigue – A 

qualitative study. 

 
Introduction: Previous researches indicate that mental fatigue is a complex condition that adversely 

affects the individual's life situation and can cause imbalance in everyday activities. Aim: To describe 

occupational therapists' experiences of interventions for individuals with mental fatigue. Method: A 

qualitative design was chosen to answer the purpose of this study. Target selection was used to elect ten 

occupational therapists with experience in the field. Data was collected using semi-structured interviews 

with open interview questions. Content analysis was conducted on the transcribed interviews, resulting 

in one theme, three categories and seven subcategories. Result: The result was summarized in a theme: 

Occupational therapist as a coach with focus on the individual. The categories were; Information and 

counseling: the importance of informing patients and relatives about mental fatigue as well as the 

benefit of interaction. Strategies: further interventions were enabled through patients identifying and 

acquiring insight of his or her own situation. Assistive devices: individualized assistive devices could 

support the patient's everyday life. Conclusions: Results showed that there were no ready-made 

interventions for patients with mental fatigue and that the interventions had to be individualized for 

each specific individual. The purpose of the interventions was to teach patients to deal with their mental 

fatigue and make their everyday life manageable through coaching, strategies and other assistive 

devices. 

 

Keywords: activity balance, occupational therapy. 
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Introduktion 

I Sverige får cirka 30 000 människor stroke varje år (Socialstyrelsen, 2014), ungefär 20 000 uppsöker 

akutsjukvård efter skallskada (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006; Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2011) och minst 5000 individer drabbas av andra sjukdomar i hjärnan 

och nervsystemet (Johansson & Rönnbäck, 2014a). Efter skada eller sjukdom får många bra 

rehabilitering gällande fysiska funktionsnedsättningar som exempelvis förlamning eller 

koordinationsproblem. I takt med att hjärnan läker och med hjälp av träning ses ofta en förbättring 

gällande till exempel språk, minne och logiskt resonerande. Däremot kan individen uppleva långvarig 

mental energilöshet som inte upphör. Detta tillstånd kallas bland annat mental trötthet, hjärntrötthet 

eller mental fatigue och kan uppstå efter stroke, skallskada eller andra neurologiska sjukdomar som 

påverkar hjärnan (Björkdahl, 2015; Johansson & Rönnbäck, 2014a). Författarna har i denna studie valt 

att använda begreppet hjärntrötthet. I samband med stroke drabbas cirka hälften av hjärntrötthet 

(Annoni, Staub, Bogousslavsky & Brioschi, 2008) och vid traumatisk hjärnskada [THS] är siffran så hög 

som två tredjedelar (Schneiders, Willemsen & De Boer, 2011). Studier gjorda på individer med mild THS 

visar på att ungefär 30 procent lider av svår hjärntrötthet (Stulemeijer et al., 2006) och vad gäller 

neurologiska sjukdomar som till exempel Multipel skleros [MS] eller Parkinsons sjukdom så innefattas 

de av liknande siffror (Björkdahl, 2015).  

 

Hjärntrötthet skiljer sig från normal trötthet eller sömnighet och kan vara kvarstående under lång tid 

efter skada eller sjukdom (Johansson & Rönnbäck, 2014a). Hjärntrötthet är en osynlig 

funktionsnedsättning och därför kan tillståndet vara svårt för omgivningen att förstå (Björkdahl, 2015). 

Tillståndet kan yttra sig i form av koncentrations- och minnessvårigheter samt ökad uttröttbarhet vid 

psykiskt krävande aktiviteter (Johansson & Rönnbäck, 2014a). Individer som lider av hjärntrötthet kan 

få omfattande problem vid flera aspekter av det dagliga livet (Glader, Stegmayr & Asplund, 2002; Widar, 

Ahlström & Ek, 2004). Aktiviteter i det dagliga livet som exempelvis arbete, hushållssysslor eller 

fritidsaktiviteter blir svåra att genomföra. Det blir påfrestande att vistas i situationer med mycket 

intryck, då det kan uppfattas som rörigt och stressande. I samband med hjärntrötthet finns risk för att 

bli stresskänslig. När många uppgifter behöver utföras kan det leda till kaos med svårighet att planera 

och organisera dagen (Johansson & Rönnbäck, 2014a; Johansson & Rönnbäck, 2014b). Efter mental 

ansträngning kan många få huvudvärk medan andra kan uppleva balanssvårigheter, yrsel och 

illamående. Det tar onormalt lång tid att återfå energi och i vissa fall krävs flera dagars återhämtning. 

För de flesta individer avtar problemen inom ett år i takt med att skadan eller sjukdomen läker, men för 

en del blir hjärntröttheten kronisk och påverkar det dagliga livet (Johansson & Rönnbäck, 2014a; 

Rönnbäck & Johansson, 2012). Det kan exempelvis begränsa arbetsförmågan och förmågan att delta i 

olika sociala aktiviteter (Johansson & Rönnbäck, 2014a). I en studie undersöktes hur individer som 

drabbats av hjärnskador påverkats av hjärntrötthet. Många deltagare rapporterade att de haft problem 

med hjärntrötthet i flera år efter skadan. Flertalet uppgav att tröttheten påverkade deras arbetsförmåga, 

begränsade deltagande i sociala sammanhang och utförande av fritidsaktiviteter. Deltagarna uppgav 

också att de efter skadan blivit mer stresskänsliga och hade svårare för att återhämta sig mentalt 

(Johansson, Berglund & Rönnbäck, 2009). Liknande resultat framkom i en annan studie där bland 

annat relationen mellan hjärntrötthet och arbetsförmåga evaluerades. Resultaten visade att 

hjärntröttheten hade en negativ inverkan på individens arbetssituation (Palm, Rönnbäck & Johansson, 

2017). 

 

Model Of Human Occupation [MOHO] (Kielhofner, 2012) utgår ifrån en helhetssyn och lägger stor vikt 

på aktivitetsfokus. Teorimodellen har ett klientcentrerat holistiskt förhållningssätt som fokuserar på det 

unika hos varje individ. MOHO delar in människan i viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet, 

där det sker ett ständigt aktivt och dynamiskt samspel mellan de tre systemen. I samverkan med miljön 

ändras samspelet kontinuerligt, vilket antingen förhindrar eller möjliggör aktivitetsutförande och 

därmed även individens hälsa. Ett sunt samspel mellan systemen utgör enligt Kielhofner (2012) 

aktivitetsbalans, ett begrepp som är centralt inom arbetsterapin (Jonsson, Håkansson & Wagman, 
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2012). Hjärntrötthet går inte att kontrollera på samma sätt som vanlig trötthet. Det hjälper till exempel 

inte att ta en kopp kaffe eller en kort paus. Vardagen fungerar inte längre som tidigare (Johansson & 

Rönnbäck, 2014a). Individer med hjärntrötthet kan uppleva att viljan finns för arbete, studier och 

socialisering med familj och vänner, men att den mentala energin inte räcker till. Det leder ofta till stor 

irritation och frustration. Många anstränger sig på jobbet och när de kommer hem finns ingen ork kvar 

för andra aktiviteter. Eftersom all tid kan gå åt till vila och återhämtning för att orka nästa arbetsdag 

kan det leda till brist på meningsfull och stimulerande fritid (Johansson & Rönnbäck, 2014a). 

Människan har ett starkt behov av att utföra varierande aktiviteter för att uppleva meningsfullhet i 

vardagen (Kielhofner, 2012). Flertalet individer med hjärntrötthet beskriver brist på motivation och att 

det kan vara besvärligt att komma igång med olika aktiviteter (Beaulieu-Bonneau & Ouellet, 2016). För 

många är orsaken till motivationsbrist avsaknad av organisering och struktur. Ett annat problem efter 

skada eller sjukdom i nervsystemet, som också kan försämra hjärntröttheten, är sömnstörningar 

(Johansson & Rönnbäck, 2014a). I en studie har det visat sig att i samband med THS kan 

sömnstörningar ha inverkan på rehabilitering och dagliga aktiviteter likaså livskvalitet och 

välbefinnande (Ponsford, Parcell, Sinclair, Roper & Rajaratnam, 2013; Ponsford, J. L. et al., 2012). I en 

annan studie av Ackerley, Badre och Olausson (2015) undersöktes effekten av tyngdtäcken som 

sinnesstimulerande hjälpmedel för individer med sömnproblem. Resultatet visade att tyngdtäcket hade 

en gynnsam effekt på sömnkvaliteten och gav deltagarna en bekvämare, säkrare samt lugnare 

sömnupplevelse. 

 

Individer som har problem med hjärntrötthet under lång tid behöver mycket stöd och rehabilitering. 

Det kan ta lång tid för individen att hitta rätt balans mellan vila och aktivitet. För att få vardagen att 

fungera krävs det oftast att aktivitetsnivån sänks och att tid ges för mental återhämtning. Genom att 

individen själv inser och accepterar sin minskade aktivitetsnivå möjliggörs balans och utveckling av 

strategier i det dagliga livet. Insikten kan underlätta vid anpassning av vardagen och medföra att energin 

räcker till för dagens olika aktiviteter (Johansson & Rönnbäck, 2014a). Beroende på vilka 

förutsättningar och behov en individ har kan arbetsterapeutiska interventioner se olika ut. 

Interventionerna kan genomföras både på individ- och gruppnivå (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 

Tidigare forskning utförd på individer med mild traumatisk hjärnskada [mTHS] undersökte hur 

holistiska terapigrupper kunde påverka rehabiliteringsprocessen. Resultatet visade att 

gruppbehandlingen tillhandahöll deltagarna en ökad medvetenhet om sitt tillstånd och därmed 

underlättade anpassning utifrån deras situation. Bland annat kunde deltagarna erhålla information om 

hjärntrötthet och växla meningsfulla erfarenheter med varandra (Nilsson, Bartfai & Löfgren, 2011). En 

balans i vardagliga aktiviteter är av stort värde för att individen ska känna tillfredsställelse och 

välbefinnande. Därför är det också viktigt att ha kännedom om hur en individs aktivitetsutförande 

påtagligt kan påverkas av funktionsnedsättningar (Kielhofner, 2012) som exempelvis hjärntrötthet i 

samband med THS, stroke eller andra sjukdomar i nervsystemet. Kielhofner (2012) menar att 

anpassning av specifik aktivitet kan stödja individen med nedsatt aktivitetsförmåga att hitta 

aktivitetsbalans. För att hitta jämvikt i vardagen kan det underlätta att ändra vanor och ta hjälp av olika 

strategier. Det är viktigt att undvika energikrävande stress i största möjliga mån. Det kan ske genom att 

exempelvis planera och strukturera sin dag, utföra en sak i taget och inte planera in för många aktiviteter 

samtidigt. Det är också viktigt med regelbunden vila för att möjliggöra återhämtning. Mental 

återhämtning kan ske genom att till exempel lägga sig och sova en stund eller utföra avkopplande 

aktiviteter som att lyssna på musik, ta en promenad i naturen samt utöva mindfulness (Göteborgs 

universitet, 2013; Johansson & Rönnbäck, 2014a). Tidigare forskning antyder att mindfulness är 

förknippat med en rad olika förbättringar av individens hälsa och välmående. Det innefattades bland 

annat av förbättrad hantering och reducering av stress, depression och ångest (Davis, Morris & Drake, 

2016; Goldin & Gross, 2010; Hofmann, Sawyer, Witt & Oh, 2010) samt förbättring av kognitiva förmågor 

och känsloreglering (Baas, Nevicka & Ten Velden, 2014). Johansson, Bjuhr och Rönnbäck (2012) 

undersökte effekten av mindfulness-baserad stressreduktion [MBSR] på individer med hjärntrötthet till 

följd av stroke och traumatisk hjärnskada. Behandlingsmetoden minskade tröttheten hos mentalt 

uttröttbara individer och erbjöd strategier för att enklare hantera stressiga förhållanden och därmed 
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höja sin mentala energi. MBSR bygger på meditation, uppmärksamhetsövningar och andra tekniker för 

att finna balans i livet (Johansson & Rönnbäck, 2014a). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att hjärntrötthet är ett komplext tillstånd som negativt 

påverkar individens livssituation och kan skapa obalans i vardagliga aktiviteter. Individer med 

hjärntrötthet är därför ofta i behov av rehabilitering från hälso- och sjukvården, där arbetsterapi är en 

viktig komponent i förbättringsprocessen (Björkdahl, 2015). Det har endast genomförts ett fåtal 

behandlingsstudier kring hjärntrötthet, därför är det betydelsefullt att öka kunskapen om tillståndet och 

utveckla bra behandlingsmetoder (Göteborgs universitet, 2014; Johansson & Rönnbäck, 2011). 

Författarna har inte lyckats finna några studier som lyfter arbetsterapeutiska interventioner i relation 

till hjärntrötthet. Genom denna studie hoppas författarna kunna bistå med arbetsterapeuters 

erfarenheter kring interventioner för individer med hjärntrötthet. Studien skulle kunna öka förståelsen 

kring tillståndet och vilka interventioner som kan tänkas vara användbara vid arbete kring hjärntrötthet. 

Informationen kan vara av nytta för målgruppen, deras anhöriga samt andra individer som berörs. 

Informationen kan även vara av värde för andra arbetsterapeuter vid rehabilitering av målgruppen. 

Genom rätt sorts rehabilitering skulle individerna själva bättre kunna hantera sin livssituation med 

minskade behov och resurser vilket i sin tur skulle kunna bidra till reducerade kostnader för samhället 

(Göteborgs universitet, 2011; Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi [IHE], 2012). Författarna 

hoppas vidare på att resultatet i studien ska kunna inspirera utveckling av både befintliga och nya 

interventioner. Med interventioner syftar författarna på åtgärder som arbetsterapeuterna arbetar med.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för individer med 

hjärntrötthet. 
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Metod 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design där information samlades in, analyserades och 

därefter beskrevs arbetsterapeuters erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa studien 

fokuserar på beskrivning, upplevelser eller uppfattning av ett fenomen (Kristensson, 2014) vilket är en 

lämplig metod då syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter. Författarna har 

under arbetsterapeututbildningen läst kurser som berörde hjärntrötthet, däremot har tillståndet endast 

studerats ytligt. Författarna antog därför att förförståelsen inte påverkade studiens resultat. 

Deltagare 

Ett avsiktligt urval har använts där författarna medvetet utsåg deltagare med erfarenhet inom området 

som skulle studeras (Kristensson, 2014). Kriterier för att deltagarna skulle få medverka i studien var att: 

  

• de skulle vara legitimerade arbetsterapeuter och ha arbetat minst ett år med patienter som har 

problem med hjärntrötthet. 

• de skulle ha kunskap om arbetsterapeutiska interventioner i relation till patienter med 

hjärntrötthet. 

 

För att få en variation av deltagare kontaktades arbetsterapeuter på olika arbetsplatser i två regioner i 

södra Sverige. Författarna kontaktade arbetsterapeuter som arbetade eller tidigare har arbetat med den 

berörda målgruppen och som kunde tänkas vara lämpliga deltagare utifrån satta kriterier. 

Arbetsterapeuterna kontaktades via telefon, informerades om studiens innehåll och tillfrågades om de 

ville delta i studien. Därefter skickades informationsbrev (bilaga 1) ut med ytterligare information. 

Proceduren upprepades fram till att sammanlagt tio intresserade deltagare hade rekryterats. De 

medverkande arbetsterapeuterna var yrkesverksamma mellan två och 30 år och hade kunskap från flera 

olika verksamhetsområden. Nio deltagare arbetade på sjukhus inom rehabiliteringsmedicinsk klinik 

samt avdelning för stroke- och neurorehabilitering. En deltagare arbetade på vuxenhabilitering inom ett 

hjärnskadeteam. Samtliga deltagare hade mellan ett och 28 års erfarenhet av att arbeta med den berörda 

målgruppen. De flesta hade också läst kurser som till exempel neuropsykologi där kognitiva 

nedsättningar hade tagits upp, dock ingen vidareutbildning specifikt riktad mot hjärntrötthet. 

Datainsamling 
Data till studien samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer där öppna intervjufrågor 

nyttjades. För att besvara studiens syfte användes en intervjuguide (bilaga 2) som stöd i samtliga 

intervjuer. En testintervju genomfördes på en bekant som arbetade inom hälso- och sjukvården för att 

undersöka funktionaliteten på intervjuguiden. Författarna höll i fem intervjuer vardera vilka utfördes 

på arbetsterapeuternas arbetsplatser. Inspelningarna gjordes med hjälp av mobiltelefon samt diktafon 

för att minimera problem relaterade till tekniska komplikationer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna tog mellan 13–43 minuter och informationen bearbetades kort därefter. Innan 

intervjuerna avslutades erbjöds samtliga deltagare tillfälle att framföra ytterligare åsikter eller 

funderingar kring det berörda ämnet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan vara av värde. 

Databearbetning 
Processen startade med transkribering av alla verkställda intervjuer där inspelningarna konverterades 

till skriftlig form. Det innebar att författarna ordagrant skrev ned de frågor, svar, pauser och 

känsloyttringar som ägde rum under intervjuerna. Sedan utgick författarna från en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004) där intervjumaterialet undersöktes för att hitta 

likheter, skillnader och mönster. Vid genomförandet av analysen sattes studiens syfte i fokus. 

Innehållsanalysen började med triangulering där samtliga intervjuer noga lästes igenom individuellt. 

Därefter diskuterades tankar och intryck som framkom under genomgången av datamaterialet. I nästa 

steg identifierades meningsenheter från intervjuerna, det vill säga enheter som var relaterade till 

studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades (förkortades) för att göra dem mer lätthanterliga 
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samtidigt som det centrala budskapet hölls intakt. Etiketter i form av koder tilldelades de kondenserade 

meningsenheterna för att skapa en bättre överblick av innehållet (tabell 1). Vidare jämfördes likheter 

och skillnader bland koderna och därefter sammanfattades likartade koder under gemensamma 

underkategorier. Underkategorierna bearbetades ytterligare där båda författarna läste igenom 

materialet individuellt och formulerade därefter gemensamt lämpliga kategorier. Slutligen granskades 

materialet på nytt för att säkerställa kategoriernas relevans och författarna sammanfattade gemensamt 

kategorierna i ett övergripande tema. 

 

Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori samt kategori.   

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Sätta larm på sin telefon för 

att påminna om vila till 

exempel. // Använda 

telefonen, som larm både för 

att komma ihåg saker som 

ska göras och för att komma 

ihåg och vila. // Så det är 

mest såna här påminnelser i 

sin vardag. 

Sätta larm på 

mobilen för att bli 

påmind. 

Påminnelser i 

vardagen. 

Mobil Högteknologiska 

hjälpmedel 
Hjälpmedel 

Etiska överväganden 
Författarna har strävat efter ett etiskt och professionellt förhållningssätt till deltagarna, genom att visa 

respekt och vara lyhörda (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012; Kristensson, 2014). Hänsyn har 

tagits till forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien informerades, enligt 

informationskravet, muntligt och skriftligt om studiens syfte, innehåll samt gällande villkor. 

Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst under studiens gång avbrytas utan konsekvenser. Alla 

berörda deltagare fick erhålla skriftlig information genom ett informationsbrev (bilaga 1). Utifrån 

samtyckeskravet erhölls deltagarnas medgivande där de fick godkänna och signera en 

samtyckesblankett. Enligt konfidentialitetskravet behandlades informationen om deltagarna 

konfidentiellt och uppgifterna sparades på ett USB-minne. USB-minnet förvarades i sin tur inlåst så att 

inga obehöriga kunde ta del av materialet under tiden som studien pågick. I enlighet med 

nyttjandekravet användes det insamlade materialet inte till annat än studiens syfte. Deltagarna erbjöds 

att ta del av den färdiga studien. Författarna genomförde även en etisk egengranskning. 
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Resultat 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet delades in i temat 

”Arbetsterapeuten som coach med individen i fokus”, tre kategorier och sju underkategorier. Samtliga 

presenteras närmare i tabell 2. 

 

Deltagarna i studien benämns fortsättningsvis som informanter. Informanterna beskrev att det var 

viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där patienten sattes i fokus. Informanternas erfarenheter 

visade att interventionerna var väldigt individuella och behövde därför anpassas för varje specifik 

individ. Flera informanter nämnde att hjärntrötthet upplevdes olika av olika personer i varierande 

situationer, dessutom berodde det också på hur omfattande hjärnskadan var. Av den anledningen fanns 

inga färdiga interventioner att tillämpa utan det krävdes istället att åtgärderna utgick ifrån patientens 

vilja och behov. 

 

“Det är så himla individuellt, det som funkat på den funkar inte på den andra. ...det finns inga 

färdiga interventioner, det finns inga färdiga paket utan man måste verkligen se patienten. Var är 

de, hur ser problematiken ut, vad har de för mål, vad har de för resurser, svagheter, hur ser helheten 

ut och hur det ser ut runt omkring?” - Informant C 

 
Tabell 2. Redovisning av underkategorier, kategorier och tema. 

Underkategori Kategori Tema 

Vikten av mångsidig och individanpassad 

information 

Information och rådgivning Arbetsterapeuten som coach med 

individen i fokus 

Värdet av diskussion och reflektion 

Betydelsen av att identifiera och komma 

till insikt 

Strategier 

Vikten av planering och struktur 

Högteknologiska hjälpmedel Hjälpmedel 

Lågteknologiska hjälpmedel 

Sinnesstimulerande hjälpmedel 
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Information och rådgivning 

Vikten av mångsidig och individanpassad information 

Informanterna beskrev betydelsen av att informera om innebörden av hjärntrötthet, både till patienten 

men även deras anhöriga. De förklarade att hjärntrötthet var någonting komplext som kunde vara svårt 

för omgivningen att förstå. Flertalet informanter berättade att det fanns broschyrer om hjärntrötthet 

som de kunde lämna ut till alla berörda. Ett exempel var häftet “Vad händer när hjärnan inte orkar? 

Strategier vid hjärntrötthet” som brukade delas ut vid nybesök och som flera av informanterna 

upplevde erbjöd värdefull information. En informant berättade om “hjärnskadekurser” där även 

anhörigmöten inkluderades. Under mötena upplyste informanterna om tillståndet hjärntrötthet, 

konsekvenser samt hur familjen exempelvis kunde hjälpas åt i olika situationer. Samma informant 

nämnde även “team-möten” där olika professioner diskuterade och resonerade med patienten och 

anhöriga. 

 

“Både information till patienten men även till anhöriga, eller närstående kanske. För alla i 

patientens omgivning måste förstå att det här är ett problem och man måste stötta patienten i det. 

...att även arbetsgivaren och omgivningen på arbetsplatsen förstår att hjärntröttheten finns.” - 

Informant A 

 

Flertalet informanter beskrev att de brukade ge tips och råd till patienterna om hur de kunde hantera 

sin hjärntrötthet, exempelvis genom att lyssna på kroppen eller ta pauser. De informerade om väsentlig 

information kring planering, prioritering, användning av redskap och anpassning av miljön. Det 

framkom även mer konkreta tips som att ställa klockan, använda mobilen och sätta larm. Flera av 

informanterna beskrev ljud- och ljuskänslighet i samband med hjärntrötthet. En av informanterna 

nämnde rekommendationer att exempelvis använda solglasögon och hörselproppar för att minska eller 

begränsa intryck. Flertalet informanter berättade om vikten av att hushålla med energin och lägga den 

på rätt saker. Det stjäl mycket energi att bli störd i utförandet av en aktivitet och även att göra flera saker 

samtidigt. För att spara energi kunde det därför underlätta att ägna sig åt en aktivitet i taget. En 

informant berättade utifrån erfarenheter att det var viktigt att informera om insatser kring 

sömnhygieniska råd, som exempelvis att varva ned inför sänggående.  

  

“...ja, tipsen och råden är ju just detta lyssna på kroppen, ta pauser, bryt tid, gå ifrån, alltså du vet 

använd avspänningen och alla de sakerna.” - Informant D 

Värdet av diskussion och reflektion 

Flertalet informanter upplevde att diskussionen var en viktig åtgärd för patienterna vid hantering av 

hjärntrötthet. De agerade då bollplank och coachade individerna under reflektionsprocessen genom att 

tillhandahålla möjlighet för reflektion och utväxling av idéer kring olika aktiviteter. Till exempel 

interaktion i samband med permission, där planering fördes innan hemgång och reflektion när 

patienten kom tillbaka; “hur gick det?”, “kunde jag göra på annat vis?”, “hur ska jag göra nästa gång 

istället för att orka?“ etcetera.  

 

“...vi coachar kan man säga ...jag är ett bollplank. Patienten är expert på sig själv och jag är expert 

på arbetsterapi och så får ju de här mötas i mötet. ...oftast får man ventilera sitt aktivitetsmönster 

med mig som man har svårt att göra själv. ...resonera om det utan att lägga några värderingar i 

det. Det handlar ju om att folk får göra det de vill med sin tid och det de orkar.” - Informant B 

 

“Ja men de behöver bolla. Få upp, vidga sina vyer lite och sen de vet ju hur deras miljö ser ut och vad 

de gjort innan och då kan ju också de bättre veta vad som skulle funka för just dem med hjälp då av 

oss som arbetsterapeut. ...det viktigaste är att vara lyhörd och att inte ge färdiga paket utan att man 

bollar med patienten.“ - Informant C 
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Flera av informanterna beskrev också fördelen med kognitiva diskussionsgrupper som erbjöd 

information om hjärntrötthet, utbyte av erfarenheter mellan deltagarna och där resonemang fördes 

kring strategier som kunde underlätta i vardagen. Här diskuterades även aktivitetsbalans, exempelvis 

identifiering av nya aktiviteter som gav lite utmaning samt rutinmässiga aktiviteter som för individen 

innebar “flow”.  

Strategier 

Betydelsen av att identifiera och komma till insikt 

Utifrån informanternas erfarenheter framkom att identifiering av patienternas aktiviteter samt 

förhöjning av deras självinsikt var viktiga strategier vid hantering av hjärntrötthet. De flesta informanter 

beskrev hur kartläggning genom “aktivitetslogg” användes för att patienterna skulle kunna identifiera 

och tydliggöra sin egen aktivitetsnivå. Då patienterna själva fyllde i aktivitetsloggen kunde de få en ökad 

insikt av exempelvis balansen mellan aktivitet och vila eller sambandet mellan aktiviteter som gav och 

tog energi. En informant nämnde “trasmatta” som strategi där patienten staplade upp aktiviteter som 

en lång lista, för att få en klarare bild av hur mycket tid det gick åt att genomföra varje specifik aktivitet. 

En annan informant beskrev vikten av sömnkartläggning och alla rutiner kring det, exempelvis när 

patienten gick och lade sig eller steg upp. 

 

“...börja med en kartläggning, oftast genom att prata med patienten och låta patienten fylla i en 

aktivitetslogg... Man gör en liten anteckning om man var extra trött till exempel och så försöker man 

se mönster och se om vissa aktiviteter utlöser den tröttheten eller viss miljö som stimulerar 

tröttheten. ...man gör ju en bedömning men samtidigt är det ju på något sätt en behandling i och 

med att man pratar om det och gör patienten medveten om det. ...så markerar man alla de 

aktiviteterna som ger energi och de som tar energi” - Informant A 

 

“Jag låter patienterna föra aktivitetsdagbok...då är det ju klart att man gör en analys och hittar 

samband, och det mynnar ut i hur patienten bör lägga upp sin dag och planera sin tid och så. ...det 

blir så tydligt för patienterna, det här med hur de faktiskt lägger upp sin dag... Det blir ofta sån här 

aha-upplevelse tycker jag hos patienterna och att det leder till en förändring...” - Informant J 

Vikten av planering och struktur 

De flesta av informanterna upplevde att planering och struktur av aktiviteter var essentiella strategier 

för att berörda individer skulle kunna klara av att hantera sin hjärntrötthet. Det innebar bland annat att 

jobba med scheman för att sprida ut aktiviteterna under veckan samt att strukturera och dela upp 

specifika aktiviteter i syfte att spara energi. 

  

“...det här med strukturen. Hur ska jag lägga upp det så att jag kan laga en middag på söndagen när 

släkten kommer. Nej men då börjar jag väl på fredagen och går och handlar, på lördag förbereder 

jag, på söndag värmer jag upp det. Ja, och nån annan får duka.” - Informant G 

  

Flera av informanterna beskrev vikten av att arbeta med aktivitetsbalans där målet var att finna en 

lagom nivå mellan aktiviteter, men också mellan aktiviteter och vila. De beskrev att det var viktigt för 

patienten att ta eget ansvar och sänka sin ambitionsnivå för att avgränsa och inte överstiga sin förmåga. 

Enligt erfarenheter från flertalet av informanterna framkom att prioritering av aktiviteter ansågs som 

en vital del för att hushålla med sin energi. Åtgärderna kunde till exempel vara att inte endast utföra 

uppgifter som tog energi utan även aktiviteter som upplevdes tillfredsställande och energigivande, eller 

att delegera bort aktiviteter till någon annan. 

  

“Det krävs ju ganska mycket olika insatser men just att man försöker jobba med att hitta en lagom 

nivå så att man får den här balansen så man inte går över gränsen för sin förmåga, det är ju det 

viktigaste.“ - Informant I 
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En informant förklarade den kognitiva strategin “go do plan review” där patienterna fick strukturera 

sina egna aktiviteter och bryta ned dem, för att exempelvis kunna planera vad som behövdes göras eller 

för att förutse hur aktiviteterna skulle utspela sig. En av informanterna beskrev vikten av rutiner, för att 

få vardagen att fungera så bra som möjligt, exempelvis rutiner kring uppstigning på morgonen, läggdags, 

måltider och vila. En tredje informant nämnde “vardagsrevidering” med aktivitetsanalyser där bland 

annat diskussion fördes kring vilka specifika aktiviteter individen ville kunna utföra. 

Hjälpmedel 

Högteknologiska hjälpmedel 

Majoriteten av informanterna beskrev mobiltelefonen som ett smidigt hjälpmedel för personer med 

mobiltelefonvana. Det innefattade telefonens olika inbyggda funktioner som till exempel alarmfunktion, 

kalender och påminnelser för att individerna skulle komma ihåg sina pauser eller andra aktiviteter. 

Tanken var att de skulle använda de redan tillgängliga funktionerna på ett mer riktat sätt. Vidare togs 

även andra applikationer i telefonen upp som kunde laddas ned gratis och användes vid till exempel 

struktur samt planering av individens tid eller dag. 

 

“...de vanliga funktionerna i en mobiltelefon kan vara tillräckligt för många. Sätta påminnelser och 

kunna skriva anteckningar, kalenderfunktionen och kunna planera och lägga upp dagen.” - 

Informant A 

 

Två av informanterna beskrev användning av “mindfulness-applikation” som skulle underlätta för 

individen att slappna av och skifta fokus på annat. Informanterna förklarade däremot att de endast 

tipsade om hur applikationen kunde användas och sedan var det upp till patienten själv att avgöra dess 

användbarhet. En informant förklarade även hur användning av aktivitetsarmband exempelvis kunde 

underlätta för individen att komma ihåg saker. 

Lågteknologiska hjälpmedel 

För individer utan mobiltelefonvana eller för dem som av olika anledningar inte ville nyttja mobilens 

funktioner och applikationer fanns lågteknologiska hjälpmedel som alternativ. Här beskrev 

informanterna till exempel vanligt papper, post-it-lappar, almanacka och olika former av scheman som 

tänkbara hjälpmedel för att de berörda individerna lättare skulle kunna fördela sina aktiviteter för dag 

och vecka. 

Sinnesstimulerande hjälpmedel 

En informant nämnde att användning av tyngdtäcke kunde vara ett bra hjälpmedel för att patienten 

lättare skulle kunna koppla av och komma till ro vid vila eller sömn. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna bedömde att vald design har varit en lämplig metod för att besvara studiens syfte 

(Kristensson, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Trovärdigheten i studien diskuterades utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet som samtliga är väsentliga begrepp i 

en kvalitativ studie (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2012). För att stärka 

tillförlitligheten i relation till studiens syfte användes semistrukturerade intervjuer med öppna 

intervjufrågor. Det gav informanterna större utrymme att styra innehållet och möjliggjorde för dem att 

med egna ord beskriva sina erfarenheter. Det gav dessutom författarna möjlighet att ställa följdfrågor 

(Kristensson, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa innehållsanalysen ansågs vara en bra 

metod för att undersöka och tolka de utskrivna intervjuerna (Lundman & Graneheim, 2012; Santamäki 

Fischer, Nygren, Lundman & Norberg, 2007). Författarna upplevde att metoden underlättade vid 

identifiering av likheter, skillnader samt mönster i det insamlade materialet. Däremot var det en 

utmaning att komma fram till relevanta koder, underkategorier samt kategorier. Förmodligen kan det 

bero på att individers erfarenheter inte alltid är enkla att tolka eftersom de kan tydas på skilda sätt. 

Därav kan informationen passa in under olika kategorier beroende på hur de tolkas. Det var även svårt 

att finna korrekta benämningar på underkategorier och kategorier som skulle svara på syftet, därför 

justerades de upprepade gånger under processen. För att vidare stärka tillförlitligheten var författarna 

noga med att genomgående reflektera och diskutera samt kritisk granska innehållet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Studiens giltighet och tillförlitlighet stärktes dessutom genom noggrann beskrivning 

av analysprocessen (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Överförbarhet och giltighet stärktes genom att tydligt beskriva de rekryterade informanterna utifrån 

studiens relevans (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna var däremot noga med att enskilda 

personer inte kunde identifieras. Rekryteringen utfördes genom avsiktligt urval då informanternas 

kunskaper och erfarenheter efterfrågades i relevans till studiens syfte. För att höja trovärdigheten 

handplockades därför informanter som uppfyllde studiens kriterier (Denscombe, 2016; Kristensson, 

2014). Kvale och Brinkmann (2014) menar att det vid kvalitativa intervjustudier är normalt med tio till 

15 intervjuer för att åstadkomma mättnad i data men också för att data ska bli hanterbar. Författarna 

valde därför att genomföra sammanlagt tio intervjuer eftersom det ansågs vara tillräckligt utifrån 

studiens tidsbegränsning. Hade författarna haft mer tid till sitt förfogande kunde fler informanter 

inkluderats för att få en större variation av erfarenheter och på så vis öka giltigheten i studiens resultat 

(Lundman & Graneheim, 2012). För att ytterligare stärka tillförlitligheten rekryterades informanter från 

olika geografiska områden i södra Sverige. Genom det varierade urvalet hoppades författarna kunna få 

olika perspektiv av erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). En nackdel med urvalet kunde vara 

att majoriteten av informanterna som intervjuades arbetade på sjukhus och därav gav likartade svar. 

Det noterades efter intervju med en informant som inte arbetade på sjukhus och vars svar delvis skilde 

sig från de övriga. 

 

En intervjuguide (tabell 2) användes för att höja giltigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuguiden fungerade som ett manuskript vilket bidrog till att samtliga informanter fick samma 

frågor. En testintervju genomfördes för att dels stärka trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014) men 

även för att undersöka om intervjuguiden fungerade som tänkt. I efterhand, när alla intervjuer var 

genomförda, upptäckte författarna att det fanns för många generella frågor om hjärntrötthet som inte 

svarade mot syftet och som dessvärre inte observerades vid testintervjun. Författarna kunde ha utfört 

någon mer testintervju, framförallt med arbetsterapeut, och därefter analyserat materialet för att ta reda 

på om utfallet svarade på studiens syfte. På så vis kunde en del frågor ha uteslutits. Författarna 

reflekterade också över om studien kunde utföras på annat vis och kom fram till att kvantitativ design 

eventuellt skulle fungera som alternativ. Intervjuguiden i studien ansågs kunna jämföras med 

exempelvis en enkät eftersom alla informanter fick samma sorts frågor. Genom att utföra en enkätstudie 

skulle ett större urval av informanter kunnat införskaffas (Kristensson, 2014). 
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Då författarna upplevde viss oerfarenhet kring intervjuteknik var tanken från början att utföra 

intervjuerna gemensamt för att komplettera varandra. Informanternas begränsade tidsåtgång medförde 

dessvärre att flera av intervjuerna var tvungna att bokas in under samma dag vilket gjorde det 

nödvändigt att genomföra dem individuellt. Författarna anser däremot att det inte påverkade resultatet 

då intervjuerna spelades in och analyserades gemensamt. Genom att spela in intervjuerna gick 

författarna inte miste om någon information, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är värdefullt för 

oerfarna intervjuare. Inspelningarna stärkte också tillförlitligheten eftersom de möjliggjorde ordagrann 

utskrift av intervjuerna (Bryman, 2011). Nackdelen med inspelning var att det eventuellt kunde upplevas 

som stressande för informanterna och därmed fanns risk för att betydelsefull information inte framkom 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det skulle kunna kopplas till varför intervjuernas längd varierade. 

Informanternas sätt att uttryckte sig på skilde sig dessutom åt vilket medförde att intervjuerna blev olika 

långa. Författarna upplevde däremot inte intervjuernas längd som en nackdel då samtliga informanter 

delgav väsentlig och värdefull information. 

 

Konkreta citat från intervjuerna presenterades i studien för att stärka resultatet. Lundman och 

Graneheim (2012) menar att citat kan erbjuda läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i studien. Vidare 

presenterades även exempel av dataanalysen i tabellform för att i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) stärka tillförlitligheten. Vid kvalitativa studier kan resultatet inte anses som helt oberoende av 

forskaren eftersom denne är delaktig vid insamlingen av datamaterialet (Lundman & Graneheim, 2012). 

Författarna har tagit det i beaktande under processens gång. 

 

Avslutningsvis bedömer författarna att resultatet i studien inte kan generaliseras, men eventuellt 

överföras till andra arbetsterapeuter som har erfarenhet av arbete med hjärntrötthet. Det är dock upp 

till läsaren att döma om resultatet är överförbart till andra sammanhang (Lundman & Graneheim, 

2012). 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att information och rådgivning kring hjärntrötthet var en essentiell del i arbetet med 

patienter och deras omgivning eftersom tillståndet ansågs vara komplext och svårt att förstå, något som 

även Björkdahl (2015) understryker. Att informera om hjärntrötthet stämmer i sin tur överens med 

Kielhofner (2012) som beskriver vikten av att ha kännedom om hur aktivitetsutförande kan påverkas av 

funktionsnedsättningar. Kielhofner förklarar även betydelsen av att utgå från en helhetssyn och ett 

klientcentrerat förhållningssätt som fokuserar på det unika hos varje individ. Det kunde stärkas av de 

fynd som författarna fann i resultatet där informanterna berättade hur hjärntröttheten kunde upplevas 

olika av patienterna och att interventionerna därför behövde anpassas för den specifika individen. 

Åtgärderna behövde med andra ord utgå ifrån patienternas viljor och behov samt tillståndets 

omfattning, vilket författarna ansåg viktigt att ta hänsyn till vid tillämpning av interventioner för 

individer med hjärntrötthet. Ett intressant fynd, som författarna inte hade stött på i tidigare studier, 

visade att informanterna använde diskussion och reflektion som interventioner vid arbete med 

hjärntrötthet. De agerade stödjande coach som patienterna kunde bolla idéer med under hela 

rehabiliteringsprocessen. Författarna anser att interaktionen mellan arbetsterapeut och patient är en 

väsentlig del vid rehabilitering av hjärntrötthet. Det kan stödjas med Kielhofner (2012) som beskriver 

hur beslut kring behandlingsmål och strategier utformas i samarbete mellan de båda parterna. Flera 

informanter beskrev fördelen med kognitiva diskussionsgrupper, vilket kan stärkas med studien av 

Nilsson, Bartfai och Löfgren (2011) som också underströk gruppbehandlingens goda resultat. 

Författarna betraktar gruppbehandling som en relevant intervention vilket fler arbetsterapeuter borde 

nyttja i rehabiliteringsprocessen. Vidare bedöms att grupprehabilitering skulle kunna gynna 

arbetsterapeutiska verksamheter eftersom det tillåter behandling av flera patienter samtidigt och därför 

troligtvis kräver mindre resurser. 

 

Värdet med att individen kommer till insikt med sin egen situation är ett annat intressant fynd i 

resultatet. Författarna anser att individens insikt om sitt tillstånd är en essentiell del i 

rehabiliteringsprocessen eftersom det möjliggör vidare åtgärder. Kielhofner (2012) menar att insikt 
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förser individen med väsentlig information som kan leda till förändring och hjälper individen att fatta 

beslut. Det överensstämmer med Johansson och Rönnbäck (2014a) som förklarar att insikten kan stödja 

patienten att bland annat utveckla strategier för att underlätta anpassning av vardagen. I resultatet 

framkom också att det fanns ett starkt samband mellan aktivitetsbalans och hjärntrötthet. Flera av 

informanterna beskrev betydelsen av att prioritera och hushålla med energin samt att sänka 

ambitionsnivån för att inte överskrida sin förmåga, något som även Johansson och Rönnbäck (2014a) 

förklarar vikten av eftersom det kunde möjliggöra balans i det dagliga livet. Författarna betraktar arbete 

kring aktivitetsbalans som viktigt för att stödja individer med nedsatt aktivitetsförmåga. Det är av stort 

värde att finna en balans mellan aktiviteter som patienten måste, borde och vill utföra. Författarnas 

antaganden om resultatet kan stärkas av Kielhofner (2012) som menar att meningsfullhet i vardagen är 

starkt kopplat till människans behov av att utföra varierande aktiviteter. Det överensstämmer i sin tur 

med Johansson och Rönnbäck (2014a) som tar arbete som exempel och menar att många individer med 

hjärntrötthet anstränger sig för mycket på arbetsplatsen och orkar därför inget annat än vila när de väl 

kommer hem. Det i sin tur kan leda till brist på meningsfull och stimulerande fritid.  

 

Studiens resultat visade att applikationer samt mobilens olika inbyggda funktioner kunde användas som 

hjälpmedel för att underlätta i vardagen. Det kan stärkas av Arvidsson och Jonsson (2006) som även 

belyser att användning av kognitiva hjälpmedel kan öka individens självständighet. Ett intressant fynd 

som framträdde var mindfulness-applikationen, något informanterna beskrev kunde stödja individen 

att slappna av och skifta fokus på annat. Tidigare forskning antyder att mindfulness är förknippat med 

en rad olika förbättringar av individens hälsa och välmående (Baas, Nevicka & Ten Velden, 2014; Davis, 

Morris & Drake, 2016; Goldin & Gross, 2010; Hofmann, Sawyer, Witt & Oh, 2010). Det kan även styrkas 

av Johansson, Bjuhr och Rönnbäck (2012) som undersökte effekten av MBSR där metoden visade goda 

resultat hos mentalt uttröttbara individer. Informanterna berättade att de inte specifikt arbetade med 

mindfulness utan att de endast emellanåt brukade tipsa patienterna om applikationerna. Genom att 

inkludera mindfulness i arbetsterapeutiska interventioner för individer med hjärntrötthet anser 

författarna att det kan stödja patienterna att bättre kunna hantera sin livssituation. Studier visar 

dessutom att utövning av mindfulnessbaserade kliniska interventioner är kostnadseffektiva (Bauer-Wu, 

2010) och skulle därför kunna främja den arbetsterapeutiska verksamheten ekonomiskt. Vidare anser 

författarna att det vore en god idé att redan i arbetsterapeututbildningen inkludera mindfulness, vilket 

skulle kunna gynna studenterna under utbildningen men även senare i yrkeslivet. Stew (2011) menar att 

mindfulness under utbildningen kan användas både som verktyg för ökad hälsa och välbefinnande men 

kan även ge grundläggande kunskap för stöd senare i arbetslivet. Ett fynd i resultatet som skilde sig från 

mängden var det sinnesstimulerande hjälpmedlet tyngdtäcke. En informant förklarade hur hjälpmedlet 

kunde underlätta för patienten vid vila eller sömn. Betydelsen av detta kan stärkas i Ackerley, Badre och 

Olaussons (2015) studie, där det visade sig att användning av tyngdtäcke hade gynnsam effekt på 

sömnkvaliteten. Att fler informanter inte nämnde tyngdtäcke som intervention anser författarna kan 

bero på att verksamheter behandlar patienter olika beroende på vilken fas de befinner sig i under 

rehabiliteringsprocessen. 

 

Avslutningsvis hoppas författarna att resultatet i studien kan vara av betydelse för bland annat 

arbetsterapeuter som inte har så stor erfarenhet av att arbeta med hjärntrötthet. Författarna önskar 

även att verksamma arbetsterapeuter inom området kan inspireras av informationen som framkom. 

Förhoppningsvis prövas arbetsterapeuters tankesätt kring vikten av interventionernas alla olika 

aspekter och att de eventuellt lägger mer fokus på delar som de kanske inte har gjort tidigare. Författarna 

hoppas även att den berörda målgruppen samt deras anhöriga ska kunna ha nytta av resultatet i studien. 

På så vis kan de få en bättre förståelse för hur arbetsterapeuter arbetar kring utformning och användning 

av interventioner samt på vilket sätt interventionerna kan underlätta i patienternas vardag. Författarna 

anser att det behövs fler studier av arbetsterapeuters erfarenheter inom andra verksamheter som 

arbetar med hjärntrötthet. Det hade också varit fördelaktigt att utföra studier med mer geografisk 

spridning vilket enligt Lundman och Graneheim (2012) borde resultera i en större variation av kunskap 

och upplevelser. Förslag på kommande undersökningar inom området skulle exempelvis kunna vara att 
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“beskriva individers erfarenhet av att leva med hjärntrötthet” eller “beskriva patienters erfarenheter 

av arbetsterapeutiska interventioner för hjärntrötthet”. 
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Slutsatser 

Utifrån arbetsterapeuternas erfarenheter visade resultatet i studien att det inte fanns några färdiga 

interventioner för patienter med hjärntrötthet utan att åtgärderna behöver anpassas för varje specifik 

individ. Det var därför viktigt att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där patienten sattes i fokus. För att 

lättare förstå och hantera hjärntröttheten var det viktigt att förse patienter och anhöriga med 

information. Vidare framkom nyttan med interaktion där arbetsterapeuten agerade coach och patienten 

gavs möjlighet att reflektera. Patienternas insikt om sitt eget tillstånd visade sig essentiell för att 

möjliggöra vidare interventioner. Genom exempelvis identifiering, planering och struktur av 

aktivitetsmönster kunde patienten lättare hantera hjärntröttheten och därav bättre klara sin vardag. 

Arbetsterapeuterna upplevde att hög- och lågteknologiska hjälpmedel, som exempelvis mobiltelefonens 

kalender och påminnelsefunktioner, kunde underlätta i individens vardag. Det var däremot viktigt att 

individanpassa hjälpmedlen efter patientens förutsättningar och behov. Sammanfattningsvis handlar 

interventionerna om att genom coachning, strategier och hjälpmedel, lära patienten att hantera sin 

hjärntrötthet och få vardagen att fungera. 
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Tillkännagivande 

Författarna vill passa på att tacka alla informanter som ställde upp på intervjuerna och gjorde det möjligt 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som läser vår sista termin på Hälsohögskolan i Jönköping. Under 
vårterminen ska vi skriva vår C-uppsats där området hjärntrötthet ska behandlas. 
  
Hjärntrötthet är ett vanligt symptom efter skallskada, stroke eller annan sjukdom som påverkar 
nervsystemet i hjärnan. Hjärntrötthet kan vara kvarstående under lång tid och har en stor inverkan på 
en individs utförande av vardagliga aktiviteter. I dagsläget finns det få studier som lyfter 
arbetsterapeutiska interventioner i relation till hjärntrötthet. Syftet med studien är därför att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner riktade för individer med hjärntrötthet. Studien kan 
vara av värde för andra arbetsterapeuter, samt den berörda målgruppen, där samtliga kan ta del av 
kunskapen om vilka arbetsterapeutiska interventioner som kan vara användbara vid behandling. Vi vill 
intervjua arbetsterapeuter som har arbetat med individer vars hjärntrötthet har haft inverkan på deras 
vardag. Därför vänder vi oss till dig som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom det valda området 
för att ta del av dina erfarenheter.  
  
Studien bygger på intervjuer som beräknas ta 30–60 minuter vilka kommer att spelas in digitalt och 
därefter skrivas ut. Deltagandet kommer att vara frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 
avbryta din medverkan utan några konsekvenser. All insamlad information kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att inga personliga uppgifter eller citat från intervjuerna kommer att kunna 
identifieras och kopplas till specifika individer. Datamaterialet kommer under arbetets gång bearbetas 
på de båda studenternas privata datorer och därefter sparas på USB-minne så inga obehöriga kan ta del 
av materialet. Insamlat material kommer endast användas till att besvara studiens syfte. 
  
Om du är intresserad av att medverka i studien så besvara och signera medföljande samtyckesblankett 
inom fem (5) dagar. Genom att besvara blanketten ger du ditt skriftliga godkännande att delta i vår 
studie. 
  
Den färdiga C-uppsatsen kan skickas ut till dig vid intresse, dock tidigast sommaren 2017. Har du några 
frågor eller funderingar kring studien får du gärna höra av dig till någon av oss.   
 
Med vänliga hälsningar  

Sofia Lundeberg   Bojan Steta 
Mailadress:    Mailadress:  
Telefonnummer:   Telefonnummer:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handledare: Sandra Rosell 
Telefon: 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Inledning 

Intervjun kommer att ingå i en C-uppsats där syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet till följd av skallskada, stroke eller annan 

sjukdom som påverkar hjärnan.  

Som vi nämnde i informationsbrevet är deltagandet i studien helt frivilligt och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan några konsekvenser. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer 

att spelas in digitalt för att vi lättare ska kunna bearbeta datamaterialet efteråt. Har du några 

funderingar angående studien som du vill ta upp innan vi påbörjar intervjun?   

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

• Har du arbetat inom olika områden/avdelningar/verksamheter? I så fall vilka? 

• Hur länge har du arbetat med klienter som har problem med hjärntrötthet? 

o Vilken är den vanligaste målgruppen/åldersgruppen? 

• Har du gått någon vidareutbildning (kurs) om hjärntrötthet efter din arbetsterapeutsexamen? 

  

Intervjufrågor 

• Vad upplever du är de vanligaste problemen för individer med hjärntrötthet? 

o Upplever du att det finns aktiviteter som påverkas mer än andra? 

o Vilka vanor och/eller roller upplever du brukar förändras hos klienterna? 

o I vilka miljöer märks problematiken av främst? (ex. hemma, arbete etcetera) 

• Hur länge efter skadan/sjukdomen dröjer det innan klienterna får arbetsterapeutiska 

interventioner för hjärntrötthet? 

• Beskriv vad det första steget i utredningen är? Använder du något instrument? 

• Vilka interventioner är vanligast att utföra/arbeta med? 

o Förskriver du några hjälpmedel? 

• Berätta om vilka interventioner du upplever har gett bäst resultat? 

• Vilka tips och råd om att hantera vardagen brukar du ge dina klienter? 

• Skiljer sig interventionerna åt beroende vilka skador eller sjukdomar klienten har? 

  

Avslutande frågor 

• Då känns det som att vi börjar närma oss slutet på den här intervjun. Finns det något annat som 

du funderar över eller önskar att tillägga? 

  

Då får vi tacka så mycket för att du ville ställa upp på intervjun! 

 
 


