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Sammanfattning  
Personer med psykisk funktionsnedsättning är en utsatt grupp i samhället. Forskning visar att 
målgruppen behöver meningsfullhet, delaktighet och självständighet för att bli en del av samhället. 
Idag återfinns sällan arbetsterapeuten inom öppenvården för att stödja målgruppen trots yrkets 
kompetens om helheten runt individen. Syftet med detta arbete var att beskriva arbetsterapeutiska 
interventioner för personer med psykiska funktionsnedsättningar i öppenvården. Studien 
genomfördes som en scoping review enligt där 21 artiklar som svarade mot syftet har granskats. 
Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan 2006 och 2017, samt 
studier från länder med liknande kultur som Sverige. Exklusionskriterier har varit barn, personer över 
65 år och patienter inom slutenvården. Resultatet visade att det fanns en stor bredd av interventioner 
som delades in i nyckelområdena: kreativa aktiviteter, interventioner i dagliga livet, interventioner för 
arbete och sysselsättning, interventioner med djur och natur och hjälpmedel som intervention. 
Slutsatsen var att det finns många olika interventioner som arbetsterapeuten kan arbeta med för 
målgruppen men att det idag saknas på många håll inom öppenvården.  

  
Nyckelord: aktivitetsbalans, arbetsterapeut, delaktighet, meningsfullhet, psykiska 
funktionshinder, självständighet.  
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Summary  

  
Mental disability and occupational therapy- A scoping review of interventions 

in outpatient care.  
  
People with mental disabilities are an exposed group in society. Research shows that the 
target group needs meaningfulness, participation and independence in order to become a 
part of society. Today, the occupational therapist in the field of outpatient care is rarely 
found to support the target group, despite the competence of the profession regarding the 
whole of the individual. The purpose of this study was to describe occupational therapy 
interventions for people with mental disabilities in outpatient care. The study was conducted 
as a scoping review 21 articles corresponding to the purpose were reviewed. The inclusion 
criteria were articles written in English, published between 2006 and 2017, as well as 
studies from countries with similar culture as Sweden. Exclusion criteria have been children, 
people over the age of 65 and end-care patients. The results showed that there was a wide 
range of interventions that were divided into the key areas: creative activities, daily life 
interventions, interventions for work and employment, animal and nature interventions and 
assistive devices as an intervention. The conclusion was that there are many different 
interventions that the occupational therapist can work for the target group, but today there 
are many blank areas in the field of outpatient care. 
  
Keywords: activity balance, independence, meaningfulness, mental disability, occupational 
therapist, participation.   
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Inledning  

Inom svensk hälso- och sjukvård är jämlikhet en lagstadgad rättighet. Trots det får inte alla 
människor i Sverige en jämlik vård med omsorg- och välfärdsinsatser. Det märks främst i de 
marginaliserade grupperna som till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar 
(Sveriges Arbetsterapeuter, 2014; World Health Organisation [WHO], 2017). Som en 
konsekvens av den psykiska sjukdomen har den här gruppen av människor omfattande 
svårigheter som gör att de har ett begränsat självständigt liv ute i samhället och där 
grundläggande behov inte är tillgodosedda. En stor del av gruppen har samtidigt problem 
med missbruk av alkohol och droger vilket ytterligare påverkar hälsan och levnadsvillkoren 
(Socialstyrelsen, 2012). Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2014) har nått en 
överenskommelse där målsättningen är att befolkningen ska erbjudas individs- och 
behovsanpassade effektiva insatser av god kvalité för att minska den psykiska ohälsan. I 
kommunerna har den socialpsykiatriska vården som uppgift att tillgodose meningsfull 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning så som dagverksamheter och 
träfflokaler med olika utbud och möjligheter till sociala träffpunkter (Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, 2005).   
Enligt Erlandsson och Persson (2014) och Pattison (2006) behövs det ökad kunskap bland 
befolkningen och hos andra professioner gällande arbetsterapeutens kunskap och 
kompetens. Studien är utformad för att sammanställa forskning som finns inom valt 
område och för att på ett lättöverskådligt sätt kunna visa arbetsterapeutens bredd för 
exempelvis klienter, andra professioner och politiker som själva inte har möjlighet och tid 
att leta efter kunskapen (Arksey & O'Malley, 2005). Litteraturstudiens resultat kan vara en 
del i utvecklingen av arbetsterapeutens roll i öppenvården för personer med psykisk 
funktionsnedsättning i hemmet och i samhället.  
  

Bakgrund  

Funktionsnedsättning och funktionshinder  
  
"Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga" (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010).  
I en tidigare publicerad rapport (Socialstyrelsen, 2012) beskrivs psykisk 
funktionsnedsättning som en följd av att den psykiska sjukdomen försvårar det dagliga livet.  
När individen med funktionsnedsättning möter en miljö som inte är anpassad efter dennes 
förutsättningar uppkommer ett funktionshinder (Granlund & Göransson, 2012). 
Socialstyrelsens definition av psykiska funktionshinder är: ”En person har ett psykiskt 
funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på 
viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå 
under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning”. I rapporten 
från Socialstyrelsen (2012) inkluderas även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
missbruksproblematik, allvarliga somatiska sjukdomar och utvecklingsstörning i begreppet 
psykiska funktionshinder (Socialstyrelsen, 2012). 
Författarnas tolkning av psykisk funktionsnedsättning är när en person har en nedsatt 
förmåga att fungera i sitt dagliga liv på grund av en eller flera psykiska symtom. 
Funktionsnedsättningen behöver inte påverka individens utförande men när miljön sätter 
stopp uppstår ett funktionshinder. Författarna kommer fortsättningsvis benämna 
målgruppen psykisk funktionsnedsättning men även innefatta personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de funktionshinder som uppstår i klientens 
vardag, då arbetet riktar sig till personer i öppenvården där samsjuklighet är vanligt.  
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Hälsoläget   
  
Upplevelsen av ohälsa är 10 gånger vanligare hos personer med funktionsnedsättning än i 
övriga befolkningen (Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010). 
Enligt Socialstyrelsen (2012) har personer med psykisk sjukdom ett sämre hälsoutfall, ökad 
dödlighet och färre vårdåtgärder än övriga patienter. I gruppen med diagnostiserad ångest 
eller förstämningssyndrom är andelen kvinnor fler medan männen är vanligare i gruppen 
med psykossjukdomar och neuropsykiatriska syndrom (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2014). Enligt Kielhofner (2012) är aktivitetsbalans, aktivitetskompetens, delaktighet, 
utförandekapacitet, färdighet, miljö, viljekraft och vanebildning viktiga begrepp i livet, vilka 
alla kan vara svåra att upprätthålla för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Hälsofrämjande åtgärder innefattar alla människor i samhället och ska förbättra livskvalitén 
och den sociala delaktigheten hos både den enskilde individen och i befolkningen som 
helhet (Kroksmark, 2014).   
   

En vardag med svårigheter  
  
Flertalet studier visar att personer med psykiska funktionsnedsättningar ofta är isolerade, 
har få sociala nätverk och har svårt att skapa aktivitetsbalans som är ett centralt begrepp i 
arbetsterapi. Kielhofner (2012) betonar balansen mellan aktivitetskategorierna lek, aktivitet, 
vila och personlig vård för att individen skall uppnå hälsa och välbefinnande. Hur en person 
upplever aktivitetsbalans är ytterst individuellt. Det har inte bara att göra med hur de olika 
aktiviteterna är uppdelade i tid, utan påverkas även av fördelningen i de olika dagliga 
aktiviteterna och nivån på kraven som ställs och hur det passar individen (Eklund, 2010). 
Målgruppen tenderar att ha sämre livskvalitet, hanterbarhet och meningsfullhet. De 
upplever även hjälplöshet och svårigheter i att hantera sin livssituation (Leufstadius, 2010; 
Mattisson, Horstmann & Bogren, 2014).  
   
I en studie av Baker och Procter (2014) visade det sig att alla deltagare kände att de förlorat 
en eller flera relationer och roller i sitt liv efter att de insjuknat i psykisk sjukdom. Enligt 
Kielhofner (2012) påverkas den personliga identiteten negativt vid förlust av roller och för få 
roller kan även leda till brist på identitet, syfte och struktur i vardagslivet. Förlusten av 
motivation, initiativ, sömnmönster och energi påverkade deras livssituation och 
engagemang i meningsfulla aktiviteter (Baker & Procter, 2014). Aktiviteterna bör kännas 
meningsfulla för individen för att uppleva en bättre hälsa (Leufstadius, 2010).   
  
Personer med funktionsnedsättningar behöver meningsfulla sysselsättningar som innefattar 
deras önskemål och preferenser (Kielhofner, 2012). Att ta tillvara på människors kompetens 
och se resurser istället för hinder skulle minska ohälsan och ha en stor betydelse för både 
individen och samhället i sin helhet. Att inte kunna vara delaktig som andra och bli dåligt 
bemött påverkar hälsan negativt (Avaheden, 2014). Personer med psykiska 
funktionsnedsättningar har många gånger en önskan om att normalisera sitt liv och bli 
accepterade av andra i samhället. Aktiviteter som uppfyller de behoven ses som 
meningsfulla. Det kan vara att bli så självständig som möjligt, ha rutiner i dagliga livet och 
accepteras av andra i olika situationer (Leufstadius & Argentzell, 2010). Att ha en känsla av 
delaktighet och vara en del i samhället är extra viktigt för personer som en gång känt sig 
utanför. Socialt stigma som grundar sig i fördomar och okunskap försvårar ofta en 
tillbakagång i samhället (Argentzell & Leufstadius, 2010).    
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Model Of Human Occupation (Kielhofner, 2012) tar upp att viljekraft, vanebildning, 
utförandekapacitet och miljömässig kontext är viktigt att arbeta med i denna grupp. 
Viljekraften är särskilt viktig för en person med låg funktionsnivå. När en person förlorar 
känslan av kapacitet och effektivitet, som kan bero på sensoriska, motoriska och kognitiva 
brister, försvagas viljekraften och möjligheten till att leva ut sina egna värderingar. Intresset 
för omvärlden och det egna beslutsfattandet kan även begränsas (Kielhofner, 2012).   
  
Att komma i gång är ett vanligt problem i målgruppen. Personen kan ofta utföra aktiviteten 
men har svårigheter att starta eller se behovet av aktiviteten vilket inte får misstolkas som 
behov av hjälp för att utföra aktiviteten (Sandlund, 2014). Vardagens olika aktiviteter kan 
bli övermäktiga för en person med psykisk sjukdom då "autopiloten" slås ut och det krävs 
koncentration och energi till att utföra varje enskild uppgift (Bejerholm & Eklund, 2014).   
  
Aktivitetsmönster och struktur i vardagen saknas ofta hos personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och livet blir kaotiskt och ostrukturerat vilket kan skapa ångest. 
Tiden sovs i stället bort och det blir svårt att ta sig för något, vilket sänker självkänslan och 
skapar en aktivitetsobalans (Leufstadius & Argentzell, 2010; Leufstadius, 2010; Leufstadius 
& Eklund, 2014). Det är viktigt att personens aktivitetsmönster, struktur och 
aktivitetsbalans uppmärksammas för att kunna sätta in rätt åtgärder så att personen 
upplever struktur i vardagen (Leufstadius & Argentzell, 2010).  Enligt Model Of Human 
Occupation kan klienter med kognitiva funktionsnedsättningar behöva hjälp att få kontroll 
över sina liv, vilket gör att de kan behöva en person som tar hänsyn till deras begränsningar 
och förstår att de inte alltid kan föra sin talan och lyfta fram sin syn på olika saker och 
önskemål. När en person inte själv kan fatta aktivitetsval som har en grund i deras egna 
värderingar och intressen försvagas individens tillfredsställelse och glädje (Kielhofner, 
2012).   
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Syfte  

Syftet var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar i öppenvården.     
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Metod  

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt i form av en Scoping review för att få fram 
relevant och befintlig forskning som svarar mot syftet i studien (Arksey & O'Malley, 2005).  
Scoping review valdes även eftersom denna studiedesign är en noggrann och transparent 
metod för kartläggning av forskningsområden. Scoping review tillåter även rapporter och 
sammanställningar från myndigheter (Arksey & O'Malley, 2005).    
  
Scoping review består av 5 steg:   

1. Identifiera forskningsfråga.   
2. Identifiera relevanta studier genom databassökningar.   
3. Studier utifrån inklusions- och exklusionskriterier väljs ut.   
4. Kartläggning av data i databasöversikt, flödesschema och artikelöversikt.   
5. Sortera, sammanfatta, sammanställa och rapportera resultaten.  

  

Urval     
  
Inklusionskriterierna i studien har varit artiklar som är skrivna på engelska, publicerade 
mellan 2006 och 2017 samt studier från länder med västerländsk kultur och 
levnadsstandard. Exklusionskriterierna har varit barn, personer över 65 år och patienter 
inom slutenvården för att avgränsa sökningen till artiklar som mer precis stämmer överens 
med syftet (Arksey & O'Malley, 2005). 

Datainsamling     
  
Sökningar utfördes i databaserna CINAHL, AMED och PsycINFO under perioden 12 till 19 
april 2017. Sökorden som användes var mental disorder*, mental illness, psychiatric 
disabilit*, occupational therap*, intervention* och strategies. Booleska söktermer som 
användes var AND och OR.   
161 relevanta artiklar efter titlar och abstrakt valdes ut och abstrakten lästes igenom. Efter 
en noggrannare läsning av abstrakten valdes 45 artiklar ut för vidare genomläsning. 
Författarna läste igenom hela artiklarna självständigt för att därefter tillsammans diskutera 
vilka artiklar som var relevanta mot studiens syfte. Artiklarna valdes sedan ut gemensamt 
vilket resulterade i 29 exkluderade artiklar varav 4 stycken var dubbletter och 16 artiklar 
inkluderades (se tabell 1 (bilaga 1) och figur 1) (Kristensson, 2014). Manuell sökning/ 
snowballing användes under perioden 4 till 12 maj 2017, för att bredda resultatet efter att 
databassökningarna var genomförda (Arksey & O'Malley, 2005). Från den manuella 
sökningen valdes 5 artiklar ut för att ingå i studien. Sammanlagt valdes och lästes 21 artiklar 
av författarna. 
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Artiklarna som var relevanta till studiens syfte dokumenterades i en artikelöversikt (se tabell 
2, bilaga 2) (Arksey & O'Malley, 2005).   

 

Databearbetning    
  
I den här delen utfördes forskartriangulering vilket innebar att artiklarna lästes flera gånger 
av författarna var för sig, därefter diskuterades de gemensamt för att undvika 
misstolkningar. Författarna plockade självständigt ut relevanta data ur artiklarna och 
samlade dem i ett dokument där resultaten jämfördes. Därefter diskuterades fynden och 
resultatet sammanställdes i olika nyckelområden och kategorier utifrån de 
arbetsterapeutiska interventionerna som hittades (Arksey & O'Malley, 2005). Genom att 
samla likartade interventioner i grupper bildades de olika nyckelområdena. I och med 
forskartrianguleringen stärks trovärdigheten (Kristensson, 2014).      
   

   

Etiska överväganden  
  
Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten har ett etiskt förhållningssätt vilket innebär 
att de ska vara etiskt granskade eller att författarna själva har genomfört etiska 
överväganden. Författarna har övervägt studiens värde gentemot negativa konsekvenser 
utifrån forskningskravet som innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas, fördjupas och 
metoder förbättras genom nödvändig forskning för individernas och samhällets utveckling 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att resultatet inte skulle påverkas av tidigare erfarenheter och 
kunskaper strävade författarna efter att vara neutrala under processen.   
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Resultat  

21 artiklar publicerade mellan 2006 och 2017 som uppfyllde inklusionskriterierna ingick i 
studien. Artiklarnas metoder varierade där flertalet var litteraturstudier men även 
kvalitativa, kvantitativa och mixade studier återfanns i resultatet (se tabell 2, bilaga 2).   
Resultatet redovisas i en beskrivande text under de olika nyckelområdena: kreativa 
interventioner (6 stycken artiklar), interventioner i dagliga livet (7 stycken artiklar), 
interventioner för arbete eller sysselsättning (4 stycken artiklar), interventioner med djur 
och natur (4 stycken artiklar), hjälpmedel som intervention (2 stycken artiklar). Vissa 
artiklar bidrar till flera kategorier.  
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Kreativa interventioner  
 
Kreativa aktiviteter   

  
Kreativa interventioner användes i rehabiliterande, upprätthållande och bedömningssyfte 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar och omfattade ett brett utbud av 
aktiviteter som mötte olika intressen, färdigheter, plats, tid, budget och resurser (Griffiths & 
Corr, 2007). Det fanns många olika möjligheter att möta klientens behov genom aktivitetens 
komplexitet, antal steg för varje uppgift, färdighetsnivå och koncentration som krävdes, 
undervisning, tillsyn och autonomi. Kreativa aktiviteter användes för att utforska känslor, 
tankar, verbalt och icke verbal kommunikation genom ett ickehotande medium. 
Aktiviteterna hölls enskilt som en förberedande aktivitet eller i grupp för att uppmuntra till 
att dela idéer, upplevelser och lärande mellan varandra, underlätta social interaktion, ingå i 
ett lagarbete, träna på att samarbeta och jobba mot ett gemensamt mål (Griffiths & Corr, 
2007).  
  
Exempel på kreativa aktiviteter från artikeln av Griffiths och Corr (2007) som användes som 
intervention:   

• Konst- måla, rita, konstverk, collage, glasmålning   
• Pappersarbete- korttillverkning, papier mache, calligrafi, fotografi   
• Tygarbete- sy, brodera, patchwork, sticka   
• Lertillverkning- dreja, saltlera, fimo, modellera, skulptera   
• Ordbaserat- drama, kreativt skrivande, läsning   
• Musik- dansa, göra musik, lyssna på musik   
• Annat- Smyckestillverkning, göra blomsterarrangemang, stöpa ljus, laga mat, göra 

mosaik, gravera, arbeta med trä, bygga modeller  
  

Interaktion inom gruppen ansågs viktig och att man kunde få feedback både från andra 
deltagare men också från instruktören (Howells & Zelnik, 2009). Förmågor och färdigheter 
utvecklades genom de kreativa aktiviteterna, dels manuella färdigheter för uppgiften till 
exempel sy, rita, måla, men även allmänna färdigheter som koncentration, beslutsfattande, 
problemlösning och konsekvenstänk (Griffiths, 2008). Att slutföra och få en slutprodukt var 
något som deltagarna inte var vana vid men som under studien fått en betydelse, en 
motivationskälla och gav en känsla av stolthet, prestation, bekräftelse och bättre självkänsla 
(Griffiths, 2008; Griffiths & Corr, 2007). Deltagarna rapporterade varierande effekter på 
självförtroende, mental hälsa, dagliga aktiviteter och social interaktion. Vissa deltagare 
rapporterade att engagemang i kreativ aktivitet bidrog till att upprätthålla en stabilitet i 
deras mentala hälsa genom att hålla borta negativa tankar och oro (Griffiths, 2008).   
  

Strukturerad kreativ intervention  

  
The Tree Theme Method (TTM) en klientcentrerad och strukturerad metod där olika 
livsteman bearbetades (Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, Jansson & Eklund, 2010). TTM 
utfördes vid 5 tillfällen där klienten uppmanades att måla ett träd utifrån olika livsperioder. 
Vid första sessionen fick klienten måla ett träd som symboliserade det nuvarande livet. 
Rötterna symboliserade bagaget man har med sig och kronan personlighet, aktiviteter, 
intressen och relationen med andra. De efterföljande 3 gångerna målades träd ifrån 
barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Bilderna användes som en utgångspunkt för en 
aktivitetsberättelse av klientens livshistoria. Fokus låg på begränsningar och hur de format 
och påverkat klientens vardag. Den 5:e gången uppmuntrades klienten att, utifrån de 
föregående trädmålningarna och dess reflektion, måla ett träd som symboliserade 
framtiden. Under behandlingens gång uppmuntrades klienten att hitta strategier för att 
hantera vardagen (Gunnarsson & Eklund, 2009; Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, 
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Jansson & Eklund, 2010).    
Deltagarna i studien av Gunnarsson, Peterson, Leufstadius, Jansson och Eklund (2010) 
beskrev interventionsprocessen som en resa, där de fick berätta och reflektera över olika 
händelser ur livet. Deltagarna upplevde att de fick berätta sin historia för första gången i sin 
helhet. I studien av Gunnarsson och Björklund (2013) visade resultaten vid uppföljningen 
tre år efter TTM- intervention att psykiska symtom och självkontroll var stabila i jämförelse 
med mätningarna efter interventionen. Deltagarnas känsla av sammanhang, 
aktivitetsutförande och tillfredsställelsen i utförandet visade på förbättring vid 
uppföljningen (Gunnarsson & Björklund, 2013).  

Interventioner i dagliga livet  

Meningsfullhet i vardagen  

  
Everyday Life Rehabilitation (ELR) en modell för integrerad rehabilitering riktad till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Modellens syfte var att möjliggöra 
meningsfulla dagliga aktiviteter. ELR innehåller klientcentrerad, rehabiliterande stöd, 
utbildning och rådgivning. Occupational Therapy Intervention Process Model användes för 
att utvärdera och hjälpa klienten att identifiera meningsfulla dagliga aktiviteter som var 
begränsade men som individen ville kunna utföra (Lindström, Hariz & Bernspång, 2012).      
I studien av Lindström, Hariz och Bernspång, 2012, visade resultaten efter interventionen 
en förbättring för måluppfyllelse, aktivitetsfaktorer och hälsorelaterade faktorer hos 
deltagarna. De flesta resultaten var stabila och kvarstod vid 6-månaders uppföljning. 
Signifikanta förbättringar visades i psykiska symtom och resultatet indikerade på 
meningsfulla kliniska och statistiska resultat.   
  
Action Over Inertia (AOI) (Edgelow & Krupa, 2011) en intervention speciellt framtagen för 
personer med svår mental sjukdom. Interventionen utformades i en individuell arbetsbok 
och målet med insatsen var att få deltagaren ut i en klientcentrerad meningsfull aktivitet för 
att främja hälsa och välbefinnande. Arbetsboken innehöll både information och arbetsblad 
som syftade till att främja ett samarbete med klienten. Åtgärdens indelning: 1) Fastställande 
av förändringsbehov och satsningar i förändringsprocessen, 2) Återspegla aktuell 
aktivitetsbalans och engagemangsmönster med introduktion och stöd till meningsfulla 
aktiviteter, 3) Tillhandahålla information om förhållandet mellan sjukdomen, 
aktivitetsbalans och engagemang, 4) Långsiktig målplanering och stöd, och 5) Löpande 
uppföljning och uppdatering av planer.   
Deltagarna i studien beskrev interventionen som en positiv erfarenhet av att reflektera över 
sitt eget aktivitetsmönster och se sina förbättringar. De kunde efter studien se behovet av 
struktur för att känna sig produktiva, användbara och lyckliga. Några av deltagarna hade 
prövat för dem nya aktiviteter som de sedan infört i sina dagliga liv. Alla deltagare uppgav 
att interventionen fått dem att se sin mänskliga potential (Edgelow & Krupa, 2011).  
  

Struktur   

  
Tidsdagboken användes för att se mönstret i aktivitetsengagemang hos personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. En intervju kompletterade med substans och 
fullständighet, så den rapporterade datan inte innehöll några luckor. Frågor om upplevd 
stress, balans, mening, känslor, miljöfaktorer eller dolda aktiviteter kunde läggas till för att 
öka förståelsen av aktivitetsmönstret (Eklund, Leufstadius & Bejerholm, 2009).    
  
Erfarenhetsprovtagningsmetoden (ESM) var en annan tidsanvändningsmetod där en 
programmerad ljudsignal ljöd vid slumpmässiga tidpunkter under dagen och personen 
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registrerade vad han eller hon gjorde och hur händelsen upplevdes (Eklund, Leufstadius & 
Bejerholm, 2009).    
    
  
I studien av Eklund, Leufstadius & Bejerholm (2009) gavs förslag på interventioner:   

• Att hjälpa deltagaren med struktur och dagliga aktiviteter som identifieras i 
kortsiktiga mål för att uppnå en normal dygnsrytm.    

• Formulera uppgifter för varje deltagare att uppnå mellan gruppmötena.    
• Arrangera gruppmöten med erfarenhetsutbyte, uppföljning av de enskilda 

uppgifterna, formulering av nya kortsiktiga mål, upprätta strategier, ge feedback 
och support.   

• Erbjuda utbildning om tidsanvändning och hälsa samt information om vad som är 
känt om förhållandet mellan allvarlig psykisk sjukdom och engagemang i dagliga 
aktiviteter (Eklund, Leufstadius & Bejerholm, 2009).   
  

Arbetsterapeuter i studien av Faulkner och Mairs (2015) identifierade olika användbara 
strategier för sömnproblematik. Dessa innehöll information om sömn, sömnmönster och 
sömnhygien. Den primära insatsen var att skapa en rutin och att se över de dagliga 
aktiviteterna. De arbetsterapeuter som använde sig av mindfulness och avslappning såg 
interventionen som positiv för sömnproblematiken hos klienterna (Faulkner & Mairs, 2015).    
  

Färdighetsutveckling  

  
I litteraturstudien av Gibson, D`Amico, Jaffe och Arbesman (2011) fann de interventioner 
där man arbetade med socialt deltagande inklusive social kompetensträning. Många studier 
identifierade förbättrade sociala färdigheter efter träning i interpersonella- och 
kommunikationsfärdigheter. Arbetsterapi i kombination med medicinering gav bättre utfall 
än i kontrollgruppen med endast medicinering i en månatlig sju månaders uppföljning 
(Gibson, D`Amico, Jaffe & Arbesman, 2011).  Brädspel i samband med sociala och 
psykomotoriska färdighetsträningar och arbetsterapi kunde förbättra socialt 
tillbakadragande och interpersonellt fungerande vilket togs upp i litteraturstudien av 
Arbesman och Logsdon (2011).  Studien lyfte tre artiklar med strukturerade 
behandlingsprogram som kombinerade social kompetens och daglig färdighetsträning vilket 
gav god effekt och förbättrade deltagarnas självständighet i dagliga livet (Arbesman & 
Logsdon, 2011). En studie tog upp ett Rollutvecklingsprogram (RDP) som använde 
individualiserade teoribaserade insatser för att hjälpa en person att utveckla aktiviteter och 
interpersonella färdigheter inom meningsfulla sociala roller vilket visade sig ge positiv effekt 
(Arbesman & Logsdon, 2011). Studien av Gibson, D`Amico, Jaffe och Arbesman (2011) tog 
även upp interventioner riktade mot Instrumentella Aktiviteter i Dagliga Livet (IADL) 
inklusive livskvalitetsutbildning och fysisk aktivitet med träningsprogram som använde 
antingen beteendemässiga eller kognitiva beteendemetoder. Resultaten visade allmän 
utveckling av interpersonella relationer, beslutsamhet, aktivitetsförberedelse, aktiviteter i 
dagliga livet, affektiv hantering och kognitiv kompetens. Oberoende av tillvägagångssätt 
visades en minskning av psykiska symtom (Gibson, D`Amico, Jaffe & Arbesman, 2011).   
  

Gruppinterventioner   

  
Gruppinterventioner kunde innebära diskussioner i grupp som används för att generera 
kunskap och utveckling inom ett valt område där deltagarna själva var experter 
(Sundsteigen, Eklund & Dahlin- Ivanoff 2009). I studien av Sundsteigen, Eklund och 
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Dahlin- Ivanoff (2009) handlade gruppinterventionerna om positiv förändring i dagliga 
aktiviteter. Faktorerna för att främja positiva förändringar var timing (där interventionen 
kommer vid rätt tidpunkt för individen), tillhörighet, medverkan, engagemang, utmaning, 
meningsfull aktivitet, balanserat fokus på sjukdom och att hantera och våga mer för 
förändring av dagliga aktiviteter. Deltagarna upplevde en växelverkan mellan 
interventionerna och vad som hände i deras dagliga liv då förmågorna att hantera 
situationer och göra förändringar ökade genom erfarenheter och reflektioner i gruppen 
(Sundsteigen, Eklund & Dahlin- Ivanoff 2009).   
Wellness Recovery Action Planning (WRAP) - gruppterapi för att förbättra självhantering, 
kompetens, återhämtningsorientering och hopp hos vuxna med allvarlig psykisk sjukdom. 
Resultaten visade att hopp och återhämtningsorientering förbättrats signifikant från pre-
test till post-test. Resultaten fann även att träning reducerade symptom på depression, 
förbättrade självkänslan och ökade prestanda och tillfredsställelse av aktiviteter i dagliga 
livet (Gibson, D`Amico, Jaffe & Arbesman, 2011).   
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Interventioner för arbete eller sysselsättning  
  
Litteraturöversikten av Lloyd och Waghorn (2007) visade att arbetsterapeutiska 
interventioner för att återfå personer med psykiska funktionsnedsättningar i arbete, studier 
eller sysselsättning kunde innehålla aktivitetsrådgivning, vägledning, bedömning, 
färdighetsutbildning och nätverksutveckling. Strategier som användes av 
arbetsterapeuterna var stresshantering, avslappningsutbildning, arbetsrelaterad 
kommunikation och problemlösning. Sociala färdigheter tränades i en stegvis process, som 
inkluderade rollövning, videoåterkoppling och läxuppgifter för att generalisera sina 
färdigheter genom övning ute i samhället (Lloyd & Waghorn, 2007).  
  

Sysselsättning   

  
Studien av Tjörnstrand, Bejerholm och Eklund (2011) visade att dagcenter erbjöd social 
interaktion och tillhandahöll aktiviteter inom och utanför sina fysiska lokaler. Aktiviteter 
som genomfördes var sociala aktiviteter, underhållsaktiviteter av lokalerna, kreativa 
aktiviteter, tillverkningsaktiviteter, serviceaktiviteter och informationsfokuserade 
aktiviteter.  
Den viktigaste anledningen för deltagarna att vara på dagcentret var att få delta i aktiviteter 
med olika nivåer av krav. Deltagarna kände ett värde när de producerade användbara och 
vackra produkter och de kände sig som arbetstagare när de var engagerade i 
yrkesverksamma aktiviteter. Studien visade även att den sociala aktiviteten att äta i 
matsalen genererade andra aktiviteter, såsom att köpa matvaror, förbereda, sälja, betjäna 
och städa upp (Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund, 2011).  
  

Volontärarbete  

  
Farrell och Bryant (2009) undersökte den publicerade litteraturen som utvärderade 
användningen av frivilligt/ oavlönat arbete som intervention för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar för att främja social interaktion. Resultatet visade att volontärarbete 
inte garanterar social interaktion och att missgynnade grupper upplevde barriärer som i 
vissa fall förvärrades av uppdragsgivarna. Studier tydde på att volontärarbete skulle kunna 
vara av nytta för deltagarna men mer forskning behövdes då det var svag bevisning (Farrell 
& Bryant, 2009).   
  

"Supported employment" och "Supported education"   

  
Studien av Lloyd och Waghorn (2007) tog upp att återgång till utbildning kunde vara en 
bättre långsiktig strategi än anställning. Utbildning kunde ge tillgång till stigmafri identitet 
som student snarare än psykiskt funktionsnedsatt.  Rehabiliteringsformen supported 
education tillhandahåller hjälp, förberedelse och stöd till personer som vill fortsätta 
vidareutbilda sig. Studien visade att supported education kunde förbättra 
sysselsättningsresultaten för personer med psykiska funktionsnedsättningar (Lloyd & 
Waghorn, 2007). Arbetsterapeuten kunde genom supported employment ge löpande stöd 
genom coaching på arbetsplatsen, övervaka arbetsförmågan och behovet av ytterligare 
anpassningar, förutse och felsöka eventuella arbetsrelaterade problem som kunde uppstå 
och vid behov utföra regelbundna besök på arbetsplatsen (Lloyd & Waghorn, 2007). I 
litteraturstudien av Arbesman och Logsdon (2011) framkom bevis på att individuella 
kognitiva träningsprogram tillsammans med supported employment gav effektiva 
förbättringar och bra arbetsresultat vid uppföljningen 2- 3 år efter interventionen. Bevisen 
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för supported employment var stark, speciellt vid Individuell Placement and Support (IPS 
modellen) som ofta ledde till anställning av personer med allvarlig psykisk sjukdom 
(Arbesman & Logsdon, 2011).  
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Interventioner med djur och natur  

"Green care"   

  
Granerud och Eriksson (2014) skrev i sin artikel att grön vård är strukturerad men inte när 
det gäller specifik behandling eller rehabiliteringsprogram. Klienterna deltog i olika 
organiserade aktiviteter i jordbruksföretag eller ute i naturen och interagerade med till 
exempel djur, växter, trädgården och skogen. Att vara med i grön vård innebar utmaningar i 
att behärska nya och speciella situationer och tillgodose krav som många av deltagarna 
upplevt misslyckande i tidigare (Granerud & Eriksson, 2014). Deltagarna i studien upplevde 
ett meningsfullare liv genom att bli aktivare, ha en känsla av att känna sig behövd, att bli en 
del av ett sammanhang, kontakten med djur och känslan av att ha en plats och roll i 
samhället. Deltagarnas engagemang i aktiviteterna resulterade även i personliga 
förändringar, nya praktiska färdigheter och en känsla av välbefinnande (Granerud & 
Eriksson, 2014). Självbilden utvecklades även till att bli mer positiv och hoppet för en bättre 
framtid stärktes. Arbetet på gården gav en förnyad känsla av mening i livet, att se hur tiden 
går och iaktta årstidernas skiftande, fördjupade deltagarnas erfarenheter av meningsfullhet 
(Granerud & Eriksson, 2014). I studien av Berget, Skarsaune, Ekeberg och Braastad (2007) 
visade det sig att patienter med schizofreni, personlighetsstörningar och ångestsjukdomar 
hade den största ökningen av intensitet och precision i interventionen. För patienter med 
affektiv sjukdom var ökad intensitet i arbetet med djuren från tidiga till sena observationer 
korrelerad med lägre ångest och ökad "self-efficacy" (Berget, Skarsaune, Ekeberg & 
Braastad, 2007).   

Friluftsliv och motion   

  
Fritid kunde spela en viktig roll för utveckling av roller och positiva identiteter för 
människor vilket möjliggjorde en hälsosammare livsstil, skapade sociala möjligheter, 
påverkade till bättre val, underlättade deltagande i andra aktiviteter och främjade social 
interaktion (Frances, 2006). Aktiviteter som engagerade både kroppen och sinnen hade 
större effekt än aktiviteter som bara engagerade kroppen eller själen. Friluftsliv som 
aktivitet förbättrade livskvaliteten för personer med varaktiga psykiska problem. Resultatet 
av studien visade fysiologiska, psykosociala och emotionella förbättringar hos deltagarna. 
Lärande i en naturlig utomhusmiljö visade på positiva fördelar, underlättade konstruktiv 
förändring och hade en positiv effekt på behandlings- och rehabiliteringsprocessen 
(Frances, 2006).   
Alexandratos, Barnett och Thomas (2011) kom i sin studie fram till att blandade 
träningsformer, som kardiovaskulär träning, viktträning, yoga och simning var effektivare 
än att till exempel gå en promenad själv. Studien visade även att träningsinterventioner 
lindrade symptom på svår mental sjukdom som till exempel humör, vakenhet, 
koncentration och sömnmönster. Träningen kunde minska eller ge en distraktion från 
psykotiska symptom, som till exempel hallucinationer, minska svårighetsgraden av 
depression och förbättringar i psykosocial funktion. Studien tydde på att social interaktion, 
meningsfull användning av tid, målmedvetenhet och målinriktad aktivitet kunde förbättras. 
Träning kunde leda till empowerment och ökad personlig kontroll hos deltagarna 
(Alexandratos, Barnett & Thomas, 2011).   
    

Hjälpmedel som intervention   
  
I rapporten av Hjälpmedelsinstitutet (2010) visades att valet av åtgärd berodde på klientens 
delaktighet, yttre faktorer och administrativa rutiner. Icke- förskrivningsbara hjälpmedel 
och andra strategier var förstahandsalternativet för arbetsterapeuterna i studien såsom 
mobiltelefoner, mentala strategier, planering och miljöanpassningar.  De vanligaste 
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kognitiva funktionsnedsättningarna som arbetsterapeuterna i studien riktade sina 
interventioner mot var planering/ struktur, initiativförmåga, tidsuppfattning och 
minnesförmåga. Strukturhjälpmedel framhölls som mycket använda och bestod av både 
förskrivningsbara hjälpmedel såsom Timex, medicinsnurra, natt- dagkalender men även 
icke- förskrivningsbara såsom whiteboardtavla, checklistor, scheman samt uppmärkning i 
miljön. Strukturhjälpmedlen uppgavs ge kontroll i vardagen, självständighetskänsla, frihet, 
oberoende, självkänsla, självförtroende och avlastning av arbetsminnet hos klienterna. För 
att få en bättre nattsömn lyftes tyngdtäcken fram som ett effektivt hjälpmedel för att 
förbättra sömnen, gå ner i varv och minska oro och ångest. En bättre nattsömn gav klienten 
en mer fungerande vardag  
(Hjälpmedelsinstitutet, 2010).   
Arbesman och Logsdon, (2011) beskrev i sin studie att det finns goda bevis för effekten av 
att använda stöd i miljön tillsammans med kognitiv anpassningsträning och 
kompensationsstrategier som är individanpassade för att stödja personen i aktivitet.    
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Diskussion  

Metoddiskussion  
  
Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeutiska interventioner för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar i öppenvården. Definitionen av psykisk 
funktionsnedsättning var svår att få fram då det inte finns klara och enhetliga definitioner. 
Funktionsnedsättning och funktionshinder förväxlas ofta, vilket försvårade ytterligare för 
författarna vid val av begrepp till syftet. Författarna har upptäckt att definitionen 
funktionshinder är omdiskuterat och används olika av olika professioner varpå 
funktionsnedsättning valdes i arbetet för att inte påverka läsaren negativt.  
Scoping review anser författarna var en bra metod för att få bredd på sökningen av relevanta 
artiklar som svarade mot syftet. Scoping review ger en berättande eller beskrivande 
redogörelse för tillgänglig forskning och inkluderar fynd från olika metoder och 
studiedesigner. Styrkan i metoden är att den tillåter olika sorters material angående ämnet 
(Arksey & O´Malley, 2005). 
Författarna har valt att gå tio år tillbaka i tiden för att få med så många olika interventioner 
som möjligt och begränsat resultaten till länder med västerländsk kultur och 
levnadsstandard. Inklusionskriterierna var vuxna personer (18-64 år) med psykiska 
funktionsnedsättningar som bor i ordinärt boende för att interventionerna skulle vara 
användbara i öppenvården. Inför databassökningen fick författarna hjälp av 
högskolebiblioteket med hur sökord tas fram i de olika databaserna. Syftet med 
databassökningen var att inte styra sökningen mot olika interventioner för att få ett brett 
material som ökar tillförlitligheten av studien. Resultaten vid de olika databaserna varierade 
i relevans där PsycINFO utmärkte sig när författarna läste igenom hela artiklarna och 
endast en artikel valdes ut. I och med att sökningarna dokumenterades noggrant och 
utfördes systematiskt stärks trovärdigheten av studien (Kristensson, 2014).  Enligt Arksey 
och O’Malley (2005) är det viktigt att processen dokumenteras noggrant för att öka 
tillförlitligheten. Författarna har använt forskartriangulering och tänkt på att vara neutrala i 
tolkningarna av artiklarna för att metoden ska vara transparent och för att resultatet ska bli 
så trovärdigt som möjligt (Kristensson, 2014). Detta stärker studiens tillförlitlighet och 
verifierbarhet. Giltigheten styrks genom att författarna beskrivit tiden då artiklarna valts ut.  
  
Författarna har uppmärksammat att flera artiklar rörde slutenvården, som var en 
exklusionskriterie, vilket innebär att variationen av interventioner kan ha blivit färre. Det 
kan bero på att forskningen är mer utbredd inom slutenvård. 16 artiklar valdes ut ur 
databassökningen. Den manuella sökningen riktades mot interventioner som författarna 
med sin förförståelse visste fanns men som inte framkom ur databassökningen. Dessa 
handlade om dagcenter som sysselsättning och kognitiva hjälpmedel. Författarna valde först 
att ha peer reviewed som inklusionskriterie men valde därefter att ta bort det för att vidga 
sökningen. Artiklarna som valdes ut kontrollerades via Ulrichsweb för att se om de var etiskt 
granskade, vilket författarna ansåg vara en svår databas. Vid sökningen framkom att alla 
valda vetenskapliga artiklar, där en var en kortrapport, var refereed och peer reviewed. 
Projektrapporten från Hjälpmedelsinstitutet "Kartläggning kognitiva hjälpmedel" innehöll 
etiska överväganden. Artiklarna varierade i en blandning av kvantitativa, kvalitativa, mix- 
och litteraturstudier.   
För att svara mot syftet så kan författarna i efterhand se att vissa artiklar inte hade behövt 
vara med i resultatet då de inte berättade så mycket om interventionen. Två av artiklarna 
som behandlade TTM- metoden (Gunnarsson & Eklund, 2009; Gunnarsson & Björklund, 
2013) handlade om varaktigheten och förhållningssättet, studien av Berget, Skarsaune, 
Ekeberg och Braastad (2007) beskriver inte hur interventionen utfördes utan behandlar 
endast effekten, vilka inte motsvarar vårt syfte.   
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Resultatdiskussion  
 
I förhållande till syftet visade resultatet av studien interventioner inom följande 
nyckelområden: 
Kreativa interventioner 
Under detta nyckelområde visade fynden att det fanns olika inriktningar på 
interventionerna som skapade olika kategorier. Det fanns interventioner som bygger på de 
kreativa aktiviteterna i grupp eller enskilt och där den personliga utvecklingen sker som en 
följd av deltagandet i aktiviteten (Griffiths, 2008; Griffiths & Corr, 2007). Författarna fann 
även en intervention som var mer strukturerad och följer en förutbestämd arbetsmetod med 
den kreativa aktiviteten som hjälp för att nå ett resultat (Gunnarsson, Peterson, 
Leufstadius, Jansson & Eklund, 2010). I studien hittade författarna endast en intervention 
som hade en strukturerad metod vilket kan innebära att det är mer vanligt med 
interventioner där den kreativa aktiviteten och deltagandet är det centrala i processen. 
 
Interventioner i dagliga livet 
Interventioner i dagliga livet handlar om olika metoder för att utveckla meningsfullhet i 
vardagen, struktur och utveckling av olika färdigheter både enskilt och i grupp (Lindström, 
Hariz & Bernspång, 2012; Edgelow & Krupa, 2011; Eklund, Leufstadius & Bejerholm, 2009; 
Gibson, D`Amico, Jaffe & Arbesman, 2011; Arbesman & Logsdon, 2011; Sundsteigen, 
Eklund & Dahlin- Ivanoff 2009). Författarna fann flertalet metoder och strategier för 
deltagarna att använda i vardagen men genom en djupare sökning tror författarna att fler 
borde framkomma.  
 
Interventioner för arbete och sysselsättning 
Nyckelområdet tar upp olika interventioner för hur individerna kan hjälpas ut i meningsfull 
sysselsättning i form av dagverksamhet, volontärarbete, studier eller avlönat arbete (Lloyd 
& Waghorn, 2007; Tjörnstrand, Bejerholm & Eklund, 2011; Farrell & Bryan, 2009; 
Arbesman & Logsdon, 2011). Författarna kan se nyttan med sysselsättning och supported 
employment/ supported education för att få deltagarna att känna sig delaktiga och socialt 
interagerade men att volontärarbete istället kan påverka deltagarna negativt.  
 
Interventioner med djur och natur 
Artiklarna under detta nyckelområde beskriver hur interaktionen med djur och/ eller natur 
tillsammans med fysisk aktivitet och samarbete i grupp påverkar hälsan för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar (Granerud & Eriksson, 2014; Berget, Skarsaune, Ekeberg 
& Braastad, 2007; Frances, 2006; Alexandratos, Barnett & Thomas, 2011). Studierna visade 
att deltagarna  ökade sitt välmående på grund av att de blev mer aktiva men att även 
engagemanget i de olika aktiviteterna bidrog till personliga förändringar. Författarna kunde 
se att interventionerna skedde i utomhusmiljö vilket kan vara en gemensam faktor för de 
positiva resultaten studierna visade. 
 
Hjälpmedel som intervention 
Nyckelområdet visar att hjälpmedel kan vara ett stöd för individen att nå en mer fungerande 
vardag med bättre självförtroende och självständighet (Holmqvist, Ivarsson, Olstam, 
Pettersson & Yilmaz, 2010). Hjälpmedel för psykiska funktionsnedsättningar verkar inte 
vara prioriterat inom forskning vilket författarna tycker är en brist då det kan vara en 
betydande del för dessa individer. Författarnas förförståelse visar att det är ett område i 
ständig förändring där kunskaper behöver uppdateras. 
 
Resultatet i studien visade att arbetsterapeuten kan utföra flertalet klientcentrerade 
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interventioner som skapar struktur, meningsfullhet, aktivitetsbalans och delaktighet i 
individernas vardag där miljön har en stor inverkan. Den arbetsterapeutiska teorin och 
praktiken speglar hur viktig aktivitetsbalans, aktivitetskompetens, delaktighet, 
utförandekapacitet, färdighet, miljö, viljekraft och vanebildning är för utförandet hos 
individen (Kielhofner, 2012). Författarna anser att det arbetsterapeutiska synsättet passar 
väl överens med interventioner för personer med psykiska funktionsnedsättningar, detta för 
att minimera passivisering och marginalisering och istället möjliggöra en meningsfull 
tillvaro för individen (Lindström, 2007).  
 
Författarna har sett ett genomgående tema i studien där interventionerna inom de olika 
nyckelområdena behöver innehålla för individen meningsfulla aktiviteter för att få effekt 
vilket författarna anser vara en viktig del inom arbetsterapi. Det krävs skicklighet och 
kompetens hos arbetsterapeuten att identifiera meningsfulla aktiviteter till klienten på rätt 
utmaningsnivå för att maximera den kliniska nyttan med interventionen (Griffiths & Corr, 
2007). Enligt Kielhofner (2012) måste aktiviteten upplevas meningsfull för att individen ska 
uppnå viljekraft som är en utvecklingsprocess där förändringar kan äga rum och påverka 
utförandekapaciteten.   
 

Interventionernas betydelse för klienterna har enligt artiklarna överlag gett ökad delaktighet 
i vardagen. Författarna tycker att delaktighet är en viktig del i rehabiliteringen för att styrka 
det klientcentrerade arbetssättet.  Deltagarnas engagemang och delaktighet i interventionen 
förbättrade deras interpersonella färdigheter och relationer i en trygg miljö som därefter 
togs med och användes ute i samhället. Kielhofner (2012) menar att andra människors 
förväntningar, lagar och regler, arbetskrav och sociala normer kan påverka människors 
handlingar, aktivitetsmönster och till och med motivation. Individens aktivitetsutförande 
beror på de möjligheter, stöd, krav och begränsningar som finns i miljön vilket kan påverka 
individens beteende positivt eller negativt (Kielhofner, 2012).  
   
Den psykiska funktionsnedsättningen tillsammans med en trygg miljö kan få en inlåsande 
effekt och därmed blir interaktionen med omvärlden begränsad (Bejerholm & Eklund, 
2014). Studier har visat att individer som får anpassningar i miljön och hjälpmedel har ökat 
sin självständighet och delaktighet i samhället då ett tekniskt hjälpmedel överbryggar 
hinder och kompenserar för brister (Magnusson, 2012). Författarna anser att det är en 
viktig del i arbetet för arbetsterapeuten att använda miljön så att den främjar utveckling för 
klienten. Flertalet studier i resultatet har påvisat att deltagarnas engagemang i en aktivitet 
bidrog till en stabilitet i deras mentala hälsa då sysselsättningen gjorde att de negativa 
tankarna och oron höll sig borta (Griffiths, 2008; Farrell & Bryant, 2009; Alexandratos, 
Barnett & Thomas, 2011; Gibson, D`Amico, Jaffe & Arbesman, 2011). Författarna har under 
studien uppmärksammat hur mycket miljön betyder för individernas aktivitetsutförande 
som i sin tur påverkar deras mående. Vilket skulle kunna innebära att klienterna med rätt 
stöd i förhållande till miljön blir mer självständiga och delaktiga i samhället, kommer ut i 
arbete och får ett bättre psykiskt mående som på sikt kan minska kostnaderna för samhället.  
 
Betydelse för arbetsterapi 
Då det finns ett kunskapsglapp hos andra professioner och inom befolkningen angående 
vad arbetsterapeuten kan göra för målgruppen, hoppas författarna att denna uppsats kan 
vara ett hjälpmedel att på ett lättöverskådligt sätt visa bredden av interventioner som kan 
användas inom öppenvården för att främja meningsfullhet, delaktighet och självständighet i 
vardagen.  Arbetsterapeuten behöver därför ta en större roll och öka sin närvaro för 
målgruppen inom öppenvården. I och med den här kandidatuppsatsen hoppas författarna 
att den kan vara en del i att utveckla och öka arbetsterapeutens närvaro i öppenvården. 
Resultatets bredd kan ge värdefull information och inspirera fler arbetsterapeuter att arbeta 
med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Författarna har under arbetets gång 
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upptäckt den stora variationen av arbetsterapeutiska interventioner som bidrar med ökad 
delaktighet, meningsfullhet och självständighet inom målgruppen vilket är starka skäl till 
varför arbetsterapeuter bör våga ta plats och öka sin närvaro inom öppenvården.  
  
Förslag för vidare forskning  
Författarna anser att vidare forskning behövs då inga artiklar angående hjälpmedel till 
personer med psykiska funktionsnedsättningar hittades vid databassökningen men att 
förförståelsen säger att det är en viktig och ständigt utvecklad del. Vidare behövs mer 
forskning inom öppenvården då sökresultaten många gånger visade på interventioner 
riktade mot slutenvård. Författarna tycker det vore intressant att läsa om 
slutenvårdsinterventionerna för att se om dessa går att generalisera ut i öppenvården för 
vidare forskning. Överhuvudtaget behöver psykisk funktionsnedsättning lyftas fram mer i 
forskningen och i samhället för att minska stigma och marginalisering. 
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Slutsats  

Resultatet av studien visar att det finns ett brett utbud av arbetsterapeutiska interventioner 
för personer med psykiska funktionsnedsättningar inom öppenvården. Författarna har i 
studien hittat genomgående teman där interventionerna behöver innehålla meningsfulla 
aktiviteter för att göra verkan, att interventionerna överlag har gett ökad delaktighet i 
vardagen och hur viktig miljöns betydelse är för individens aktivitetsutförande och mående. 
Studien kan användas för att sprida information om vad arbetsterapeuten kan göra i 
öppenvården för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
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Tabell 1       Bilaga 1 

Översikt databassökning  
Databas,  sökord  och 

 inklusions/inklusionskriterier  
Antal 

träffar  
 Valda abstrakt  

  

 Valda 

artiklar  
Dubbletter  

AMED  66  21  10    

Mental disorder* OR psychiatric disabilit* AND 
occupational therap* AND intervention* OR strategies  

        

Inklussionskriterier:  publicerade mellan 2006 
– 2017, skrivna på engelska samt ifrån länder med 
liknande kultur som Sverige  
Exklussionskriterier: barn, personer över 65 år samt 
patienter inom slutenvården  

        

     

CINAHL  34  10  5  4  

Mental disorder* OR psychiatric disabilit* AND 
occupational therap*  
AND intervention* OR strategies  
  

        

Inklussionskriterier: publicerade mellan 2006 – 2017, 
skrivna på engelska samt ifrån länder med liknande 
kultur som Sverige  
Exklussionskriterier: barn, personer över 65 år samt 
patienter inom slutenvården  
  

        

          

psycINFO  61  
  

14  1    

mental illness AND occupational therap* AND  
intervention*  
  

        

Inklussionskriterier: publicerade mellan 2006 – 2017, 
skrivna på engelska samt ifrån länder med liknande 
kultur som Sverige  
Exklussionskriterier: barn, personer  

        

över 65 år samt patienter inom slutenvården      

          

Manuell sökning/ snowballing          

Sökningen skedde utifrån de interventioner som inte 
kom med i  
databassökningen  

    5    

Inklussionskriterier: publicerade mellan 2006 – 2017, 
skrivna på engelska samt ifrån länder med liknande 
kultur som Sverige  
Exklussionskriterier: barn, personer över 65 år samt 
patienter inom slutenvården  
  

        

          

Totalt antal:  161  45  21  4  
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Tabell 2           Bilaga 2 

 Artikelöversikten 
Författare (år), titel, 

tidskrift, land 
Intervention Syfte Deltagare  Metod (insamling 

och analys av 

data) 

Etik Resultat/slutsatser 

Alexandratos, K. Barnett 
F,  & Thomas, Y. 
(2011) 
The impact of exercise 

on the mental health 

and quality of life of 

people with severe 

mental illness 

:a critical review 

British Journal of 

Occupational Therapy 
Australien 

Motion Beskriva effekten av hur 
motion som intervention 
påverkar mental hälsa och 
livskvalité för personer 
med svår psykisk sjukdom 

 

 Litteraturöversikt Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 
Alla artiklar 
som ingick 
var peer 
reviewed 

Motion kan leda till förbättringar i 
livskvalitet genom social interaktion 
och målinriktad aktivitet. Det kan också 
bidra till en känsla av delaktighet och 
förbättrat självförtroende. Förbättring 
av symtom på sjukdomen har även 
påvisats. 

 

Arbesman, M   & 
Logsdon, D W. 
(2011) 
Occupational Therapy 

Interventions for 

Employment and 

Education for Adults 

With Serious Mental 

Illness: 

A Systematic Review 

The American Journal of 

Occupational Therapy 

USA 

 

Arbets- 
terapeutiska 
intervention
er i 
samband 
med 
sysselsättnin
g 

Artikeln undersökte 
forskningslitteratur som 
utvärderar effektiviteten 
hos arbetsterapeutiska 
interventioner med 
inriktning på deltagande 
och prestation i aktiviteter 
relaterade till betald och 
obetald 
sysselsättning och 
utbildning för personer 
med allvarlig psykisk 
sjukdom. 

Personer med 
psykisk sjukdom 

Systematisk 
granskning av 
forsknings artiklar 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Resultaten tyder på att det finns starka 
bevis för effektiviteten av supported 
employment med hjälp av individuell 
placering och stöd för att leda till en 
konkurrenskraftig anställning. Dessa 
resultat är starkare i kombination med 
kognitiv eller social 
kompetensutbildning. Supported 
education med betoning av 
målinriktning, kompetensutveckling 
och kognitiv träning resulterar i ökat 
deltagande i pedagogiska 
sysselsättningar. Beviset för 
instrumental verksamhet av dagliga 
livsinterventioner som riktade sig till 
hemmet och stödjande föräldraskap 
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var begränsad men positiv. 
Miljökognitiva stöd, som bilder och 
andra kompensations-strategier är 
användbara vid hantering av 
misshandlingsbeteende. 

Berget, B., Skarsaune, I., 
Ekeberg, Ø.  & Braastad, 
B.O. 
(2007) 
Humans with Mental 

Disorders Working with 

Farm Animals 
Occupational Therapy in 

Mental Health 
Norge 
 

Gårdsarbete 
med djur 

Undersöka om patienter 
med långvariga psykiatriska 
symptom  
har förbättrat 
arbetsförmågan vid slutet 
av interventionen, 
i intensitet och precision av 
deras arbete med djuren, 
och om det är skillnader 
mellan de diagnostiska 
kategorierna. Dessutom 
undersöka om 
arbetsförmågan är 
korrelerad med bättre 
självkänsla, 
hanteringsförmåga, 
livskvalitet eller mindre 
depression och ångest.  
Slutligen undersöka det 
fysiska avståndet till djuren 
som en indikator på nivån 
av rädsla för djuren, och 
att studera om mer fysisk 
närhet till djuren var 
relaterad till aktivt arbete 
och att ta hand om djuren 
vid slutet av 
interventionsperioden.  
 

90 deltagare.  
60 stycken 
interventionsgrup
p och 30 stycken 
till kontroll-grupp 

12 veckors 
interventions-
studie med 
videoinspelning 
och 
frågeformulär 

Ja 
deltagarna 
har getts 
skriftlig 
informa-
tion. 
Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

 

Studien fann att patienter med 
psykiatriska symtom som arbetar med 
lantbruksdjur under en 12- veckors 
period ökade både intensiteten och 
precisionen I deras arbete med djuren. 
Många färdigheter och förmågor 
förbättrades under interventionen, det 
kan ha att göra med ökad psykisk hälsa, 
självförmåga och minskad ångest. 
Studien kunde inte dra några slutsatser 
till vilka psykiatriska diagnoser som 
hade bäst resultat från interventionen.    
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Edgelow, M. & Krupa,  T. 
(2011) 
Randomized Controlled 

Pilot Study of an 

Occupational Time-Use 

Intervention for People 

With Serious Mental 

Illness 
The American Journal of 

Occupational Therapy  
Kanada 

AOI-
intervention 
En 
tidsanvändni
ngs 
intervention 
för 
aktivitetsbal
ans och 
engagemang 
hos 
personer 
med SMI- 
serious 
mental 
illness. 

Syftet med studien: pröva 
effekten av AOI -en 
yrkesmässig 
tidsanvändnings 
intervention riktad mot 
samhällsbyggande 
människor med  
SMI som upplever hinder 
för aktivitetsbalans och 
engagemang. Den specifika 
hypotesen som vägledde 
studien var: Deltagare i 
AOI- interventionsgrupp 
upplever förbättrad 
aktivitetsbalans och 
engagemang  
jämfört med deltagare som 
får standardvård efter 12 
veckor av behandlingen. 
AOI interventionen 
kommer även visa klinisk 
nytta. 

24 deltagare med 
SMI delades upp i 
interventions-
grupp och 
kontrollgrupp. 18 
deltagare fullföljde 
studien. 

Prospektiv, 
multisit, 
kontrollerad 
studie 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Resultaten visar att AOI-intervention 
kan vara effektiv för att påverka 
aktivitetsbalansen. En signifikant 
skillnad sågs mellan behandlings-
grupperna på förändring av 
sömnmönster. Pilotstudien visade 
initialt positiva data på AOI-
interventionens effektivitet och klinisk 
nytta. 

 
 

Eklund, M. Leufstadius, 
C. & Bejerholm, U. 
(2009) 
Time Use among People 

with Psychiatric 

Disabilities: 

Implications for 

Practice 
Psychiatric 

Rehabilitation Journal  
Sverige 

Litteratur-
översikt 
över hur 
människor 
med psykisk 
funktions-
nedsättning 
använder sin 
tid. 

Syfte: att undersöka 
karakteristiska mönster i 
tidsanvändning, 
aktivitetsbalans och 
aktivitetsmönster hos 
personer med psykisk 
funktions-nedsättning. 
– Hur tidsanvändning tas 
upp I forskning? 
– Tidsanvändning relaterat 
till olika aspekter av 

36 stycken artiklar 
som handlar om 
vuxna med 
allvarlig psykisk 
sjukdom 

Litteraturöversikt 
 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 
 

Tidsanvändningen hos personer med 
psykisk funktionsnedsättning går oftast 
till sömn, äta, egenvård och tysta 
aktiviteter. Ett kunskapsgap urskildes 
när det gällde metoder för 
interventioner och rehabilitering 
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psykiska funktionshinder. 
– Tidsanvändning som 
metod för bedömning och 
intervention i psykosocial 
rehabilitering 

Farrell. C. & Bryan, W.   
(2009) 
Voluntary work for 

adults with mental 

health problems: a 

route to inclusion? A 

review of the literature 
British Journal of 

Occupational Therapy 
Storbritanien 

Litteratur-
översikt 
över 
betydelsen 
av frivilligt 
(volontär)ar
bete 

Utvärdera bevisen för 
arbetsterapeutiskt 
engagemang i att 
underlätta tillgången till 
frivilligt (volontär) arbete 
för personer med psykiska 
problem och  
volontärarbetets 
främjande av social 
integration för personer 
med psykiska problem 

 Litteraturöversikt Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed  

Litteraturöversikten visade på att det 
saknas empiristiska studier inom 
frivilligt arbete, psykisk hälsa och social 
integration. Det finns begränsade 
belägg för att volontärarbete skapar en 
bättre mental hälsa och social 
integration. Hinder finns för 
volontärarbetet för psykiskt sjuka på 
grund av fördomar och 
yrkessegregation. 

Faulkner, S.   & Mairs. H. 
(2015) 
An exploration of the 

role of the occupational 

therapist in relation to 

sleep problems in 

mental health settings 
British Journal of 

Occupational Therapy 
Storbritanien 

Sömn Syftet med denna studie är 
att undersöka synpunkter 
och praxis hos 
arbetsterapeuter som 
arbetar med mentalvård i 
förhållande till deras roll i 
att möta sömnbehov 

15 stycken  
Arbets-terapeuter 
som arbetade med 
mental hälsa 
deltog.  

Fokusgrupper 
användes för att 
samla in 
arbetsterapeuter
nas syn på deras 
roll i förhållande 
till 
sömnstörningar i 
mentala 
hälsoinställningar
. Grupperna 
strukturerades i 
linje med en 
ämnesguide som 
utarbetades av 
forskargruppen. 
Ämnesområdena 
omfattade 

Ja skriftligt 
samtycke 
lämnades av 
deltagarna 
Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 
 

Arbetsterapeuterna identifierade en 
rad potentiellt användbara strategier 
för att optimera sömnprestanda. Dessa 
ingrepp omfattade tillhandahållandet 
av allmän information om sömn för att 
ta itu med missuppfattningar och 
hantera förväntningar om optimala 
sömnmönster och sömnhygien-
rådgivning. Terapeuter hänvisade också 
till miljömodifikationer, där det var 
möjligt, för att minska buller, ljus och så 
vidare. En av de primära strategierna 
som användes var att arbeta med 
kunder för att upprätta en rutin, 
inklusive en lämplig balans mellan 
dagtidsåtgärder. Terapeuter var 
bekanta med detta tillvägagångssätt 
men resultatet varierade. 
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inverkan av 
sömnproblem, 
kollegor och 
klientens 
attityder att sova 
och insatser för 
att ta itu med 
sömn.  

Frances, K. 
(2006) 
Outdoor Recreation as 

an Occupation to 

Improve Quality of Life 

for People with 

Enduring Mental Health 

Problems 

British Journal of 

Occupational Therapy 

Storbritanien 

 

Friluftsliv Granskar med tillgängliga 
evidens om friluftsliv kan 
användas som en effektiv 
terapiform för personer 
med långvarig mental 
ohälsa  

 

Personer med 
psykisk sjukdom 

Kortrapport Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Friluftsliv kan användas som 
meningsfull terapiform för personer 
med psykisk sjukdom. På grund av att 
engagemanget i aktiviteten kan leda till 
identitetsutveckling vilket påverkar 
välbefinnandet. 

  

Gibson, R. W., D’Amico, 
M., Jaffe, L., & 
Arbesman, M.  
(2011) 
Occupational Therapy 

Interventions for 

Recovery in the Areas 

of Community 

Integration and 

Normative Life Roles 

for Adults With Serious 

Mental Illness: A 

Systematic Review 
The American Journal of 

Litteratur-
översikt 
över 
intervention
er 

Forskningsfråga: Vad är 
beviset för effektiviteten av 
arbetsterapeutiska insatser 
utformade för att skapa, 
etablera, modifiera och 
underhålla prestanda,  
förebygga funktionshinder 
och främja hälsa, 
välbefinnande och hopp i  
kontext av en 
återhämtnings- modell 
inom områdena samhälls- 
integration och normativa 
livsroller för vuxna med 

Litteratur-översikt 
över tillgängliga 
interventioner. 
Artiklar som ingår 
i översynen 
uppfyllde följande 
kriterier:  
Publicerad i en 
engelskspråkig 
peer-reviewed 
journal;  
Involverade 
deltagare med 
diagnos av svåra 
mental sjukdom, 

Systematisk 
review 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Resultaten av denna systematiska 
genomgång ger de bäst tillgängliga 
bevisen för att vägleda klientcentrerad 
intervention.  
Den information som presenteras kan 
användas för både  
individuella åtgärdsplaner och 
utveckling av nya  
program. 
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Occupational Therapy 
USA 
 

allvarlig psykisk sjukdom 

 
åldrar 18-65; och 
använda insatser 
inom  
arbetsterapi  

Granerud, A.  & 
Eriksson, B.G. 
(2014) 
Mental Health 

Problems, Recovery, 

and the Impact 

of Green Care Services: 

A Qualitative, 

Participant- 

Focused Approach 

Occupational Therapy in 

Mental Health, 

Norge 

 

Green Care 
service 

Det övergripande målet var 
att öka kännedomen av 
Green Care services from 
olika intressenters 
perspektiv.  
 Ett av syftena med denna 
studie var att få insikt i 
användarna subjektiva 
erfarenheter som 
deltagare i gröna vård 
tjänster. Ett ytterligare 
syfte var att undersöka 
empiriska erfarenheter av 
grönvård i förhållande till 
begreppet återhämtning 
från psykisk sjukdom. 

 

Informationsgrupp
en bestod av 
nuvarande och 
tidigare deltagare i 
Green Care 
services som höll 
till på olika gårdar. 
Tolv kvinnor och 
åtta män, i åldern  
22–55.  Alla hade 
psykiska problem 
och vissa hade 
långvariga 
allvarliga 
psykotiska 
störningar och 
några var 
beroende av 
narkotika. 
Personerna hade 
haft långvariga 
hälsoproblem och 
hade socialbidrag 

En kvalitativ och 
beskrivande 
design som 
inspirerats av 
grounded theory. 
Data samlades in 
genom kvalitativa 
halvstrukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades och 
delades in i olika 
kategorier. 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Studien visar på att delta i grön vård 
bidrar till ett meningsfullt liv för 
personer med psykisksjukdom då 
sjukdomen inte är det centrala i 
sammanhanget utan diskuterades 
endast i de fall det hindrade i 
deltagandet på gårdarna. Deltagarna 
tyckte det kändes meningsfullt att ta 
hand om djuren och ibland utmanande 
och utvecklande då deltagarna växte 
när de klarade sina uppgifter. Det 
sociala sammanhanget var också 
meningsfullt där de ingick i ett 
sammanhang på lika villkor och där de 
tillsammans utförde uppgifter med ett 
stöttande ledarskap.  

Griffiths, S. 
(2008) 
The experience of 

creative activity as a 

treatment medium 
Journal of Mental 
Health. 

Kreativa 
aktiviteter 

Syfte: Att utforska det 
kliniska nyttjandet av 
kreativa aktiviteter som 
arbetsterapeutisk 
intervention för personer 
med psykiska problem. 

 

5 arbetsterapeuter 
och 8 av deras 
klienter 

Kvalitativ 
djupgående 
grounded theory- 
studie med 
observationer 
och semi-
strukturerade 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Skapande kreativa aktiviteter bör 
användas till dem som det ger mening 
och värde. Ett tema som uppkom från 
alla deltagare var att få arbeta i en 
säker, icke-hotande miljö både av 
fysiska och känslomässiga egenskaper. 
Potentiella hälsovinster inkluderar en 
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Storbritannien intervjuer, enskilt 
och i fokusgrupp 

 

känsla av prestation, självförtroende, 
kompetensutveckling och en viss 
kontroll av negativa tankar och stress. 
Det kan vara en bro till andra grupper i 
samhället. 

Griffiths, S.  & Corr, S. 
(2007) 
The Use of Creative 

Activities with 
People with Mental 

Health Problems: 
a Survey of 

Occupational 

Therapists 
British Journal of 

Occupational Therapy 

Storbritannien 

Kreativa 
aktiviteter 

Syftet var att identifiera  
omfattningen av 
nuvarande praxis för att 
klargöra hur kreativa 
aktiviteter används 

Inklusions-kriteriet 
var 
arbetsterapeuter 
som arbetar med 
klienter med 
psykiska problem  

Grounded theory 
metodik med 2 
olika faser. I 
första fasen 
användes 
tvärsnittsstudie 
och i andra fasen 
användes 
observationer och 
intervjuer.  
En observerbar 
tvärsnitts 
undersökning 
användes för att 
beskriva 
fenomenet 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Resultatet visar vilka kreativa 
aktiviteter som brukar användas, 
vilken typ av patienter som brukar 
vara med i aktiviteterna. Varför och 
hur de använder kreativa aktiviteter 
och hur aktiviteterna utvärderas. 

Gunnarsson, A.B. & 
Björklund, A 

(2013) 
Sustainable 

enhancement in clients 

who perceive the Tree 

Theme Method® as a 

positive intervention in 

psychosocial 

occupational therapy 

Australian Occupational 

Therapy Journal 
Sverige 

TTM- The 
Tree Theme 
Method 

Undersöker hur tidigare 
patienter främst i 
öppenvården  
värderar sitt välbefinnande 
och sina vardagliga 
aktiviteter   
tre år efter avslutad TTM 
terapi 

 

Tidigare deltagit i 
TTM och minst en 
av diagnoserna 
affektivt syndrom, 
oro/ ångest, 
ätstörningar eller 
personlighetsstörn
ing. 
Tre år efter 
avslutad 
behandling. 

Longitudinell 
kvantitativ design 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Studien visar på att TTM fungerar som 
en intervention för att förbättra 
personens välbefinnande och för att 
främja en aktivare vardag som håller 
på längre sikt. 

Gunnarsson, A.B. & TTM- The Syftet är att undersöka den 35 klienter inom Prospektiv klinisk Ja Refereed/ En god terapeutisk allians, upplevd av 
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Eklund, M. 
(2009) 
The Tree Theme 

Method as an 

intervention in 

psychosocial 

occupational therapy: 

Client acceptability 

and outcomes 

Australian Occupational 

Therapy Journal 

Sverige 

Tree Theme 
Method 

terapeutiska relationen och 
klientens tillfredsställelse i 
förhållande till perceptioner 
av vardagliga och 
hälsorelaterade faktorer. 

allmänna 
polikliniska 
psykiatriska 
enheter med en 
diagnos av 
personlighetsstörn
ingar, affektiva 
syndrom, ångest /  
tvångssyndrom 
eller ätstörningar 

studie med en 
kombinerad  
 och korrelations-  
 SPSS användes 
för alla analyser 

 

Peer 
Reviewed 

både terapeut och klient, korrelerade 
till ökad förändring avseende 
aktivitetsprestation och självkänsla. 
Signifikanta skillnader hittades både 
på aktivitets- och hälsorelaterade 
variabler vid mätningar före och efter 
TTM- intervention. Författarna menar 
att TTM- intervention verkar fungera 
bra i psykosocial arbetsterapi.  

Gunnarsson, A.B., 
Peterson, K., 
Leufstadius, C., Jansson, 
J-Å. & Eklund, M. 
(2010)  
Client perceptions of 

the Tree Theme 

Method: a structured 

intervention based on 

storytelling and 

creative activities.  
Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy 

Sverige 

TTM- The 
Tree Theme 
Method 

Syftet med denna studie var 
att undersöka  
Klienters erfarenheter av 
att delta i en TTM-
intervention och deras 
uppfattningar av det 
terapeutiska förhållandet. 

Tjugo klienter som 
deltog i allmänna 
polikliniska 
psykiatriska 
enheter 
rekryterades efter 
att ha deltagit i 
TTM-
interventionen. 

 

Tematiska 
intervjuer i form 
av dialoger 
mellan 
intervjuaren och 
den intervjuade. 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

TTM- interventionen gjorde det 
möjligt för deltagarna att fokusera mer 
i nuet och engagera sig i 
trädmålningen och reflektionen av 
varje tema/tidsperiod av livet. 
Dialogen och efterföljande reflektion 
startade en process vilket ledde till att 
bli ”någon” och gav inspiration till hur 
man agerar i det dagliga livet i 
förhållande till andra. Deltagarna 
införlivade interventionen väl och 
deras uppfattningar om det 
terapeutiska förhållandet var i 
allmänhet positiva. Metoden och den 
terapeutiska relationen verkar vara 
nära sammanflätade i processen att 
öppna upp nya perspektiv i vardagen. 

Holmqvist, K., Ivarsson, 
A-B., Olstam, M., 
Pettersson, I., & Yilmaz, 
M. (2010) 

Projekt-rapport 

Hjälpmedel i fokus 

Kognitiva 
hjälpmedel 

Syftet med projektet var att 
1) kartlägga hur 
förskrivning av kognitiva 
hjälpmedel och annat 
kognitivt stöd sker som del 
i arbetsterapeutisk 

Samtliga 
arbetsterapeuter 
som var 
registrerade i 
Förbundet 
Sveriges 

Totalunder-
sökning i form av 
en tvärsnitts-
studie där 
frågeformulär 
skickades ut 

Ja etiska 
över-
väganden 
har gjorts. 

Resultaten från de två delstudierna 
visade att de deltagande 
arbetsterapeuterna (AT) ofta arbetade 
med personer som har kognitiva 
svårigheter till följd av psykisk 
funktionsnedsättning. Flertalet AT 
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“Kartläggning kognitiva 

hjälpmedel” 
Hjälpmedels-institutet  

Sverige 

intervention för personer 
med psykisk funktions-
nedsättning och att 
undersöka om det finns 
skillnader beroende på 
vidareutbildning, erfarenhet 
och verksamhets-område 
dels att 2) beskriva 
arbetsterapeuters 
erfarenheter av 
förskrivnings-processen 
samt deras uppfattning om 
utvecklingsbehov inom 
området kognition och 
psykisk funktions-
nedsättning.  
 

Arbetsterapeuters 
medlemsregister 
vid undersöknings-
tillfället och 
arbetade inom 
psykiatrisk 
verksamhet 
inkluderades. 
Totalt fanns 590 
arbetsterapeuter 
registrerade år 
2009. 

arbetade med interventioner som 
involverade olika former av kognitivt 
stöd. Trots detta förskrev endast 58 % 
av AT i delstudie 1 kognitiva 
hjälpmedel till sina brukare. I delstudie 
2 kan en del förklaringar till detta 
hittas bl.a. att förskrivningsrätt för 
arbetsterapeuter inom psykiatrisk 
verksamhet inte är given, vilket 
beskrevs som en stor brist. Vidare 
beskrevs en låg kompetens hos 
beslutsfattare och personal i 
brukarens vardag som försvårade för 
AT att få acceptans för åtgärder med 
kognitiva hjälpmedel dels att få 
personalen engagerad i 
implementeringen av hjälpmedlet i 
brukarens vardag. 

Howells, V.,   & Zelnik, T. 
(2009) 
Making Art: A 

Qualitative 

Study of Personal and 

Group 

Trans-formation in a 

Community Arts Studio 

Psychiatric 

Rehabilitation Journal 

USA 

Konsttill-
verkning i 
form av 
kurser och 
workshops i 
en öppen 
konststudio 
med blandat 
friska och 
psykiskt 
sjuka 
personer  
 

 

 Observera samhällets 
medborgares erfarenheter 
(med eller utan psykisk 
sjukdom) och deras 
erfarenheter av att vara 
tillsammans i ett 
sammanhang och hur 
konsten kan vara ett sätt 
att minska social isolering, 
stigma och diskriminering.  

Alla var 
intresserade av 
konst.  
10 hade 
diagnostiserad 
psykisk sjukdom 
och 10 hade inte 
psykisk sjukdom. 

Deltagande 
undersöknings 
design. 
Etnografisk 
metod med djup 
intervjuer och 
observation 

Ja alla 
deltagare 
har fått 
skriftlig 
information 
om studien. 
Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Studien visar på att delta I 
konstgrupper bidrar till positiv 
utveckling, särskilt för personer med 
psykisk sjukdom, som visade stora 
förändringar I sitt sätt att se på sig 
själva, deras roller och hur de är som 
konstnärer. Även personerna utan 
psykisk sjukdom tyckte det var 
terapeutiskt att delta. Konsten var det 
centrala för deltagarna, de kunde ge 
varandra feedback i gruppen och 
sjukdomarna påverkade inte hur 
duktiga de var på konsten. 

Lindström, M., Hariz, 
G.-M. & Bernspång, B. 

ELR 
(Everyday 

Syftet med denna studie 
var att utvärdera klientens 

17 deltagare som 
bor i skyddade 

De använde en 
prospektiv design 

Ja Refereed/ 
Peer 

Resultaten tyder på att personer med 
svåra psykiska funktionshinder gör 
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(2012) 
Dealing With Real-Life 

Challenges: Outcome of 

a Home-Based 

Occupational Therapy 

Intervention for People 

With Severe Psychiatric 

Disability  

OTJR: Occupation, 

Participation and Health 

Sverige 

Life 
Rehabilitatio
n) som 
inkluderar 
klient-
centrerad 
arbetsterapi
,  
rehabilitera
nde stöd, 
samarbete, 
utbildning 
och 
rådgivning 
på olika 
nivåer. 

aktiviteter i dagliga livet 
(ADL), förmåga och 
hälsofaktorer  
Vid interventioner i 
hemmet och samhället. 

 

eller stödjande 
bostäder med stor 
påverkan i 
vardagslivet på 
grund av 
schizofreni eller 
psykotisk sjukdom. 

med pretest, 
posttest och 
follow up test    

reviewed stora vinster i att delta i meningsfulla 
aktiviteter och få arbetsterapeutiska 
insatser i sitt boende och ute i 
samhället. 

Lloyd, C.  & Waghorn, G. 
(2007) 
The Importance of 

Vocation in Recovery 

for Young People with 

Psychiatric Disabilities 

British Journal of 

Occupational Therapy  
Nya Zealand 
 

Artiklar om 
arbete och 
återhämtnin
g 

Dokumentet undersöker:  
 – Hinder för sysselsättning 
bland ungdomar med  
psykiska funktionshinder  
 – Tidigt ingripande och 
yrkeshjälp  
 – Recovery-begrepp   
 – Betydelsen av arbete i 
återhämtning   
– Åtgärder för att 
underlätta återgång till 
arbete. 

 

 Litteratur-
översikt 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

 

Arbetsterapeuters utmaning är att hitta 
sätt att kombinera evidensbaserade 
metoder för psykisk hälsa, tidigt 
ingripande med specialiserad 
sysselsättning eller utbildning. Först då 
kan de erbjuda hopp till människor 
med psykiska funktionshinder för att 
uppnå ett relativt normalt liv. 
Arbetsterapeutiska evidensbaserade 
metoder att ge samhällsbaserad 
behandling och vård för en bättre 
psykisk hälsa måste fortsätta. 

 
Sundsteigen, B. Eklund, 
K. &  Dahlin – Ivanoff, S. 

(2009) 

Grupp-
intervention 

Undersöka erfarenheter av 
gruppterapi i öppen vården 
inom psykiatrin och vilka 
betydelser de uppfattas ha 
i de dagliga aktiviteterna. 

Personer som 
deltog i grupp-
interventioner 

Fokusgrupp 
metodologi 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Ett antal faktorer för positiv förändring 
i arbetsterapeutiska grupper hittades: 
timing, tillhöra, medverkan, utmaning, 
meningsfull sysselsättning och 
balanserat fokus på sjukdomen. 
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Patients’ experience of 

groups in outpatient 

mental health services 

and its significance for 

daily occupations 

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy 

Sverige 

 

 

  Deltagarnas aktiva del i behandlingen 
med erfarenheter och kunskap i från 
dagliga livet gav interventionen en stor 
framgång. Framgång i förmågor som 
att hantera och att våga utvecklades i 
grupperna och som deltagarna sedan 
kunde överföra i dagliga livet.  
Resultatet visar hur en traditionell 
metod inom arbetsterapi i psykiatrin 
kan användas för att möta dagens 
behov och principer. 

Tjörnstrand, C., 
Bejerholm, U. & 
EklundD, M. 
(2011) 
Participation in day 

centres for people with 

psychiatric disabilities: 

Characteristics of 

occupations 
Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy 

Sverige 

 

Tidsanvänd-
ningsdagbok 
för att 
identifiera 
deltagarnas 
aktiviteter 
vid 
dagcenter 

Undersökningen syftade till 
att få kunskap om de 
aktiviteter som utfördes i 
dagcenter, vad gäller 
deltagarnas beskrivningar 
av vad de gjorde. 

Åttioåtta personer 
med psykisk 
funktions-
nedsättning 
slutförde en 
tidsanvänd-
ningsdagbok som 
fokuserade på den 
senaste dagen.  

Kvalitativ 
innehålls-analys 

Ja Refereed/ 
Peer 
Reviewed 

Huvudtemat kallades "att vara på 
dagcenter innebär att man deltar i 
aktiviteter med olika nivåer av krav". 
Huvudtemat omfattade sex kategorier 
som framkom av den kvalitativa 
innehållsanalysen av de utförda 
aktiviteterna. Dessa var: sociala 
aktiviteter, upprätthållande aktiviteter, 
kreativa aktiviteter, tillverknings 
aktiviteter, service aktiviteter och 
informationsfokuserade aktiviteter. 
Kunskap om de aktiviteter som 
identifierades vid dagcenter kan vara 
till nytta för målinställningar, 
utvärdering och utveckling i planering 
och arbete i dagcenter och med 
enskilda besökare. 

 

 


